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Sammanfattning 
 
Ett allt växande intresse för digitalisering och en förvärvad inspiration i huruvida digital 
teknik kan integreras och användas som ett verktyg i förskolans praxis, tillsammans 
med vår övertygelse om vikten av att barn utvecklar en digital kompetens i denna 
digitala tidsera som vi människor befinner oss i, är grunden för valet av ämne i 
föreliggande examensarbete. Tidigare forskning betonar att förskollärares attityder kan 
ha en signifikant betydelse för hur digital teknik implementeras i såväl undervisning 
som i förskolans dagliga verksamhet. Likaså visar tidigare forskning att 
digitaliseringens framväxt bör spela en väsentlig roll i förskolans verksamhet. Digitala 
medier utgör nya sätt att kommunicera, interagera och socialisera med andra. Detta är 
något som vi själva har upplevt på nära håll, genom både tidigare arbetserfarenheter och 
verksamhetsförlagd utbildning inom förskola. Därmed är studiens syfte att öka kunskap 
om förskollärares erfarenheter av att använda digitala medier med barn i förskolans 
undervisning i relation till digital kompetens. För att erhålla en sådan fördjupad kunskap 
har kvalitativa intervjuer av sju förskollärare från fyra olika förskolor i norra- och östra 
Mellansverige utförts. Det sociokulturella perspektivet har understött analysen av det 
insamlade materialet. Studiens resultat visar att kompetensutveckling är högt efterfrågat 
hos förskollärare för att utveckla deras individuella digitala kompetens. Vidare visar 
resultatet att förskollärares attityder kring digitala medier kan bära inflytande i deras 
undervisningspraxis. Vår förhoppning med studien är att bidra med kunskap såväl som 
att inspirera andra verksamma förskollärare.  
 
Nyckelord: didaktik, digital kompetens, digitalisering, förskollärperspektiv, förskola 
 



 

 

Förord 
 
 
Inledningsvis vill vi tacka de förskollärare som deltagit i studien och gjort 
undersökningen möjlig. Vi vill även tacka våra familjer för deras evinnerliga stöd och 
uppmuntran. Ett särskilt tack vill även riktas till alla kamrater som vi träffat och de 
vänskaper som bildats under vår studietid. Tack för denna resa tillsammans. Slutligen 
vill vi rikta vårt största tack till vår handledare Tina Walldén Hillström som alltid 
funnits tillgänglig med stöd, uppmuntran samt välgörande utmaningar i denna 
skrivprocess. 
 
Elin Carendi & Rebecca Roos 
Gävle, 3 december 2019 
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1. Inledning 
 
För att människan ska kunna förändra världen behöver hen förstå sig på den. 
(Utbildningsdepartementet, 2017). Dagens digitala samhälle är under ständig 
förändring. Med detta byggs en förväntan på oss människor att anpassa och förhålla oss 
till denna utveckling. Digitalisering möjliggör förändring och ger oss nya möjligheter 
och alternativa vägar att gå. I den meningen är det sannerligen revolutionerande. Genom 
att samhället ställer dessa krav på medborgare så behöver vuxna förbereda barn och 
fostra dem tidigt i utvecklandet av digital kompetens. I denna strävan bär förskolan en 
betydelsefull roll.  
  
Alla har en demokratisk rätt till likvärdig utbildning. I detta ingår utvecklandet av 
digital kompetens (Forsling, 2011; Lindahl & Folkesson, 2012). För att barn ska ges 
förutsättningar att utveckla digital kompetens i förskolan krävs det av förskollärare att 
ha rätt kompetens och utbildning för att undervisa inom digitalisering. 
Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:89) beskriver hur digitaliseringen ständigt 
utvecklas och därmed blir även kraven och förväntningarna högre på skolväsendets 
personal att undervisa barn i deras utvecklande av digital kompetens. I linje med den 
digitala progressionen i samhället uttrycker Lundgren-Öhman (2014) att ett nytt sätt att 
vara lärare samt en ny syn på hur lärande kan utövas i praktiken växer fram.  
 
Under verksamhetsförlagda utbildningar inom förskollärarprogrammet har vi båda 
erfarit hur förskollärare väljer att förhålla sig till de krav som högre ledning har etablerat 
rörande digitalisering i förskolan. Vi har även under våra tre och ett halvt år på 
högskolan och förskollärarprogrammet fått utbildning i hur digitala medier kan 
användas som lärandeverktyg i förskolans verksamhet. Denna inspiration har i sin tur 
sått ett frö inom oss, vilket utgör grunden för valet av ämne i föreliggande 
examensarbete. Förskollärares attityder i förhållande till digitalisering och användandet 
av digitala medier, har varit något vi uppmärksammat och således varit en levande 
diskussion under hela uppsatsens skeende. Ävenså har vi genom gemensamma 
upplevelser erfarit hur attityder kan ha en signifikant betydelse för huruvida 
förskollärare integrerar digitala verktyg i sin undervisningspraxis, samt upplever vi att 
det råder en bristande allmän kunskap i hur arbetet med digitala verktyg ska praktiseras 
i förskolan.  
 
Den första juli 2019 inträdde en reviderad läroplan för förskolan. Förutom ett 
förtydligande gällande förskollärarens ansvar, har en ökad betoning gjorts på 
digitalisering och hur barn ska ges möjlighet att från ett års ålder utveckla adekvat 
digital kompetens (Skolverket, 2018).  
 

“Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 
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kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” 

- Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018, s. 9)  

 
Att barn ges dessa förutsättningar blir en viktig ingrediens i barnets utvecklande av de 
förkunskaper som samhället, arbetslivet och det vardagliga livet kommer att kräva av 
dem (Chen & Chang, 2006; Skolverket, 2019). Även Skollagen (2010:800) betonar att 
förskolan skall lägga grund för barnets fortsatta utbildning. Detta menar 
Regeringskansliet (2018) utgör ett sätt att säkra samhällets välfärd och vidare tillväxt. I 
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017) 
betonas uttrycket adekvat digital kompetens som ett sätt att tydliggöra hur vår digitala 
kompetens hela tiden är under förändring. Begreppet är även ett sätt att poängtera att det 
inte finns en precis nivå eller ett applicerat mål för att nå kunna nå denna digitala 
kompetens. Detta är något som behöver utvecklas under en längre tid och ges relevans i 
undervisning. I relation till att förskollärares uppdrag har utökats och att förskolan nu 
ska ge möjlighet för barn att erövra digital kompetens (Skolverket, 2018), har ett särskilt 
fokus i denna studie riktats mot hur förskollärare upplever och tillämpar digitala verktyg 
i sin undervisningspraxis i förhållande till digital kompetens. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med denna studie är att öka kunskap om förskollärares erfarenheter av att 
använda digitala medier med barn i förskolans undervisning i relation till digital 
kompetens. Ett särskilt fokus har riktats mot hur de ser på undervisningen i relation till 
att barn, enligt den nya läroplanen för förskolan, ska ges möjlighet att erövra digital 
kompetens. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 
  

§ Vad har förskollärare för kunskaper i relation till användandet av digitala 
teknologier i förskolan? 

 
§ Hur resonerar de kring digital kompetens?  

 
§ Hur arbetar de didaktiskt med digitala medier i förskolan? 

 

3. Bakgrund 
 
I följande avsnitt belyses internationella och nationella riktlinjer för arbetet med digitala 
medier i förskolan. Likaså presenteras tidigare forskning vars fokus ligger på studier 
som berör förskollärares attityder till samt användande av digitala medier i förskolans 
verksamhet. Även belyses sociala aspekter mellan lärare, barn och teknologier, vilka 
således kan förankras med studiens teoretiska utgångspunkt som är det sociokulturella 
perspektivet. 
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3.1 Förskolans styrdokument och riktlinjer för arbetet med digitala verktyg 

3.1.1 Internationella och nationella riktlinjer 
 
För fjorton år sedan kom Europarådet med rekommendationer rörande 
nyckelkompetenser som människor bör erövra för ett livslångt lärande. Bland dessa 
kompetenser ingår utvecklandet av digital kompetens. I Europarådets mening definieras 
digital kompetens i innebörden att digitala medier används för inlärning i såväl 
yrkespraktik som i samhället på ett ansvarsfullt, säkert och kritiskt sätt (Europeiska 
Kommissionen, 2018). Enligt denna beskrivning skildras digital kompetens högst som 
något som sker individuellt hos människan. Samtidigt utifrån ett etnometodologiskt 
perspektiv belyser Walldén Hillström (2014) liksom ett flertal andra forskare (Aarsand, 
2007, 2011; Hutchby & Moran-Ellis, 1998; Spink, Danby, Mallan & Butler, 2010) hur 
digital kompetens kan förstås som något som inte enbart kan bindas till den enskilda 
individen, som ett innehav, utan att det bör ses i relation till det faktiska användandet av 
digitala medier i specifika situerade aktiviteter. Vidare redogör Skolverket (2019) för 
fyra aspekter som bör ligga till grund för att barn och unga utvecklar digital kompetens. 
Dessa är enligt följande: 1) Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, 2) 
Använda och förstå digitala verktyg och medier, 3) Inneha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt, samt 4) Att lösa problem och omsätta idéer i handling. Skolverket 
poängterar att dessa fyra aspekter av digital kompetens ska genomsyra skolsystemet 
från förskola upp till gymnasium samtidigt som de ska anpassas efter barnens ålder och 
kunskaper. 
 
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 
2017) belyser hur alla barn behöver erhålla förståelse för hur digitalisering påverkar den 
värld vi lever i. Likaså förståelse för hur digital teknik fungerar för att i sin tur kunna 
tillämpa det i praktiken. Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
nyttja digitaliseringens alla möjligheter. För att vi ska kunna nå detta mål har regeringen 
skapat en samlad helhetsstrategi för digitalisering som ska bidra till att Sverige förblir 
ledande inom digitalisering och att vi människor som lever i detta land är digitalt 
kompetenta. För att nå detta mål så menar regeringen att redan i förskolan behöver man 
introducera digitala teknologier för att ge barn möjlighet att utveckla en förmåga att 
använda samt förstå sig på digitalisering. Samt bidra till barns uppfattning av hur 
digitalisering påverkar vårt samhälle och vår strävan mot hållbar utveckling. Detta 
bidrar även till att barnets ökade digitala kompetens som ovan beskrivits, är en viktig 
ingrediens för det livslånga lärandet (Europeiska Kommissionen, 2018). Vidare belyser 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att undervisningen i förskolan ska ge barnen 
de förutsättningar som krävs för att de ska utveckla adekvat digital kompetens. Likaså 
uttrycks det hur barnen ska erbjudas att använda digitala verktyg på ett sätt som 
stimulerar och utvecklar deras lärande. 
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3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Databassökning 
 
Utifrån studiens intresseområde har tidigare forskning sökts fram med hjälp av 
sökportalen Discovery och databaserna ERIC (EBSCOhost) och Libris. I avsikt att 
avgränsa sökningen har dessa sökord använts; teacher* attitude AND digital technology 
AND preschool or kindergarten or early childhood education samt digital competence. 
Inledningsvis berörs studier som fokuserar på förskollärares tankar och attityder som 
betydelsefulla för arbetet med digitala medier, sedan följer ett avsnitt med studier som 
berör sociala aspekter i relation till användandet av digitala medier.  
 

3.2.2 Förskollärares tankar och attityder som betydelsefulla för arbetet med digitala 
medier 
 
Tidigare forskning visar att det finns påståenden som grundar sig i förskollärares egna 
förutfattade meningar rörande digitala medier, som menas ha en inverkan huruvida 
deras professionella utövande i relation till ämnet praktiseras. Kjällander och 
Riddersporre (2019) betonar att oavsett vad ens egen uppfattning och åsikt gällande 
digitala medier är så är viktigt att inte basera ens argument på felaktig och missledande 
information.  
 
O’Hara (2011) belyser hur motivationen hos barn för användandet av digitala verktyg 
ligger hos förskolläraren och dennes beslut i huruvida digitala verktyg ska 
implementeras i undervisningen på förskolan. Nikolopoulou och Giliamas (2015) 
styrker O’Haras mening och uttrycker att förskollärares egna erfarenheter och tidigare 
kunskaper kring användandet av digitala verktyg bidrar till ökad positivitet i deras sätt 
att implementera detta i förskolans undervisning. Vidare belyser Tsitouridou och Vryzas 
(2004) hur intervjuade förskollärare med goda teknologiska färdigheter anser att 
integrerandet av digitala teknologier i förskoleålder bör vara av hög prioritet. I en 
likartad undersökning utförd av Kara och Cagiltay (2017) uttrycker majoriteten 
förskollärare en övervägande positiv attityd gällande arbetet med digitala medier. Dock 
uttrycks en viss oro rörande förskollärarens roll i användandet av digitala medier, där de 
talade om bristande resurser och material samt huruvida förskollärarnas egna 
teknologiska färdigheter kan spela en avgörande roll i brukandet av digitala medier i 
förskolan. Även Forsling (2011) menar att förskollärares attityder kan spela en 
bidragande roll inom professionsuppdraget att främja barns utveckling av digital 
kompetens. Författaren menar att förskollärares skildra attityder gällande digitalisering i 
förskolan kan handla om (brist av) tillgång till digitala verktyg, avsaknad av kunskap 
inom ämnet eller en osäkerhet i huruvida dessa verktyg kan integreras i förskolans 
verksamhet. I enlighet med Forsling uttrycker Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2003) att förskollärares kompetenser och attityder i arbetet med informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) är avgörande för huruvida det integreras i förskolans 
verksamhet. Författarna menar att förskolan är en komplex produkt kombinerad av 



 

 
5       

 

förskollärares utbildningar och teoretiska kunskaper, såväl som deras kompetenser och 
allmänna syn på barn. Kombinationen av egenskaper bidrar, enligt författarna, till 
förskollärares val av IKT-integration i förskolan. Sommer (1997) menar att 
förskollärare många gånger upplever sin egen barndoms erfarenheter som de bästa och 
således kan IKT upplevas som ett hot mot en idealiserad och romantisk syn på barndom 
(Sandberg & Pramling Samuelsson, 2003). Vidare menar Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2003) att oavsett vad förskollärare har för inställning till IKT i förskolan, 
bedöms det vara en central del inom förskolans verksamhet och som är till för att 
stanna. Därför är utbildning inom IKT välbehövligt, inte enbart för att lära sig hantera 
digitala verktyg utan även kunna se dess fördelar samt förstå de begränsningar som kan 
mötas om man inte lär sig att använda det.  
 
Vidare lyfter Chen och Chang (2006) ur deras studie gällande förskollärares attityder 
kring datoranvändning i förskolan och hur förskollärarna ansågs sig besitta digitala 
kompetens, samt var självsäkra i sin egen förmåga när de använde sig av datorer i sitt 
eget hem. Däremot visade resultatet ingen signifikant skillnad i förskollärares val att 
integrera datorer i förskolans verksamhet, trots att de upplevde sig självsäkra och 
använder dator i sitt privatliv. För att uppnå de färdigheter som förskollärare behöver för 
att implementera digitala medier i deras undervisning menar författarna att de förlitar 
sig på fortbildningar inom professionen. Därmed går deras kunskap inom ämnet att se 
utifrån den utbildning de fått. Ytterligare belyser författarna att barns möjligheter att ta 
del av digitaliseringens fördelar grundar sig i förskollärares skickligheter i användandet 
och integrationen av digitala medier i förskolans verksamhet. 
 
I en studie utförd av Masoumi (2015) redogörs hur förskollärare använder IKT i deras 
undervisningspraxis. Studiens syfte är att undersöka hur IKT integreras i den svenska 
förskolan. För att beskriva resultatet redovisar författaren fem utmärkande kategorier. 
Dessa fem utmärkande kategorier är enligt följande svensk översättning1: 1) Använda 
IKT för att berika och utveckla förskolans läroplan, 2) Användandet av IKT i syfte att 
förbättra barns kulturella litteracitet samt minska klyftan för barn av annat ursprung än 
svenska, 3) Användandet av IKT för att hålla barn sysselsatta, 4) Ur ett kommunikations 
och dokumentationssyfte, 5) IKT som obetydligt i förskolans undervisningspraxis. 
Resultatet i den femte kategorin visar att flera förskollärare uttrycker en distinkt 
motstridighet i huruvida digitala medier hör hemma i förskolans verksamhet. Detta 
betonas i meningen hur digitala medier inte enbart är onödigt i förskolan utan även 
opassande. Exempelvis uttrycker en förskollärare vikten av att förskolan erbjuder 
autentiska resurser istället för digitala. Samtidigt som en annan förskollärare uttrycker 
en egen brist på kunskap och intresse samt sina minimala digitala färdigheter, och 
hänvisar istället till sin kollega som är ansvarig för integreringen av IKT på den 
specifika förskolan. Avslutningsvis poängterar Masoumi att engagemang är betydande 
för förskollärares förmåga att införa ny innovativ teknik i förskolans verksamhet. 

 
1  Svensk översättning: Carendi & Roos (2019) 
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3.2.3 Digitala medier och sociala aspekter 
 
Beträffande integrerandet av IKT i den svenska förskolans verksamhet belyser Masoumi 
(2015) att det inte hör till ovanligheten att förskollärare kan, vid tillfällen som benämns 
som oplanerad verksamhet, låta barn sitta med lärplattan eller titta på en film utan den 
vuxnes medverkan. Masoumi menar hur denna syn på lärplattan kan skapa en “må bra” 
faktor hos både barn och vuxna, samtidigt som själva lärandet kan bli svårt att 
synliggöra utan att tolka det som en sysselsättning. Detta utlåtande av Masoumi styrks 
av Ljung-Djärf (2008) som belyser hur barn i samband med så kallad fri lek, kan bli 
sittandes ensamma framför exempelvis en dator, vilket uttrycks som problematiskt då 
det kan tolkas att datorn får agera som en “barnvakt” istället för ett inlärningsredskap. 
Vidare redogör Ljung-Djärf gällande datoranvändning i förskolan, vilket även här 
överensstämmer med Masoumis (2015) mening att datorns huvudsyfte kan vid tillfällen 
agera som en sysselsättning. Däremot väljer förskollärarna i studien att poängtera hur de 
uppmuntrar barnen i att dela med sig och invänta sin tur samt att lärarna har en 
kontrollerad uppsikt över hur mycket tid barnen spenderar framför datorn (se även 
Walldén Hillström, 2014). Vidare visar förskollärares utsagor i Magen-Nagar och 
Firstaters (2019) studie att användandet av datorer i förskolans verksamhet kan hindra 
den fria leken och uppmuntrar istället individuella aktiviteter framför sociala 
interaktioner med kamrater. Utifrån denna mening att datoranvändandet hindrar den fria 
leken och hämmar sociala interaktioner menar författarna att förskollärare medvetet 
väljer traditionella förskoleaktiviteter framför digitala. Likt Magen-Nagar och Firstater 
menar O’Hara (2011) att interaktion mellan barn även sker i användandet av digitala 
medier. Likaså menar författaren att interaktion och spontana samtal sker när ett barn 
sitter enskilt vid exempelvis datorn, i meningen att flera barn passerar och därmed 
stannar och samtalar.  
 
Kjällander och Riddersporre (2019) beskriver hur barn som växer upp idag blir så 
kallade digitala “infödingar”, i den meningen att det digitala språket är en del av deras 
modersmål. Den digitala teknologin är inte längre ett utmärkande fenomen utan snarare 
en självklarhet. Samtidigt menar författarna att trots att en ettåring kan byta 
applikationer i en lärplatta innebär det inte att hen förstår hur digitala medier fungerar. 
För att barn ska erfara denna digitala kompetens och förstå hur digitalisering fungerar 
behöver förskollärare besitta en egen digital kompetens för att i sin tur kunna stötta barn 
i deras kompetensutveckling. Många förskollärare besitter idag digital kompetens i olika 
utsträckningar. Kjällander och Riddersporre menar att denna spännvidd kan vara stor. 
Den digitala klyftan, det vill säga skillnaden mellan barn och vuxnas digitala 
färdigheter, kan uttryckas som en utmaning i förskolans verksamhet. Många äldre 
förskollärare kan uppleva sig befinnas i ett sårbart läge när de ställs inför situationer där 
de förväntas omsätta de grundläggande digitala kompetenser (som de fordras inneha) i 
praktiken. Även Magen-Nagar och Firstater (2019) talar om digitala klyftor mellan barn 
och vuxna och förklarar hur flera förskollärare uttrycker svårigheter i att integrera 
datorer i deras verksamheter, däremot grundat på faktorer såsom brist på tid, utrymme i 
förskolans lokaler samt kunskaper och lösningar när tekniska problem uppstår. 
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Följaktligen uttrycks det i Magen-Nagar och Firstater (2019) att barns bristande 
tillgångar till datorer i hemmen utgör att de blir så kallade IKT “offer”, vilket i sin tur 
leder till uppkomsten av digitala klyftor då det kan bidra till skillnader i barnens 
utbildningar i förskolan. 
 
Forsling (2011) menar att förskollärares delade föreställningar och attityder gällande 
digitala medier kan innebära att digitala medier används på fel sätt inom förskolan och 
får agera mer som ett lekmaterial istället för ett verktyg i utvecklandet av barnets 
lärande. Författaren menar att ett barn lär sig sällan ensam utan att det oftast sker i 
samspel och i närvaro av andra. I linje med Forslings anmärkning kan detta jämföras 
med det sociokulturella perspektivet i den meningen att lärande erhålls i socialt samspel 
med andra individer. I ett forskningsprojekt utfört av Kjällander (2016) gällande digitala 
lärplattor, redogör författaren hur barn inte ska ses som konsumenter av digitala medier 
utan snarare som producenter. Syftet med projektet var att undersöka och utvärdera hur 
förskolan arbetar med digitala lärplattan. Undersökningen visar att förskollärare på ett 
kreativt sätt utforskar lärplattan tillsammans med barnen och därmed blir lärplattan ett 
redskap som förskollärarna och barnen utforskar och lär sig tillsammans med. På så vis 
menar författaren att relationerna mellan förskollärare-barn blir mer horisontella. Efter 
avslutat projekt redogör författaren hur lärplattan har gått från att vara personalens 
redskap till att blivit barnens egna där de använder lärplattor på egen hand i flera 
situationer och olika miljöer. Resultaten visar även att användandet av lärplattan har 
förändrats från att mestadels ha fokuserat på lek- och lärspel till att ha blivit ett 
integrerat verktyg i flera av förskolans aktiviteter, som till exempel i barnens 
utforskande, i leken, skapande och i estetik.  
 
3.3 Teoretisk utgångspunkt  
 
Följande avsnitt redogör för den teoretiska utgångspunkt som ligger som grund för 
studien; Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Vilket i dess korthet 
behandlar hur individer lär och erhåller kunskap genom samspel i alla former av sociala 
sammanhang. Centrala begrepp inom perspektivet som betraktas relevanta i förhållande 
till studiens resultat och således fungerat som stöd vid analys och tolkning är mediering, 
proximala utvecklingszonen samt scaffolding. 
 

3.3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
 
Lev Vygotskij grundade det sociokulturella perspektivet i början av 1900-talet. 
Vygotskij bidrog med en teori rörande människans sätt att ta in och lära sig saker. 
Teoretikern menade att människans tänkande och erfarande kunskaper endast kan 
förstås genom att analysera språk och handlingar i relation till våra sociala och 
kulturella resurser som används. Således menar Vygotskij att allt vi lär oss är rotat i 
våra sociala relationer och de sociala sammanhang vi befinner oss i (Jakobsson, 2012; 
Säljö, 2000). 
 



 

 
8       

 

Säljö (2000) belyser att man inte kan veta exakt hur ett lärande sker. Trots att 
skolvärlden spelar en bidragande och viktig roll i människans lärande så menar 
författaren att lärande sker i många olika sociala sammanhang. Lärande sker i samtal, 
händelser och handlingar som vi sedan tar med oss som erfarenheter till framtida 
situationer och med olika människor. Vygotskij menar, ur ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande, att kommunikation anses vara det mest betydelsefulla verktyget för att dela 
erfarenheter samt att ge röst till sina egna (Klerfelt, 2004).  
 
För att människan ska kunna leva i en sociokulturell verklighet och följa samhällets 
ständiga ökade tillväxt behöver vi ha rätt verktyg och hjälpmedel. Något som är centralt 
för Vygotskijs teori kring det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering, vilket 
innebär och hjälper oss att förstå det samspel som sker mellan människor och de 
kulturella redskap vi använder oss av för att tolka, förstå och agera (Säljö, 2000). Säljö 
belyser hur dessa redskap, eller artefakter, inte enbart ska ses som döda objekt utan våra 
kunskaper, konversationer och insikter är också redskap vi använder oss av när vi 
kommunicerar och socialiserar med andra. Digitala verktyg kan således betraktas som 
kulturella redskap i förskolans verksamhet. Genom att exempelvis använda lärplattan 
eller datorn kommer barn i kontakt med många olika tecken och symboler, vilket i sin 
tur stödjer deras utveckling. I Vygotskijs sociokulturella teori delges även den 
proximala utvecklingszonen (ZPD). Vygotskij definierar begreppet som det avstånd 
mellan vad en individ kan prestera på egen hand utan stöd gentemot vad en kan prestera 
under ledning av en vuxen eller i samarbete med mer kunniga kamrater. Denna stöttning 
kallar Vygotskij för Scaffolding, vilket innebär att den vuxne eller en kamrat stöttar 
barnet i sitt lärande genom att bryta ner en uppgift i mindre delar, för att på så vis 
underlätta barnets lärandeprocess. Genom att beskriva och tala med barnet på en nivå 
som barnet kan förstå menar författaren utgör ett samarbete med stor potential för 
kunskapsutveckling. Således skapas en relation där förskollärare och barn samverkar för 
att erhålla kunskap och kompetens (Säljö, 2000). 
 

4. Metod 
 
Nedanstående avsnitt inbegriper en redogörelse för den kvalitativa intervjumetod som 
använts i studien. Likaså beskrivs de förberedelser som gjorts och hur urvalsprocessen 
gått till i form av val av deltagare och uppkomsten av intervjufrågor. Även 
tillvägagångssätt, genomförande av intervjuer, etiska överväganden samt bearbetning av 
material och studiens tillförlitlighet redogörs. 
 
4.1 Kvalitativ intervjumetod 
 
För att kunna undersöka studiens syfte samt att besvara frågeställningarna har en 
kvalitativ ansats valts. Valet grundas i en önskan att frambringa en ökad kunskap om 
förskollärares erfarenheter av att använda digitala medier med barn i förskolans 
undervisning i relation till digital kompetens. 
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I avsikt att samla in denna data, har kvalitativa forskningsintervjuer med 
semistrukturerad karaktär genomförts. I Bryman (2018) och Stukáts (2011) mening 
innebär en semistrukturerad intervju att en färdigställd intervjuguide har använts men 
där intervjuaren har friheten att ställa följdfrågor samt be respondenten att utveckla sin 
mening för få tydlighet i svaren. Detta har beaktats i samtliga intervjuer på så vis att 
följdfrågor har ställts utifrån respondenternas utsagor samt att respondenterna har fått 
utveckla sina svar i den mening de velat. 
 

4.1.1 Urvalsprocess och förberedelser 
 
Urvalsprocessen i föreliggande studie kan enklast förklaras i enlighet med Brymans 
(2018) beskrivning av målstyrt urval grundat på icke-sannolikhet. En urvalsstrategi 
inom kvalitativ forskning, vars principer är av strategisk karaktär i meningen att 
deltagare (eller fall) väljs utifrån dess relevans för undersökningens syfte och 
forskningsfrågor. Till skillnad från sannolikhetsbaserade urval inom kvantitativ 
forskning där analysenheten väljs slumpmässigt utan forskarens inflytande. Således, för 
att bemöta studiens syfte och frågeställningar vars tonvikt är ett förskollärarperspektiv 
på digital kompetens, har sju verksamma förskollärare från fyra förskolor i tre olika 
kommuner i norra- och östra Mellansverige tillfrågats att delta under en intervju. 
Deltagarna kontaktades i ett privat meddelande via ett socialt media-nätverk och 
samtliga tackade ja till medverkan direkt vid förfrågan. 
 
Vidare beskriver Denscombe (2018) ett subjektivt urval, där forskaren handplockar 
deltagare utifrån hens befintliga kännedom av potentiella undersökningsdeltagare som 
betraktas besitter särskilda och ämnesväsentliga kvaliteter (kunskaper eller 
erfarenheter), i syfte att förvärva värdefulla data. Denna urvalsstrategi överensstämmer 
med huruvida vi resonerat och i följd gått tillväga i urvalet av undersökningsdeltagarna. 
Samtliga förskollärare i föreliggande studie, vilka vi hade tidigare kännedom om, har 
således valts med hänsyn till deras skilda åldrar, IKT-kompetenser samt 
arbetserfarenheter i avsikt att erhålla en bred svarsfrekvens. Däremot har de förskolor 
och kommuner som intervjuerna inträffat på, inte har varit ett specifikt kriterium i 
urvalsprocessen, även om vi tagit hänsyn till att deltagarna i synnerhet inte skall arbeta 
på samma förskola. Dessa förskolor och kommuner har således valts slumpmässigt 
vartefter förskollärarna handplockats och givit samtycke till medverkan. Detta kan i viss 
mån jämföras med Brymans (2018) beskrivning av bekvämlighetsurval, som inbegriper 
ett val av respondenter utifrån vilka som funnits tillgängliga för forskaren vid tillfälle. 
 
Intervjuguiden (se bilaga 2) som tidigare nämnts består av tolv frågor, indelade i två 
fokusområden: bakgrund och fördjupning. Den förstnämnda omfattar en översikt 
rörande respondenternas individuella behörighet (yrkesutbildning) och tidigare 
kunskaper (fortbildning), samt barngruppens ålder och arbetslagets gemensamma 
bestämmelser kring IKT och användandet av digitala medier i verksamheten. 
Fördjupningsfrågorna möjliggör närmandet av studiens syfte och behandlar frågor 
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rörande respondenternas erfarenheter och kunskaper om digital kompetens i relation till 
styrdokument samt hur de arbetar med detta i praktiken.  
 

4.1.2 Presentation av respondenter 
 
I nedanstående tabell presenteras de respondenter som deltagit i föreliggande studie. 
Tabellens utformning har uppdelats utifrån ålder, verksamma år som förskollärare, 
barngrupp samt utbildning. Samtliga respondenter i studien är kvinnor. Fingerade namn 
har skapats med hänsyn till etiska aspekter.  
 
Tabell 1: Översikt av respondenter och ämnesrelevant information 

Respondenter 
(pseudonym) 

Ålder Antal år som 
verksam 

förskollärare 

Barngruppens 
ålder 

Utbildning inom 
IKT i förskolan 

Amanda 40 år 8 år 3–5 år Ja 

Berit 60 år 37 år 1–5 år Nej 

Clara 41 år 3 år 1–4 år Ja 

Doris 31 år 3 år 1–5 år Nej 

Elisabeth 33 år 6 år 3–5 år Nej 

Frida 37 år 3 år 1–5 år Ja 

Gunilla  43 år 20 år 1–3 år Nej 

 
 
4.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

4.2.1 Tillvägagångssätt  
 
Utöver den kvalitativa intervjumetoden som nämnts ovan, finner vi vårt 
tillvägagångssätt i likhet med Kyléns (2004) mening om panelintervjuer, som omfattar 
fler än en intervjuare gentemot en respondent. Ansvaret under intervjuerna har fördelats 
i den aspekten att respektive intervjuare har varsitt uppdrag och fokus. Till exempel har 
den ena lett själva intervjun medans den andre säkerställt att dokumentationen utförts. 
Under intervjuerna har ljudupptagning och anteckningar använts som metodverktyg. 
Denna fördelning har dock inte varit fastställd till en och samma intervjuare, utan växlat 
från respektive intervju. Samtidigt som det funnits utrymme för den ena att kunna flika 
in med eventuella följdfrågor som är relevant till respondentens utsagor, men även 
kunna stödja sin intervjupartner om hinder vid frågeformuleringar uppstår.  
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Samtliga intervjuer har skett individuellt i en harmonisk ostörd miljö. Bryman (2018) 
beskriver detta som en viktig aspekt att tillgodose för att inte ljud och buller ska störa 
inspelningens kvalité samt att respondenten ska känna sig trygg i att det som hen delar 
med sig av under intervjun inte hörs utanför rummet. Även Trost (2010) menar att en 
intervju bör ske i en trygg miljö samtidigt som en bör dividera i analysen huruvida 
intervjuns placering har en inverkan i trovärdigheten av datainsamlingen. I enlighet med 
Bryman och Trosts meningar har vi som intervjuare varit lyhörda och flexibla i vårt 
förhållningssätt och mött respondenterna enligt deras önskemål gällande både plats och 
tidpunkt. Den uppskattade tiden för varje enskild intervju har varit cirka 30 minuter. 
Samtliga respondenter har föredragit att intervjuerna skett under hens planeringstid på 
förskolan. Flera förskollärare var gott förberedda inför intervju och hade i diskussion 
med kollegor kommit fram till lämpliga platser där intervjuerna tagit plats. Genom att 
respondenten själv väljer plats för intervjun menar Stukát (2011) bidrar till eftersträvan 
att respondenten ska uppleva miljön som ohotad och lugn.  
 

4.2.2 Etiska överväganden 
 
En betydelsefull aspekt under denna studie har varit det etiska förhållningssättet. I 
motsvarighet med berättigade forskare, går även studenter som utför 
forskningsrelaterade undersökningar under god forskningssed och Vetenskapsrådets 
etiska principer i relation till humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Löfdahl, 
2014; Vetenskapsrådet, 2017). Dessa regelverk har genomsyrat vår studie i såväl 
förberedelser som urval, tillvägagångssätt och genomförande av intervjuer samt 
granskning av insamlat material och i kommande resultatredovisning.  
  
Inom studier som involverar människor har forskare ett särskilt ansvar gentemot 
undersökningsdeltagarna, det vill säga att säkerställa att de inte utsätts för kränkning 
eller annan form av skada. Således skyddas de under individskyddskravet, som består av 
följande fyra huvudkrav vilka forskaren skall följa: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 
Med hänvisning till vad som tidigare kallats HSFR2 förklarar Löfdahl (2014) 
informations- och samtyckeskravet som deltagarnas rätt till information rörande 
studiens syfte, utformning och villkor som deltagandet inbegriper. Utifrån denna 
information skall samtycke ges av deltagarna. Likaså med vetskap om att deras 
medverkan är frivillig, anonym och sker på deras villkor. Samt rätten att avbryta 
närhelst under undersökningen utan orsak och följder. Konfidentialitets- och 
nyttjandekravet förklaras inbegripa att alla uppgifter i anknytning till 
undersökningsdeltagarna ska hanteras med full konfidentialitet och enbart refereras till i 
forskningsändamål. Dessa uppgifter såväl som allt insamlat källmaterial skall under hela 
undersökningen behandlas och bevaras från obehöriga och endast i vetenskapligt syfte. 
Detta mot förutsättningen att deltagarnas enskilda identiteter inte kan igenkännas med 
hänsyn till anonymitet. Respondenternas namn har därmed fingerats i såväl 

 
2 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Svensk myndighet år 1977–2000. 
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anteckningar, intervjuutskrifter och i denna skriftliga sammanställning. Allt källmaterial 
(såsom anteckningar, ljudupptagningar och utskrifter) skall således förstöras efter 
slutförd undersökning (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2017), däremot kommer 
slutfört examensarbete sparas i högskolebibliotekets databas DIVA.  
  
För att uppfylla dessa krav har vi i samband med inbjudan till deltagande erbjudit 
information i ett missiv (se bilaga 1) där studiens syfte och innebörd samt praktisk och 
rättslig information som nämnts ovan angetts. Likaså har intervjuerna inletts med att ge 
denna information muntligt för att säkerställa att informanterna tagit del av detta och är 
medvetna om vad de ger samtycke till. Med missivet medföljer en samtyckesblankett 
som har signerats på plats innan samtliga intervjuer påbörjat.  
 

4.2.3 Bearbetning av insamlat material 
 
Efter att samtliga intervjuer genomförts, inleddes bearbetningsprocessen med att utföra 
utskrifter i liknelse med transkribering (det vill säga överföring av tal till skrift) utifrån 
de ljudupptagningar som tagits under respektive intervju. För att underlätta denna 
process har en rättvis fördelning av utskrifterna gjorts mellan oss författare (och 
intervjuare) i föreliggande examensarbete. Utskrifterna har nedtecknats i ett digitalt 
dokument, varav en och samma utskriftsdesign (se bilaga 3) använts för att belysa 
eventuella händelser, gester och tonläge hos respondenterna. I utskrifterna har 
respondenternas utsagor redogjorts ordagrant och varje respondent benämns som 
“informant” samt de pseudonym som de blivit tillgivna, i avsikt att försäkra deras 
anonymitet. Samtliga utskrifter har därefter lästs och granskats gemensamt med ytterst 
noggrannhet. För att få en helhetsuppfattning lästes utskrifterna vid flertal tillfällen 
under hela analytiska processen.  
 
Studiens tre frågeställningar har fungerat som fasta pelare i bearbetningen av det 
insamlade materialet. För att säkerställa att samtliga frågor blir besvarade och därmed 
uppnå syftet med studien, utgjorde frågeställningarna för tre ledande kategorier i det 
kommande resultat- och analysavsnittet; Förskollärares kunskaper rörande digitala 
medier i förskolan, förskollärares resonemang kring digital kompetens samt 
förskollärares didaktiska utövande med digitala medier. Därefter, genom jämförelser av 
respondenternas utsagor, har gemensamma mönster synliggjorts varpå fem särskilda 
teman utskilts och placerats i förhållande till frågeställningarna inom de kategorier som 
symboliserar respektive frågeställning. Tabellen nedan möjliggör för en klarare översikt 
av formuleringen av kategorierna såväl som de teman som urskilts inom dessa. Likaså 
omger tabellen strukturen i det kommande resultat- och analysavsnittet. 
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Tabell 2: Översikt av formulering av kategorier och teman som urskilts 

Frågeställningar Kategorier Teman 

 
1. Vad har förskollärare för 
kunskaper i relation till 
användandet av digitala 
medier i förskolan?  

 
Förskollärares 
kunskaper rörande 
digitala medier i 
förskolan  

 
Förskollärares behov av 
kompetensutveckling och kollegiala 
samtal  

 
2. Hur resonerar de kring 
digital kompetens?  
 

 
Förskollärares 
resonemang kring 
digital kompetens 
 

 
Digitala medier som en demokratisk 
rättighet 
  
Förskollärares definition av digital 
kompetens 

 
3. Hur arbetar de didaktiskt 
med digitala medier i 
förskolan?  

 
Förskollärares 
didaktiska utövande 
med digitala medier  

 
Förskollärare som vägledare och 
digitala verktyg i undervisningssyfte 
 
Förskollärares attityder till arbetet 
med digitala medier i förskolan 

 

4.2.4 Tillförlitlighet 
 
I en kvalitativ undersökning bygger tillförlitlighet enligt Bryman (2018) på fyra olika 
delkriterier; 1) Trovärdighet, 2) Överförbarhet, 3) Pålitlighet, 4) Möjlighet att styrka och 
konfirmera. Bryman menar att för att en undersökning ska vara trovärdig behöver det 
resultat som framställs överensstämma med syftet av studien samt att studien har skett i 
enlighet med de etiska regler som finns. I vår undersökning har ljudupptagning använts 
vid samtliga intervjuer samt att materialet sedan skrivits rent och på så vis har så 
tillförlitliga data som möjligt tillkommit, samt att etiska aspekter har tillgodosetts under 
hela processen. Vidare belyser författaren överförbarhet vilket diskuterar huruvida det 
är möjligt att använda studiens resultat i annan kontext. Med det i åtanke har vi strävat 
efter att beskriva tillvägagångssätt och redogjort resultat på ett tydlig och konkret sätt. 
Pålitlighet beskriver Bryman som så att alla delar av forskningsprocessen säkerställs för 
att skapa en fullständig och tillgänglig beskrivning av arbetet. Det har tillgodosetts 
genom kontinuerlig genomgång och granskning av text. Slutligen menar Bryman att för 
att en text ska vara tillförlitlig så ska texten kunna styrkas och konfirmeras. Således bör 
studien ses ur ett objektivt perspektiv och personliga värderingar ska medvetet inte 
påverka studiens utförande eller resultat. I vår studie har vi försökt vara objektiva 
samtidigt som vi varit medvetna om att objektivitet inte fullt ut går att säkerställa. 
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5. Resultat och analys 
 
Följande avsnitt redogör de resultat som framkommit efter genomförda intervjuer och 
bearbetning av insamlat material. Utifrån studiens syfte att erhålla ökad kunskap om 
förskollärares erfarenheter av att använda digitala medier i relation till digital 
kompetens, formulerades tre frågeställningar; Vad har förskollärare för kunskaper i 
relation till användandet av digitala medier i förskolan, hur resonerar de kring digital 
kompetens samt hur arbetar de didaktiskt med digitala medier i förskolan? Likt 
beskrivet i föregående metodavsnitt har frågeställningarna legat som grund för 
utformningen av de tre ledande kategorier som redovisas nedan. Utifrån dessa 
kategorier samt vid materialbearbetning och analys, har fem teman urskilts. Likaså har 
det teoretiska ramverket och tidigare forskning utgjort studiens fundament såväl som 
tolkningsverktyg i analysprocessen. 
 
5.1 Förskollärares kunskaper rörande digitala medier i förskolan 
 
Utifrån studiens första frågeställning; Vad har förskollärare för kunskaper i relation till 
användandet av digitala medier i förskolan? har kommande tema formats. Vilken 
inbegriper förskollärares gemensamma uttryck av ett stort behov av 
kompetensutveckling och kollegiala samtal för att få kunskaper i hur de kan arbeta med 
digitala medier samt vikten av att samtala kollegor sinsemellan för att uppnå detta.  
 

5.1.1 Förskollärares behov av kompetensutveckling och kollegiala samtal 
 
Edman Stålbrandt (2009) belyser vikten av förskollärarens kompetens och 
kompetensutveckling som betydelsefullt för hur arbetet med digitala medier kan utföras 
i förskolan. Samtliga respondenter i denna studie talar om vikten och behovet av 
kompetensutveckling inom digitala medier i förskolan för att därigenom utveckla sin 
egen digitala kompetens. Flera förskollärare uttrycker att de inte erbjuds tillräcklig 
fortbildning inom mediepedagogik. Bland annat beskriver förskolläraren Elisabeth; 
 

”Jag har ingen utbildning inom IKT, jag känner definitivt att behovet finns just 
eftersom jag inte har så mycket digital kompetens i bagaget så kan jag verkligen 
känna att det vore bra att uppdateras på det här nya tänket som har kommit nu.”  

(Respondent Elisabeth, personlig kommunikation)  

 
I samma mening som Elisabeth belyser behovet av kompetensutveckling så betonar 
även Berit;  
 

”Det blir ju mer och mer tydligt att vi måste ha digital kompetens men då måste 
vi ju få utbildning också, det känns som att vi hela tiden halkar efter för att vi 
inte får rätta förutsättningar.” 
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(Respondent Berit, personlig kommunikation)  

 
Vidare uttrycker även förskolläraren Gunilla;  
 

”Behovet finns därför att vi ligger efter.  Som vuxna ligger vi efter i hur man 
använder digitala verktyg i jämförelse med våra 1–2 åringar så ligger vi efter 
redan. Många av barnen har redan mer digital kompetens än vad vi har.” 

(Respondent Gunilla, personlig kommunikation) 

 
Elisabeth, Berit och Gunilla uttrycker ett behov av kompetensutveckling för att kunna 
stärka sin egen digitala kompetens. Detta styrks även av de förskollärare med särskild 
IKT-utbildning där samtliga uttrycker att behovet definitivt finns och att det är en del av 
deras uppdrag som IKT-pedagoger att utbilda sina medarbetare inom 
digitalisering. Samtidigt hävdar IKT-pedagogen Amanda att fortbildning erbjuds men 
beskriver även en brist på engagemang hos personal som medvetet väljer att inte delta 
när utbildning erbjuds.  
 
I frågan gällande förskollärares erfarenheter i arbetet med IKT i förskolan belyser flera 
respondenter vikten av gemensam reflektion och analys i ett arbetslag. Förskolläraren 
Berit uttrycker att hon och hennes kollegor försöker hjälpa och lära av varandra, vilket 
hon menar att hela arbetslaget upplever som väldigt positivt. Även förskolläraren Frida 
uttrycker vikten av de kollegiala samtalen mellan arbetskamrater; 
 

”Jag får ju gå på IKT träffar och hålla mig lite á jour och det är ju så viktigt; att 
prata IKT med sina kollegor, hur jobbar vi, hur tänker vi, hur mycket eller hur 
lite ska vi jobba med det och så vidare.”  

(Respondent Frida, personlig kommunikation) 

 
Förskolläraren Doris menar att samtal och diskussioner mellan kollegor är viktigt för att 
det digitala inte ska bli en barnvakt i förskolans verksamhet utan tjäna ett reellt 
pedagogiskt syfte.  
 
5.2 Förskollärares resonemang kring digital kompetens 
 
Följande två teman; Digitala medier som en demokratisk rättighet samt förskollärares 
definition av digital kompetens har formats med utgångspunkt i studiens andra 
frågeställning; Hur resonerar förskollärare kring digital kompetens? Resultatet visar att 
utifrån läroplanens mål gällande digitala medier så anser flera förskollärare att digital 
kompetens är en demokratisk rättighet för barn. Flera förskollärare resonerar även att 
själva begreppet digital kompetens kan upplevas som svårdefinierat samtidigt som de 
diskuterar hur digital kompetens erhålls.  
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5.2.1 Digitala medier som en demokratisk rättighet 
 
Alla har en demokratisk rätt till likvärdig utbildning menar Forsling (2011) och Lindahl 
och Folkesson (2012). Ett genomgående mönster i frågan om förskollärarna känner till 
de strävansmål som står i förskolans läroplan gällande användandet av digitala medier, 
så uttrycker flera att de använder digitala medier i relation till att det är en demokratisk 
rättighet för barn. Bland annat uttrycker förskolläraren Frida att; 
 

”Det vi tänker är att alla ska ha samma chans till digitala verktyg, alla kanske 
inte har samma chans om man tänker från hemmet men att förskolan ska kunna 
erbjuda tillgång till det här.”  

(Respondent Frida, personlig kommunikation) 

 
Även förskolläraren Gunilla menar att: 
 

”Ja, det är vår skyldighet att ge barn tillgång till digitala teknologier, vi kan ju 
anta att alla barn kan använda sig av digitala verktyg hemma men idag finns det 
en stor risk... i och med klassklyftor, att vissa barn kommer till skolan och aldrig 
fått använda en lärplatta eller dator medans andra är experter på hur man gör så 
det är vårt uppdrag att arbeta enligt läroplanens strävansmål.”  

(Respondent Gunilla, personlig kommunikation) 

 
Här påpekar förskollärarna att det är deras ansvar att barn får tillgång till digitala medier 
i förskolans verksamhet oavsett barnets ursprung, socioekonomiska bakgrund samt 
erfarenheter från hemmet vilket respondenten Gunilla relaterar till den demokratiska 
rätten till utbildning. 
 

5.2.2 Förskollärares definition av digital kompetens 
 
Kjällander och Riddersporre (2019) uttrycker att beslutet att använda adekvat digital 
kompetens i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) grundar sig i digitaliseringens 
hastiga progression i det svenska samhället. Utifrån denna progression behöver 
förskolan följa med i digitaliseringsströmmen. Vidare beskriver Skolverket (2018) att 
begreppet adekvat digital kompetens kan uppfattas som abstrakt. Denna uppfattning 
som Skolverket beskriver framkom även ur analysen av respondenternas utsagor 
rörande hur de definierar fenomenet, såväl som den generella definitionen av digital 
kompetens. Flera förskollärare upplever begreppet adekvat digital kompetens som 
svårdefinierat och således ges en oklar beskrivning av dess innebörd. Exempelvis visar 
förskolläraren Elisabeth en tydlig svårighet i att beskriva vad begreppet innebär enligt 
hennes mening;  
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“Oj, det ska jag ärligt säga att det är jag inte så insatt på. Just det ordet känner 
jag att.… ja, alltså det är tomt.”  

(Respondent Elisabeth, personlig kommunikation) 

 
Även Doris uttrycker begreppet som svårdefinierat; 
 

“Oj, det var ett svårt ord. Ja hur ska man tolka det då. Adekvat, ja… ja... men 
att.… ja, jag förstår vad det betyder men det är svårt att få fram det. Ja men att 
det är typ meningsfullt liksom.”  

(Respondent Doris, personlig kommunikation) 

 
Vidare framkom det ur analysen, vid frågor gällande deras erfarenheter i relation till 
digital kompetens, hur förskollärarna anser att digital kompetens erhålls. Specifikt då 
samtliga respondenter uttrycker att digital kompetens erhålls i användandet av digitala 
medier - vuxen som barn. Förskolläraren Elisabeth menar att hennes digitala kompetens 
kan erhållas när hon undervisar inom programmering på förskolan. I nedanstående citat 
belyser förskolläraren Clara hur barn erfar digital kompetens genom att utforska och 
upptäcka digitala medier tillsammans;  
 

”Ja, om vi till exempel arbetar med temat; djur och natur… och vill att barnen 
ska lära sig mer om träden på förskolan till exempel. Då kan man ju göra en 
matta till Blue-boten och barnen själva får programmera roboten till olika träd 
och då scanna en QR-kod och får då se en filmsnutt om trädet som Blue-boten 
står på just då. Här får ju barnen massor av digital kompetens.”   

(Respondent Clara, personlig kommunikation) 

 
Vidare uttrycker Gunilla att barnen möter världen genom att använda digitala medier i 
samverkan med estetiska lärprocesser. Detta menar hon utvecklar både barnens och 
förskollärarens digitala kompetens.  
 
Utifrån sin egen synpunkt menar förskolläraren Frida att digital kompetens i förskolans 
värld inte innebär att barnen ska lämna förskolan som “fullbordade datahackare”, utan 
att det är förskollärarens uppgift att så ett frö hos barnen. Hon uttrycker hur förskolan 
ska på ett lustfyllt och lärorikt sätt bjuda in barnen till den digitala världen för att barnet 
i sin tur ska utveckla digital kompetens och ha kännedom om digitalisering när de börjar 
i skolan. Även förskolläraren Amanda uttrycker hur förskolan lägger grunden för arbetet 
med digitalisering och påpekar även att oavsett barnens unga ålder så ska de redan i 
förskolan ges chansen att utveckla digital kompetens.  
 
5.3 Förskollärares didaktiska utövande med digitala medier 
 
Förskollärare i föreliggande studie beskriver hur lärplattan dominerar som ett 
medierande redskap och kulturell artefakt i undervisningen med digitala medier. 
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Resultatet visar även hur förskollärares attityder är väsentliga för huruvida arbetet med 
digitala medier fortgår. I denna mening kännetecknas följande två teman; Förskollärare 
som vägledare och digitala verktyg i undervisningssyfte samt Förskollärares attityder 
till arbetet med digitala medier i förskolan. Dessa teman har urskilts utifrån studiens 
tredje frågeställning vilken lyder enligt följande; Hur arbetar förskollärare didaktiskt 
med digitala medier?  
 

5.3.1 Förskollärare som vägledare och digitala verktyg i undervisningssyfte 
 
Masoumi (2015) visar att lärare ofta har en kontrollerad uppsikt över hur mycket tid 
barnen spenderar framför datorn (se även Walldén Hillström, 2014). Flera förskollärare 
i föreliggande studie belyser lärplattans höga status bland barnen och hur detta kräver 
förhållningsregler. Exempelvis beskriver förskolläraren Berit att de behöver 
tidsbegränsa varje barns skärmtid. Vidare påpekar flera förskollärare vikten av att vara 
en närvarande pedagog samtidigt som flera menar att verksamheten inte alltid tillåter 
detta. Således uttrycker Berit; 
 

”Jag känner att vi inte hinner med, vi vill vara med barnen med surfplattan. Vi 
vet ju att barnen lär sig med andra och vi vuxna lär ju oss också av barnen. Vi 
har provat att dom får ha den själv ibland men då hittar dom in på Youtube så 
dom har vi fått tagit bort dom apparna, så där märkte vi ju också hur viktigt det 
är att vi liksom är med när dom sitter med surfplattan.”  

(Respondent Berit, personlig kommunikation) 

 
Samtliga respondenter beskriver lärplattan som det främst användbara medierande 
redskapet och kulturella artefakt i deras verksamhet. Kjällander och Riddersporre 
(2019) menar att för att lärplattan ska fungera som ett pedagogiskt verktyg bär 
förskollärarna en viktig roll som vägledare i barnens användande av digitala verktyg. 
Resultatet visar att flera förskollärare uttrycker hur barn med hjälp av lärplattan finner 
nya sätt att kommunicera, samarbeta och lösa problem. Förskolläraren Clara menar att 
på hennes förskola strävar de efter att lärplattan ska användas som ett komplement i den 
dagliga verksamheten och att barnen ska få vara egna producenter vid exempelvis 
skapandet av QR-koder. Vidare belyser Frida hur lärplattan har flera funktioner som 
anses vara positiva för att barnen ska bli delaktiga i deras egna lärande. Frida säger;  
 

”Lärplattan har varit väldigt bra, vi kan ha med den ut och vi kan använda den 
inne och vi kan söka på fakta och vi kan fotografera, dokumentera, låta barnen 
vara delaktiga i sin egen dokumentation, visa hur man på ett enkelt sätt får ut en 
bild, vi kan använda själva mjukvaran, det är ju oändligt hur mycket man kan 
arbeta med lärplattan.”  

(Respondent Frida, personlig kommunikation) 
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5.3.2 Förskollärares attityder till arbetet med digitala medier i förskolan 
 
Tidigare forskning visar att förskollärares olika attityder gällande användandet av 
digitala medier är väsentligt för huruvida förskollärare väljer att integrera digitala 
medier i förskolans verksamhet (Lindahl & Folkesson, 2012; Masoumi, 2015). Även i 
denna studie synliggörs förskollärares olika attityder till användandet av digitala medier 
i deras undervisningspraxis. Vid frågan om förskollärarna känner till de strävansmål 
som beskrivs i förskolans läroplan rörande digitalisering, uttrycker exempelvis 
förskolläraren Doris: 
 

”Jag vet inte, alltså jag har svårt för plattan. Eftersom jag vet att så många sitter 
hemma med den så jag vet inte riktigt… jag tycker att det är bättre att dom lär 
sig – ja som det här att bygga pussel i plattan, då tycker jag det är bättre att dom 
lär sig det analogt.”  

(Respondent Doris, personlig kommunikation) 

 
Doris beskriver hur dagens barn sitter mycket med lärplattan i hemmen och utifrån det 
väljer hon istället att fokusera på det analoga och traditionella inlärningsmetoderna. 
Även Berit beskriver hur hon upplever att det digitala dominerar i hemmen och väljer 
därför att använda andra metoder för lärande än via exempelvis lärplattan.  
 
Kjällander och Riddersporre (2019) menar att den digitala klyftan, det vill säga 
skillnaden mellan barn och vuxnas digitala färdigheter, kan vara en utmaning i 
förskolans verksamhet. Förskolläraren Gunilla berättar hur dagens barn är digitala 
“infödingar” och att hon själv upplever svårigheter i att hänga med i allt nytt som 
kommer. Vidare belyser förskolläraren Clara hur vuxna är ”digitala invandrare” och att 
de tillsammans med barnen får lära känna den värld som växer fram i och med 
digitaliseringen.  
 

”Alltså jag känner typ hur ska vi ens hinna med att få in digitalisering i vår 
verksamhet? Vi har ju hur mycket som helst att göra och jag ser verkligen inte 
hur det här kan vara högt prio nu, vi behöver fokusera oss på att få trygga barn 
och så.” 

(Respondent Berit, personlig kommunikation)  

 
Även förskolläraren Gunilla berättar hur hon har intresset att arbeta med digitala 
verktyg, dock upplever hon svårigheter i att följa med i digitaliseringsvågen ju äldre hon 
blir.  
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”Jag är väl typ intresserad av digitala verktyg men jag känner att ju äldre jag blir 
desto svårare blir det att ta till sig alla saker man kan göra med digitala 
verktyg.”  

(Respondent Gunilla, personlig kommunikation)  

 
Förskolläraren Berit uttrycker att utifrån det ansvar en förskollärare har så anser hon 
inte att arbetet med digitalisering bär en hög prioritet i jämförelse med 
trygghetsskapande relationer i barngruppen. Berit uttrycker även att integreringen av 
digitala verktyg i förskolan har kommit att bli en sådan stor del samtidigt som hon 
uttrycker en positivitet gällande utvecklandet av undervisning i förskolan.  
 

6. Diskussion  
 
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion, inom vilket val av forskningsmetod och 
strategier samt tillvägagångssätt i föreliggande studie diskuteras och utvärderas på basis 
av styrkor och svagheter. Detta i följd av en resultatdiskussion som behandlar analys av 
studieresultat såväl som fördjupad diskussion och reflektion mot bakgrund av tidigare 
forskning och det teoretiska ramverket. Avslutningsvis lättas ankaret i form av en 
framåtblickande ansats i studiens potentialitet och möjligheter till vidare forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Valet att använda en kvalitativ undersökningsmetod visade sig vara ytterst lämplig 
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Ett förskollärarperspektiv på digital 
kompetens kunde synliggöras genom intervjuer grundat på förskollärares resonemang i 
relation till digital kompetens och deras professionsutövande. Däremot kan en begrunda 
att om observationer hade genomförts i anslutning till intervjuerna, hade studieresultatet 
möjligen sett annorlunda ut. Stukát (2011) menar att observationer kan både förstärka 
och motbevisa respondenternas intervjusvar. Å andra sidan redogör författaren att en 
observationsmetod är både tidskrävande och delger mer ett sätt att arbeta snarare än att 
belysa respondenternas resonemang kring valt fokusområde. Våra reflektioner kring 
detta är att en kombinerad version av både intervjuer och observationer kunde ha drivit 
våra tankar vidare på ett mer ingående sätt.  
 
Samtliga intervjuer valdes att utföras gemensamt med motivationen att respektive 
intervjuare skulle få tillgång samma information, vilket visade sig vara betydelsefullt 
vid både reflektion och analys. Likaså var detta fördelaktigt då samtliga respondenter 
upplevde svårigheter med att uppfatta vissa intervjufrågor. Därmed har intervjuare i stöd 
av varandra kunnat utveckla och förtydliga dessa frågor. Valet att använda sju 
respondenter gav studien en relativt bred svarsfrekvens, däremot kan en ifrågasätta hur 
svarsfrekvensen hade sett ut om en enkätmetod använts. Detta kan vi även se ur några 
deltagares önskemål om att få intervjuguiden på förhand, vilket hade kunnat bemötas 
om en enkätmetod använts. Dock valdes detta att inte tillgodoses med motiveringen att 
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ernå så sannenligt svar som möjligt i relation till förskollärarnas resonemang och 
kunskaper och därmed minska risken för inlärda och förberedda svar.  
 
Vidare har en trygghet funnits i hur arbetsprocessen lagts upp och tagit form, likaså har 
etiska aspekter har varit levande och tillgodosetts under hela arbetets gång (se även 
metodavsnitt). Vi finner även att renskrivning av intervjuer har varit en mycket 
användbar analysmetod då den möjliggjort en noggrann analys och reflektion, trots att 
utskriftsprocessen varit tidskrävande. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Följande resultatdiskussion tar avstamp i föregående resultatredovisning och analyseras 
vidare med förankring till studiens redogjorda forskning, teoretiska utgångspunkt samt 
egna tolkningar och överväganden i förhållande till detta. Avsnittets struktur baseras på 
de tre frågeställningar som ligger som grund för studien, i avsikt att framhäva resultatets 
anknytning till dessa såväl som till det övergripande syftet. Således förekommer denna 
resultatdiskussion i fyra fördjupande rubriker. 
 

6.2.1 Vikten av kompetensutveckling och kollegiala samtal för att erhålla digital 
kompetens 
 
Utifrån studiens första frågeställning (förskollärares kunskaper i relation till 
användandet av digitala medier i förskolan) visar resultatet att kompetensutveckling 
inom IKT är högt efterfrågat av förskollärarna i föreliggande studie. Detta betonas 
särskilt i att fortbildning behövs för att erhålla kunskap och förmåga att undervisa i 
relation till digitala medier. Flera förskollärare uttrycker att denna rådande brist på 
fortbildning inom IKT kan leda till att deras professionsutövande hämmas. Vidare 
beskriver flera förskollärare hur de använder artefakter som medierat lärande i relation 
till digital kompetens.  
 
Forsling (2011) betraktar att i barnets utvecklande av digital kompetens är det 
förskollärarens roll att stötta och visa vägen. För att detta ska erhållas behöver 
förskolläraren själv besitta god digital kompetens och kan i detta behöva egna scaffolds. 
Edman Stålbrandt (2009) belyser att läraren ska kunna hantera de digitala verktygen 
som finns, såväl som att se vilka kompetenser detta kommer att kräva av barnet. Likaså 
att läraren ska erhålla en kompetens i att kunna skapa egna stöttor till barnen (Forsling, 
2011). Utifrån Edman Stålbrandts (2009) mening samt förskollärarnas utsagor om att 
deras egen brist på digital kompetens grundar sig i bristen av kompetensutveckling och 
fortbildning inom IKT, ställer vi oss något ifrågasättande och många diskussioner 
rörande huruvida vems ansvar det är att förse förskollärare med en digital kompetens 
har skett. 
 
Ett genomgående mönster i resultatet är förskollärarnas beskrivning av vikten att de 
erbjuds fortbildning för att kunna öka deras individuella digitala kompetenser. Ur vår 
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tolkning bidrar detta till god undervisningskvalitet, samt att förskollärares självsäkerhet 
i utvecklandet av digital kompetens leder till att IKT implementeras och digitala medier 
integreras i den dagliga förskoleverksamheten. Samtidigt, likt beskrivet i redogörelsen 
av tidigare forskning, menar Chen och Chang (2006) att i avsikt att förskollärare ska 
besitta digital kompetens krävs det goda attityder och färdigheter inom digitala medier, 
men även kunskap rörande huruvida detta kan integreras i undervisningen. I Chen och 
Changs studie visade resultatet att varken en uttagen förskollärarexamen eller bestämda 
läroplansmål är en fördel i integrationen av digitala medier. Författarna menar att 
förskollärarna istället förlitar sig på specialiserade IKT utbildningar. Därmed menar 
Chen och Chang att deras (brist på) kunskaper inom IKT går att koppla till 
förskollärares tidigare utbildningar inom digitalisering. Resultatet i vår studie visar 
att samtliga förskollärare ser ett behov av kompetensutveckling inom IKT i förskolan, 
vår tolkning av detta, i linje med Chen och Changs mening att förskollärare förlitar sig 
på specialiserade IKT utbildningar, är att fortbildning inom digitala medier bör vara av 
högre prioritet i förskolan då detta kan påverka huruvida förskollärare implementerar 
digitala medier i deras undervisning och i vilken utsträckning detta kan ske.  
 
Vidare i resultatet belyser flera förskollärare, utifrån frågan gällande förskollärares 
erfarenheter i arbetet med IKT, vikten av kollegiala samtal då det ger möjlighet till 
gemensam reflektion i arbetslaget. Vi finner att genom gemensam reflektion skapas ett 
systematiskt kvalitetsarbete vilket i sin tur utgör god undervisningskvalitet. Utifrån detta 
finner vi jämbördig vikt i att inkludera barnen i kontinuerliga reflektionstillfällen då det 
ger dem utrymme att vara delaktiga i sitt eget lärande. Samtidigt ger det barnen 
möjlighet att delge sitt perspektiv och därigenom bidra till en ytterligare progression i 
utvecklandet av förskolans undervisning. Genom att barn får inflytande sker även ett 
utbyte av kunskaper mellan barn och lärare. Således skapas samhörighet och den 
kreativa processen hos både barn och lärare utvecklas (Forsling, 2011; Kjällander & 
Riddersporre, 2019). Smidt (2010) belyser Vygotskijs mening om att allt lärande sker i 
sociala sammanhang. Han menar att idéer ofta medieras genom mer erfarna personer 
samt att lärande bygger på tidigare kunskaper som sker genom användandet av 
kulturella redskap. Följaktligen menar Smidt att kulturella redskap främst utgörs av 
språket, men även datorn kan ses som ett medierande kulturellt redskap i förskollärares 
undervisningspraxis. I linje med Smidts beskrivning finner vi likhet till studiens resultat 
att lärplattan kan användas som ett medierande kulturellt redskap i förskolans 
verksamhet.  
 

6.2.2 Förskolans skyldighet att införliva digitala medier i syfte att ernå digital 
kompetens 
 
Med studiens andra frågeställning som utgångspunkt; Hur resonerar förskollärare kring 
digital kompetens? finner vi koppling till förskollärares utsagor gällande digitala medier 
som en demokratisk rättighet i förskolan för att barn ska erhålla digital kompetens.  
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I linje med Forsling (2011) och Lindahl och Folkessons (2012) mening att alla barn har 
en demokratisk rätt till likvärdig utbildning, påvisar resultatet att flera förskollärare i 
föreliggande studie belyser digitala medier som en demokratisk rätt i förskolan. De 
beskriver vikten av att alla barn ska ha rätt till samma förutsättningar och det är 
förskolans skyldighet att förse dem med denna möjlighet. Kjällander (2016) uttrycker 
hur alla barn ska bjudas in i en digital värld - då detta, likt Forsling, Lindahl och 
Folkessons mening, är en demokratisk rätt. Genom att barn får erfara dessa digitala 
egenskaper i relation till deras rätt till utbildning samt får bjudas in i det digitala, bidrar 
förskollärare till att framtidens barn är väl förberedda på vad arbetslivet och samhället 
kommer att kräva av dem. Med utgångspunkt i detta finner även vi att förskolan har en 
oerhört viktig och bidragande roll. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det 
att förskolan ska införliva de rättigheter och värden som uttrycks i FN:s barnkonvention 
(UNICEF, 2018), vilket således innebär att utbildningen i förskolan ska utgå från vad 
som anses vara för barnens bästa. Detta kan enligt tolkning innefatta barnens rätt till att 
nyttja digitala medier i den svenska förskolan. 
 
Resultatet i denna studie visar att utifrån ett förskollärarperspektiv, i relation till 
digitalisering, belyses likvärdig utbildning som en demokratisk rättighet och att en 
diskurs rörande barns olika förutsättningar är central. I anknytning till att barn kommer 
till förskolan med olika erfarenheter benämns klassklyftor och skildra socioekonomiska 
förutsättningar. Utifrån förskollärarnas utsagor rörande detta ställer vi oss något 
tveksamma. Att förskolan ska erbjuda likvärdig utbildning för alla barn i direktiv av 
Skollagen (2010:800), låter väldigt bra när man läser det. Samtidigt blir vi 
ifrågasättande gällande hur det faktiskt tillämpas i verkligheten; Får alla barn i förskolan 
dessa förutsättningar? Har förskolans personal de rätta färdigheter och resurser som 
krävs för att tillämpa detta? I avsikt att barn ska kunna följa med samhällets digitala 
progression menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) att förskollärare behöver 
besitta och bruka digital kompetens för att barnen således ska ges möjlighet att stärka 
deras kunskaper inom detta. Vidare i Magen-Nagar och Firstater (2019) belyses det att 
en brist på tillgång till digitala medier i förskolan kan innebära att barn blir så kallade 
IKT “offer”. Det kan skapa klyftor i barnens utbildning, vilket enligt vår tolkning kan 
ifrågasättas utifrån Skollagens (2010:800) mening gällande barnens rätt till likvärdig 
utbildning.  
 
Barnen i förskolan ska enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) få möjligheter att 
utveckla sin adekvata digitala kompetens. Utifrån dessa strävansmål är det av stor vikt 
att förskollärare själv besitter en grundläggande digital kompetens. Uppfylls inte detta 
krav är det rektorns ansvar att förse sin personal med rätta förutsättningar för att 
möjliggöra detta. Utifrån förskollärares utsagor uttrycks adekvat digital kompetens vara 
ett komplext begrepp. Vår tolkning är att det kan bero på att det är ett relativt nytt 
begrepp som uttrycks i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) för första gången 
och därmed har inte alla hunnit bekanta sig med det.  
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6.2.3 Förskollärares närvaro som väsentlig i barns användande av lärplattan  
 
Utifrån studiens tredje frågeställning (Förskollärares didaktiska utövande med digitala 
medier) påvisar resultatet att flera förskollärare ser lärplattan som det mest naturliga 
teknikmedierade redskapet i deras undervisning. Grunden till detta kan tolkas vara dess 
tillgänglighet samt att den endast kräver grundläggande digitala färdigheter och 
kompetens av användaren. Vidare visar resultatet att flera förskollärare nämner vikten 
av att vara närvarande i barnets användande av lärplattan. I linje med vad förskollärarna 
uttrycker, att vara delaktig och stötta barnets lärandeprocess, finner vi anknytning till 
vår teoretiska utgångspunkt och Säljös (2000) mening rörande Vygotskijs begrepp 
proximal utvecklingszon3 och scaffolding4. I relation till vad det ovannämnda resultatet 
visar såväl som användbarheten av scaffolds (stöttor), finner vi att när förskollärare är 
delaktiga och stöttar barnen i deras lärandeprocesser kan lärplattan förhindras från att 
agera som en “barnvakt” till att tjäna ett pedagogiskt syfte. Även Masoumi (2015) 
uttrycker att det inte alltid är tydligt att se vad barn lär sig vid lärplattan och därmed kan 
det argumenteras vad dess reella syfte är. I enlighet med Masoumi finner vi också 
vikten av att som förskollärare inneha ett didaktiskt förhållningssätt i arbetet med 
digitala medier. Således eftersom vår uppfattning av ett didaktiskt förhållningssätt 
innebär att ett pedagogiskt syfte ska genomsyra alla aspekter av förskolans undervisning 
och lärande. Med utgångspunkt i resultatet samt studiens tredje frågeställning finner vi 
att ett didaktiskt utövande innefattar när förskollärare i arbetet med lärplattan är 
närvarande samt visar delaktighet genom att erbjuda scaffolds som gynnar barnets 
lärandeprocess.  
 

6.2.4 Förskollärares attityder - en bidragande faktor i implementeringen av digitala 
medier 
 
Med utgångspunkt i studiens tredje frågeställning, finner vi att förskollärares attityder är 
väsentliga i deras val att integrera teknikmedierade artefakter i deras undervisning. 
Följaktligen påvisar tidigare forskning i föreliggande studie (Chen & Chang, 2006; 
Forsling, 2011; Kara & Cagiltay, 2017; Kjällander & Riddersporre, 2019; Nikolopoulou 
& Giliamas, 2015; O’Hara, 2008; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003) tydliga 
mönster att förskollärares attityder och personliga åsikter spelar en bidragande roll i 
huruvida förskollärare väljer att integrera digitala verktyg i deras verksamhet. I linje 
med de redogörelser som tidigare forskning påvisat finner vi en god koppling till 
studiens resultat. Attityder till digitala medier hos flertal förskollärare har, efter analys 
av förskollärares utsagor, varit särskilt utmärkande. Specifikt då resultaten visar att flera 
förskollärare medvetet väljer bort digitala medier i sin undervisningspraxis, grundat på 
egna åsikter och värderingar. Vår tolkning av det är att flera förskollärare har en 
avsaknad av intresse, engagemang och egen digital kompetens. Detta menar Lundgren-
Öhman (2014) kan grundas i en rädsla och därmed ge ett motstånd för det digitala och 

 
3 Proximal utvecklingszon: en individs möjligheter för självständigt lärande genom stöttning av andra. 
4 Scaffolding: stöttning i lärandeprocesser. 
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dess existens i förskolans verksamhet. Denna rädsla menar författaren kan bero på brist 
på kunskap och kännedom rörande digitaliseringens möjligheter. Forsling (2011), 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) belyser att förskollärares brist på kunskap 
inom digitalisering kan vara en avgörande faktor i huruvida de väljer att integrera 
digitala verktyg i förskolans verksamhet. Under resultatet av denna studie uttrycks 
exempelvis ålder som en bidragande faktor till huruvida digitalisering implementeras i 
verksamheten. Vår tolkning på detta är att flera förskollärare medvetet undviker att 
integrera digitala verktyg i deras verksamhet och berättigar detta genom att belysa andra 
strävansmål ur läroplanen som mer centrala. Detta överensstämmer med Masoumis 
(2015) mening att engagemang är signifikant för förskollärares förmåga att införa 
innovativa tekniker i förskolans undervisning. Vidare belyser förskolans läroplan 
(Skolverket, 2018) att det är förskollärarens ansvar att undervisningen uppmanar 
barnens intresse och inspirerar till utveckling i relation till digitalisering och digital 
kompetens. Samtliga förskollärare i föreliggande studie uttrycker sig vara väl bekanta 
med förskolans strävansmål, däremot visar resultatet att skilda omständigheter såsom 
bristande utbildning, inställningar och tidsbrist, kan försvåra strävandena att uppnå 
dessa mål.  
 

7. Slutsats 
 
Utifrån vår analys av det insamlade materialet kan vi dra slutsatsen att de 
frågeställningar som studien grundar sig på har blivit besvarade, likaså att syftet har 
bemötts. Detta med motiveringen att vi fått en större inblick i vad förskollärare anser 
digital kompetens att vara samt deras föreställningar och erfarenheter i arbetet med 
digitala medier. Vidare även hur de väljer att integrera detta utifrån de nya riktlinjer som 
tillkommit i förskolans läroplan.  
 
Sammanfattningsvis redogör våra tidigare erfarenheter, studiens tidigare forskning samt 
resultat att förskollärares attityder till digitala medier spelar en avgörande roll i 
förskollärares val att implementera dessa i deras undervisningspraxis. Vidare uttrycks 
en hög efterfrågan på kompetensutveckling inom IKT för att förskollärare ska erfara 
digital kompetens och således uppfylla de strävansmål som beskrivs i förskolans 
läroplan.  
 
Avslutningsvis finner vi att denna studie är betydelsefull i meningen att den kan bidra 
med insikt och medvetenhet i hur förskollärare resonerar gällande digitalisering i 
förskolan. Vår förhoppning efter studiens avslut är att synliggöra de hinder som kan 
finnas i arbetet med digitala medier, samt inspirera förskollärare till att vidga sina 
didaktiska vyer och fortsätta undersöka digitaliseringens alla möjligheter och erhålla 
förståelse för vikten av digitalisering och dess roll i ett samhälle under förändring. 
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8. Möjligheter till vidare forskning 
 
Studien inträffade i en tid där den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2018) enbart funnits i kraft under ett drygt halvår. Då resultatet delvis visar att flera 
förskollärare upplever svårigheter i att definiera adekvat digital kompetens samt i att 
tillämpa dessa digitala kompetenser i sin undervisningspraxis, kan en således begrunda 
om en fortsatt studie under en längre tidsperiod hade visat någon skillnad, eller om en 
längre tidsaspekt är obetydlig och att frågetecken hos förskollärarna fortfarande råder. 
Denna tanke kan även grundas i förskollärares betoningar att de nyligen påbörjat en mer 
ingående genomgång av läroplanens nya tillskott och förtydliganden. 
 
Likaså finner vi ytterligare möjligheter att vidareutveckla denna studie. Exempelvis 
vore det önskvärt att utifrån förskollärares resonemang och definitioner på digital 
kompetens, kunna utföra observationer för att undersöka hur förskollärare tillämpar 
detta i deras undervisningspraxis, samt synliggöra vilka digitala verktyg som nyttjas. 
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Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 
Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att med ljudupptagning 
och anteckningar dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att 
svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 
 

  Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 
 
 
 
Datum och plats: ………………………………………. 
 
 
 
……………………………………….………….……… 
Underskrift   
 
 
……………………………………….………….……… 
Namnförtydligande 
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Intervjuguide 

Digital kompetens ur ett förskollärarperspektiv 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Vad har du för utbildning?  
 
2. När tog du din förskollärarexamen? 
 
3. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
4. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 
 
5. Vilken ålder har barnen i din barngrupp? 
 
6. Har du någon utbildning inom IKT i förskolan?  

Om ja, vilken och på vilket sätt? Om nej, känner du att behovet finns? 
 
7. Har ni några interna riktlinjer för arbetet med IKT/lärplattor på förskolan?  

Om ja, vilka är dessa? Vem har utformat dem? Om nej, hur kommer det sig? 
 
 

Fördjupningsfrågor - Pedagogers erfarenheter av digitala verktyg och digital 
kompetens: 
 

8. Känner du till vad som står i förskolans läroplan gällande de strävansmål som kan 
relateras till användandet av digitala teknologier i förskolan? Förklara hur du 
tänker kring dessa. 

 
9. Hur arbetar ni på er förskola med digitala teknologier? Vilka teknologier 

används? 
 

10. Vilka tankar och erfarenheter har du som förskollärare kring att arbeta med IKT 
på förskolan, i relation till digital kompetens? 

 
11. Vad innebär adekvat digital kompetens menar du? 

 
12. Kan du ge exempel på en undervisningssituation där ni arbetar med digitala 

teknologier – hur tänker du kring digital kompetens i relation till den 
situationen? 
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Utskriftsdesign 
 
Tecken Betydelse 

* utmärkande tonläge och/eller skratt 

( ) gester och/eller pauser 

[ ] markerar följdfrågor, ställd av intervjuaren 

 
Intervju ”xxx”  
Datum: 2019-xx-xx 
 
Intervjuare: Vad har du för utbildning? 

Informant: 

Intervjuare: När tog du din examen? 

Informant: 

Intervjuare: Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Informant: 

Intervjuare: Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Informant: 

Intervjuare: Vilken ålder har barnen i din grupp? 

Informant: 

Intervjuare: Har du någon utbildning inom IKT i förskolan?  
Om ja, vilken och på vilket sätt? Om nej, känner du att behovet finns? 

Informant: 

Intervjuare: Har ni några interna riktlinjer för arbetet med IKT/lärplattor på förskolan? 
Om ja, vilka är dessa? Vem har utformat dem? Om nej, hur kommer det 
sig? 

Informant: 

Intervjuare: Vem har utformat de här riktlinjerna? 

Informant: 

Intervjuare: Känner du till vad som står i förskolans läroplan gällande de strävansmål 
som kan relateras till användandet av digitala teknologier i förskolan? 
Förklara hur du tänker kring dem. 
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Informant: 

Intervjuare: Hur arbetar ni på er förskola med digitala teknologier och vilka teknologier 
används? 

Informant: 

Intervjuare: Vilka tankar och erfarenheter har du som förskollärare kring att arbeta med 
IKT i relation till digital kompetens på förskolan? 

Informant: 

Intervjuare: Vad innebär adekvat digital kompetens menar du? 

Informant: 

Intervjuare: Kan du ge exempel på en undervisningssituation där ni arbetar med digitala 
teknologier och hur du tänker kring digital kompetens i den situationen? 

Informant: 

 


