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Sammanfattning 

Digitaliseringen går snabbt framåt i det svenska samhället, vilket även blir synligt i 

förskolans läroplan där adekvat digital kompetens förtydligats och förstärkts. Studier visar 

dock att många förskollärare uttrycker osäkerhet om hur de ska hantera digitala verktyg 

tillsammans med barn i förskolan. Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap om 

hur förskollärare tolkar sitt uppdrag att arbeta för att utveckla barns digitala kompetens i 

förskolan. För att nå vårt syfte har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med några 

verksamma förskollärare. Under intervjuerna har vi undersökt hur förskollärarna beskriver 

vad som är adekvat digital kompetens för barn i förskolan samt hur de beskriver sin egen 

respektive de digitala verktygens roll för att utveckla barns digitala kompetens. Vi har 

analyserat materialet utifrån fyra centrala aspekter av adekvat digital kompetens samt 

utifrån fyra begrepp ur den sociokulturella teorin. I resultatet framkommer att 

förskollärarnas uppfattning är att de digitala verktygen i sig inte räcker för att utveckla barns 

digitala kompetens, utan att förskolläraren på olika sätt behöver stötta barnen i utvecklandet 

av digital kompetens. Vidare framkommer att förskollärarna anser att yngre och äldre barn 

har olika behov av stöd av förskolläraren i arbete med digitala verktyg.  
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Inledning  

Vi lever i ett digitaliserat samhälle och den digitala utvecklingen går snabbt framåt i hela 

Europa. Digital kompetens beskrivs av EU-rådet (2018) som en av åtta nyckelkompetenser 

som krävs för ett livslångt lärande. Det är nödvändigt att alla människor besitter en digital 

kompetens och att de fortsätter att utveckla denna under hela livet för att hänga med i den 

snabba digitala förändringen som världen genomgår (Europeiska unionens råd, 2018). I 

Sverige beslutade Regeringen år 2017 att införa en nationell digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet, med målet att Sverige ska bli bäst i världen på att ta vara på de möjligheter 

som följer med digitaliseringen (Regeringen, 2017). Detta har även inneburit förändringar i 

förskolans nya läroplan, Lpfö18, där digital kompetens förtydligats och förstärkts 

(Skolverket, 2018). 

Det svenska skolväsendet beskrivs dock som misslyckat när det gäller att tillgodose barn 

med en tillräcklig digital kompetens (Hanell, 2018). Många pedagoger i såväl förskola som 

skola uttrycker svårigheter när det kommer till att använda digitala verktyg tillsammans med 

barn samt ett behov av fortbildning inom området (Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010; 

Hernvall, 2016). Detta stämmer även överens med våra egna erfarenheter från förskolan. Vi 

upplever att arbetet med digitala verktyg kan se väldigt olika ut på olika förskolor och även 

mellan olika avdelningar, vilket vi tänker är beroende på pedagogernas egna kompetenser 

inom området. Därför vill vi i detta arbete, med hjälp av kvalitativa intervjuer, synliggöra 

några verksamma förskollärares uppfattningar om sitt uppdrag att arbeta för att utveckla 

barns digitala kompetens i förskolan. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att bidra till diskussionen om digitalisering i 

förskolan. Specifikt är syftet att bidra med kunskap om hur förskollärare tolkar sitt uppdrag 

att arbeta för att utveckla barns digitala kompetens i förskolan. För att nå vårt syfte söker vi 

svar på följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver förskollärare vad som är adekvat digital kompetens för barn i förskolan? 

2. Hur ser förskollärare på de digitala verktygens roll för att utveckla barns digitala 

kompetens?  

3. Hur ser förskollärare på sin egen roll för att utveckla barns digitala kompetens? 
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Bakgrund 

Centrala begrepp 

Nedan kommer vi presentera begrepp som är centrala och återkommande i detta arbete. 

Digital kompetens 

Det finns flera olika definitioner av begreppet digital kompetens men gemensamt för dessa 

är att en digital kompetens handlar om mycket mer än att bara klara av att behärska digitala 

verktyg. Att kunna använda digitala verktyg och medier är en viktig del av digital 

kompetens men kanske ännu mer betydelsefullt är att kunna förstå dem - hur olika verktyg 

fungerar och varför, vilka verktyg som kan användas till vad, vilka möjligheter de digitala 

verktygen ger men även vilka risker som följer med dem (Jäverbring, 2019). 

Adekvat digital kompetens 

I Utbildningsdepartementets nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet används 

begreppet adekvat digital kompetens för att tydliggöra att den digitala kompetensen 

förändras över tid allt eftersom den digitala utvecklingen går framåt (Regeringen, 2017). 

Med andra ord innebär adekvat digital kompetens att våra digitala färdigheter behöver 

utvecklas i takt med att tekniken omkring oss förändras (Jäverbring, 2019). Vi utgår i vårt 

arbete från Skolverkets (2019) definition av adekvat digital kompetens, vilken innehåller 

fyra centrala aspekter: (1) att förstå digitala verktyg och medier (2) att förstå 

digitaliseringens påverkan på samhället (3) att lösa problem och omsätta idéer i handling 

samt (4) att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Dessa fyra aspekter behöver 

samverka med varandra för att en adekvat digital kompetens ska uppnås (Skolverket, 2019). 

Digitala verktyg och medier 

Med digitala verktyg kan man syfta på fysiska enheter, såsom en dator, lärplatta eller 

kamera. Det kan även handla om olika sorters program eller internetbaserade tjänster, 

exempelvis ett ritprogram eller tjänster som hanterar närvarorapportering. Digitala medier 

kan vara olika program och verktyg som används för kommunikation och kreativt skapande. 

Exempelvis webbsidor, streamingtjänster för film och media, digitala tidningar eller sociala 

medier (Skolverket, 2019). 

Litteraturgenomgång 

Nedan kommer vi presentera vad styrdokument, litteratur och tidigare forskning säger om 

digital kompetens samt om pedagogers och barns arbete med digitala verktyg och medier i 

förskolan. I de studier vi redogör för nedan talar man om såväl personal i förskolan som 

lärare i grundskolan. I förskolan arbetar både förskollärare, barnskötare och övrig personal 
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(Skolverket, 2018). För att underlätta läsandet av detta arbete så kommer vi i 

litteraturgenomgången använda oss av begreppet pedagog för att beskriva såväl lärare i 

grundskolan som förskollärare, barnskötare och annan personal i förskolan. 

Digitaliseringen på frammarsch i Europa 

Europeiska unionens råd (2018) beskriver digital kompetens som en av åtta 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Eftersom världen idag förändras väldigt snabbt 

menar de att alla människor behöver besitta dessa nyckelkompetenser samt att de behöver 

fortsätta utveckla dessa under hela livet. De beskriver digital kompetens som förmågan att 

kunna använda digital teknik på ett kritiskt, ansvarsfullt och säkert sätt för inlärning, arbete 

samt för att kunna delta aktivt i samhällslivet. I denna kompetens ingår bland annat dator- 

och informationskunskap, kompetens om medier och kommunikation, digitalt skapande, 

problemlösning samt säkerhet och kritiskt tänkande (Europeiska unionens råd, 2018).  

Vad digital kompetens egentligen handlar om kan uppfattas på olika sätt, exempelvis 

framställs digital kompetens på olika sätt i olika läroplaner i Norden. Begreppet digital 

kompetens används endast konsekvent i de svenska läroplanerna. Finland använder digital 

kompetens sammankopplat med multiliteracies, Danmark använder IT och media medan 

den norska läroplanen använder digitala färdigheter (Godhe, 2019). 

I den Europeiska studien STEPS (Study of the impact of technology in primary schools), 

där Sverige deltog år 2007-2010, framkommer att Sverige inte längre är ett föregångsland 

när det gäller att utveckla små barns lärande med hjälp av digitala verktyg (Klerfelt, 2013). 

Det svenska skolväsendet beskrivs även som misslyckat när det gäller att tillgodose barn 

med en tillräcklig digital kompetens. Orsaken till dessa brister anses vara den låga digitala 

kompetens som pedagoger utvecklar under lärarutbildningen (Hanell, 2018). Regeringen 

beslutade år 2017 att införa en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, med målet 

att Sverige ska bli bäst i världen på att nyttja de möjligheter som följer med digitaliseringen. 

Med andra ord ska Sverige fortsätta att vara ett digitalt kompetent land som ligger i framkant 

när det gäller digitaliseringen. Utbildningsdepartementet beskriver digital kompetens som 

en demokratifråga och menar att alla barn i det svenska skolväsendet ska få lära sig att förstå 

världen för att de i längden ska ha möjlighet att förändra den (Regeringen, 2017). 

Digital kompetens i förskolans styrdokument 

Införandet av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, som beskrivits ovan 

(Regeringen, 2017), har inneburit en del förändringar i förskolans reviderade läroplan, 

Lpfö18, angående digital kompetens. I läroplanen nämns digital kompetens bland annat på 

detta sätt: 
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Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom 

att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen 

ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 

för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 

(Skolverket, 2018, s.9). 

 

Vidare är det enligt läroplanen förskollärarens uppgift att se till att alla barn får möjlighet 

att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar deras utveckling och lärande. 

Dessutom ska barnen i förskolan få möjlighet att utveckla sitt intresse för olika sorters 

berättelser, bilder och texter i digitala medier (Skolverket, 2018). Läroplanen beskriver det 

som arbetslagets uppgift att skapa förutsättningar för barnen att ”utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med 

hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 2018, 

s.15). 

Pedagogens samt de digitala verktygens roll för att utveckla barns digitala kompetens 

Vi har tagit del av litteratur samt vetenskapliga studier kring området digital kompetens i 

skolväsendet. Där framkommer flera olika argument för varför pedagogens roll är viktig för 

att utveckla barns digitala kompetens, framförallt är det två teman som blir synliga. Det 

första handlar om pedagogens roll för att säkerställa att de digitala verktygen får ett 

pedagogiskt syfte och inte endast blir ett lekmaterial i förskolan. Det andra handlar om att 

pedagogen guidar och vägleder barnen att bemästra de digitala verktygen. 

Pedagogen säkerställer att de digitala verktygen inte bara blir ett lekmaterial 

Forsling (2011) har undersökt hur barn och vuxna i några europeiska förskolor utvecklar en 

digital kompetens tillsammans. Utifrån sina studier belyser hon vikten av att pedagogen 

sitter tillsammans med barnen framför datorn, då det annars finns en risk att datorn bara blir 

ett lekmaterial för barnen. Pedagogen blir med andra ord viktig för att lärandet ska stå i 

centrum i arbetet med digitala verktyg (Forsling, 2011). På liknande sätt beskriver Jernes, 

Alvestad och Sinnerud (2010) det som pedagogens uppgift att säkerställa att de digitala 

verktygen används som ett pedagogiskt redskap på ett kreativt och meningsfullt sätt, istället 

för att endast användas som en leksak eller hamna i bakgrunden i förskolan. Deras 

kvalitativa studie om norska förskollärares perspektiv på digital teknik visar att pedagogen 

behöver ha ett kritiskt förhållningssätt och vara observant på var, när och hur de digitala 

verktygen används så att de kan utforma avdelningens miljö på ett passande sätt för fortsatt 

arbete med digitala verktyg (Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010). 
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Utifrån resultatet av fem forskningsstudier kring området digital kompetens belyser även 

Vannestål (2012) pedagogens roll för att undvika att de digitala verktygen hamnar i 

bakgrunden av undervisningen. Enligt henne behöver pedagogen i arbetet med digitala 

verktyg ha tydliga mål kopplade till styrdokument för att de digitala verktygen ska kunna 

bli en integrerad del av undervisningen. 

Jäverbring (2019) har arbetat flera år som förskollärare men ägnar sig idag helt åt 

kompetensutveckling, workshops, föreläsningar och inspiration om IKT i förskolan. (IKT 

står, enligt Bølgan (2012), för information- och kommunikationsteknik såsom olika sorters 

digitala medier). Jäverbring (2019) beskriver det som pedagogens roll att avgöra när de 

digitala verktygen tillför något till förskolan och när de inte gör det. Enligt henne bör de 

digitala verktygen ses som ett komplement till andra aktiviteter i förskolan och barnen bör 

få använda de digitala verktygen på ett sätt som får dem att upptäcka, lära och skapa på nya 

sätt. 

Pedagogen guidar och vägleder barnen att bemästra de digitala verktygen 

I Sandvik, Smørdal och Østeruds (2012) studie fick fem stycken femåriga barn testa på att 

använda sig av två appar på en lärplatta i vuxenledda aktiviteter, de hade även skärmdelning 

så att samtliga barn skulle se det som hände på skärmen. Studien visar hur pedagogen är 

aktivt deltagande och guidar barnen genom aktiviteter med digitala verktyg. Genom att vara 

lekfull och samspela med barnen blir de positivt engagerade i aktiviteten. Pedagogen 

påminner barnen om att prata när de använder lärplattan samt ställer frågor till barnen för 

att säkerställa att de förstått och stöttar dem genom att hänvisa till det barnen redan kan. 

Under aktiviteterna skapar pedagogen förbindelser mellan applikationerna och verkliga 

upplevelser, vilket kan hjälpa barnen att plocka upp delar från verkliga sammanhang och 

koppla samman dem med tekniken (Sandvik, Smørdal & Østerud, 2012). 

Bølgan (2012) har i sin artikel granskat riktlinjer för implementering av IKT i förskolor från 

mitten av 90-talet tills idag. I artikeln framkommer att pedagoger behöver ha tillräcklig 

kompetens för att vägleda och stimulera de barn som är nyfikna på och intresserade av 

digitala verktyg. Bølgan menar att det inte är de digitala verktygen i sig som är det 

intressanta, utan hur de kan användas för att barnen ska lära sig att bemästra dem samt för 

att skapa en samstämmighet mellan förskolepraktiken och den teknik barnen möter hemma 

(Bølgan, 2012). Edman Stålbrandt (2009) har forskat i området digitala verktyg som stöd 

för reflektion kring teori och praktik i lärarutbildningen. Under LearnIT-projektet har hon 

genom empiriska studier synliggjort särskilda krav som arbetet med digitala verktyg ställer 

på pedagogen. Pedagogen behöver för det första själv ha förmåga att kunna hantera de 
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digitala verktygen, dessutom behöver pedagogen kunskap om vilka övriga kompetenser 

som de digitala verktygen kräver av barnen. Utifrån detta samt utifrån barnens egen kunskap 

och förmåga så behöver pedagogen kompetens i att ge rätt sorts stöd, “scaffolding”, åt 

barnen så att de kan träna på och så småningom även erövra de kompetenser som det digitala 

verktyget kräver av dem (Edman Stålbrandt, 2009). 

I sin avhandling, som bygger på empirisk forskning om barns och lärares aktiviteter med 

datorplattor och appar i den svenska förskolan, beskriver Nilsen (2018) hur pedagogens roll 

är viktig när det kommer till användandet av digitala verktyg. Hon menar att pedagogernas 

stöttning, scaffolding, indirekt påverkar vilket lärande som blir möjligt för barnen. I studien 

framkommer dessutom att barnens förmåga att göra egna val och agera självständigt delvis 

är beroende av interaktion med pedagogen. Det blir även tydligt att barnen, oberoende av 

deras ålder, gärna utforskar de digitala verktygen tillsammans med en pedagog (Nilsen, 

2018). 

Barn och digitala verktyg 

Enligt den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som infördes av Regeringen 

(2017) bör barn i förskolan ha tillgång till digitala verktyg på ett sådant sätt att de kan 

användas i den pedagogiska undervisningen vid lämpliga tillfällen. Det innebär inte att 

barnen måste ha tillgång till varsitt digitalt verktyg, utan det kan ofta vara en fördel för 

barnen att arbeta med de digitala verktygen tillsammans med en kamrat eller en pedagog 

(Regeringen, 2017). Enligt Jäverbring (2019) är det viktigt att pedagogen ser vad barnen 

använder de digitala verktygen till för att de ska kunna bli kreativa producenter och inte 

endast passiva konsumenter av tekniken i vårt digitala samhälle. Genom att låta barnen vara 

delaktiga och hantera digitala verktyg, vid exempelvis dokumentation, menar hon att barnen 

lär sig att se på digitala verktyg som något man kan skapa med. Oavsett hur gamla barnen 

är kan de vara aktiva genom att, precis som pedagoger, använda kameran, fotografera och 

filma (Jäverbring, 2019). 

När barnen i Sandvik, Smørdal och Østeruds (2012) studie arbetade i gemensamma 

aktiviteter med lärplattan kommunicerade de mycket och det blev tydligt att de både 

samarbetade och hjälpte varandra under aktiviteterna. Ett barn som, till skillnad från de 

andra, hade tidigare erfarenheter av att använda lärplatta delade med sig av sina färdigheter 

genom att både visa på plattan samt verbalt berätta för de andra hur man skulle göra 

(Sandvik, Smørdal & Østeruds, 2012).  

Walldén Hillström (2014) har studerat hur femton barn i åldrarna 3-5 år samt fyra pedagoger 

använder lärplattor i vardagliga aktiviteter i förskolan. De positiva aspekter pedagogerna 
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lyfter fram i studien är att användandet av lärplattan kan främja barnens samarbete samt att 

barnen kan hjälpa varandra i arbete med lärplattorna (Walldén Hillström, 2014). 

I Nilsens (2018) studie framkommer en del skillnader mellan hur yngre och äldre barn kan 

interagera med de digitala verktygen. Det visade sig att de yngre barnen i studien är mer 

fysiska och rörliga med verktygen medan de äldre barnen i högre grad sitter stilla när de 

arbetar med dem. De yngre barnen tenderar att använda verktygen som vilken leksak som 

helst, vilket Nilsen hävdar beror på att de inte har så mycket erfarenhet eller kunskap om 

användande av digitala verktyg, samt att deras tekniska och finmotoriska förmåga inte är 

tillräckligt utvecklad för att de själva kan behärska att använda den. De yngre barnen 

behöver därför i högre utsträckning mer hjälp och stöttning från en vuxen än vad de äldre 

barnen tenderar att behöva. Detta i och med att de äldre barnen kommit längre i sin 

utveckling och därför behärskar tekniken bättre samt att de ofta hunnit utveckla en del egna 

strategier som de använder i arbetet med dessa verktyg (Nilsen, 2018). 

Pedagogers egna tankar om digitalisering 

Den litteratur vi tagit del av visar att pedagoger har blandade åsikter kring den digitalisering 

som just nu sker i förskolan. Något som blir tydligt är att många pedagoger upplever en 

osäkerhet när det kommer till användandet av digitala verktyg och att de önskar mer 

kunskap inom området, men det framkommer även en positiv attityd till digitaliseringen.  

I den europeiska studien STEPS framkommer att pedagoger i Sverige generellt sett verkar 

vara positivt inställda till digitala verktyg, men även att de ibland uttrycker en bristande 

tilltro till sin egen förmåga (Klerfelt, 2013). I Jernes, Alvestad och Sinneruds (2010) 

kvalitativa studie uttrycker pedagogerna att de har fått en del kunskap om digitala verktyg 

från kurser samt från egna erfarenheter men de beskriver att det kan kännas svårt att använda 

verktygen tillsammans med barnen på förskolan. Pedagogerna skulle önska mer fortbildning 

för att kunna fortsätta utveckla sin digitala kompetens samt för att oftare kunna använda 

verktygen på kreativa sätt med barnen. De menar att om de får mer kompetens om hur de 

kan använda digitala verktyg med barnen så kommer de känna sig tryggare med det, vilket 

också leder till att de i högre utsträckning kan erbjuda barnen att arbeta med olika digitala 

verktyg (Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010). Liknande resultat framkommer i Forslings 

(2011) artikel om digital kompetens hos barn och pedagoger i förskolan. Hon beskriver att 

många pedagoger är osäkra gällande hur de ska hantera de digitala verktygen samt att de 

känner sig osäkra i hur de kan kombinera de digitala verktygen med det man brukar göra i 

verksamheten. 
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I den workshop om digitalisering som Hernwall (2016) höll tillsammans med tolv 

verksamma pedagoger uttryckte pedagogerna osäkerhet angående användandet av digitala 

verktyg. Pedagogerna kunde ge flera olika exempel på användningsområden av digitala 

verktyg i förskolan men menade dock att de inte alltid visste hur det var relevant samt att 

de saknade stöd uppifrån, främst från kommunen. De upplevde även att de bara hade fått 

digitala verktyg utdelade till sig, utan någon introduktion när det kommer till hur de kunde 

användas vilket gjorde att de inte kände sig förberedda inför att börja arbeta med detta. För 

att kunna arbeta med verktygen på ett lämpligt sätt tillsammans med barnen uttryckte de ett 

behov av mer fortbildning inom området (Hernvall, 2016).  

Pedagogerna som medverkade i Hernwalls (2016) workshop uttryckte även positivitet till 

den digitala utvecklingen då de menade att användandet av exempelvis smartboards och 

lärplattor kan utveckla förskolans undervisning. På så vis menade de att alla barn kan delta 

i aktiviteten, att alla blir producenter. De uttryckte även tankar om att användandet av 

digitala verktyg kan göra så att kan bemöta barn i behov av särskilt stöd på ett bättre sätt 

(Hernvall, 2016). Även i Jernes, Alvestad och Sinneruds (2010) studie menade de 

medverkande pedagogerna att digitala verktyg kan vara till en stor fördel när man arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd. 

Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Den litteratur vi tagit del av visar samstämmigt att digital kompetens innebär mycket mer 

än endast kompetent behärskande av digitala verktyg (Godhe, 2019; Europeiska unionens 

råd, 2018; Regeringen, 2017; Digitaliseringskommissionen, 2015). Pedagogens roll 

framstår som viktig för att utveckla barns digitala kompetens (Forsling, 2011; Jernes, 

Alvestad & Sinnerud, 2010; Vannestål, 2012; Jäverbring, 2019) men många pedagoger 

uttrycker en osäkerhet beträffande hur de på ett pedagogiskt sätt ska hantera de digitala 

verktygen tillsammans med barn i förskolan (Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010; Forsling 

2011; Hernvall, 2016). I litteraturen framkommer även att barn kan hjälpa varandra i 

utvecklandet av digital kompetens (Walldén Hillström, 2014; Sandvik, Smørdal och 

Østeruds, 2012). 

Eftersom digital kompetens nyligen fått en tydligare roll i förskolans läroplan (Skolverket, 

2019) samt eftersom många tidigare studier visat att pedagoger känner sig osäkra inom detta 

område anser vi att vår studie kan ha betydelse för att bidra med aktuell kunskap om hur 

pedagoger tolkar sitt uppdrag att arbeta för att utveckla barns digitala kompetens i förskolan. 



 

9 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Det har visat sig att den sociala kontexten har betydelse för utvecklandet av digital 

kompetens (t.ex. Forsling 2011; Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010), därför har vi i vår 

studie valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. I detta perspektiv får den 

sociala och kulturella kontexten betydelse för barns lärande och utveckling. Vygotskij 

menade att det inte är möjligt att förstå barns utveckling om man inte har förståelse för 

kulturen som barnet växer upp i. I denna teori ses kunskap inte som individuellt konstruerat, 

utan istället som något som skapas mellan människor, genom sociala aktiviteter. Det är i 

interaktion med andra, till exempel mer kompetenta kamrater eller med vuxna, som barns 

grundläggande funktioner, som exempelvis minne, uppmärksamhet och uppfattning, kan 

omvandlas till högre mentala funktionsmöjligheter (Gruber, 2011). 

Nedan beskriver vi fyra centrala begrepp inom den sociokulturella teorin som vi kommer 

använda i vår analys. 

Artefakt 

Artefakt brukar även kallas för ett kulturellt redskap och syftar till ett fysiskt redskap, något 

sorts föremål som är tillverkat av oss människor och som används som resurs för att vi ska 

kunna förstå och agera i vår omvärld (Säljö, 2005). Artefakter används vanligtvis för att 

ändra på objekt eller för att vi ska kunna behärska vår omgivning. Dessa artefakter kan vara 

exempelvis penna och papper, hammare eller olika maskiner men Vygotskij menade även 

att alla kulturer har sina egna uppsättningar av artefakter som barnen får till sig genom social 

interaktion (Gruber, 2011). 

Säljö (2015) beskriver digitala verktyg som artefakter. Lärande i dagens samhälle handlar 

enligt honom till stor del om att utveckla färdigheter och förståelse som gör att man kan 

använda olika digitala verktyg. Han betonar dock att vi oftast inte förstår de digitala 

verktygen fullt ut, utan att vi istället lär oss använda dem för specifika ändamål. 

När vi talar om artefakter i vårt arbete kommer vi att syfta till digitala verktyg i likhet med 

Säljö (2015) samt även till digitala medier som exempelvis appar. 

Mediering 

Förenklat kan man säga att mediering beskriver lärprocesser som en samverkan mellan 

artefakter, våra tankar och våra handlingar. Lärande sker när vi utvidgar vår förmåga att 

använda artefakterna på ett mer avancerat sätt (Jakobsson, 2012). Säljö (2015) menar att 

artefakter medierar världen på specifika sätt. Vidare beskriver han att mediering är något 

som sker i all interaktion mellan människor, exempelvis när vi tänker, talar och agerar 

tillsammans. 
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I vårt arbete ser vi på mediering som den samverkan som sker mellan barnens tankar och 

handlingar i relation till de digitala verktygen. I detta arbete kan vi inte få reda på barnens 

tankar men vi kan synliggöra hur förskollärarna pratar om den samverkan som sker mellan 

barnen och de digitala verktygen. 

Proximal utvecklingszon 

Proximal utvecklingszon syftar till skillnaden mellan vad en individ kan åstadkomma på 

egen hand respektive vad individen kan åstadkomma med stöd av en vuxen eller mer 

kompetenta kamrater (Säljö, 2014). Det är när barnet befinner sig i sin proximala 

utvecklingszon som det är mottagligt för stöd och vägledning av andra, vilket kan leda till 

att barnet kan fungera på en högre utvecklingsnivå (Gruber, 2011). Med andra ord kan 

barnet, när det får strukturerat stöd på rätt nivå, snabbare utveckla sitt tänkande och bemästra 

svårare uppgifter (Selander, 2017). Inom barnets utvecklingszon ligger de kompetenser som 

finns inom räckhåll men som endast kan nås med stöd utifrån (Säljö, 2015). 

I ett digitaliseringssammanhang tänker vi att proximal utvecklingszon kan innebära den zon 

där barnet kan ta emot stöd och handledning för att utveckla sin digitala kompetens. 

Scaffolding 

Begreppet scaffolding syftar till det verbala eller fysiska stöd som en vuxen kan ge till ett 

barn som ska lära sig att behärska en viss uppgift. Stödet anpassas beroende på hur mycket 

den lärande själv behärskar för tillfället. Barnet får själv, eller med lämpligt stöd av den 

vuxne, utföra de uppgifter som den behärskar medan den vuxne hjälper och guidar barnet 

genom de uppgifter som ännu är för svåra. Nästa gång som samma aktivitet utförs kan barnet 

därmed ha möjlighet att prova att mer självständigt utföra de uppgifter som tidigare varit 

för svåra. Detta i och med att den vuxne då kan referera till det föregående tillfället för att 

hjälpa barnet att komma ihåg (Gruber, 2011). Med andra ord kan stödet tas bort ju mer av 

den specifika kunskapen eller färdigheten barnet behärskar tills barnet så småningom 

behärskar färdigheten helt på egen hand (Säljö, 2015). 

Vi tänker att scaffolding i ett digitaliseringssammanhang kan innebära det fysiska eller 

verbala stöd som pedagogen ger barnen i användandet av digitala verktyg och i deras 

utveckling av digital kompetens. 

 

 

 

 



 

11 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för samt motivera de metoder vi valt för detta arbete. 

Vi kommer även beskriva våra etiska ställningstaganden samt diskutera för- och nackdelar 

med valda metoder. 

Undersökningsmetod 

Då vårt syfte med arbetet är att ta reda på informanternas egna uppfattningar om det område 

vi ska undersöka har vi valt att använda kvalitativ intervju som metod. Vi ansåg att denna 

metod var lämplig att använda oss av eftersom att vi då fick möjlighet att höra pedagogernas 

egna ord, tankar och funderingar om vårt valda område. Den kvalitativa forskningsintervjun 

utgår nämligen från den intervjuades eget perspektiv, med syftet att förstå det område man 

undersöker utifrån den intervjuades egenupplevda erfarenheter. I en kvalitativ intervju 

uppmuntras informanten att så precist som möjligt beskriva sina egna upplevelser, känslor 

och sitt handlande inom det valda undersökningsområdet (Kvale & Brinkman, 2009). 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med flera verksamma förskollärare. Det innebär att vi har följt en intervjuguide 

(se bilaga 1) bestående av några öppna frågor som intervjun utgår från och att informanterna 

har fått mycket utrymme att själva påverka innehållet i intervjun, vilket betyder att vi som 

intervjuare har behövt vara aktiva lyssnare för att kunna ställa lämpliga följdfrågor 

(Alvehus, 2013) samt för att se till att intervjun håller sig inom vårt valda område. 

Strukturen hos den kvalitativa intervjun liknar till formen ett vardagligt samtal, med den 

skillnaden att den har en bestämd inriktning. I den kvalitativa intervjun är det den som 

intervjuar som bestämmer vilken riktning samtalet tar och som ser till att intervjun håller 

sig inom det område man vill undersöka (Kihlström, 2007). 

Urval och avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att intervjua förskollärare verksamma i förskolor eftersom det vid 

kvalitativa intervjuer är viktigt att informanten har erfarenheter inom det område som 

undersöks (Kihlström, 2007). Vissa informanter valde vi eftersom det är förskollärare som 

vi är bekanta med sedan tidigare. Andra informanter har valts ut genom att vi har hört av 

oss till rektorer på förskolor i Umeå som gett förslag på förskollärare som vi sedan kontaktat. 

De förskollärare vi intervjuat är mellan 34-48 år samt har olika mycket erfarenhet och 

kunskap om att arbeta med digitala verktyg i förskolan. En av de intervjuade förskollärarna 

är med i kommunens IKT-nätverk. 
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Datainsamlingsmetod 

Vi har samlat in data genom kvalitativa intervjuer. Inför intervjuerna valde vi ut några frågor 

som vi ansåg var lämpliga för att få svar på våra frågeställningar. Vi valde att inleda 

intervjuerna med uppvärmningsfrågor då dessa kan vara till hjälp för att få informanterna 

att känna sig bekväma under intervjun samt även göra det lättare för dem att svara på 

resterande frågor (Kihlström, 2007). Vi ställde exempelvis frågor som handlade om 

informanterna själva, deras arbetsplats, hur länge de arbetat i förskola och hur länge det var 

sedan de tog sin förskollärarexamen. 

Eftersom vi tror att det kan ge oss mer utförliga svar har vi valt att inleda intervjuerna med 

så kallade öppna frågor, vilket innebär att vi inte visste svaren i förväg samt att 

informanterna själva valde hur de skulle svara på frågorna (Hägg & Kuoppa, 2007). Öppna 

frågor har en svag struktur och följdfrågorna utgår från informanternas tankar och är alltså 

inte bestämda i förväg (Kihlström, 2007). Ett exempel på en öppen fråga från vår 

intervjuguide är: “Enligt läroplanen ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt 

och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Vad tänker du om det?” 

Sedan har vi även ställt mer slutna frågor eftersom vi tror att det kan hjälpa oss att styra 

svaren mot vårt område, så att förskollärarna inte svävar iväg för mycket. Informanten kan 

svara på slutna frågor med simpla fakta, dessa frågor kan även logiskt besvaras med endast 

ja eller nej (Hägg & Kuoppa, 2007). Ett exempel på en sluten fråga från vår intervjuguide 

är: “Är det någon skillnad på att arbeta med digitala verktyg med yngre respektive äldre 

barn?”  

Under intervjuerna har vi använt oss av ljudinspelning eftersom det underlättar för oss att 

komma ihåg all den information som informanterna ger oss. Det ger oss även möjlighet att 

lyssna på inspelningarna flera gånger i efterhand, så att vi verkligen får med och förstår allt 

som informanterna säger (Kihlström, 2007). Vi valde även att föra lite anteckningar under 

intervjuerna för att markera saker i informanternas beskrivningar som vi ville ställa 

ytterligare frågor om. Genom att anteckna vid sidan om intervjun kan man markera att man 

hör något särskilt intressant (Ryen, 2004). 

Analysmetod 

För att bli bekanta med det insamlade materialet började vi med att lyssna igenom 

intervjuerna samt transkribera dem, vilket innebär att vi skrev av intervjuerna ordagrant 

utifrån vad respondenterna sagt (Dovemark, 2007). Vi valde att transkribera intervjuerna 

för att göra det lättare för oss att analysera innehållet i dem. För att skaffa oss en helhetsbild 

av den insamlade informationen fortsatte vi därefter med att läsa igenom materialet. 
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För att analysera materialet har vi utgått från tidigare nämnda begrepp inom den 

sociokulturella teorin samt från Skolverkets (2019) fyra aspekter av adekvat digital 

kompetens. När vi läste igenom transkriberingarna markerade vi med olika färger de delar 

som passade ihop med de olika aspekterna samt begreppen. 

Vi började med att analysera materialet utifrån vår första forskningsfråga där vi utgick från 

de fyra aspekterna av adekvat digital kompetens som beskrivs av Skolverket (2019). Dessa 

aspekter handlar om att förstå digitala verktyg och medier samt om digitaliseringens 

påverkan på samhället. Vidare handlar de om att lösa problem och omsätta idéer i handling 

samt om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. I tabell 1 visar vi hur respektive 

aspekt kan ta sig uttryck i förskolan: 

Tabell 1: Aspekter av digital kompetens och exempel på hur de kan ta sig uttryck i förskolan. 

Aspekt av digital kompetens Exempel på hur det kan ta sig uttryck i förskolan 

Att använda och förstå 

digitala medier 

Barnen förstår hur de kan uttrycka sig genom samt 

använda olika digitala verktyg och medier (Kristensen, 

2018). 

Att förstå digitaliseringens 

påverkan på samhället 

Barnen förstår att man kan påverka genom sociala 

medier (Kristensen, 2018). 

Att lösa problem och omsätta 

idéer i handling 

Barnen identifierar vad som är problemet samt hittar 

lösningar genom exempelvis programmering 

(Kristensen, 2018). 

Att ha ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt 

Barnen granskar information från olika källor, 

exempelvis bilder och videoklipp på internet (Kristensen, 

2018). 

 

Nedan visas ett exempel på hur vi analyserade materialet utifrån den första forskningsfrågan 

(Hur förskollärarna beskriver vad som är adekvat digital kompetens för barn i förskolan):  

 

För det första tycker jag att adekvat digital kompetens förändras, just nu skulle jag kunna tänka 

mig att det är mycket QR-koder, mycket kritiskt tänkande för det finns mycket kring snapchat 

och sånt här där man kan lägga på olika filter, så att prova manipulera bilder det tycker jag är 

adekvat idag, och att förstå att bilder kan vara manipulerade. Programmering tycker jag 

också är väldigt adekvat, att förstå att saker är styrda och att det är någon som har 

programmerat dem för att de ska fungera på ett visst sätt. Jamen det är väl grunden. 
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Det som vi har markerat i citatet ovan är delar som vi tycker passar ihop med någon av de 

fyra centrala aspekterna av adekvat digital kompetens som beskrivs av Skolverket (2019). 

“Att förstå att bilder kan vara manipulerade” tänker vi både passar ihop med att ha ett 

kritiskt förhållningssätt och ansvarsfullt förhållningssätt samt att förstå digitaliseringens 

påverkan på samhället. “Att förstå att saker är styrda och att det är någon som 

programmerat dem på ett visst sätt” tänker vi passar ihop med att lösa problem och omsätta 

idéer i handling samt med att använda och förstå för digitala verktyg och medier. 

För att analysera materialet i förhållande till vår andra forskningsfråga (Hur förskollärare 

ser på de digitala verktygens roll för att utveckla barns digitala kompetens) har vi utgått från 

de sociokulturella begreppen artefakt och mediering. Utifrån dessa begrepp har vi ställt 

analytiska frågor till vårt insamlade material. Dessa frågor handlar om hur förskollärarna 

talar om de digitala verktygen samt hur förskollärarna ser på samverkan mellan barnen och 

de digitala verktygen. Nedan visas ett exempel på hur vi analyserade materialet utifrån den 

andra forskningsfrågan: 

 

[...] det är nog mer hur mycket barnen använder det (de digitala verktygen) hemma och 

hur mycket vi har använt det här och så. Så jag vet inte om det har så mycket med ålder att 

göra egentligen. Det är klart, tar ett stort barn fotos kanske de förstår att inte trycka hur 

många gånger som helst, att de har lärt sig så, men det har ju också med hur mycket man 

använt kameran egentligen. 

 

Det som vi markerat i citatet ovan är delar vi tycker passar ihop med de analytiska frågor vi 

ställt utifrån begreppen artefakt och mediering: “hur mycket barnen använder det (digitala 

verktyget) hemma och hur mycket vi har använt det här” tycker vi ger svar på hur 

förskolläraren pratar om de digitala verktygen, medan “tar ett stort barn fotos kanske de 

förstår att inte trycka hur många gånger som helst” ger svar på hur förskolläraren ser på 

samverkan mellan barnen och de digitala verktygen. 

För att analysera materialet i förhållande till vår tredje forskningsfråga (Hur förskollärarna 

ser på sin egen roll för att utveckla barns digitala kompetens) har vi utgått från begreppen 

proximal utvecklingszon och scaffolding. Vi har tittat efter hur förskollärarna pratar om 

äldre och yngre barn under intervjuerna samt hur de arbetar med barn i olika åldrar. Nedan 

kommer ett exempel på hur vi analyserat vår tredje forskningsfråga, där vi markerat de delar 

som är relevanta: 
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Det som är skillnaden är väl, att när man jobbar med yngre barn, de har ju inte samma 

förståelse att hålla i (de digitala verktygen) och, alltså det kan bli som att man måste vara mer 

rädd om grejerna, man måste ju vara ännu mer närvarande på så sätt, just för att, ja men så 

att den inte bara slängs och sådär. Att man måste vara mer närvarande tror jag, med de yngre än 

med de äldre och framförallt för att få dem att förstå vad det är man jobbar med också. 

 

I citatet ovan har vi markerat de delar vi tycker passar ihop med vår tredje forskningsfråga 

samt begreppen proximal utvecklingszon och scaffolding: “de har ju inte samma förståelse 

att hålla i” och “inte bara slängs och sådär” tycker vi passar till begreppet proximal 

utvecklingszon, detta då det visar hur förskolläraren pratar om yngre barn. “Man måste ju 

vara mer närvarande” och “framförallt för att få dem att förstå vad det är man jobbar med 

också” tycker vi passar till begreppet scaffolding, detta då det visar hur förskolläraren 

arbetar med yngre barn. 

Forskningsetiska överväganden 

Under arbetets gång har vi förhållit oss till de forskningsetiska riktlinjer som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2017). Detta innebär att vi har informerat respondenterna om syftet med 

vårt forskningsarbete, att de har rätt att själva bestämma om de vill medverka samt att de 

har rätt att avbryta intervjun när som helst. Vi har även behandlat de uppgifter vi fått från 

informanterna konfidentiellt för att säkerställa att ingen obehörig ska kunna få tag i dessa 

uppgifter. Slutligen har vi enbart brukat de uppgifter som vi samlat in i forskningssyfte. 

Innan intervjuerna skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) till varje informant så att de 

skulle kunna ta del av denna information innan de blev intervjuade. Vid inledningen av 

intervjuerna försäkrade vi oss om att samtliga informanter läst missivbrevet samt att de 

förstått sina rättigheter. 

Metoddiskussion 

Vi anser att en fördel med att använda kvalitativ intervju som metod är att vi då får reda på 

saker som förskollärarna själva varit med om i sitt arbete i förskolan. Det kändes för oss 

som den mest rimliga metoden att använda i och med att vårt syfte var att ta reda på 

förskollärarnas egna uppfattningar och erfarenheter, vilket vi tror är enklast att göra genom 

att prata med förskollärarna själva. De nackdelar vi ser med denna metod är att vi inte kan 

vara säkra på om informanterna talar sanning. Vi tänker att det finns en risk att 

informanterna känner en viss press att säga det de tror att vi vill höra och att de därför vill 

försköna sina svar för att det ska låta bättre. Det kan vara svårt att med säkerhet veta om 

förskollärarna beskriver hur de verkligen arbetar eller hur de skulle vilja arbeta. Under 
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kvalitativa intervjuer tänker vi dessutom att det finns en risk att informanterna kan 

missförstå frågan eller att de svävar iväg för mycket från ämnet. Något som vi hade kunnat 

göra annorlunda, för att öka trovärdigheten, vore att utöver kvalitativa intervjuer även 

observera informanterna i praktiken. Genom att genomföra både kvalitativa intervjuer samt 

observationer hade vi både fått reda på hur pedagogerna beskriver att de arbetar med digitala 

verktyg samt själva kunnat se hur de arbetar. 

Vi märkte under intervjuerna att vi fick mer utförliga svar av den förskollärare som sitter 

med i IKT-nätverket. Hade vi i vårt urval valt att endast intervjua IKT-förskollärare eller 

andra förskollärare med mycket erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i förskolan, 

skulle vi kanske fått mer utförliga svar. Vi tänker även att vi hade kunnat få mer utförliga 

svar om vi endast valt att intervjua yngre förskollärare, då vi tänker att de ofta har mer 

kunskap om digitala verktyg och medier. Människor födda innan 1980 brukar kallas för 

digitala invandrare medan de yngre brukar kallas för digitala infödingar, då de växer upp i 

ett digitalt samhälle (Forsling, 2011). Vi är dock medvetna om att det inte går att 

generalisera, att det finns såväl äldre människor med mycket god digital kompetens som 

yngre människor som är mindre digitalt kompetenta. I detta arbete har vi inte gjort något 

sådant urval utan intervjuat förskollärare i olika åldrar och med olika mycket erfarenhet 

inom området, vilket vi tänker speglar verkligheten bättre. 
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Resultat 

Nedan kommer vi presentera resultatet från våra intervjuer presenterat utifrån våra tre 

frågeställningar. 

Hur beskriver förskollärarna vad som är adekvat digital kompetens för barn i 

förskolan? 

Samtliga förskollärare ger något eller flera exempel på vad adekvat digital kompetens kan 

innebära för barn i förskolan. Några förskollärare beskriver att adekvat digital kompetent är 

föränderligt och att det ändras i takt med samhället. En förskollärare förklarar att “med 

adekvat digital kompetens är det ju att det alltid kommer att förändras också, så att nästa 

år är det något helt annat”. En förskollärare uttryckte dock osäkerhet kring begreppet 

adekvat digital kompetens i och med att det förändras så snabbt, vilket leder till mycket 

diskussioner i arbetslaget. Förskolläraren beskriver att de i arbetslaget inte riktigt fått grepp 

om begreppet adekvat digital kompetens, att de skulle önska något tydligare att förhålla sig 

till samt att de i arbetslaget upplever att de inte får tillräcklig stöd uppifrån. Vår tolkning är 

att förskollärarna upplever att det är svårt att definiera vad adekvat digital kompetens 

egentligen innebär då den digitala utvecklingen går så snabbt framåt och innebörden därmed 

förändras. 

I alla intervjuer ligger mycket fokus på själva användandet av digitala verktyg och medier 

samt barns förståelse av dessa. En förskollärare beskriver att “[...] dels att förstå hur det 

funkar, att det finns teknik i vår vardag som vi använder hela tiden, att de (barnen) börjar 

förstå den tekniken”. Flera förskollärare nämner under intervjuerna att barn ofta bär med 

sig erfarenheter av digitala verktyg från hemmet, exempelvis erfarenhet av att använda olika 

appar, spela spel och kolla på film. En förskollärare beskriver att hon uppfattar det som att 

digitala verktyg ofta används som ett tidsfördriv i hemmet, något som barnen får använda 

när de vuxna inte har tid att umgås. Däremot betonar alla förskollärare att barnen bör få 

använda de digitala verktygen på ett annat sätt på förskolan än i hemmet, ofta i meningen 

att förskolläraren inte bara ska sätta barnen själva med exempelvis en lärplatta. Vår tolkning 

är att förskollärarna menar att de digitala verktygen behöver användas i ett pedagogiskt syfte 

för att barnen ska kunna utveckla en adekvat digital kompetens. Vidare att förskolläraren 

behöver finnas till hands för att barnen ska kunna utveckla en förståelse för digitala verktyg 

och medier. 

En aspekt av adekvat digital kompetens som inte är lika framträdande i förskollärarnas 

beskrivningar är barnens förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling men enligt 

vår tolkning kan programmering ge barn möjlighet att utveckla denna aspekt. 
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Programmering är något som samtliga förskollärare lyfter fram som betydelsefull för barns 

utvecklande av adekvat digital kompetens. En förskollärare beskriver att “programmering 

tycker jag är väldigt adekvat, att förstå att saker är styrda och att det är någon som 

programmerat dem för att de ska fungera på ett visst sätt”. Förutom att lösa problem och 

omsätta idéer i handling tänker vi även att programmering kan ses som ett exempel på att 

förstå digitaliseringens påverkan på samhället. 

Utifrån vår tolkning av aspekten att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är detta 

något som blir synligt i samtliga intervjuer. En förskollärare berättar att de börjat använda 

Instagram på deras förskola för att visa vårdnadshavarna vad de gör. Förskolläraren 

uttrycker sig såhär:  

 

Och nu har vi också börjat med Instagram på förskolan och då är det tänkt att barnen ska som 

få välja att lägga ut någonting som de är stolta över och liksom då förmedla till vårdnadshavarna 

vad vi gör på förskolan. 

 

Vi tolkar detta som ett första led i att på sikt lära barnen om digitaliseringens påverkan på 

samhället eftersom det visar barnen att man kan nå ut till fler människor genom sociala 

medier. På det här viset ser barnen att de på ett enkelt sätt kan nå ut till vårdnadshavarna, 

vilket i längden kan ge dem en förståelse för att man kan påverka och nå ut till fler 

människor med hjälp av digitala verktyg och sociala medier. 

Vidare nämner samtliga förskollärare att en viktig del av adekvat digital kompetens är att 

barnen ska förstå att bilder och filmer kan vara manipulerade. Detta tolkar vi som ett sätt att 

förstå hur digitala verktyg kan påverka samhället men vi förstår det även som ett sätt att ge 

barn ett kritiskt förhållningssätt. Att ha ett kritiskt förhållningssätt är något som samtliga 

förskollärare nämner som en viktig del av adekvat digital kompetens. De flesta av 

förskollärarna beskriver green screen som en metod för att ge barn ett kritiskt 

förhållningssätt i relation till digitala verktyg och medier, genom att visa att barnen med 

hjälp av en speciell app kan skapa bilder och filmer där det ser ut som att de exempelvis är 

på månen. En förskollärare uttrycker sig såhär:  

 

Och att de förstår att man inte kan flyga som Stålmannen utan att det är green screen då som har 

gjort [...], att de ser en tecknad film där de hoppar från trevåningshus eller något sånt där, att de 

ser att nej men det där funkar ju inte. 
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Vår tolkning är att förskollärarna menar att arbete med exempelvis green screen kan ge 

barnen en förståelse för att allt de ser på film, internet och i olika digitala medier inte 

behöver vara sant, vidare att man själv, med hjälp av digitala verktyg och medier, kan ändra 

på verkligheten. 

En förskollärare beskriver att man med de äldre barnen kan sitta och diskutera vad som är 

rätt och fel på internet, medan man med de yngre barnen behöver visa hur man manipulerar 

bilder rent konkret. Detta tolkar vi som att förskolläraren menar att det är nödvändigt att 

arbeta på olika sätt beroende på barnets ålder för att lära äldre respektive yngre barn att ha 

ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala verktyg och medier. 

Hur beskriver förskollärarna de digitala verktygens roll för att utveckla barns 

digitala kompetens? 

Hur talar förskollärarna om de digitala verktygen? 

Samtliga förskollärare menar att det är viktigt att de digitala verktygen används som just 

verktyg, att de används till något kreativt och att det finns ett syfte med användandet så att 

de inte används som leksaker. Detta tolkar vi som att de digitala verktygen, i likhet med 

artefakter, behöver ha ett specifikt pedagogiskt syfte för användning som leder till fördjupad 

förståelse för barnen. 

Flera förskollärare pratar om att använda digitala verktyg som ett komplement till 

undervisningen. De beskriver exempelvis hur de använder digitala verktyg på samlingar 

eller dylikt som en komplettering till deras temaarbeten. En förskollärare berättar att de 

använt en lärplatta för att titta på hur fåglar ser ut samt höra hur de låter, som en del av deras 

temaarbete. En annan förskollärare berättar hur de använt ett “förstoringsägg” för att titta 

närmre på växter. Detta tolkar vi som att förskollärarna använder artefakterna, de digitala 

verktygen, för att ge barn möjlighet att förstå sin omvärld. I det här fallet handlar det om att 

artefakterna kan bidra till att barnen får kunskap om hur olika växter och djur ser ut och 

låter. 

Hur ser förskollärarna på samverkan mellan barnen och de digitala verktygen? 

I samtliga intervjuer framstår det som att barnen sällan får vara ensamma med de digitala 

verktygen. Vår tolkning av förskollärarnas svar är att artefakterna i sig inte bidrar till något 

lärande för barnen, utan att förskollärarna behöver vara närvarande för att hjälpa barnen 

utveckla sin digitala kompetens. Det framkommer även i en intervju att förskollärare 

behöver vara mer närvarande med de yngre barnen i och med att de inte har samma 

förståelse för de digitala verktygens ömtålighet och därför kan vara mindre försiktiga med 

verktygen. Vår analys av detta är att de yngre barnen, i förskollärarens ögon, inte har samma 
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samverkan mellan artefakt, tanke och handling som äldre barn kan ha. Dock uttrycker 

samma förskollärare också tankar om att det inte enbart är barnens ålder som avgör hur man 

kan arbeta med att utveckla deras digitala kompetens. Förskolläraren menar att det även 

handlar om hur mycket barnen har använt digitala verktyg hemma samt hur mycket de har 

hunnit använda dem på förskolan. 

Många förskollärare beskriver att det finns en risk att barnen blir passiva konsumenter av 

de digitala verktygen och att de kan behöva stöd av en vuxen för att ta sig framåt och istället 

bli producenter. Detta genom att barnen får möjlighet att själva skapa med hjälp av digitala 

verktyg, exempelvis genom att filma och fotografera. Flera förskollärare beskriver hur 

risken att barnen blir konsumenter av de digitala verktygen är särskilt stor för de yngsta 

barnen på förskolan. En förskollärare beskriver att de äldre barnen ofta behärskar verktygen 

och att de därför kan vara producenter, medan de yngre barnen ofta kan behöva börja som 

konsumenter. Vi tolkar detta uttalande som ett exempel på mediering. Att barn skapar med 

hjälp av digitala verktyg ser vi som en samverkan mellan artefakt, tanke och handling då 

barnen, när de skapar, har en tanke på hur de vill att resultatet ska bli. Även här blir det 

enligt oss tydligt att de yngre barnen, utifrån förskollärarnas beskrivningar, inte verkar ha 

samma slags samverkan mellan artefakt, tanke och handling som de äldre barnen, vilket gör 

att de yngre oftare konsumerar verktyget istället för att använda det till kreativt skapande. 

Hur beskriver förskollärarna sin egen roll för att utveckla barns digitala 

kompetens? 

I flera intervjuer framkommer det som viktigt att förskolläraren kan mer om de digitala 

verktygen än barnen för att kunna utveckla barnens digitala kompetens. En förskollärare 

beskriver att “min roll som pedagog var att ligga i framkant med kunskap, jag behövde 

kunna mer än vad de (barnen) kunde för att kunna guida dem in i det”. Detta tolkar vi som 

att förskollärarna menar att det är nödvändigt att de vet mer och att de är mer kompetenta 

än barnen för att kunna utöva scaffolding. Om förskolläraren inte själv vet vad det handlar 

om blir det svårt att lära ut till barnen. 

Under samtliga intervjuer uppger förskollärarna att de behöver arbeta på olika sätt för att 

utveckla barns digitala kompetens beroende på barnens ålder. I arbetet med digitala verktyg 

beskriver många förskollärare att de äldre barnen kan arbeta mer självständigt medan 

förskolläraren behöver vara mer fysiskt närvarande och sitta med de yngre barnen. Detta 

tolkar vi som att de äldre och yngre barnen befinner sig i olika proximala utvecklingszoner 

i relation till de digitala verktygen och att de yngre barnen därför behöver mer stöttning i 

arbetet med digitala verktyg. Med andra ord behöver förskolläraren utöva en annan form av 
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scaffolding i relation till de yngre barnen för att hjälpa dem vidare i sin proximala 

utvecklingszon. 

Något som framkommer under flera intervjuer är att förskollärarna uppfattar att de äldre 

barnen reflekterar mer kring det de gör i arbetet med digitala verktyg. Förskollärarna verkar 

ha mer fokus på att de äldre barnen ska förstå vad de gör, medan det för de yngre barnen 

mer handlar om att få uppleva verktyget. Flera förskollärare nämner att de arbetar med 

projicering med de yngsta barnen, genom att projicera bilder eller filmer på väggen 

beskriver de att barnen kan få uppleva olika stämningar och miljöer. En förskollärare 

beskriver skillnaden mellan äldre och yngre barn på detta sätt:  

 

de äldre reflekterar mer kring det de gör, vad som händer, hur man kan använda det och förstå 

det (digitala verktyget), därför blir det viktigt att ställa frågor till de äldre barnen medan de yngre 

barnen kanske mer upplever saker. 

 

Även här tolkar vi det som att de äldre barnen, enligt förskollärarnas beskrivningar, behöver 

en annan typ av scaffolding, i form av utmanande frågor, för att ta sig vidare i sin proximala 

utvecklingszon och utveckla sitt tänkande. 

En förskollärare förklarar hur man med de yngre barnen ibland behöver visa med konkreta 

exempel för att de ska kunna förstå, det räcker inte att diskutera exempelvis hur bilder kan 

manipuleras utan förskolläraren måste visa dem konkret. Detta tolkar vi som att 

förskolläraren menar att scaffolding för de yngre barnen inte enbart räcker med att verbalt 

förklara något utan att förskolläraren även måste visa dem rent kroppsligt hur man gör. 
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Diskussion 

Genom denna studie har vi ämnat bidra med kunskap om hur förskollärare tolkar sitt 

uppdrag att arbeta för att utveckla barns digitala kompetens i förskolan. Nedan kommer vi 

att presentera vår diskussion där vi jämför studiens resultat med litteratur och tidigare 

forskning. Vi kommer även att bidra med våra egna reflektioner. 

Förskollärarnas uppfattningar om adekvat digital kompetens 

Resultatet visar att förskollärarna verkar ha förståelse för vad adekvat digital kompetens för 

barn i förskolan kan innebära. Flera förskollärare beskriver att vad som är adekvat digital 

kompetens kommer att förändras, vilket ligger i linje med Jäverbring (2019) som hävdar att 

våra digitala färdigheter behöver utvecklas i takt med att tekniken omkring oss förändras. 

Trots att en förskollärare uttrycker en del osäkerhet kring begreppet adekvat digital 

kompetens kan samtliga förskollärare ge exempel på vad adekvat digital kompetens skulle 

kunna innebära för barn i förskolan. Samtliga aspekter av Skolverkets (2019) definition av 

adekvat digital kompetens blir synliga i förskollärarnas svar, om än i olika omfattning och 

med olika tydlighet. Vår uppfattning är att dessa aspekter är sammanvävda och går in i 

varandra, varvid det kan bli svårt att skilja dem åt. Exempelvis tänker vi att barn genom att 

programmera både lär sig att förstå digitala verktyg och medier samt även att de lär sig att 

lösa problem och omsätta idéer i handling. Detta då de steg för steg behöver räkna ut hur 

programmeringen ska ske för att deras idé ska kunna omsättas i handling. På liknande sätt 

tänker vi att barn genom bildmanipulering kan få ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

samt att det även kan ge barnen en förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället. 

Vi tänker att förståelse för bildmanipulering i längden kan få barnen att förstå att det de ser 

i samhället, exempelvis i tidningar, tv och busskurer, inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Samt även att de förstår att digitala medier kan påverka vilka normer och ideal 

som finns i samhället. 

Förskollärarnas uppfattningar om de digitala verktygens respektive sin egen roll för 

att utveckla barns digitala kompetens 

Vår tolkning är att de digitala verktygen, enligt förskollärarnas uppfattningar, har en central 

roll för att utveckla barns digitala kompetens i förskolan, men att det då är viktigt att de 

används på ”rätt” sätt. Vilket användningssätt som är det rätta framkommer däremot inte 

tydligt under intervjuerna, men samtliga förskollärare betonar att de digitala verktygen inte 

ska användas som leksaker, vilket även framkommer som betydelsefullt i Forslings (2011) 

samt Jernes, Alvestad och Sinneruds (2010) studier.  Flera av de intervjuade förskollärarna 

beskriver att de digitala verktygen ska användas som ett komplement till undervisningen 
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vilket även Jäverbring (2019) samt Vannestål (2012) betonar. Vår tolkning är att de digitala 

verktygen, i likhet med artefakter, enligt förskollärarna bör användas för att barnen ska få 

möjlighet att förstå sin omvärld. Förskolans undervisning ska bidra till barns lärande och vi 

tänker att de digitala verktygen då kan bli värdefulla redskap på ett helt annat sätt än 

leksaker. Under intervjuerna lyfter även flera förskollärare fram betydelsen av att barnen 

får möjlighet att bli producenter och inte endast konsumenter av de digitala verktygen vilket 

även är något Jäverbring (2019) lyfter fram. Vår tolkning är att barnen, enligt 

förskollärarnas beskrivningar, kan utveckla sin digitala kompetens genom att vara kreativa 

och skapa med hjälp av digitala verktyg. Vi ser på kreativitet som nära sammanbundet med 

problemlösning och tankearbete. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv tänker vi att barnen 

lär sig genom att använda digitala verktyg på kreativa sätt, då lärande enligt det 

sociokulturella perspektivet ses som en samverkan mellan artefakt, tanke och handling 

(Jakobsson, 2012). Om barnen får skapa med digitala verktyg tänker vi att det kan vara 

inkluderande även för barn i behov av särskilt stöd då de också får möjlighet att vara 

producenter, vilket även Hernvall (2016) samt Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) 

beskriver. Vi tänker att förskollärare med hjälp av digitala verktyg kan göra materialet som 

man arbetar med mer lättillgängligt, vilket gör det mer inkluderande för alla barn. 

Under några intervjuer beskriver förskollärare hur barnen kan lära sig programmering 

endast med hjälp av sina egna kroppar. Detta tolkar vi som en möjlighet för barn att utveckla 

en digital kompetens utan att de nödvändigtvis behöver använda det digitala verktyget eller 

ett digitalt medium. Även i detta fall anser vi dock att den sociala interaktionen blir en 

förutsättning för barns utvecklande av digital kompetens. Här tänker vi att språket, såväl det 

kroppsliga som verbala, blir det medierande redskap som utvecklar barnens förståelse för 

programmering. 

Vi förstår det som att samtliga förskollärare lyfter fram sin egen roll som betydelsefull för 

barns utvecklande av digital kompetens. Däremot är det ingen förskollärare som nämner 

något om att barnen kan vara ett stöd för att hjälpa varandra att utveckla digital kompetens, 

vilket är något som lyfts fram i flera av de studier vi tagit del av (Sandvik, Smørdal och 

Østeruds, 2012; Walldén Hillström, 2014). I Sandvik, Smørdal och Østeruds (2012) studie 

hjälpte ett barn, med mer erfarenhet, de andra barnen att använda en lärplatta, vilket vi tolkar 

som att det mer kompetenta barnet utövar en form av scaffolding åt de andra barnen. 

Under samtliga intervjuer blir det tydligt att förskollärarna anser sig behöva arbeta på olika 

sätt för att utveckla barns digitala kompetens beroende på barnens ålder. Det framkommer 

under intervjuerna att yngre barn behöver mer fysisk stöttning i arbete med digitala verktyg, 
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exempelvis genom att förskolläraren sitter med, medan äldre barn behöver mer verbalt stöd, 

exempelvis i form av utmanande frågor som får dem att reflektera. Detta ligger i linje med 

Nilsens (2018) studier som visar att yngre barn ofta behöver mer stöttning än de äldre i 

arbetet med digitala verktyg. Detta tänker vi beror på att yngre barn befinner sig i en annan 

proximal utvecklingszon, där de har ett större behov av att få se mer konkret hur saker 

fungerar för att utveckla sitt tänkande. Däremot uttrycker en förskollärare också tankar om 

att barnens behov av stöd inte enbart beror på deras ålder, utan att det också handlar om hur 

mycket barnen har använt digitala verktyg hemma. Detta kan kopplas till Edman Stålbrandt 

(2012) som menar att förskolläraren behöver utgå från barnens egna kunskaper och 

förmågor för att kunna utöva scaffolds åt dem. Vi tänker att barns proximala utvecklingszon 

kan se olika ut även om de är lika gamla, eftersom barn i förskoleålder utvecklas olika 

snabbt inom olika områden samt att de bär med sig olika erfarenheter och kompetenser som 

pedagogen behöver ta hänsyn till för att kunna ge dem rätt stöd. 

Förskollärarnas egna tankar om digitalisering 

I intervjuerna tycker vi oss se att majoriteten av förskollärarna uttrycker en trygghet i att 

använda digitala verktyg med barn i förskolan. Detta till skillnad mot förskollärarna i Jernes, 

Alvestad och Sinneruds (2010) kvalitativa studie där förskollärarna känner sig osäkra med 

att använda digitala verktyg tillsammans med barn i förskolan. Vi tror att tidsskillnaden på 

cirka 10 år kan vara en anledning till att resultaten skiljer sig åt eftersom den digitala 

utvecklingen gått fort framåt och fått större plats i det svenska samhället. Vi tänker att 

människor i sin vardag idag använder flera olika sorters digitala verktyg samt även att de 

används i större omfattning nu jämfört med för 10 år sedan, vilket kan bidra till att 

förskollärarna i vår studie känner sig säkrare med att använda digitala verktyg i förskolan. 

Alla utom en förskollärare i vår studie uppger att de fått fortbildning inom digital 

kompetens. Detta kan jämföras med förskollärarna i Hernwalls (2016) samt Jernes, Alvestad 

och Sinneruds (2010) studier där förskollärarna, förutom osäkerhet i användandet av 

digitala verktyg, även uttrycker ett behov av fortbildning inom området. Vi tänker att en 

anledning till att förskollärarna känner sig osäkra i användandet av digitala verktyg kan bero 

på att de saknar fortbildning. Även om människor idag har bättre förståelse för digitala 

verktyg anser vi att det är viktigt att förskollärare får kontinuerlig fortbildning inom området 

för att förstå vad digitaliseringen innebär just nu. Vi tänker att fortbildning i digital 

kompetens skapar en trygghet för förskollärare i deras arbete med digitala verktyg samt att 

fortbildning behövs kontinuerligt så att förskollärarna får uppdatera sina digitala kunskaper 

i takt med den digitala utvecklingen i samhället. 
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Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att trots att en del av förskollärarna upplever 

begreppet adekvat digital kompetens som svårbegripligt kan samtliga förskollärare ge 

exempel på vad adekvat digital kompetens kan innebära för barn i förskolan. Då alla 

Skolverkets (2019) aspekter av adekvat digital kompetens blir synliga under intervjuerna, 

om än i olika omfattning, är vår tolkning att förskollärarna verkar ha relativt god förståelse 

inom området. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv anser vi att såväl den sociala som kulturella kontexten 

får betydelse för barns utvecklande av digital kompetens. Digitala verktyg är en del av den 

kultur vi lever i idag och det framstår, enligt såväl de intervjuade förskollärarna som den 

litteratur vi tagit del av, som att barnen lär sig använda dessa artefakter genom social 

interaktion. I samtliga av Skolverkets (2019) definitioner av adekvat digital kompetens är 

vår tolkning att förskolläraren får en betydelsefull roll för att på olika sätt stötta barnen i 

deras utvecklande av digitala kompetens. Men hur denna roll ser ut kan, enligt 

förskollärarnas beskrivningar, se olika ut beroende på barnens ålder. Med andra ord behöver 

äldre och yngre barn olika typer av scaffolding för att utveckla sin digitala kompetens, vilket 

vi tänker beror på att de befinner sig i olika utvecklingszoner. Äldre barn klarar sig med 

verbalt stöd medan yngre barn även behöver fysiskt stöd av förskolläraren.  

Då digitala verktyg har fått en större plats såväl i det svenska samhället som i förskolans 

läroplan anser vi att denna studie är relevant för förskolläraryrket. I och med att digital 

kompetens är så nytt i läroplanen samt även tolkningsbart anser vi att det kan vara av intresse 

att synliggöra hur verksamma förskollärare tolkar uppdraget att utveckla barns digitala 

kompetens i förskolan. Vi anser att digital kompetens är ett aktuellt och viktigt område att 

arbeta med i förskolan. Då barn kommer från olika hemförhållanden tänker vi att de har 

skilda möjligheter till att bekanta sig med digitala verktyg i hemmet. Därför blir det enligt 

oss betydelsefullt att alla barn inkluderas och får prova på att arbeta med digitala verktyg i 

förskolan. Genom denna studie har vi synliggjort hur förskollärare upplever att de arbetar 

för att utveckla barns digitala kompetens, men resultatet speglar inte hur de faktiskt arbetar. 

För att undersöka detta område vidare skulle det därför vara intressant att även genomföra 

observationer för att se hur förskollärarna arbetar för att utveckla barns digitala kompetens 

i praktiken. Vi tänker att det vore intressant att se om resultatet då skulle se annorlunda ut. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du och när tog du din examen? 

Hur länge har du arbetat i förskola? 

Under din utbildning, lärde du dig då något om digitala verktyg? 

Har du fått någon fortbildning om digital kompetens? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Hur många barn finns det i barngruppen på avdelningen? 

Vilken ålder är det på barngruppen? 

Hur många pedagoger finns det i arbetslaget? 

 

Hur beskriver förskollärarna vad som är (adekvat) digital kompetens för barn i 

förskolan? 

 I läroplanen står att utbildningen ska ge barnen förutsättningar att ”utveckla en 

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

den digitalisering de möter i vardagen”. Vad tänker du är adekvat digital kompetens 

för ett barn i förskolan? Alltså vad tycker du är rimligt att barnen ska kunna? 

 Hur kan man se vad ett barn har för digital kompetens? 

 Är det någon skillnad på hur äldre respektive yngre barn uttrycker sin digitala 

kompetens? 

Hur beskriver förskollärarna att de arbetar för att utveckla barns digitala kompetens? 

 Vi är intresserade av hur du arbetar för att utveckla barns digitala kompetens. Kan 

du ge ett specifikt exempel (X)?  

 Hur tänker du att (X) kan bidra till barns utvecklande av digital kompetens? 

 Använder du (X) tillsammans med barnen? Varför? Vad är din roll som pedagog i 

det? 

 Använder barnen (X) på egen hand och/eller tillsammans med andra barn? 

 

 



 

 

 

 Är det någon skillnad på att arbeta med digitala verktyg med yngre respektive äldre 

barn? Ge exempel. 

 Varför tror du att det är så? 

 Enligt läroplanen ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Vad tänker du om det? 

 Hur kan man ge barnen ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik? 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Monika Wikström och Izabelle Segerstedt och vi studerar sjunde terminen på 

förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Nu skriver vi vårt examensarbete där vi vill 

undersöka förskollärares uppfattningar om samt arbete med att utveckla barns digitala 

kompetens i förskolan. Vi vill gärna ha hjälp av dig som verksam förskollärare som 

informant till vårt examensarbete. 

För att kunna skriva denna rapport kommer vi göra en intervju med dig för att få höra om 

dina erfarenheter inom området. Du kommer vara helt anonym i rapporten och vi kommer 

även ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att det är 

frivilligt för dig att delta och dina svar behandlas konfidentiellt och kommer enbart 

användas i denna rapport. Vi kommer spela in vårt samtal och även detta material kommer 

enbart användas för denna rapport och sedan raderas när arbetet är färdigt. Vi räknar med 

att intervjun kommer ta cirka 30 minuter. 

Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till monika-w@live.se och 

izabelle.segerstedt@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar, 

Monika Wikström & Izabelle Segerstedt 

Förskollärarstudenter 

Umeå universitet 
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