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Sammanfattning: 

Syftet med denna studie var att undersöka om och hur pedagoger arbetar med digitala 

verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Detta gjordes genom en enkätstudie 

som riktade sig mot pedagoger verksamma i förskolan och en intervjustudie som riktade sig 

till förskollärare i förskolan. Alla som deltog i studien hade erfarenhet av arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. Studiens metoder syftade till att skapa en överblick och en 

fördjupning genom kvantitativa och kvalitativa data. Enkätstudien publicerades i grupper på 

Facebook för att nå ut till pedagoger i hela Sverige. Intervjustudien genomfördes på två 

förskolor i den mellersta delen av Sverige, där sammanlagt fem förskollärare intervjuades. 

Studien utgår från en sociokulturell teori där digitala verktyg ses som kommunikativa 

verktyg. Studiens syfte och forskningsfrågor analyserades utifrån teoretiska begrepp som 

mediering, artefakter, den proximala utvecklingszonen och literacy. De huvudsakliga 

resultaten från studien visade att pedagoger, inklusive förskollärare, arbetade med digitala 

verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Detta 

genom pedagogers användande av främst lärplattor, projektorer och datorer, vilket bidrog 

till att barnen kunde delta utifrån sina egna förutsättningar. Resultatet visade att pedagogers 

och förskollärares inställning till digitala verktyg var av betydelse för arbetet med dessa. 

Studiens resultat visade även att det behövs ett pedagogiskt syfte i användandet av digitala 

verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd.  
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1 Inledning  

I denna studie undersöks om och hur digitala verktyg används i arbetet med inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. Under förskollärarutbildningens gång har vi utvecklat ett 

intresse för specialpedagogik, såväl genom kurser på universitetet som under VFU-perioder. 

Digitala verktyg och den digitalisering som sker i samhället är även det en aspekt vi 

intresserat oss för genom utbildningens gång. Arbetet med digitala verktyg i förskolan är ett 

arbete i ständig utveckling, vilket gör det centralt att fördjupa sig i. 

Att arbeta med digitala verktyg och barn i behov av särskilt stöd är något vi som blivande 

förskollärare ser som viktigt, framförallt utifrån den nya läroplanen Lpfö 18. I den nya 

läroplanen står det att barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas för att kunna ges en 

anpassad och lärorik utbildning, vilket uppnås genom mer stimulans och särskilt stöd utifrån 

barnens egna behov och förutsättningar. Vidare framhålls vikten av digitala verktyg som ett 

sätt att stimulera barnens utveckling och lärande (Lpfö18, 2018, s. 8 och 15). Utifrån detta 

blir det intressant för oss att undersöka hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 

digitala verktyg ser ut i förskolan.  

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd och inkludering, i form av kommunikation, 

samspel, delaktighet och interaktion är begrepp som framkommer, inte sällan i relation till 

varandra. Bjørg Mari Hannås och Natallia Bahdanovich Hanssen lyfter fram forskning om 

inkluderande undervisning som visar att barn i behov av särskilt stöd främjas av interaktiva 

barngrupper (2016, s. 521). Detta stämmer överens med vår uppfattning om inkludering och 

barn i behov av särskilt stöd och blev därmed ett nyckelbegrepp i vår studie.  

Studien är uppdelad i två olika delstudier. Delstudie 1 är en enkätstudie som utförs av 

Johan Elfving och riktar sig till verksamma pedagoger i förskolan som har erfarenheter av 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Delstudie 2 är en intervjustudie som utförs av 

Oliver Hansen Guterstam. Respondenterna i intervjun är förskollärare som har erfarenheter 

av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Delstudierna genomförs, som nämnts, med två 

olika metoder, där den kvantitativa studien ger en överblick och den kvalitativa studien ger 

en fördjupning. Rapportens metodavsnitt, resultatavsnitt och analys skrivs självständigt, det 

vill säga delstudie 1 och delstudie 2. Resterande delar av rapporten skrivs gemensamt och 

jämnt fördelat mellan studenterna.  
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2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur pedagoger arbetar med digitala verktyg 

för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskoleverksamheten. Detta undersöks 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv med forskningsfrågorna för delstudie 1 (enkätstudien): 

o Använder pedagoger digitala verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd i förskoleverksamheten? 

o Vilka tillgångar till digitala verktyg för arbetet med barn i behov av särskilt stöd har 

förskolor? 

Följt av forskningsfrågorna för delstudie 2 (intervjustudien): 

o Hur kan förskollärare genom digitala verktyg stödja barn i behov av särskilt stöd i 

deras samspel med andra barn?  

o Hur arbetar förskollärare med digitala verktyg och inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan? 
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3 Bakgrund  

Med stöd från förskolans styrdokument och relevant litteratur placeras studien i ett 

samhälleligt sammanhang. I avslutningen av avsnittet formuleras en övergripande 

problemformulering.  

3.1 Förskolans roll och uppdrag 

Ett av de centrala styrdokumenten som rör förskolan är Skollagen SFS 2010:800. Det blir 

därför centralt för vår undersökning att undersöka Skollagen i förhållande till studiens syfte. 

Skollagen anger att barn ska erbjudas förskola om de av psykiska, fysiska eller andra skäl är 

i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Vidare anges att barn som behöver särskilt stöd ska 

ges det stöd som deras olika behov kräver, vilket kan framföras genom förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare. Det blir sedan förskolechefens uppdrag att uppfylla 

detta stöd (SFS, 2010:800, kap 8, 7 § och 9 §). Utifrån dessa angivelser från Skollagen kan 

det skapas en förståelse för att många olika aspekter ligger till grund i avgörandet om 

huruvida ett barn har behov av särskilt stöd eller inte. I Skollagen anges att dessa barn 

skyndsamt ska erbjudas förskoleplats (SFS, 2010:800, kap 8, 14 §) vilket förtydligar någon 

form av prioritering och därmed tydliggörs vikten av förskoleplats för barn i behov av 

särskilt stöd. Utifrån ett sådant perspektiv på barn i behov av särskilt stöd legitimeras också 

vikten av arbetet för dessa barn i förskolan.  

I förskolans roll och uppdrag ligger även läroplanen för förskolan till grund. Läroplanen 

fungerar som ett dokument med angivelser på olika uppdrag och mål för verksamheten vilka 

alla de verksamma i förskolan ska förhålla sig till (Lpfö 18, 2018, s. 12 och 18). I skrivandet 

av denna studie pågår en övergång till den nya läroplanen för förskolan Lpfö 18. Det gör att 

vi i huvudsak refererar till denna och använder läroplanen reviderad 2016 som komplement 

för att synliggöra eventuella skillnader i nya skrivningar. I läroplanen för förskolan framstår 

vikten av arbetet med barn i behov av särskilt stöd framförallt genom skrivningar kring 

förskollärarens ansvar. Exempelvis vid övergångar mellan olika aktiviteter, där barn i behov 

av särskilt stöd ska ges stimulans utifrån olika skäl sett till dess behov i utvecklingen. Vidare 

anges arbetslagets ansvar om vikten kring ledning och stimulans samt att vara uppmärksam 

för att kunna stödja alla barn som av olika anledningar är i behov av stöd i sin utveckling. 

Avslutningsvis anges också rektorns ansvar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 

utbildningens utformning (Lpfö18, 2018, s. 15, 17 och 19). Utifrån detta skapas en förståelse 

för hur enskilda yrkesroller ska bemöta och arbeta med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Det skapar dessutom en förståelse för ett gemensamt ansvar, där alla verksamma 

i förskolan utifrån olika uppdrag, ska genomföra ett omfattande arbete för dessa barn.  

Användandet och arbetet med digitala verktyg i förskolan skrivs fram på ett liknande sätt 

som barn i behov av särskilt stöd. Förskolläraren ska ansvara för att alla barn får använda 

sig av digitala verktyg på ett stimulerande sätt för dess lärande och utveckling. Arbetslaget 

ansvarar för att skapa förutsättningar för barnens användande och uttryck genom delvis 
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digitala verktyg och rektorn ska ansvara för att skapa en tillgänglig miljö för digitala verktyg 

(Lpfö18, 2018, s. 15 och 19). För att förstå den förändring och fokusering som växer fram 

kring digitala verktyg för barn i förskolan krävs en tillbakablick till läroplanen reviderad 

2016. I denna återfinns inte begrepp som digitala verktyg, digital kompetens, digital teknik 

eller digitalisering. Det går visserligen att tolka några områden i den gamla läroplanen som 

skrivningar inspirerad av digitala verktyg. Ett exempel på detta är skrivningar kring 

förskolans uppdrag och barnens möjligheter till skapande i olika uttrycksformer. 

”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 

som i tillämpning” (Lpfö98, rev. 2016, s. 7). Det blir dock tydligt att ett ökat intresse för 

digitaliseringen anammats i revideringen av förskolans läroplan Lpfö 18. I Lpfö 18, 

inklusive de skrivningar som lyfts fram ovan, återfinns både begreppet digitala verktyg och 

digitalisering. Från förskolans uppdrag exempelvis, där det står att förskolan ska ge barnen 

förutsättningar att utveckla digital kompetens. Det ska ske genom att skapa möjligheter till 

en förståelse för den digitalisering de möter varje dag. Vidare står skrivet att barnen ska ges 

en grund för ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik (Lpfö18, 2018, s. 9).  

Ett av de mål som återfinns i den nya läroplanen handlar om förskolans ansvar att ge varje 

barn förutsättningar till ett utvecklande intresse för bilder, texter, berättelser och olika 

medier, digitala som andra samt förmågan att genom användande tolka, samtala och utmana 

dessa (Lpfö18, 2018, s. 14). I läroplanen reviderad 2016 formuleras detta som förskolans 

strävan mot att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier för att sedan 

använda, samtala och tolka dessa (Lpfö98, rev. 2016, s. 10). Ovanstående skillnader kring 

läroplanens användande av digitala begrepp blir en central faktor i denna studie då de digitala 

begreppen legitimeras i förskolans styrdokument.   

3.2 Inkluderingens olika ansikten  

Det är inte självklart vad inkludering innefattar i förskolan. Skolinspektionen hänvisar till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten som menar att social, pedagogisk och fysisk 

inkludering beskrivs utifrån vilken tillgänglighet som barn har i förskolan. Begreppet 

granskas av Skolinspektionen för att se om barn i behov av särskilt stöd kan vara delaktiga 

och om verksamheterna skapar de möjligheter som krävs för att vara inkluderande. Vidare 

visar Skolinspektionens studie att förskolor använder begreppet inkludering som begreppet 

tillgänglighet, vilket de menar antyder på lärandemiljöers tillgänglighet. Deras studie 

framhåller även att det är pedagogernas arbete som möjliggör att det sker en social 

delaktighet i aktiviteter hos barnen. Det är inte tillräckligt att barnen är närvarande för att de 

ska inkluderas (Skolinspektionen, 2017, s. 8 och 16). Specialpedagogiska skolmyndigheten 

använder inkludering som ett sätt att beskriva vilken tillgänglighet barnen har till att vara 

delaktiga i förskolan. Det framgår dock utifrån Skolinspektionens studie att förskolorna inte 

har samma uppfattning om begreppen, där det är inkludering som är huvudbegreppet och 

inte tillgänglighet.  

Stephan Rapp redogör för att inkludering är en viktig del av uttrycket ”en skola för alla”. 

Det innebär att barns undervisning ska ske i kontinuerliga barngrupper och inte i grupper 

som formas utifrån enskilda barns förutsättningar till att lära sig. Vidare lyfter Rapp fram att 
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”en skola för alla” innebär att varje barn ska få en likvärdig utbildning. Denna likvärdighet 

grundar sig i att barn ska få stöd utifrån sina behov och utifrån sina egna förutsättningar 

(2014, s. 657–658). Lisa Asp-Onsjö redogör för Persson och Perssons definition av 

inkludering utifrån specialundervisningen i skolan och menar att inkludering handlar om 

samtliga elevers lika rättigheter att delta. Vidare menar Persson och Persson att en skolmiljö 

som är inkluderande möjliggör att eleverna får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

(2014, s. 385). I Specialpedagogiska skolmyndighetens antologi Därför inkludering redogör 

Ingemar Emanuelsson för att inkludering är något som bör uppfattas som kontinuerliga 

processer mot läroplanens mål. Samtliga barn ska få en utbildning som är anpassad efter sina 

egna förutsättningar, utveckling och lärande. Utbildningen ska även vara utformad på ett sätt 

som möjliggör att alla barn kan vara deltagande. Vidare menar Emanuelsson att samhället 

lutar sig mot bestämmelser och läroplaner som har mål, vilka strävar mot inkludering. 

Avslutningsvis lämpar sig begreppet bäst vid redogörelser om verksamheters organisation, 

planering, genomförande och utveckling. Det handlar om att föra ett arbetssätt som 

möjliggör att läroplanernas mål uppnås, snarare än att hitta speciella metoder för inkludering. 

Det viktigaste är inte att inkludera individer i behov av särskilt stöd, utan inkludering är i 

första hand ett arbete mot hela barngruppen (2007, s. 11–12). Begreppet inkludering kan 

uppfattas på flera olika sätt inom förskolan, men det som samtliga definitioner har 

gemensamt är att inkludering förutsätter att varje barn är deltagande i verksamhetens 

barngrupp. Utifrån denna uppfattning av begreppet inkludering blir det intressant att 

undersöka hur digitala verktyg kan stödja barn i behov av särskilt stöd till inkludering i 

förskolans verksamhet. 
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4 Forskningsöversikt  

I denna forskningsöversikt refererar vi till flertalet internationella vetenskapliga artiklar där 

alla benämner barn i behov av särskilt stöd och digitala verktyg på olika sätt. För att 

underlätta förståelsen av läsningen kommer vi att konsekvent skriva barn i behov av särskilt 

stöd i våra referenser. Utifrån Skollagen blir det tydligt att barn i behov av särskilt stöd kan 

handla om barn med fysiska, psykiska eller andra skäl till stöd i utvecklingen (SFS, 

2010:800, kap 8, 7 §). Det är utifrån Skollagens definition vi i denna forskningsöversikt 

använder begreppet barn i behov av särskilt stöd. Vi kommer även att använda oss av IKT 

eller digitala verktyg när det handlar om studier som lyfter fram hur olika teknologiska 

lösningar kan stödja barn.  

4.1 Förutsättningar för arbete med digitala verktyg 

Davoud Masoumis forskning kring förskollärares användande av IKT visar i resultatet att 

det finns ett motstånd och okunskap bland förskollärare i användandet av IKT i förskolan. 

Studien har sitt fokus på hur förskollärare använder IKT i praktiken och vad de har för 

erfarenheter och tankar om integreringen av IKT i förskolorna. Den genomfördes med 

ostrukturerade tematiska intervjuer med förskollärare samt observationer av barn i 4–5 års 

åldern i tre svenska förskolor. Sammanlagt intervjuades sex förskollärare, två från varje 

förskola, där förskollärarnas erfarenheter och tankar om deras användande av IKT 

diskuterades. Masoumis resultat visar att nästintill samtliga av de intervjuade förskollärarna 

såg potentialen i att använda IKT som stöd för arbetet med barn i förskolan. Vidare visar 

resultatet att det är vanligt förekommande att digitala verktyg implementeras i förskolan som 

ett sätt att synliggöra den undervisning som bedrivs i verksamheterna. De digitala verktygen 

används som en form av avlastning för pedagogerna där barnen kan vara sysselsatta under 

en viss tid (2015, s. 6–8 och 13–14).  

Deborah Tamakloe och Joseph Seyram Agbenyegas intervjustudie fokuserar på vad 

förskollärare och stödlärare tror, vet och gör i användandet av digitala verktyg för att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. Forskarna utgick ifrån en särskild fallstudie vars 

fokus var på specifika fenomen för att utforska de filosofier och erfarenheter som 

förskollärare och stödlärare har i användandet av digitala verktyg. Två förskollärare och två 

stödlärare som arbetar i en inkluderande förskola i Washington, USA, deltog i studien. I 

varje verksamhet på förskolan fanns det i genomsnitt tio barn i behov av särskilt stöd 

tillsammans med barn som inte hade särskilda behov. Resultatet från studien visar att 

förskollärare har bristande kompetenser i arbetet med digitala verktyg. Tamakloe och 

Agbenyega menar att förskollärarna behöver få tillräckligt med kunskaper om digitala 

verktyg för att självständigt bedriva undervisning med dem. Resultatet visar även att 

förskollärare ser potentialen i användandet av digitala verktyg för att uppmärksamma och 
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minska utmaningar kring barnens delaktighet i verksamheten. Enligt forskarna är det inte 

möjligt att arbeta inkluderande för barn i behov av särskilt stöd med digitala verktyg utan 

noggranna reflektioner. Det finns en risk att verktygen kan isolera barnen när de integreras i 

dess lärande och sociala interaktioner med andra barn. Vidare menar forskarna att digitala 

verktyg ska vara anpassningsbara utifrån varje barns behov. Det bör även vara möjligt att 

flera barn ska kunna interageras med de digitala verktygen samtidigt, för att skapa ett 

inkluderande lärande. Utöver att använda digitala verktyg som en sysselsättning, menar 

forskarna att pedagoger kan använda det som en form av belöning till barnen. Detta försvårar 

arbetet med att implementera digitala verktyg som ett kommunikativt redskap i syfte att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. Tamakloe och Agbenyega menar utifrån sitt resultat 

att positiva attityder till arbetet med barn i behov av särskilt stöd möjliggör att lärarna kan 

reglera deras egna bemötande av barnen i frågor om omsorg och stöd i lärande (2017, s. 30–

33 och 35).  

Jane Brodin och Peg Lindstrand genomförde en studie om speciallärares kunskaper före 

och efter att de genomgått en svensk nationell utbildning mellan 2000 och 2002 för arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien var att utvärdera den utbildning som 

speciallärare deltog i samt att stödja speciallärarna i användandet av ny teknologi. Studien 

utgick ifrån en enkät och intervjuer med speciallärare och rektorer. Enkäten besvarades både 

före och efter utbildning och dess omfattning var 29 flersvarsfrågor. Frågorna handlade 

bland annat om deras arbetsuppgifter, förväntningar på utbildningen och vilken kunskap och 

synsätt de hade på IKT som ett pedagogiskt verktyg. Det var 20 speciallärare och 10 rektorer 

som blev slumpmässigt utvalda för intervju. Resultatet från studien visar att 

specialpedagogerna inte kunde realisera användandet av digitala verktyg som stöd i lärande 

för barn i behov av särskilt stöd eftersom det saknades tid och kunskaper. Däremot kunde 

specialpedagoger se vilka tillgångar som digitala verktyg kan bidra med för att utveckla 

lärandet för barn i behov av särskilt stöd (2003, 75–76 och 78). 

4.2 Förutsättningar för inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Lay See Yeo, Maureen Neihart, Hui Nee Tang, Wan Har Chong och Vivien S. Huan 

genomförde en studie i syfte att undersöka hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

ser ut i singaporianska förskolor. I studien deltog föräldrar, förskollärare, rektorer och 

terapeuter, vilka intervjuades både separat och i grupp. Alla informanter arbetade eller hade 

anknytning till barn i behov av särskilt stöd. En del av studiens resultat visade att pedagoger 

och rektorer har bristande specialkunskaper och resurser i arbetet med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd. Yeo m.fl. lyfter fram ett hinder med för stora barngrupper och för lite 

personal vilket bidrog till att pedagogerna upplevde svårigheter i arbetet att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Forskarna menar att en positiv inställning 

kan vara den mest betydande faktorn för arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd (2011, s. 149, 152 och 153).  

Mari Hannås och Bahdanovich Hanssen genomförde en studie i norska och vitryska 

förskolor med syfte att undersöka möjliga praktiska konsekvenser av inkludering. Totalt 

intervjuades tio förskollärare i varje land. Personalen som deltog i studien hade erfarenheter 
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kring barn i behov av särskilt stöd. Intervjuerna med förskolepersonalen i de norska 

förskolorna visade att den bristande kompetensen inom specialpedagogiken skapade 

osäkerhet hos personalen. Denna osäkerhet karakteriserades av en uppgivenhet, förtvivlan 

och bristande motivation till arbetet med barnen. Vidare menar Mari Hannås och 

Bahdanovich Hanssen att personalen var medvetna om att stöd för dessa barn krävdes, men 

man uttryckte sig inte veta hur stödet skulle ges. Vidare visade resultatet av de norska 

informanterna att de inte hade tillräckligt med stöd i form av riktlinjer och hjälpmedel i 

arbetet med specialpedagogik. Forskarna fann utifrån den vitryska förskolepersonalen som 

intervjuades att det inte existerade för stora utmaningar i arbetet med inkludering och 

specialpedagogik. Detta förtydligades genom att förskolepersonalen uttryckte hur mycket de 

uppskattade arbetet med barn i förskolan. Studien visade även att de vitryska informanterna 

i jämförelse med de norska hade generellt mer utbildning och kompetens inom 

specialpedagogik. Dessa utbildningar finansierades av personalen och inte av förskolorna 

eller kommunerna (2016, s. 520, 524, 526–527 och 529). 

4.3 Digitala verktyg för inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Cina P. Mosito, Albert M. Warnick och Emanuel E. Esambe genomförde en studie som 

bygger på en tidigare genomförd kvalitativ undersökning gjord 2013. Studien syftar till att 

undersöka hur digitala verktyg med funktioner som ”text-till-språk” kan stödja läsförmågan 

för barn och elever i behov av särskilt stöd. Studien är en så kallad ”action research” vilket 

innebär att den undersöker både utövande och reflektion. Studien genomfördes på en 

specialskola i Kapstaden, Sydafrika, där 35 elever med särskilda behov och fyra lärare 

ingick. Eleverna var alla mellan 10 och 14 år, med en mental medelålder mellan fyra och sju 

år. Eleverna i studien gick igenom två test, före och efter, där de fick ta del av en och samma 

berättelse. Under det andra testet fick eleverna berättelsen med digitala stödfunktioner som 

möjliggjorde att texten som lästes färgades för varje ord som lästes upp, vilket skulle stödja 

barnen när de följde med i texten. I resultatet av studien fann Mosito m.fl. att digitala verktyg 

kan stödja barn och elever i behov av särskilt stöd, dels genom deras positiva inställning till 

digitala verktyg, dels genom det stöd i läsförmåga som de digitala stöden ger. Resultaten 

från studien, menar Mosito m.fl. stödjer Vygotskys tankar om en utbildning planerad och 

utformad för inkludering (2017, s. 4, 5, 6 och 9). Även Tamakloe och Agbenyega menar att 

teknologisk hjälp var uteslutande ett positivt hjälpmedel för lärare i dess främjande av barn 

i behov av särskilt stöd och inkludering. En av de viktigaste faktorerna i detta arbete menar 

forskarna handlar om lärares tro på barn i behov av särskilt stöds potential och rätt till 

utbildning. Detta behöver sammanflätas med idén om att inkludering handlar om rättvist 

deltagande för alla barn istället för att fokus hamnar på ett specifikt barns svårigheter (2017, 

s. 34).  

Masoumi kommer i resultatet av sin studie kring förskollärares användande av IKT fram 

till att digitala verktyg kan stödja nyanlända barn genom kulturell literacy. Studien visade 

att IKT fungerade som ett verktyg för att göra kulturella skillnader tydligare för barnen. 

Förskollärare i studien arbetade ofta med IKT i syfte att inkludera barn från alla olika länder 

samt som ett verktyg för språkinlärning. Genom att använda digitala verktyg som stöd i olika 
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lässituationer, exempelvis filmklipp till berättelser, menar förskollärare i studien att 

nyanlända barn ges ett viktigt stöd i dess språkinlärning. Detta ses som en viktig aspekt i 

barnens utveckling då språkliga svårigheter kan bidra till att barnen hamnar efter i sin 

utveckling. Ytterligare en aspekt av IKT som stöd i förskolan menar Masoumi tydliggörs 

från studiens observationer där två nyanlända barn interagerar med en iPad. Ipaden används 

som en teknologisk artefakt som medierar och uppmuntrar barnen till mer utvecklade samtal 

och stödjer dess behärskande av språket. Detta menar Masoumi legitimerar synen på IKT 

som möjlighetsskapande för barn i sociala interaktioner. IKT möjliggör att barnen kommer 

överens, interagerar och samspelar med varandra (2015, s. 9–11). Detta ligger i linje med 

vad Yeo m.fl. menar med att det blir av vikt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd att 

”skapa en kultur av inkludering” (2011, s. 153).  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Det här avsnittet redogör för den teoretiska utgångspunkt som studierna utgår ifrån. Både 

enkätstudien och intervjustudien tar avstamp i den sociokulturella teorin för att synliggöra 

sambanden mellan digitala verktyg och inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd. 

Mosito m.fl. lyfter fram Vygotsky, den sociokulturella teorins mest centrala person. Utifrån 

Vygotsky redogör Mosito m.fl. för begreppet proximala utvecklingszonen, som innebär den 

mentala nivåskillnaden som finns mellan barn som är av samma ålder. Vidare innefattar 

begreppet att det finns en begränsning på hur mycket ett barn kan lära sig utan stöd av någon 

annan. Vilket kan innebära stöd från en annan kompetent, exempelvis förskollärare eller 

teknologi. Den proximala utvecklingszonen kan ge en insikt i hur samspelet mellan digitala 

verktyg och förskollärare kan påverka hur lärandet främjas i interaktionen med barn i behov 

av stöd (2017, s. 2). Tamakloe och Agbenyega menar att teorin om inkluderande utbildning 

innebär att varje barn ska kunna vara deltagande utifrån de resurser som är tillgängliga. För 

att förskollärare och övriga pedagoger ska kunna arbeta med inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd behöver de anpassa sitt arbetssätt för att främja barnens dagliga behov. Vidare 

redogör forskarna för en metodologisk teori som Vygotsky utformat, där arbetet med 

inkluderandet av barn i behov av särskilt stöd är ett arbete som stödjer samtliga barn i 

verksamheten snarare än en skräddarsydd undervisning till vissa. Teorin styrker de 

individuella färdigheter som barn i behov av särskilt stöd har, istället för att betona hur 

barnen skiljer sig från den traditionella samhällssynen. Delaktighet i förskolors verksamhet 

ska vara tillgängligt för alla barn, där en inkluderande utbildning eliminerar de hinder som 

finns i arbetet för alla barns delaktighet (2017, s. 30).  

Mikael Jensen och Åsa Harvard menar att en artefakt är ett objekt som har en kulturell 

betydelse och är skapad av människan. Det vill säga ett objekt som kan skilja sig i betydelse 

mellan olika kulturer (2009, s. 21). Pernilla Sundqvist och Tor Nilsson redogör i sin studie 

att användandet av artefakter, som digitala verktyg, kan uppmuntras genom att barnen får 

utforska, använda och leka med dem för att få en bredare förståelse för teknologi. Vidare 

lyfter de fram att det inte är tillräckligt att presentera artefakter till barnen för att de ska utföra 

en kreativ handling. Det krävs en pedagogisk handling för att stödja barnen i skapandet av 

en artefakt. Forskarna lyfter även fram Sénési som redogjorde för att barn lär sig använda 

artefakter genom att de tittar på dem ur andra användares perspektiv. Genom att observera 

hur andra använder teknologi kan de få en större förståelse för hur det fungerar (2018, 43–

44). 

Roger Säljö lyfter fram Vygotsky som menade att människans användande av redskap är 

materiella eller språkliga. Dessa redskap, såväl materiella som språkliga, har olika kulturella 

betydelser för människor. För att kommunicera använder sig människan av kulturella 

redskap vilka skapas och används för att förstå världen, medierande redskap. Ett medierande 

redskap är något som är kulturellt uppfunnet, det vill säga ett redskap konstruerat inom 

ramen för en viss kultur, en gemensam grupps naturliga uppfattning. Mediering handlar 

således om hur människan genom redskap och verktyg förstår sin omvärld och därmed 

handlar i denna (2014, s. 298–300). Kelly Henning och Anna Kirova menar att endast när 
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ett redskap presenteras i verksamheten för att utveckla dess funktionella betydelse, i relation 

till barnets kulturella förståelse om redskapet, kan det fungera som ett medierande redskap. 

Henning och Kirova tar i sin forskning utgångspunkt från sociokulturella teorin och menar 

att alla materiella redskap bär på en kulturell mening. När pedagoger synliggör och använder 

olika redskap i verksamheten ligger därmed alltid kulturella värderingen och 

tillvägagångssättet till grund för användandet av dessa redskap. Vidare menar forskarna att 

verksamheten innefattar en mängd olika värderingar, vilka utgår från såväl historiska som 

funktionella aspekter (2012, s. 229). Det sociokulturella perspektivet utifrån digitala verktyg 

är att de skapar flera olika interaktioner för barn och förskollärare som främjar lärandet. Det 

är artefakter som medierar lärande, interaktioner och kommunikation till deltagarna i 

förskolors verksamheter genom olika ageranden (Masoumi, 2015, s. 7). 

I förskolan kommer barn i kontakt med olika bilder, texter eller symboler som kan 

användas för att kommuniceras och uttryckas, vilket Caroline Liberg och Säljö benämner 

som literacy. Digitala verktyg möjliggör för en form av digital literacy eftersom 

informationen som finns tillgänglig där är i text eller bilder. Kunskapen om användandet av 

digitala verktyg innefattar en vetskap om hur teknikerna kan stödja ett användande utifrån 

en digital literacy. När det bedrivs ett arbete i verksamheten som behandlar texter i form av 

exempelvis läsning eller skrivande och ett meningsskapande involveras är det en 

literacypraktik (2014, s. 360 och 363).  
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6 Metod  

I detta avsnitt presenteras de två självständiga delstudiernas metoder. Enkätundersökningen 

syftar till att samla in data för att skapa en överblick från verksamma pedagoger i förskolan 

utifrån delstudiens forskningsfrågor. Intervjustudien syftar till att ge en fördjupad inblick av 

förskollärares tankar och uppfattningar utifrån delstudiens forskningsfrågor. Först 

presenteras metod för datainsamling och material. Därefter redovisas urval och 

avgränsningar, vikten av pilotstudie för enkäten, databearbetning och analysmetod, 

reliabilitet och validitet, etiska hänsynstaganden och slutligen en reflektion av metoderna. 

6.1 Datainsamling och material  

6.1.1 Enkätstudien 

Innan metoder för studien bestämdes formulerades ett övergripande syfte med 

forskningsfrågor. När syftet preciserats undersöktes vilka metoder som kunde anpassas, 

vilket lade grunden för en enkät och intervjuer. Jan Trost och Oscar Hultåker menar att det 

bör ses som en självklarhet att ha ett syfte och frågeställning klart för sig innan val av 

datainsamling väljs ut och utformas. Likaså att både kvalitativa och kvantitativa metoder 

behövs, ingen ska ses som mer värdefull och ofta kan dessa kombineras (2016, s. 15 och 18). 

Även Judith Bell lyfter fram vikten av att först utforma och planera en problemformulering 

innan metoden för studien fastställs (2016, s. 169). I utformningen av enkäten blev Trost och 

Hultåker samt Bell viktiga utgångspunkter. I konstruktionen av enkäten testades olika 

program för att nå fram till en enkät som uppfyllde de viktigaste aspekterna. En av dessa 

aspekter handlade om att kunna låsa enkätsvaren till ett maximalt antal svar. Ytterligare en 

aspekt för enkäten var att den på ett enkelt sätt skulle kunna besvaras, såväl genom sin design 

som i dess tillgänglighet. Detta gjorde att enkäten kom att skapas genom Google-formulär. 

I Google-formulär kunde en gräns för antal svarande personer sättas. Enkäten kunde sedan 

publiceras genom en länk i slutna grupper på Facebook. Då enkäten publicerades via 

Facebook kunde grupper/forum som krävde godkännande för nya medlemmars inträde 

väljas ut. Detta innebar att grupperna i största möjliga mån innehöll medlemmar med 

anknytning till förskolans verksamhet. Facebook möjliggjorde även att enkäten kunde 

presenteras tydligt för målgruppen. Trost och Hultåker menar att relationen mellan de som 

ska svara och den som utformar enkäten är den allra viktigaste relationen. Denna relation 

ska helst innebära att de svarande finner mig trovärdig, att arbetet är seriöst och att uppdraget 

är betydelsefullt (2016, s. 44). Därav publicerades enkäten med viss information kring 

studiens syfte, varför studien genomfördes samt information om tid, anonymitet och en 

avslutande del där tacksamhet till deltagande framgick. Innan enkäten publicerades 

kontrollerades och undersöktes att enkäten kunde besvaras i olika webbläsare som 

exempelvis Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge (Trost & Hultåker, 2016, s. 143).  
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6.1.2 Intervjustudien 

Denna delstudie utgår ifrån intervjuer för datainsamling, vilket ämnar till att ge ett 

fördjupande svar. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns och Lena 

Wängnerud lyfter fram respondentundersökning som ett sätt att undersöka vad de 

intervjuade tycker och tänker om ett ämne. Det här innebär att alla deltagare får ta del av 

samma frågor (2017, s. 236). Utifrån studiens syfte är det en viktig aspekt att undersöka hur 

olika respondenter resonerar kring sitt arbetssätt. Trost menar att intervjuer som ger 

innehållsrika svar från simpla frågor är kvalitativa intervjuer. I slutskedet av datainsamlingen 

sitter intervjuaren med data för att urskilja åsikter och mönster (2010, s. 25). De frågor som 

jag ställde till förskollärarna var utformade efter studiens syfte, att undersöka hur pedagoger 

kan arbeta med digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Trost redogör 

för standardisering som innebär att presentationen av frågorna, situationen och intervjuarens 

förhållningssätt ska vara likadant mot samtliga respondenter. Vidare lyfts strukturering fram, 

där låg strukturering innefattar att det ställs öppna frågor där den intervjuade avgör 

ordningen på svaren. Hög strukturering innebär att intervjuaren ställer frågor som håller sig 

inom ett bestämt ämne. En hög grad av strukturering och en låg grad av standardisering är 

vad Trost menar som karakteristisk för kvalitativa intervjuer (2010, s. 39–41). Intervjuerna 

var utformade med en låg standardisering och hög strukturering, i likhet med Trosts 

definition av kvalitativa intervjuer. Respondenterna fick ta del av samma frågor, i likhet med 

Esaiasson m.fl. som var ställda utifrån studiens övergripande syfte. Däremot skilde det sig 

åt i hur jag formulerade frågorna och vilka följdfrågor som ställdes. Svaren styrde huruvida 

en fråga ansågs vara överflödig eller om den behövde en följdfråga. I utformandet av 

frågorna utgås från Trosts rekommendationer om att ställa direkta och konkreta frågor, 

undvika negationer och formulera frågor som utgår från de intervjuades arbetspraktik (2010, 

s. 96–97). 

Bell menar att det är viktigt att respondenterna får ta del av information om vad 

intervjuerna kommer att handla om och vad för syfte som frågorna avser att besvara innan 

intervjuerna genomförs. Detta innefattar även att de bör ta del av vilka sorters frågor som 

kommer att ställas (2016, s. 190–191). I genomförandet av denna studie kontaktades 

förskollärarna över mejl genom ett informationsbrev (se bilaga 4). Vid intresse skickades 

medgivarblanketter ut, vilka gav nödvändig information om deras deltagande (se bilaga 3). 

När de tagit del av medgivarblanketten och uttryckt en vilja att delta i en intervju, gavs de 

ytterligare en förfrågan om de ville ta del av intervjufrågorna. Detta var ett beslut som utgick 

från Bells rekommendationer och togs i samråd med handledare. Samtliga av respondenterna 

valde att ta del av frågorna innan intervjun. Vid intervjutillfällena fick varje respondent 

bestämma om båda studenterna kunde delta i intervjun. Resonemanget var att den som inte 

intervjuade närvarade för att komplettera med eventuella följdfrågor som intervjuaren 

missar. Intervjuerna genomfördes i ett kontor på varje respondents arbetsplats. Samtliga 

respondenter såg inget problem med att det var två som var närvarande vid intervjun. Oliver 

Hansen Guterstam genomförde alla intervjuer och Johan Elfving fanns med som stöd för 

inspelning och eventuellt bortglömda frågor eller följdfrågor. Intervjun spelades in med en 

mobiltelefon och för att testa ljudupptagningen genomfördes i början av intervjuerna några 

uppvärmningsfrågor. 
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6.2 Urval och avgränsningar  

6.2.1 Enkätstudien 

I informationen och beskrivningen till enkäten framgick att alla verksamma i förskolan med 

erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd kunde delta. I den första frågan fick de 

deltagande också fylla i vilken yrkesbefattning de hade. Trost och Hultåker menar att 

kvantitativa studier genomförs i syfte att kunna uttala sig om en hel population. Det blir dock 

problematiskt då det i en studie rent teoretiskt skulle kunna innebära miljontals respondenter. 

Istället görs, enligt Trost och Hultåker, ett urval som representerar alla de övriga av 

populationen, ett representativt urval. Vidare lyfter Trost och Hultåker fram en kategori av 

urval vilken benämns som bekvämlighetsurval vilket innebär att man lägger ut formulär på 

olika ställen (2016, s. 29 och 31) som exempelvis olika Facebook-grupper. Bell menar att i 

mindre undersökningar görs tillfälliga urval, viktigt blir i sådana fall att redogörelse för hur 

man burit sig åt och en medvetenhet om de begränsningar detta medför (2016, s. 180). 

Enkäten stängdes vid maximalt 120 svar, detta då ett överflöd av svar kan skapa tidsbrist. 

Ett urval blir ofta väsentligt att genomföra då det kan handla om ekonomiska skäl eller frågor 

om tid (Trost & Hultåker, s. 37). Även Bell menar att frågan om hur många som ska ingå i 

en undersökning grundar sig i tidsaspekten (2016, s. 179).  

6.2.2 Intervjustudien 

Den datainsamling som låg till grund för denna delstudie var fem intervjuer med 

förskollärare. Dessa var fördelade på två förskolor i en kommun belägen i mellersta Sverige. 

Delstudien avgränsades genom att endast intervjua förskollärare, dels för att samtliga 

respondenter ska ha en likvärdig utbildning, dels för att det är förskollärares uppdrag att leda 

undervisningen i förskolorna (Lpfö 18, 2018, s. 19). Således var det ett beslut att intervjua 

förskollärare som jag haft kontakt med tidigare. Detta skapade en avgränsning i antalet 

kontaktade förskolor, där det sammanlagt kontaktades tre förskolor. Två av dessa hade 

förskollärare med möjlighet att ställa upp för intervju. Trost lyfter fram detta som ett 

bekvämlighetsurval, där urvalet styrs av det som finns tillgängligt. En form av dessa urval 

är snöbollsmetoden, vilket innebär att en person som vill delta i en intervju kan tillfrågas om 

hen vet om en eller flera andra lämpliga kandidater för intervjun (2010, s. 140–141). När 

förfrågningar skickades till förskolorna undersöktes vid kontakt om det fanns flera 

förskollärare som kunde tänka sig att delta. 

Urvalet i kvalitativa intervjuer bör vara begränsat till en mindre mängd deltagare. Om det 

skulle vara ett större antal än fyra eller fem finns risken att det blir för mycket material som 

inte går att analysera för att hitta likheter och olikheter (Trost, 2010, s. 143). Antalet 

förskollärare i urvalet, utgår från Trosts syn på kvalitativa intervjuer. I intervjustudien deltog 

fem förskollärare, vilket går i linje med vad Trost anger som ett lämpligt antal för att 

analysera likheter och olikheter i materialet.  
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6.3 Vikten av pilotstudie för enkäten 

Innan enkätstudien publicerades på Facebook-forumet för pedagoger i förskolan 

genomfördes en mindre pilotstudie. Denna innebar att enkäten skickades ut till två andra 

förskollärarstudenter, vilka fick i uppgift att besvara enkäten samt delge eventuell 

problematik kring såväl frågeformuleringar, design eller utformning. Av pilotstudien 

framgick att vissa frågors svarsalternativ var av fel kategori. Frågor vilka skulle vara 

flersvarsalternativ kunde endast besvaras med ett svar, vilket hade gjort alla dessa frågor 

oanvändbara. Detta åtgärdades, kontrollerades och sedan publicerades enkäten i två olika 

Facebook-grupper efter att vår handledare tagit del av enkäten och givit klartecken. Innan 

en enkät publiceras bör man alltid genomföra någon form av pilottest, helst med personer 

vilka är inom samma område som de tilltänkta respondenterna. Pilottestet syftar till att 

besvara hur lång tid enkäten tar att besvara samt för att se till att alla frågor kan besvaras och 

att det inte finns några otydligheter (Bell, 2016, s. 181). 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

6.4.1 Enkätstudien 

För att göra resultatredovisningen av enkätstudien tydlig delades den in i två kategorier. En 

kategori utgjordes av resultat innehållande pedagogers uppfattningar av sig själva, 

exempelvis utifrån enkätfrågor med du eller jag i frågeformuleringen. Den andra kategorin 

utgjordes av resultat från pedagogers uppfattningar av arbetslaget eller verksamheten. Vidare 

redovisas resultatet med figurer i form av olika diagram, vilket ska underlätta och tydliggöra 

för läsaren. Trost och Hultåker menar att användandet av diagram kräver reflektion över 

aspekter som grundar sig i läsaren, det vill säga hur framställandet av diagrammet kan stödja 

eller hindra läsaren. Vidare lyfter Trost och Hultåker fram att ett tårtdiagram är användbart 

i framställandet av frekvensfördelningar och att ett stapeldiagram kan innehålla en eller flera 

variabler (2016, s. 160). I Språkrådets Svenska skrivregler framgår att bilder och figurer kan 

användas för att förenkla och tydliggöra information (Karlsson, 2017, s. 14). Enkäten 

genomfördes med Google-formulär som sammanställde resultatet genom olika stapel- och 

tårtdiagram. I databearbetningen valdes således de sammanställningar som ansågs relevanta 

för läsaren i resultatredovisningen.  

Analysen av resultatredovisningen utgår ifrån den sociokulturella teorin vilken denna 

studie tar utgångspunkt i. Centrala begrepp som mediering, artefakter, proximal 

utvecklingszon och literacy används i analysen för att skapa en förståelse av resultatet, 

utifrån studiens övergripande syfte.  

6.4.2 Intervjustudien 

Inspelningarna av intervjuerna transkriberas utifrån vad respondenterna sa. Esaiasson m.fl.  

menar att tolka en text är ett försök till att förstå sig på vad den menar i kontexten av den 

ställda frågan. Vidare redogör författarna om att det är väsentligt att tolkningarna bearbetas 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt, där syftet med att tolka en text är att försöka förhålla sig 
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kritisk och prövande till dess mening (2017, s. 226 och 231). Min tolkning av intervjuerna 

redogörs i delstudiens analys, där en förståelse av respondenternas utsagor försöker skapas. 

Detta sker utifrån det syfte och den sociokulturella teori som ligger till grund för studien. 

Således blir det även ett sätt att bearbeta texten för att identifiera mönster som visar likheter 

och olikheter i respondenternas utsagor. I ljuset av vad Trost lyfter fram om tolkning av data, 

är det väsentligt att kritiskt granska den data som samlas in, likväl som det är viktigt att inte 

leta efter dolda meningar i vad den intervjuade sagt (2010, s. 152).  Esaiasson menar att en 

respondentundersökning identifierar olika mönster och skapar en förståelse för hur 

respondenterna skiljer sig från varandra utifrån undersökningens syfte (2017, s. 236). Genom 

att analysera data för att identifiera olika mönster, kan väsentliga aspekter utifrån studiens 

övergripande syfte lyftas fram och påvisa vilka eventuella aspekter som finns. För att se om 

och hur förskollärare använder digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. 

6.5 Reliabilitet och validitet  

6.5.1 Enkätstudien 

Trost och Hultåker hävdar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet i fråga om mätningen är 

stabil och inte är utsatt för slumpinflytelser. Detta innebär att alla som frågas ska svara utifrån 

samma förutsättningar. I utformandet av frågorna till enkäten lades stor vikt på 

formuleringar. Detta för att skapa vad Trost och Hultåker lyfter fram som enkla, korrekt 

uppbyggda meningar och ord. Det för att alla respondenter ska kunna förstå frågorna på 

samma sätt, vilket skapar hög reliabilitet. Om negationer, krångliga ord eller meningar 

används i en fråga finns det risk att en del av respondenterna inte uppfattar frågan korrekt 

eller på samma sätt som andra respondenter, vilket skapar låg reliabilitet. (2016, s. 61 och 

63). I utformandet av enkätfrågorna togs det hänsyn till negationer, meningsuppbyggnader 

och användning av komplexa ord. Det genomsyrande syftet med frågeformuleringarna var 

att dessa skulle kunna förstås lika hos alla svarande. Validitet eller giltighet handlar om 

huruvida frågans svar besvarar det som ska mätas. Det vill säga att svarsalternativen måste 

formuleras för att besvara frågan och ingenting annat (Trost & Hultåker, 2016, s. 62–63). 

Därav utformades frågornas svarsalternativ på nästintill liknande sätt i hela enkäten. Bortsett 

från frågor som syftade till att besvara yrkesbefattning och inventering av tillgängliga 

digitala verktyg hade alla frågor svarsalternativ vilka grundar sig i grader av instämmanden.  

Stephen Waters menar att sociala medier och dess funktioner att skapa olika sidor eller 

grupper kan bidra till att man inom forskningen kan finna personer inom samma områden 

(2016, s. 157). Enkäten publicerades i två Facebook-grupper vilka var slutna och krävde 

administratörers godkännande. För att bli godkänd som medlem i dessa grupper behövde 

personerna ange vad för slags anknytning de hade till förskolan. Trots detta är det omöjligt 

att säkerställa huruvida respondenterna har den yrkesbefattning som de angivit i enkäten. 

Anledningen till att enkäten behövde publiceras i två olika Facebook-grupper var på grund 

av låg svarsfrekvens då en mängd nyare inlägg i en Facebook-grupp gör att de äldre inläggen 

försvinner nedåt i flödet. Enkätstudiens resultat bör ses som indikationer till fortsatt 

forskning inom området. Detta då en liten del av Sveriges förskolepersonal deltog i enkäten 
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samt av anledning till det slumpmässiga urvalet och det forum enkäten publicerades i. Dessa 

faktorer grundar sig främst i den tidsaspekt som studien genomförs med. De resultat som 

redovisas och analyseras i senare avsnitt utgår alltså från ett mindre urval av en 

förhållandevis stor population, vilket gör att inga generella slutsatser kan dras. Resultatet 

från studien syftar till att uppmärksamma eventuella områden, aspekter eller faktorer som 

kan vara av vikt i arbetet med digitala verktyg som stöd för inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd.  

6.5.2 Intervjustudien 

Trost menar att reliabilitet och validitet är svårt att tillämpa på kvalitativa studier. Detta är 

på grund av att reliabilitet mäter värden på hur hög standardisering en studie har och 

validiteten avgör huruvida en fråga mäter utifrån sitt syfte eller inte. Således redogör Trost 

att kvalitativa studier i grunden har en låg reliabilitet eftersom de har en låg grad av 

standardisering samt att intresset ligger i att ta reda på hur den enskilda intervjuade resonerar 

och uppfattar något. Det krävs att den intervjuande uppmärksammar tonfall, mimik och 

kroppsspråk. Istället för att använda reliabilitet och validitet redogör han för trovärdighet. 

Det här menar han kan styrkas genom att intervjuaren reflekterar över de etiska delarna vid 

datainsamlingen samt uppmärksammar huruvida resultatet är trovärdigt (2010, s. 132–134). 

I bemärkelsen av hur Trost resonerar om reliabilitet och validitet blir det svårt att 

argumentera för att denna studie har något annat än en låg reliabilitet. För att motverka detta 

har jag i utförandet av intervjuerna haft ett uppmärksammande förhållningssätt, där jag aktivt 

lyssnat och läst av respondenterna. För att delstudien ska grunda sig i någon form av 

trovärdighet finns inspelningarna av intervjuerna tillgängliga för granskning samt, i likhet 

med Trost, redogörs för en reflektion över de etiska aspekterna. Utifrån intervjufrågorna kan 

det argumenteras för en hög validitet, detta är på grund av att förskollärarna fick uttrycka 

sina egna uppfattningar utifrån syftet med intervjun. Delstudiens validitet blir dock lägre när 

vissa av följdfrågor kan uppfattas som ledande då intervjun styrs mot 

intervjustruktureringen. Mina bristande erfarenheter i utförandet av intervjuer kan även det 

vara en bidragande faktor i hur följdfrågorna ställdes. Det är av värde att lyfta fram att min 

tolkning av de intervjuades utsagor inte antyder till att jag hävdar några sanningar om hur de 

resonerar kring ämnet. 

6.6 Etiska hänsynstaganden: enkät- och intervjustudien 

6.6.1 Enkätstudien 

Enkäten utformades utifrån delar av Vetenskapsrådets riktlinjer och regler. Informationen 

till enkäten framförde deltagarnas fulla anonymitet, frivilliga deltagande, syfte med studien 

och information om varför arbetet genomfördes. Då enkäten publicerades med information 

om frivilligt deltagande utan att några krav ställdes på respondenter, kunde varje person själv 

styra över sitt samtycke till deltagande i studien. Informationen gav även respondenterna 

relevant kunskap om studiens innehåll och syfte, för att ge alla potentiella deltagare korrekt 

information om undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7 och 9). 
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6.6.2 Intervjustudien 

Denna studies etiska hänsynstaganden utgick ifrån Vetenskapsrådets riktlinjer som var i 

åtanke när respondenterna förfrågades om sitt deltagande. I likhet med dessa riktlinjer fick 

respondenterna ta del av en medgivarblankett vid bekräftandet av deras intresse av att delta 

i intervjustudien. Blanketten anger information om vad delstudien innefattar, att de deltar 

frivilligt med möjlighet att avbryta sin medverkan och att den data som samlas in inte 

kommer spridas eller vara tillgänglig till obehöriga. Vidare anger även blanketten att inga 

personuppgifter kommer att finnas tillgängliga eller redovisas i delstudien. Innan 

intervjuerna genomfördes krävdes deras samtycke i form av en underskrift på blanketten 

som samlades in vid intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2002, 7, 9–10 och 12). 

6.7 Reflektion av metoder: kvalitativ och kvantitativ studie  

Studiens två olika metoder, menar vi, resulterade i sammanställningen till att det 

övergripande syftet kunde uppfyllas. Enkätstudien ger en överblick på det vi valt att 

undersöka och intervjustudien ger en fördjupad blick, vilket tillät oss ta del av data som 

kompletterade förståelsen för det som undersöktes. Enkätstudien begränsas till att i stora 

drag beskriva vad en större andel personer anser och tycker. Den tillåter många deltagande 

respondenter, vilket gör att frågorna formuleras för att möjliggöra en sammanställning av 

exempelvis diagram. Intervjustudien begränsas till att återge svar från en liten andel personer 

dock med fördjupade och utvecklade svar. De två metoderna kompletterar varandras 

begränsningar. Detta skapar möjligheter för oss att analysera data från olika stora andelar 

och olika utvecklade och fördjupade svar.  
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7 Resultat    

I detta avsnitt presenteras de två delstudiernas resultat med analyser. Detta görs i två 

självständiga delar.  

7.1 Resultatredovisning delstudie 1: enkäten 

I enkätundersökningen deltog totalt 120 verksamma pedagoger. Fördelningen mellan 

yrkesbefattningarna var 95 förskollärare, 19 barnskötare, fem förskolechefer och tre 

specialpedagoger. Resultatet av enkätundersökningen delas upp i två kategorier, den första 

kategorin grundar sig i pedagogernas uppfattningar av sig själva utifrån digitala verktyg, 

inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Den andra kategorin grundar sig i 

pedagogernas uppfattningar kring arbetslaget och verksamheten utifrån digitala verktyg, 

inkludering och barn i behov av särskilt stöd.   

7.1.1 Pedagogers uppfattningar av sig själva i arbetet med digitala verktyg 

 
Figur 1.1: Jag har tillgång till digitala verktyg i min verksamhet.  

 

Diagrammet i figur 1.1 visar att av de 120 respondenter som deltog i studien instämde 71,7 

procent helt och resterande andel, 28,3 procent, instämde delvis till att de hade tillgång till 

digitala verktyg i sin verksamhet. 
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Figur 1.2: Vilka av följande digitala verktyg använder du i din verksamhet? Stapeldiagrammet anger i den 

vertikala variabeln andelen procent för varje digitalt verktyg. I den horisontella variabeln anges de digitala 

verktyg som registrerats och sammanställts.  

 

I figur 1.2 fick respondenterna svarsalternativ där de kunde välja flera olika verktyg. I 

enkäten fanns alternativen iPad/Android-lärplatta, smartphone, dator, projektor, smartboard, 

green screen och alternativ där respondenterna kunde skriva själva om de hade andra digitala 

verktyg som användes. Resultatet visar att 99,2 procent av respondenterna använde sig av 

en lärplatta, 80 procent använde sig av projektor, 71,7 procent använde dator eller i ett fall 

chromebook och 46,7 procent svarade att de använde smartphone i verksamheten. Av alla 

respondenter använde 19,2 procent green screen och 16,7 procent arbetade med smartboard 

eller interaktiv projektor i verksamheten. En sammanställning av de digitala verktyg som 

respondenterna själva angav, visade att 8,3 procent arbetade med olika digitala mikroskop 

som webbägg, lupp och USB-mikroskop och 8,3 procent arbetade med bluebots eller andra 

programmeringsrobotar. Vidare använde 1,7 procent kamera eller dokumentkamera och 1,7 

procent använde Makey Makey1 i verksamheten. Apple TV2 och Osmo3 visade sig användas 

av enstaka respondenter, 0,8 procent.  

Frågan om hur ofta respondenterna ansåg sig använda digitala verktyg för barn i behov 

av särskilt stöd kunde besvaras utifrån de angivna alternativen aldrig, en gång i månaden, en 

gång i veckan, en gång om dagen eller genom respondenternas egna ord. Av alla 

respondenter svarade 54,2 procent en gång om dagen eller dagligen, 20,8 procent svarade en 

                                                      
1 Makey Makey är ett slags digitalt verktyg vilket innefattar kablar för olika kombinationer av kopplingar som 

kopplas ihop med olika material som leder ström till vanligtvis en dator. Denna teknik möjliggör att de fysiska 

objekten kan användas som instrument för att exempelvis orientera sig eller spela musik på en dator. 
2 Apple TV är ett digitalt verktyg kompatibelt för Apple-produkter och syftar till att möjliggöra 

skärmdubblering utan kablar från exempelvis iPhone eller iPad till tv-skärm. Apple TV har även tillhörande 

fjärrkontroll och kan användas utan en iPad eller iPhone, då direkt via tv-skärmen och de applikationer som 

finns på Apple TV:n. 
3 Osmo är tillbehör till olika lärplattor. Det finns många olika varianter och de syftar i huvudsak som en 

uppsättning fysiska material vilka används tillsammans med en lärplatta. 
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gång i veckan, 7,5 procent svarade en gång i månaden och 5,8 procent svarade aldrig. En del 

respondenter valde att svara på frågan med egna formuleringar. De formuleringar som 

syftade till samma saker har sammanställts. Av dessa svarade 2,5 procent att det inte 

användes specifikt för barn i behov av särskilt stöd utan för hela barngruppen, dock i 

dokumentationssyfte och inte direkt till barnen. Vidare svarade 1,7 procent att de för tillfället 

inte hade barn i behov av särskilt stöd och 1,7 procent svarade att digitalt stöd för barn i 

behov av särskilt stöd användes några gånger i veckan men inte varje dag. Fortsatt svarade 

0,8 procent några gånger per månad, 0,8 procent vid behov och 0,8 procent angav att det 

berodde på hur det såg ut under dagen eller veckan. En andel av 0,8 procent svarade med 

bindestreck, vilket tolkas som vet ej. Avslutningsvis svarade 0,8 procent (dvs en person) att 

digitala verktyg var integrerat i verksamheten, men att arbetet grundades sig i 

personaltätheten och pedagogernas kompetens. Denna respondent upplevde sig ha digitala 

verktyg men inte den kompetens som krävs hos alla pedagoger, vilket bidrog till att de 

digitala verktygen inte var till någon hjälp.  

     
Figur 1.3: Hur användbart anser du att digitala verktyg är i ditt arbete med barn i behov av särskilt stöd? 

Stapeldiagrammet visar i den horisontella variabeln en skala mellan 1–5 där 1 ansågs som inte användbart och 

5 ansågs som mycket användbart. Den vertikala variabeln anger fördelningen av respondenternas svar i 

procent.  

 

Av stapeldiagrammet (figur 1.3) framgår att 0,8 procent av respondenterna svarade ett, att 

digitala verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd inte är användbart. 4,2 procent 

svarade två, vilket kan ses som lite användbart, 29,2 procent svarade tre, det vill säga 

användbart. Vidare svarade 31,7 procent av respondenterna fyra, alltså mer än bara 

användbart och 34,2 procent svarade fem, det vill säga att digitala verktyg i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd är mycket användbart. 
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Figur 1.4: Digitala verktyg ger mig stöd i arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt stöd.  

 

Av diagrammet framgår att 48,3 procent instämde delvis, 40,8 procent instämde helt, 6,7 

procent instämde inte och 4,2 procent instämde inte alls kring att digitala verktyg kan ge stöd 

i arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt stöd. 

7.1.2 Pedagogers uppfattningar av arbetslaget och verksamhetens arbete 

 
Figur 2.1: Ditt arbetslag använder digitala verktyg i barngrupp. 

 

Av diagrammet framgår att 55 procent instämde helt till att digitala verktyg användes av 

arbetslaget i barngrupp varpå 41,7 procent instämde delvis. Resterande andel, 3,3 procent, 

instämde inte till att arbetslaget använde digitala verktyg i barngruppen. Detta resultat visar 

alltså att en majoritet av respondenterna använder digitala verktyg i barngrupp. 
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Figur 2.2: Min verksamhet arbetar med inkludering av barn i behov av särskilt stöd.  

 

Av diagrammet framgår att 73,3 procent av respondenterna instämde helt och resterande 

andel, 26,7 procent, instämde delvis till att verksamheten arbetade med inkludering för barn 

i behov av särskilt stöd. 

7.2 Analys delstudie 1: enkät 
I detta avsnitt görs en analys av enkätresultatet, delstudie 1. Enkätresultatet analyseras 

utifrån studiens övergripande syfte som är att undersöka om och hur pedagoger använder 

digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskoleverksamheten. Detta 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv och enkätens forskningsfrågor som presenteras i 

avsnittets två rubriker.  

7.2.1 Använder pedagoger digitala verktyg i syfte att inkludera barn i behov 
av särskilt stöd i förskoleverksamheten? 

Figur 1.4 visar att majoriteten av respondenterna, 89,1 procent, instämde helt eller delvis till 

att digitala verktyg kan ge stöd i arbete med inkludering för barn i behov av särskilt stöd. 

Vidare visar figur 2.2 att 73,3 procent respektive 26,7 procent, det vill säga alla respondenter 

instämde helt eller delvis till att verksamheten arbetade med inkludering för barn i behov av 

särskilt stöd. Ett annat resultat från studien som kan styrka argumentationen kring digitala 

verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd är respondenternas svar på figur 

1.3. Endast en person, 0,8 procent anser att digitala verktyg i arbetet för barn i behov av 

särskilt stöd inte alls är användbart, till skillnad från de 41 personer, 34,2 procent som ansåg 

att digitala verktyg i arbetet för barn i behov av särskilt stöd är mycket användbart. En 

sammanställning av figur 1.3 visar att 114 av 120 deltagande respondenterna i studien, 95 

procent, svarade tre, fyra eller fem på frågan. Det indikerar att majoriteten av respondenterna 

anser att digitala verktyg i viss mån är användbart för barn i behov av särskilt stöd. Att 

använda digitala verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd förutsätter en 

reflektion och medvetenhet. Detta går att förstå utifrån bland annat Harvard och Jensen vilka 

menar att en artefakt är ett objekt med en kulturell betydelse och som är skapad av 

människan. Artefakter eller digitala artefakter kräver, enligt Sundqvist och Nilsson, en 
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pedagogisk handling för att ge barnen stöd i användandet av dessa (2009, s. 21; 2018, s. 44). 

Utifrån detta går det att resonera kring att digitala verktyg kan ses som digitala artefakter då 

de har ett underliggande syfte. För att de digitala verktygen ska kunna användas i syfte att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd krävs en pedagogisk handling. Säljö menar att 

mediering handlar om hur människan genom redskap och verktyg förstår och handlar in sin 

omvärld. Henning och Kirova framför liknande förklaringar kring begreppet och 

kompletterar förståelsen genom den kulturella dimensionen. Alla redskap bär på en kulturell 

mening och när pedagoger använder redskap, artefakter, ligger således alltid kulturella 

värderingar och tillvägagångssätt till grund för användandet (2014, s. 298; 2012, s. 229). När 

en pedagog använder digitala artefakter som medierande verktyg kan möjligheter till 

inkludering skapas.  

Det bör dock poängteras att resultatet visar vissa oenigheter kring digitala verktyg i syfte 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten, då 6,7 procent inte instämde och 

4,2 procent inte alls instämde till att digitala verktyg kunde stödja arbete med inkludering 

för barn i behov av särskilt stöd (se figur 1.4). Detta skapar en förståelse för att dessa 

respondenter inte använde sig av digitala verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd. Vidare ansåg 3,3 procent av respondenterna att deras arbetslag inte använde digitala 

verktyg i barngrupp, vilket omöjliggör idén om att arbetet med digitala verktyg syftar till att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd (se figur 2.1). Även om dessa procentandelar utgör 

en minoritet i studien indikerar de att det finns en motsats till majoriteten. Likt ovanstående 

stycke gåt det att förstå resultatet utifrån digitala verktyg som medierande artefakter. Då det 

inte finns en pedagogisk handling, tro eller idé om att använda digitala verktyg i barngruppen 

blir det betydelsefullt att förstå detta som vad Henning och Kirova lyfter fram som 

pedagogernas kulturella värderingar och tillvägagångssätt (2012, s. 229). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan respondenterna, vilka inte arbetade med digitala verktyg för 

inkludering av barn i behov av särskilt stöd, ha en pedagogisk idé och värderingar som inte 

stödjer användandet av digitala verktyg för inkludering. Det kan grunda sig i pedagogernas 

olika kompetenser eller perspektiv på lärande. Bristande kompetenser kring ett redskap eller 

verktyg, resulterar i att de pedagogiska handlingarna blir svåra att genomföra, vilket enligt 

Henning och Kirova är avgörande för mediering (2012, s. 229). Utifrån denna syn på 

användandet av digitala verktyg i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd skapas en 

förståelse för att pedagogers egna uppfattningar och kompetenser utgör användandet av 

digitala verktyg i förskolan.  

7.2.2 Vilka tillgångar till digitala verktyg för arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd har förskolor? 

Utifrån figur 1.1 framgår att alla respondenter har tillgång till digitala verktyg då 71,7 

procent instämde helt och 28,3 procent instämde delvis till att de hade tillgång till digitala 

verktyg i sin verksamhet. Vidare visar figur 1.2 att nästintill alla respondenter, 119 av 120, 

99,2 procent använde någon slags lärplatta i sin verksamhet. En andel av 80 procent använde 

projektor, 70,8 procent använde dator och 46,7 procent av respondenterna använde 

smartphone. Vidare visar figur 1.2 att sju kategorier av digitala verktyg sammanställts från 

svaren av respondenterna. Tillgångar till digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 
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grundar sig i första hand till verksamhetens övergripande tillgänglighet till dessa verktyg. 

Resultatet visar en variation av digitala verktyg vilket, kombinerat med de höga andelarna, 

skapar en bild av goda tillgångar. Respondenternas svar angående hur ofta de anser sig 

använda digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd blir en annan viktig aspekt. 

Resultatet visar att 54,2 procent anser sig använda digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd dagligen och 20,8 procent en gång i veckan. Majoriteten av respondenterna 

anser sig alltså dagligen arbeta med digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd och en 

sammanställning resulterar i att 75 procent av respondenterna anser sig arbeta med digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd minst en gång varje vecka.  

Den tillgänglighet som växer fram från enkätresultatet grundar sig i såväl antalet 

tillgängliga digitala verktyg i förskolemiljön som i frågor angående hur frekvent dessa 

verktyg används för barn i behov av särskilt stöd. Utifrån den sociokulturella teorin finns det 

en begränsning i hur mycket ett barn själv kan lära sig, vilket kan skilja mellan barn i samma 

ålder utifrån de mentala nivåskillnaderna. Detta handlar om den proximala utvecklingszonen 

och skapar en förståelse för hur olika samspel mellan förskollärare och teknologi kan främja 

lärande i interaktioner med barn i behov av särskilt stöd (Mosito, Warnick & Esambe, 2017, 

s. 2). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på digitala verktyg skapar den proximala 

utvecklingszonen en förståelse för hur avgörande förskolors tillgångar till digitala verktyg 

är i arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Då pedagogers användande av 

dessa verktyg kan bidra till ett fortsatt lärande.  

7.2.3 Sammanställning med studiens övergripande syfte 

Utifrån användandet och den tillgänglighet som tolkats i denna analys görs här en 

sammanställning av resultatet i förhållande till studiens övergripande syfte. Det 

övergripande syftet med studien är att undersöka om och hur pedagoger arbetar med digitala 

verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskoleverksamheten. 

Enkätundersökningens resultat visar att alla respondenter arbetar med inkludering för barn i 

behov av särskilt stöd. Nästintill 90 procent av respondenterna anser dessutom att digitala 

verktyg, helt eller delvis, kan ses som stöd i arbetet med inkludering för barn i behov av 

särskilt stöd. En kvantitativ studie kan vara problematisk i beskrivande förklaringar, hur ett 

arbete ser ut. Jag vill dock hävda att denna delstudie kan skapa en förståelse för studiens 

övergripande syfte. Från resultatet av enkäten framkom att i princip alla respondenter 

använder sig av en lärplatta i arbetet med digitala verktyg. Vidare att arbetet med digitala 

verktyg används i syfte att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Detta skapar en förståelse 

för att lärplattor kan vara en viktig del i hur förskolors förhållningssätt ser ut. Likaså 

framkom att projektor och dator var digitala verktyg som användes av stor andel 

respondenter, vilket skapar en förståelse för att även dessa verktyg kan vara del i 

pedagogernas förhållningssätt.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv går det att förstå användandet av lärplatta, projektor och 

dator som medierande digitala artefakter. Dels då dessa av olika anledningar väljs ut av 

pedagogerna utifrån deras egna kulturella värderingar och förhållningssätt, dels för att dessa 

verktyg kan skapa kommunikativa situationer. Resultatet ovan, kan utifrån Liberg och Säljö, 

innebära att majoriteten av respondenterna dagligen möjliggör literacypraktiker. När 
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undervisningen behandlar texter i form av läsning eller skrivande för meningsskapande 

handlar det om en literacypraktik. En form av literacy är digital literacy vilket möjliggörs 

genom användandet av digitala verktyg. Literacy handlar om barns kontakt med bilder, 

texter eller symboler som kommuniceras eller uttrycks genom barnens användande (2014, s. 

360 och 363). Utifrån denna förståelse för literacy går det att argumentera för hur olika 

literacypraktiker genom digital literacy kan bidra till inkludering för barn i behov av särskilt 

stöd. Detta då barnen, genom digitala verktyg som lärplatta, projektor och dator, ges verktyg 

i form av bilder, texter och symboler för att kommunicera och därmed vara delaktiga i 

verksamheten.  

7.3 Resultat och analys, delstudie 2: intervjustudien  
Resultatet av intervjustudien skrivs med en sammanflätad analys. Resultatet är uppdelat i 

fem olika delar, utifrån det övergripande syftet som är att undersöka om och hur pedagoger 

arbetar med digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Likaså utifrån intervjuns forskningsfrågor: Hur kan 

förskollärare genom digitala verktyg stödja barn i behov av särskilt stöd i deras samspel med 

andra barn? Hur arbetar förskollärare med digitala verktyg och inkludering av barn i behov 

av särskilt stöd i förskolan? 

7.3.1 Förskollärarens arbete för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 
verksamheten 

I intervjuerna fick varje förskollärare definiera vad de anser att inkludering är för något 

utifrån deras professionella yrkesroll. Utifrån samtliga utsagor om inkludering är min 

tolkning att samtliga respondenter har liknande uppfattningar om hur de ska förhålla sig till 

begreppet. Inkludering är att se till varje individuellt barns förutsättningar för deltagande i 

förskoleverksamheten. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar varje interaktion med 

barnen på förskolan.  

[…] Inkludering för mig är en plan. Att hur ska jag göra för att utmana alla barn samtidigt, hur ska jag 

göra för att det barnet som behöver särskilt stöd ska inte se sig. Känna så att jag är lite annorlunda 

(Förskollärare D). 

Flera av förskollärarna menade att det är viktigt att det inte blir ett utpekande av något barn 

i arbetet med inkludering. Några av dessa förskollärare redogjorde att det sker omedvetet 

och att inkludering inte är en aktiv tanke i alla situationer. Andra resonerade att det är 

situationen som avgör vilket förhållningssätt som de intar för att inkludera barnen. En 

förskollärare uttryckte följande om hur hen definierar och arbetar med inkludering: 

[...] Man kan inte göra det på samma sätt till varje barn utan man måste lära känna barnet och gå utifrån 

varje barns förutsättningar liksom, för att hitta deras intressen tycker jag liksom, vad funkar bra för lilla 

Lisa eller lilla Kalle eller vad vi ska kalla dom liksom. Just att hitta det där som, deras intresse och deras 

tankar och se dom som den individ dom är. Och då tror jag att, ganska automatiskt, känner dom sig 

lyssnade, känner dom sig sedda så kommer de också känna sig med, dom kommer känna sig inkluderade 

liksom och så vidare (Förskollärare A). 

Barn inkluderas, enligt förskolläraren, genom att de blir uppmärksammade och bekräftade 

där deras tankar och intressen får komma till uttryck.  
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För att barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas i verksamheten menar en del 

förskollärare att det behövs ett samarbete med sina kollegor.  

[…] Inkludering är deltagande, att alla ska vara deltagande. Att delaktighet i aktiviteterna. Och det är 

styrka, det är både kompetens och stryka men jag själv kan inte inkludera alla barn. Då behöver jag 

alltid en till pedagog, det är styrka (Förskollärare D). 

Inkludering är således inte ett självständigt arbete som förskollärare ska utföra. Hela 

arbetslaget behöver vara med i arbetet för att samtliga barn ska bli inkluderade utifrån sina 

förutsättningar.  

[…] Vissa barn måste man vara mer tillåtande för att de ska klara av undervisningen i förskolan. Och 

där tänker jag att där måste man jobba lite med barn som utmanar oss. Så får man tänka liksom. Okej 

det här barnet måste få sitta och snurra lite om man har en samling eller något sånt där. Medan de andra 

barnen, det skulle inte funka om alla 13 av mina barn satt och snurrade. Då händer det liksom inget 

(Förskollärare C). 

För att skapa möjligheter att inkludera barn i behov av särskilt stöd kan förskollärarna 

behöva omjustera sina krav och låta barnen bearbeta situationen på sitt eget sätt. För att 

engagera och väcka ett intresse hos ett barn i en situation kan förskollärare ta tillvara på 

barnens redan befintliga intressen. 

[…] Där kommer det också till att alla barn har något de är intresserade av. Alla barn har något de tycker 

är roligt, roligare än andra saker. Och det går alltid liksom att spela på det tycker jag liksom, just att. 

Och det gäller alla barn. Man måste alltid spela på det dem tycker är intressant (Förskollärare A).  

De intervjuade förskollärarna lyfter fram sina kollegor som ett stöd i arbetet med att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd. Det är genom arbetslaget gemensamma 

förhållningssätt som inkluderingen kan ske. En del av förskollärare menar även att barnens 

funderingar kan vara bidragande till att de i behov av särskilt stöd blir inkluderande.  

[…] Sedan har vi de andra barnen liksom, som oftast är jätteduktiga på det här. Oftast kommer dom 

med helt andra tankar och funderingar liksom, och då behöver man inte ta det på ett utpekande sätt för 

lilla Stina kanske eller vad man ska säga. Utan just att lägga upp dom här gemensamma spelreglerna, 

gemensamma, en gemensam värdegrund med barnen (Förskollärare A). 

Flera av förskollärarna redogjorde även att deras chef är ett stöd i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd, då denne kan svara på frågor, ge råd, kontakta specialpedagoger eller tillkalla 

extra resurser till verksamheten. 

Utifrån förskollärarnas utlåtanden vid intervjuerna framgår det att förhållningssättet i 

arbetet med inkludering av barn varierar mellan förskollärarna. En del anser att det sker 

omedvetet, andra tycker att det är något som beror på situationen och några strukturerar upp 

sin verksamhet genom planering eller bekräftelse. Oavsett vilket av dessa förhållningssätt 

som en pedagog intar är det möjligt att argumentera för att artefakter används i inkluderandet 

av barnen. Harvard och Jensen redogör en artefakt som ett föremål som är skapat av 

människan och har en kulturell betydelse (2009, s. 21). För att få en förståelse utifrån en del 

av forskningsfrågan, hur förskollärare arbetar med digitala verktyg för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd, kan det argumenteras utifrån resultatet att arbetet för inkludering tar 

avstamp i uppmärksammandet av barnen. Resultatet redogör för att förskollärare kan 

använda olika artefakter som barnen tycker är intressanta för att skapa ett engagemang till 

en situation. Vilket kan innebära att artefakterna blir ett sätt för barnen att bli inkluderade 

genom sin delaktighet och närvaro. Säljö redogör för mediering som ett sätt förstå och handla 

i sin omvärld genom verktyg (2014, s. 298). Således kan artefakterna även användas av 
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förskollärare för att mediera ett syfte eller lärande till barn i behov av särskilt stöd. Detta 

öppnar också upp för att barnen ska kunna mediera sin förståelse och sina uppfattningar till 

sin omgivning för att lättare bli inkluderade i verksamheten. 

Det förhållningssätt som lyfts fram i resultatet, där en del förskollärarna ibland behöver 

anpassa sitt arbetssätt för att inkludera ett barn i behov av särskilt stöd, är i likhet med den 

teori om inkluderande utbildning som Tamakloe och Agbenyega redogör för. Den innebär 

bland annat att pedagoger behöver anpassa sitt arbetssätt för att uppfylla barns dagliga 

behov. De lyfter även fram Vygotsky som menade att arbetssättet ska vara inkluderande för 

alla barn och inte bara de som är i behov av särskilt stöd (2017, s. 30). Samtliga förskollärare 

ansåg att inkludering är att vara delaktig i verksamheten, där de flesta hävdade att barnen 

inte ska bli utpekade som annorlunda. Detta resultat kan analyseras utifrån delstudiens ena 

forskningsfråga med hjälp av denna teori.  Att inkludera ett barn är inte ett arbetssätt som 

uteslutet innefattar ett barn i behov av särskilt stöd, utan samtliga barn i verksamheten. Alla 

barn ska få samma möjligheter till att bli inkluderade vilket, i likhet med resultatet, innebär 

att förskollärare behöver anpassa sin yrkespraktik för varje individuellt barn. Denna 

flexibilitet i arbetssättet kan uppnås genom att både barn och kollegorna hjälper till.   

7.3.2 Användandet av digitala verktyg i arbetet för barn i behov av särskilt 
stöd 

Samtliga av förskollärarna menade att digitala verktyg kan användas för att stödja alla barns 

förutsättningar till lärande.  

[…] Jag skulle inte säga att jag använder någonting speciellt utöver, liksom att de digitala verktygen 

speciellt för dom barn i behov av särskilt stöd. Utan det är nog att alla, alla får tillfälle och använda, 

använda allt. Jag vet inte om jag kan sätta liksom en speciell just för dom med, barn med behov av 

särskilt stöd (Förskollärare E). 

Vissa förskollärare sa att de såg hur digitala verktyg kan liknas med vilket vardagligt redskap 

som helst. Det viktiga, enligt dessa förskollärare, är att det blir ett verktyg som står för en 

undervisning som kan stödja det pedagogiska arbetet och bidra med reflektioner till barnen. 

Det får inte bli ett verktyg som används utan en pedagogisk tanke. Ett exempel som lyftes 

fram var att det digitala verktyget inte fick användas för att enbart visa strömmad media för 

underhållande syften, som videoklipp från Youtube. Ett annat sätt att använda digitala 

verktyg för arbetet med barn i behov av särskilt stöd uttrycker en förskollärare följande:  

[…] Vi har ju hos oss barn med cerebral pares där det finns en viss sån motorisk svårighet. Då kan till 

exempel en app som heter fingerprint paint. […] Då kan det vara en sak att, som kan locka till att röra. 

Och kopplar du ihop det här med en projektor då får du en ytterligare dimension på att få se det här. 

[…] Samarbete och sånt är viktigt och då kopplar man ihop digitalt så här, så då kan många vara med. 

Även dom som har motoriska svårigheter, koncentrationssvårigheter på olika sätt (Förskollärare B). 

Det redogjordes även för ett förhållningssätt som förskollärare kan inta i sitt användande 

av digitala verktyg, främst lärplattor. Att användandet av digitala verktyg är beroende av 

pedagogernas syfte med verktyget. 

[…] Alltså det är väl, digitala verktygen kanske inte i sig, utan det är vad man gör med dom digitala 

verktygen. […] Det är när, görandet som skapar samspel, det är inte det digitala verktyget (Förskollärare 

C). 
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Det är handlingarna kring det digitala verktyget som skapar förutsättningarna för lärande och 

samspel. Andra förskollärare sa att samspel mellan barnen kan bli tillgängligt genom att 

begränsa barnens åtkomst i de digitala verktygen. Dessa begränsningar redogör 

förskollärarna som en funktion på lärplattor, där det är möjligt att låsa den till ett specifikt 

program. Således är det inte möjligt för barnen att klicka sig bort från den applikation som 

förskolläraren har ett pedagogiskt syfte med.   

Digitala verktyg genomsyrar en stor del av den undervisning som bedrivs i förskolan och 

är något som finns tillgängligt för barnen under dagen. Flera av förskollärarna lyfte fram att 

digitala verktyg främst används i undervisning som sker på förmiddagarna eller i olika 

projekt.  

[…] Vi har ju de här förmiddagsstunderna när man kanske erbjuder projektstunder med olika innehåll. 

[…] Då kan det vara där till exempel som man använder det (digitala verktyg). [...] Men man kan också 

tänka, nej men nu vill vi använda det, och så gör vi det lite på eftermiddagen eller när som helst 

(Förskollärare B).  

Andra menar att digitala verktyg kan användas i vilka vardagssituationer som helst för att 

bidra till samtal och interaktioner.  

[…] Utan att faktiskt använda den som ett verktyg som vilket som helst liksom. Och där tror jag också 

att det egentligen inte är någon skillnad om vilket barn man än pratar om. Att ha digitala verktyg 

egentligen som ett helt vanligt, är lika vanligt som att sitta och rita med penna och papper kan man lika 

gärna sitta och rita på en Ipad liksom. Försöka använda det så vanligt som möjligt (Förskollärare A). 

Ur detta resultat är det möjligt att utifrån syftet se om och hur förskollärare arbetar med 

digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. De intervjuade förskollärarna 

redogjorde för hur de ser användandet av digitala verktyg som ett sätt att stödja alla barn i 

verksamheten. Masoumi menar i sin studie att det är artefakterna som medierar lärande, 

interaktioner och kommunikation (2015, s. 7). Detta kan ses utifrån forskningsfrågorna där 

resultatet kan tolkas som att förskollärarna såg på digitala verktyg som artefakter som kan 

mediera det lärande och samspel som förskollärarna vill att barnen ska ta del av. För att 

digitala verktyg ska bidra med meningsfulla interaktioner för barn, i synnerhet barn i behov 

av särskilt stöd, behöver det finnas ett pedagogiskt syfte som ligger till grund för artefaktens 

mediering. Detta synliggjordes i resultatet där det framgår att användandet av digitala 

verktyg är det som skapar samspel och inte det digitala verktyget i sig. Det är dock möjligt 

att argumentera om, för att barnen ska kunna ta del av digitala artefakters mediering behöver 

de veta hur de ska användas. Liberg och Säljö menar att när en artefakt används för att 

medierar bilder, texter eller symboler är det literacy. Digital literacy är förmågan att både 

använda digitala verktyg och använda dem som medierande artefakter (2014, s. 360 och 

363). För att barnen ska kunna få kunskaper om användandet av digitala verktyg, lyfter 

Sundqvist och Nilsson fram att barnen behöver använda, utforska och leka med artefakter 

för att få en bredare förståelse för teknologin. De menar även att pedagogerna bör vara 

närvarande i användandet av artefakterna för att barnen ska göra en kreativ handling (2018, 

s. 43–44). Digitala verktyg kan således ses som ett sätt för förskollärare att uppmana barnen 

till samspel med varandra genom att skapa interaktioner utifrån digitala artefakter. Barnen 

kan vid dessa tillfällen leka med varandra för att utveckla sina kompetenser om digitala 

verktyg samtidigt som flera kan vara delaktiga. 
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7.3.3 Digitala verktygs möjligheter till att stödja samspel och inkluderandet 
av barn i behov av särskilt stöd 

I sin redogörelse för hur digitala verktyg kan stödja samspel mellan barn lyfte en 

förskollärare fram potentialen med en projektor: 

[…] Med hjälp av projektor så kan du ju verkligen få till det här samspelet att kunna ha någonting 

projicerat på väggen när man håller på med en lärplatta. Så att det blir mera ett stort samspel barn 

emellan. Jag vill ju få hit en sån där interaktiv projektor, för det tycker jag skulle vara så himla kul och 

då kan man verkligen få till ett samspel för då blir det ju bara att de arbetar på väggen eller på golvet. 

Då är det ju liksom ingen som står vid en lärplatta utan då jobbar de bara tillsammans (Förskollärare E).  

En del av förskollärarna menade att det turtagande som kan uppstå i väntan på sin tur kan 

vara en förutsättning för samspel. 

[…] Turtagning är också liksom samspel, det funkar inte att, liksom, man måste liksom vänta på sin tur 

man måste se att du står där och jag här och det är också ett samspel. Att man befinner sig någonstans 

(Förskollärare C). 

De digitala verktyg som har skärmar kan vara begränsade av skärmstorleken, vilket kan 

påverka inkluderingen av ett barn i behov av särskilt stöd. Möjligheten att projicera upp 

något på en större yta ansågs vara värdefullt, detta är med anledning av att samtliga barn kan 

se vad som försiggår och kan därmed vara delaktiga. En förskollärare sa att det här ger 

barnen en möjlighet till att välja hur pass nära de ska sitta varandra.  

[…] Digitala verktyg bidrar alltid jättemycket med samspel, kommunikation och språk. Men det som 

jag tycker var bäst, jag hade ju lärplattan, jag höll i lärplattan och barnen lekte och så reflekterade jag 

till projektorn. Också barnen såg sig när dem lekte och det var en helt annat upplevelse för dom 

(Förskollärare D). 

Några av förskollärarna sa att digitala verktyg användes som ett verktyg för att få barnen 

att reflektera, enskilt eller tillsammans i grupp. En fördel med att använda lärplattor i 

verksamheten är att det ofta kan ge audiovisuellt stöd för barn i behov av särskilt stöd i deras 

lärande.  

[…] Att förstår de inte vad är det som händer är det jättesvårt att delta. Dem behöver höra, man behöver 

upprepa vad man ska göra och visa med bilder och det med hjälp av digitala verktyget (Förskollärare 

D). 

En förskollärare lyfte att det är viktigt att skapa en miljö som är tillgänglig och likvärdig för 

alla i användandet av lärplattor: 

[…] Att det är samma förutsättningar oavsett. När du kommer till att bygga torn så måste det vara flera 

olika dimensioner i din motorik som måste liksom klara av. På padda måste du bara dra med fingret. 

Då tänker jag att det blir, nu ska vi se så att det blir rätt, att det blir lika förhållanden oavsett om jag har 

funktionsnedsättning eller inte, vad det nu kan vara. […] Så jag tänker att det skapar en likvärdighet i 

miljön (Förskollärare C). 

Utifrån en av forskningsfrågorna kan resultatet ovan synliggöra hur förskollärare kan 

använda digitala verktyg för att stödja barn i behov av särskilt stöd i sitt samspel med andra 

barn. Ur resultatet från förskollärarna framgår det att digitala verktyg kan uppmuntra barnen 

till samspel med varandra. Mosito m.fl. lyfter fram den proximala utvecklingszonen som 

innefattar en nivåskillnad mellan barn. Således kan en individ eller artefakter, som digitala 

verktyg, betraktas som en kompetent andre (2017, s. 2). I likhet med Mosito m.fl. är det 

möjligt från resultatet att se digitala verktyg som en kompetent andre som medierar literacy 

till barnen för att uppmuntra samspel. Dessa tillfällen där digitala artefakter medierar till 
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barnen redogör Liberg och Säljö som literacypraktiker, när exempelvis en förskollärare 

behandlar en text tillsammans med en barngrupp (2014, s. 360). I resultatet redogjorde en 

förskollärare för möjligheterna till att mediera samspel till barn genom en interaktiv 

projektor. Den här typen av artefakt möjliggör att flera barn kan interagera med det digitala 

verktyget samtidigt. Detta kan vara ett exempel på hur digitala verktyg kan användas av 

förskollärare för att skapa literacypraktiker med barnen för att både stödja samspelet och 

inkluderandet. Vid dessa tillfällen kan pedagogen, det digitala verktyget och de andra barnen 

vara kompetenta andra för de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta är för att situationen 

skapar möjligheter att gemensamt ta del av och bearbeta literacy, som exempelvis bilder, för 

att utveckla sina kunskaper. 

De intervjuade förskollärarna såg fördelar med att barnen behöver vänta på sin tur för att 

arbeta med digitala verktyg. Resonemanget var att detta turtagande styrker möjligheter till 

samspel och inkludering. Det är dock möjligt att argumentera för att köandet till ett digitalt 

verktyg skulle kunna leda till exkludering. Den literacy som digitala verktyg medierar till 

barnen kan vara tilltalande för flera samtidigt. Risken finns att de barn som är i behov av 

särskilt stöd, exempelvis de barn som är i behov av särskilda motoriska eller språkliga stöd, 

inte har möjlighet till eller kan skapa och upprätta det samspel som turtagande kräver. 

Artefakten kan således bli ett verktyg som exkluderar dessa barn istället för att bli den 

kompetente andra pedagogen som främjar inkludering och barnens lärande. Detta tydliggör 

styrkan med interaktiva digitala verktyg, till exempel en interaktiv projektor eller 

applikationer som tillåter att flera interagerar samtidigt. Dessa kan mediera ett lärande till 

flera barn samtidigt utan att ett barn blir utanför på grund av sina färdigheter eller behov. 

Detta kan liknas med det Hennig och Kirova lyfter fram om digitala verktyg som ett 

medierande verktyg. När pedagogernas syfte för användandet av digitala verktyg är att 

utveckla dess betydelse för undervisningen blir de medierande. Barnen kan således använda 

de digitala verktygen för att skapa en egen förståelse av sin omgivning (2012, 229).  

I resultatet framgår det att en del förskollärare använder digitala verktyg i syfte att 

reflektera tillsammans med barnen. Detta kan tolkas som ett sätt att visa vilka möjligheter 

förskollärare har i sitt användande av digitala verktyg för att stödja samspelet och 

delaktigheten för barn i behov av särskilt stöd. Dels för att mediera en reflektion hos barnen, 

dels att styrka barnens inkludering genom användningen av det audiovisuella stöd som 

digitala verktyg kan erbjuda. Reflektionerna med de digitala artefakterna skapar en 

literacypraktik med barnen. Utifrån den proximala utvecklingszonen kan pedagogen 

uppmuntra till lärande och utveckling genom att utgå från sig själv och de digitala verktygen.   

7.3.4 Hur digitala verktyg används för att stödja samspel och inkluderandet 
av barn i behov av särskilt stöd 

För att inkludera barn i behov av stöd är ett arbetssätt att låta det digitala verktyget fungera 

som ett kommunikativt verktyg mellan två individer. 

[…] Det kan bli att man sitter tillsammans och håller på någon app eller så. Så blir det också att jag och 

kompisen vi kan diskutera. […]  Det kan ju vara, dels kan dom, det här barnet med behov av särskilt 

stöd ha en styrka i det digitala så den kan hjälpa sin kompis. Eller så kan det vara en kompis som kanske 

guidar. Så att det blir som ett, om man ser till att det inte blir en ensamgrej (Förskollärare B). 
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Digitala verktyg skapar olika dimensioner i hur samtliga barn kan samspela med varandra. 

Hur förskollärare använder digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd 

skiljer sig inte i hur de arbetar med övriga barn i verksamheten. För att skapa ett samspel 

mellan barnen och därmed inkludera dem är det beroende på hur förskolläraren använder 

verktygen. 

[…] Jag tror inte att de digitala redskapen är inkluderande i sig själv. Utan det är hur jag i så fall just 

använder dom för att inkludera och då tror jag inte egentligen att det spelar någon större roll hur jag 

använder den beroende på vilket barn det är liksom (Förskollärare A). 

Synen på digitala verktyg bland förskollärarna var att det är någonting som intresserar 

och lockar barnen till engagemang.  

[…] Jag visar barnen om och om på till exempel lärplattan, på datorn eller på bildskärmen för att locka 

barnen att vara med på aktiviteten, på undervisningen. Det har hjälpt att, för att barnen lär sig, vi alla 

lär oss på olika sätt. En del lär sig att prata, en del lär sig att se. Men det hjälper ju de flesta barnen att 

vara med (Förskollärare D). 

Till synes ser förskollärarna potentialen i vad de digitala verktygen kan göra, där en av 

förskollärarna menar att verktygen kan möta samtliga barns olika behov. Vidare lyftes det 

fram i intervjusvaren att digitala verktyg kan ge barnen en möjlighet att varva ner och bli 

mer mottagliga för undervisning eller sociala interaktioner med barn och pedagoger.   

[…] Om man tänker att man behöver språkstöd om det kan också kännas som ett särskilt stöd för vi har 

till exempel barn med, som pratar kanske bara ett modersmål hemma som inte jag kan och knappt någon 

svenska. Då har jag använt Google Translate. […] Och så får barnet höra och jag hör (Förskollärare B) 

Ett annat sätt som redogjordes för hur digitala verktyg kan stödja samspelet och 

inkluderingen av barn är att pedagogen kan uppmuntra dem till att använda sina olika 

färdigheter till att hjälpa varandra. Några förskollärare poängterade att även om digitala 

verktyg är ett intresse hos många barn är det lika viktigt att föra över det till det analoga.  

[…] Man kan inte fastna i att det bara ska vara digitala heller. Utan finns det här analogt? Ja men då ska 

vi pröva det också […] Det digitala är ibland mer abstrakt och kanske lite klurigare att förstå sig på, att 

se. Så vissa lägen kan det vara en, någonting som underlättar och ibland kan det vara svårare. Det beror 

på hur man tänker (Förskollärare B). 

Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor visar resultatet hur förskollärare arbetar med 

digitala verktygs medierande egenskaper för att inkludera barn i behov av särskilt stöd och 

stödja barnens samspel. Digitala artefakter kan användas av pedagogerna som ett sätt att 

skapa möjligheter till inkludering och samspel. När ett barn i behov av särskilt stöd 

interagerar med ett annat barn, kan pedagogen i situationen uppmuntra barnen att samarbeta 

och använda sina olika färdigheter. Vid dessa situationer lyfts de digitala verktygen, barnen 

och pedagogerna som potentiella kompetenta individer till barnet i behov av särskilt stöd. 

När barn får möta varandra utifrån deras olika färdigheter kan de utveckla varandras 

kompetenser och kunskaper. 

Ett exempel på hur förskollärare kan använda digitala verktyg för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd är, i likhet med resultatet, att förskollärare kan använda barnens 

intresse kring digitala verktyg. Detta är för att skapa situationer där barnen blir öppna för 

interaktioner med andra människor genom till exempel ett minskande av språkliga barriärer. 

De literacypraktiker som skapas av det digitala verktyget blir ett tillvägagångssätt för barnen 

att utveckla sitt samspel med andra och samtidigt bli inkluderade genom en annan form av 

kommunikation. 
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I ovannämnda resultat och analys redogörs vilka möjligheter digitala verktyg skapar för 

medierande reflektioner och audiovisuellt stöd till barnen. Detta är även ett arbetssätt för hur 

förskollärarna kan mediera ett syfte med digitala verktyg för att styrka samspelet och 

inkluderandet av barn i behov av särskilt stöd. Sundqvist och Nilsson lyfter Sénési som 

hävdade att barn får kunskaper om hur de ska använda artefakter genom att titta på hur andra 

använder dem (2018, s. 44). Gemensamma reflektioner tillsammans med barnen kan ge dem 

en utökad förståelse för hur digitala verktyg ska användas för att samspela och inkludera 

varandra. Således blir barnen varandras kompetenta andra där förskollärarnas roll är att 

erbjuda barnen möjligheterna i form av artefakter och literacypraktiker.  

7.3.5 Motgångarna i användandet av digitala verktyg för barn i behov av 
särskilt stöd 

Det hinder som tillsynes verkar finnas i förskolan utifrån de intervjuade förskollärarnas 

utlåtanden är vilken kompetens som pedagogerna har i användandet av digitala verktyg. En 

aspekt som en del förskollärare lyfte fram är att det kan vara åldern på vissa pedagoger som 

är anledningen till att det finns en brist på kompetens i förskolan.  

[…] Ett hinder kan ju vara det här gamla rävarna då, som finns i förskolorna. Som inte tycker att, nämen 

varför ska vi använda det här (Förskollärare E)? 

Andra förskollärare poängterade att många inte vågar använda digitala verktyg, där de håller 

sig restriktiva i rädsla av att de digitala verktygen exempelvis ska gå sönder vid användandet.  

[…] Annars hinder, det är just, hur van är man att använda dom? Tycker man att det är jättelätt som 

pedagog? Tycker man det är svårt? Tycker man att det är jättesvårt så kanske man hellre använder något 

annat liksom. Och det kan ju vara lika bra det också liksom (Förskollärare A). 

Det framgår i intervjun med en förskollärare att hen ansåg att en motgång i användandet 

av digitala verktyg är när det används som en barnpassare och inte som ett verktyg för den 

pedagogiska undervisningen.   

[…] Jag tänker att man måste ju vara närvarande tillsammans med barnen, tänker jag, om man ska ha, 

så att det inte blir barnpassning, i liksom, när man använder en padda. Och då tänker jag man får vara 

ganska stöttande (Förskollärare C). 

En annan förskollärare redogjorde en risk för användandet av digitala verktyg som en 

barnpassare. 

[…] Det som jag ser kan vara ett hinder, är just det, om man använder dem som en barnpassning. Nej 

nu är du lite jobbig, här ta en Ipad, sätt dig och lugna ner dig. Det blir för mig ett, vad ska man säga, ett 

felaktigt användande av det. Då blir det ju varken samspel, det blir inte inkludering, då är det nästan 

mera exkludering här (Förskollärare A).  

Andra aspekter som lyfts fram av de intervjuade förskollärarna är att personalbrist och tid 

påverkar hur digitala verktyg används i verksamheterna. Konsekvensen av detta är att 

pedagogerna inte får den tid som krävs för att engagera och utmana barnet i användandet av 

de digitala verktygen.  

[…] Barn är ändå oftast så befriande undersökande av allting. Så för. Där är mer att det inte finns 

tillräckligt med tid i vissa lägen. Att kunna få hålla på så mycket som man kan göra och att en vuxen 

kan få sitta bredvid och utmana, för det digitala i sig är ju ingen garanti för att det blir någon 

undersökande eller inlärning (Förskollärare B). 
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En av de intervjuade förskollärarna uppfattade intervjufrågan om det fanns några hinder för 

digitala verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd annorlunda än de övriga. Hen 

tolkade frågan utifrån perspektivet från ett barn i behov av särskilt stöd. De hinder som fanns 

för barnens reflekterades fram till att det var pedagogerna som utgjorde det enda hindret i 

användandet av digitala verktyg. Detta är för att det är pedagogerna som ansvarar för barnens 

lärande. 

Samtliga av de intervjuade har fått ta del av någon form av utbildning eller workshop i 

hur de ska använda digitala verktyg. Men det framgår även att mycket av den kompetens 

som förskollärarna har grundar sig i någon form av engagemang och intresse som gör att de 

vill fortsätta arbeta och utveckla sin kunskap. Utifrån förskollärarnas utlåtanden kan det 

tolkas som att de inte har fått någon direkt utbildning i hur de digitala verktygen fungerar 

rent praktiskt. Snarare att de har fått ta del av kunskaper i hur olika applikationer och några 

enstaka funktioner kan användas i pedagogiska interaktioner med barnen.  

[…] Så det kan ju också vara skrämmande om man tänker att digitalisering handlar om att man ska vara 

expert. Tänker man att digitalisering handlar lika mycket om att man själv ska komma in i det 

digitaliserade, kanske tillsammans med barnen. […] Det beror helt på inställning som pedagog 

(Förskollärare B). 

Det lyfts även fram att pedagogerna kan utveckla sin kompetens om digitala verktyg genom 

att kollegorna lär varandra i hur det ska användas.  

Från studiens syfte, som ämnar att bland annat undersöka om digitala verktyg används i 

förskolors verksamheter, visar resultatet att pedagoger är rädda att använda sig av 

teknologin, som en anledning till att digitala verktyg inte används i verksamheter. En del av 

förskollärarna i studien resonerade att det kan vara åldern som är en avgörande faktor till att 

det inte finns intresse att utvidga sina kompetenser om digitala verktyg. Motviljan att 

utveckla sina kompetenser kan grunda sig i ett saknat engagemang att förstå hur digitala 

verktyg kan användas för att mediera lärande. Men även hur de kan användas som ett 

komplement till mer traditionella artefakter som medierar literacy till barnen. Det som 

hindrar intresset att utvecklas, enligt några av förskollärarna, är en rädsla av att någonting 

ska bli fel i användandet. Detta skulle kunna vara på grund av att de antingen inte har en 

vana eller att de inte engagerar sig i sitt eget lärande av digitala verktyg. Undvikandet av 

digitala verktyg kan resultera i att pedagogen inte erhåller någon digital literacy som de kan 

använda i sitt pedagogiska arbete, framförallt inte för barn som är i behov av särskilt stöd. 

En av förskollärarna som intervjuades menade att de som inte vill arbeta med digitala 

verktyg hellre använder något annat som passar dem bättre.  

Utifrån studiens syfte visar resultatet på arbetssätt med digitala verktyg som 

förskollärarna ansåg borde undvikas. Det framgår även hur förskollärare bör resonera kring 

användandet av digitala artefakter. De intervjuade förskollärarna menade att det finns en risk 

att använda digitala verktyg som barnpassare vilket kan exkludera barnen snarare än att 

inkludera. De lyfte fram att de digitala verktygen behöver mediera ett pedagogiskt syfte. 

Detta resultat kan tolkas som att det behövs en medvetenhet hos förskollärarna innan de 

introducerar digitala artefakter till barngrupper. Samtliga pedagoger i verksamheten behöver 

digital literacy för det digitala verktyg som introduceras. Detta är för att kunna skapa ett 

inkluderande lärande som alla barn kan ta del av och där barn med särskilda behov inte 

riskerar att begränsas. 
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En annan förskollärare redogjorde för att det ofta är personalbrist eller tidsbrist som är en 

bidragande faktor till att barnen inte kan utmanas i deras användande av digitala verktyg. 

Som det framkommer i resultatet är det digitala verktyget i sig inte medierande, utan det 

beror på vad förskolläraren vill att artefakterna ska mediera. Det här kan ses som ett 

argument för att styrka vikten av att erhålla en digital literacy. Detta är för att pedagoger kan 

behöva digital literacy för att skapa meningsfulla literacypraktiker som förmedlar 

pedagogiska intentioner. Slutligen tydliggör resultatet att samtliga av förskollärarna har tagit 

del av någon form av utbildning i sitt användande av digitala verktyg. En förskollärare 

redogjorde för ett förhållningssätt som pedagoger kan inta för att använda digitala verktyg i 

sin arbetspraktik. Detta förhållningssätt handlade om att vara mer mottaglig för barnens 

mediering av sin digitala literacy. På detta sätt kan både barn och pedagog komplettera 

varandras lärande genom att båda blir den kompetenta andra utifrån den proximala 

utvecklingszonen. 
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8 Diskussion 

Detta avsnitt skrivs gemensamt och syftar till att diskutera de två delstudiernas resultat och 

analys. Det uppnås i diskussioner, dels kring eventuella skillnader eller samband i de två 

delstudierna, dels sammankopplat med tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkter. Diskussionen avslutas med en konklusion och förslag på fortsatt forskning.  

8.1 Delstudiernas resultat och forskningsläge 

Från både enkätstudien och intervjustudien framgår att digitala verktyg används i förskolan 

för arbetet med barn i behov av stöd. Båda delstudiernas resultat visar att det finns 

verksamma inom förskolan som är motvilliga till att implementera digitala verktyg i sin 

pedagogik och verksamhet. En stor anledning till denna motvilja grundar sig, enligt 

respondenterna, i bristande kunskaper om hur digitala verktyg kan användas. Det här kan ses 

i likhet med resultat från Masoumi, Tamakloe och Agbenyega samt Brodin och Lindstrands 

forskning, vilka alla visar att det finns ett motstånd och okunskap i användandet av IKT i 

förskolan och skolan (2003, s. 78; 2015, s. 13; 2017, s. 35).  

Från enkätstudiens resultat framkommer att majoriteten av respondenterna anser att 

digitala verktyg kan användas som stöd för inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det 

är också möjligt, utifrån intervjustudiens resultat, att se hur förskollärare använder digitala 

verktyg som stöd för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Detta kan ses i likhet med 

forskningsläget, där digitala verktygs potential i arbetet med inkludering i förskolan och 

skolan lyfts fram (Brodin & Lindstrand, 2003, s. 78; Masoumi, 2015, s. 14; Tamakloe & 

Agbenyega, 2017, s. 32). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan detta visa hur pedagoger 

använder digitala artefakter för att mediera ett lärande hos barnen.  

I intervjustudien framkom det att respondenterna inte ansåg sig skilja på sitt arbetssätt 

med digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd och de barn som inte har behov av 

särskilt stöd. Denna aspekt synliggörs även från enstaka respondenter i enkätstudien, i form 

av deras egna svarsformuleringar. Tamakloe och Agbenyega menar utifrån sitt resultat att 

digitala verktyg ska användas och vara anpassningsbara utifrån varje barns behov (2017, s. 

35). Respondenterna i intervjustudien lyfte vikten av att barnen inte ska känna sig utpekade 

eller annorlunda, vilket motiverar till att använda digitala verktyg för att lyfta samtliga barns 

behov och inte enbart för de som är i behov av särskilt stöd.  

Masoumi fann i sin studie att digitala verktyg vanligtvis används för att synliggöra det 

som händer i verksamheten eller som en avlastning för pedagogerna. Även Tamakloe och 

Agbenyega lyfter fram resultat som visar att digitala verktyg används som en belöning för 

barnen (2015, s. 14; 2017, s. 32). Resultatet av enkätstudien ger en indikation på hur stor 

andel av respondenterna som använder digitala verktyg. Det framgår dock inte huruvida de 

används utifrån ett pedagogiskt syfte eller om de används för att exempelvis avlasta 

pedagogerna. Däremot visar intervjustudiens resultat och analys en medvetenhet hos de 

intervjuade förskollärarna i användandet av digitala verktyg. Majoriteten av dem lyfter fram 
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att det behövs ett pedagogiskt syfte i användandet av digitala verktyg för att främja 

inkluderingen av samtliga barn i verksamheten. Barnen ska inte få tillgång till digitala 

verktyg i syfte att underhållas eller sysselsättas utan de digitala artefakterna ska mediera 

barnens lärande. Detta skapar i sin tur literacypraktiker då barnen genom digital literacy tar 

del av texter, bilder eller symboler digitalt med ett underliggande pedagogiskt syfte. Det här 

kan ses i likhet med Tamakloe och Agbenyega, vilka fann att det krävs noggranna 

reflektioner i användandet av digitala verktyg för inkludering. Utan en medvetenhet och 

reflektion i användandet kan de digitala verktygen likväl exkludera barnen. De digitala 

verktygen behöver skapa situationer där flera barn integreras (2017, s. 35).  

Utifrån Yeo m.fl. samt Mari Hannås och Bahdanovich Hanssen framkommer det 

bristande kompetenser och resurser samt ovisshet i pedagogers arbete med inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd (2011, s.152; 2016, s. 526–527). De intervjuade förskollärarna 

lyfte inte fram några problem i sitt eget användande av digitala verktyg för inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. Dock framkommer en vetskap hos en del respondenter om att 

det finns ett motstånd till användandet hos andra pedagoger. Detta motstånd beskrevs av 

respondenterna kunna bero på bristande kompetenser, ålder och en rädsla för att göra fel. 

Vidare framstår en positiv inställning hos förskollärarna om inkludering. De har alla 

liknande uppfattningar om att inkludering innebär samtliga barns delaktighet. Däremot 

skiljer sig förhållningssättet till hur de arbetar med inkludering. Även enkätstudiens resultat 

indikerar att pedagogers inställning till arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt 

stöd är positiv, då alla respondenter anser sig helt eller delvis arbeta med detta. 

Forskningsläget visar att en positiv inställning till arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och en extra utbildning inom specialpedagogik är betydelsefullt för arbetet med inkludering 

(Yeo m.fl., 2011, s. 153; Mari Hannås & Bahdanovich, 2016, s. 529; Tamakloe & 

Agbenyega, 2017, s. 33). Det går att förstå och resonera kring att resultaten i studien visar, 

likt forskningsläget, att en positiv inställning till arbetet är av vikt för inkludering av barnen. 

Det framkommer även från intervjustudiens resultat att majoriteten av förskollärarna deltagit 

i någon form av kompetensutveckling eller utbildning, främst kring digitala verktyg, vilket 

även det går i enlighet med forskningslägets resultat.  

I intervjustudien sa förskollärarna att lärplattor och projektorer skapar flera dimensioner 

som främjar samspelet mellan barn och inkluderandet av barn i behov av särskilt stöd. En 

förskollärare i intervjustudien exemplifierade utifrån ett barn med nedsatt motorik. Vilken 

hen menar kan styrkas av digitala verktyg genom att barnet lockas till att stimulera sin 

rörlighet. Digitala verktyg kan således användas för att få barnen delaktiga utifrån sina 

individuella behov. Det uppmuntrar till samspel genom att de digitala verktygen kan göras 

tillgängligt för flera barn samtidigt, exempelvis med hjälp av projektor eller lärplatta. Detta 

är i likhet med Masoumis resultat som visar hur iPaden används som en teknologisk artefakt 

vilken medierar och utvecklar barnens samtal (2015, s.11). Även enkätstudien visar att 

majoriteten av respondenterna anser att digitala verktyg ger stöd i arbetet för inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. Det mest frekvent använda digitala verktyget är lärplatta följt 

av projektor. Användandet av dessa verktyg kan förstås utifrån den proximala 

utvecklingszonen. Verktygen fungerar som ett ytterligare stöd för barnens lärande och 

utveckling. Detta kan ses i likhet med intervjustudiens resultat och därmed skapa en 

förståelse för hur verktygen kan skapa en inkluderande miljö. Tamakloe och Agbenyega, 
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Masoumi samt Mosito m.fl. lyfter fram barnens intresse för digitala verktyg, stödet som 

digitala verktyg ger barnen i dess läsförmåga och potentialen lärare ser hos barn i behov av 

särskilt stöd. Detta är vad forskarna anser som betydelsefullt i argumentationen om digitala 

verktyg för inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd (2015, s. 10; 2017, s. 34; 2017, s. 

9).  

8.2 Konklusion 

Studiens resultat visar att pedagoger ges stöd av digitala verktyg i arbetet med inkludering 

för barn i behov av särskilt stöd. Vidare framgår att det behövs ett pedagogiskt syfte med 

användandet av de digitala verktygen för att skapa samspel och inkludering. De mest 

användbara digitala verktygen, utifrån studiens resultat, är lärplattor, projektorer och datorer, 

vilka kan kombineras i syfte att skapa flera dimensioner av exempelvis samspel.  

Pedagogernas inställning till digitala verktyg är betydande för om och hur de används i 

förskoleverksamheten. Med utgångspunkt från studiens resultat går det att fortsatt forska 

fördjupat kring pedagogers förhållningssätt. Vilka applikationer eller program som genom 

digitala verktyg kan främja inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd och inkludering. 

Studien och forskningsläget ger en viss fördjupning av exempelvis applikationer som stöd, 

dock var detta endast en liten del av empirin vilket skapar en aspekt för fortsatt forskning 

inom området.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1: enkät 

1. Vad är din yrkesroll/befattning? 

o Förskollärare 

o Barnskötare 

o Specialpedagog 

o Speciallärare 

o Förskolechef/rektor 

o Annat alternativ (kan fyllas i med egna ord) 

 

2. Jag har tillgång till digitala verktyg i min verksamhet 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte 

o Instämmer inte alls 

 

3. Ditt arbetslag använder digitala verktyg i barngrupp 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte 

o Instämmer inte alls 

 

4. Vilka av följande digitala verktyg använder du i din verksamhet? 

▪ Ipad/Android lärplatta 

▪  Smartphone 

▪ Dator 

▪ Projektor 

▪ Smartboard 

▪ Green screen 

▪ Andra alternativ (kan fyllas i med egna ord) 

 

5. Hur ofta anser du dig använda digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd? 

o Aldrig 

o En gång i månaden 

o En gång i veckan 

o En gång om dagen 

o Annat alternativ (kan fyllas i med egna ord) 

 

6. Hur användbart anser du att digitala verktyg är i ditt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd? 

• 1 (inte användbart) 



 

 2 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 (väldigt användbart) 

(Svarsalternativen är en linjär skala mellan 1–5) 

 

7. Min verksamhet arbetar med inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte 

o Instämmer inte alls 

 

8. Digitala verktyg ger mig stöd i arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt 

stöd 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Instämmer inte 

o Instämmer inte alls 
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10.2 Bilaga 2: Intervjuguide  

Uppvärmningsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vilka åldrar arbetar du med just nu? 

• Vilka åldrar har du arbetat längst med? 

• Har du någon annan utbildning än förskollärare? 

 

 

Huvudfrågor att förhålla sig till: 

 

• Vad betyder inkludering för dig som förskollärare? 

 

• På vilket sätt arbetar du som förskollärare för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd i verksamheten? 

 

• Vilka digitala verktyg använder du dig av i arbetet för barn i behov av särskilt stöd?  

 

• Vilka digitala verktyg anser du stödjer barns samspel?  

 

• Vad kan digitala verktyg bidra med i arbetet för barns samspel i förskolan? 

 

• Hur anser du att digitala verktyg kan användas för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd i förskolans verksamhet? 

 

• Vilka eventuella hinder (kunskaper, kompetenser, tid, miljö) ser du i arbetet med 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Vilket stöd anser du dig ha i arbetet för barn i behov av särskilt stöd? 

 

• Har du fått någon utbildning kring användandet av digitala verktyg? 
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10.3 Bilaga 3: Medgivande till deltagande i en studie 

Till förskollärare som deltar i intervjustudien.  

 

Studien, som kommer att handla om digitala verktyg för inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av 

Oliver Hansen Guterstam och Johan Elfving som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag som förskollärare deltar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att spelas 

in och intervjuas, samt att det jag säger kommer att analyseras. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

Förskollärares namn: ……………………………………Födelsedatum: ……………… 

 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

................................................................     .............................................................. 

Underskrift                               Namnförtydligande  

 

Blanketten fylls i och finns tillgänglig för insamling vid intervjutillfället 
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10.4 Bilaga 4: Information om en studie av digitala verktyg för 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

Till förskollärare medverkande i intervjustudien. 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vår studie syftar till att undersöka hur digitala verktyg kan användas för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. Studien genomförs med två delstudier, en kvalitativ studie 

genom intervjumetod och en kvantitativ studie genom enkätmetod. Detta görs för att skapa 

ett större omgång och olika aspekter av den insamlade informationen.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer samla in data genom att intervjua dig. Intervjun 

kommer ske under förutbestämd tid, så att ditt deltagande inte ska påverka din yrkespraktik. 

Vi kommer att använda en mobiltelefon till inspelning av intervjun för att möjliggöra 

transkribering och analys av materialet. Om du vill förbereda din inför intervjun kan 

intervjufrågorna skickas innan intervjutillfället. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om du är positiv till deltagande undertecknar du den medföljande blanketten om 

medgivande så samlar vi in den vid intervjutillfället. Om du har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Pia-Maria Ivarsson 

Tel: xxx xxx xxxx    e-post: Pia-Maria.ivarsson@edu.uu.se 

 

Uppsala den 6/3 - 2019 

 

Oliver Hansen Guterstam, Oliver.Hansen_Guterstam.4212@student.uu.se 

 

Johan Elfving, Johan.Elfving.6342@student.uu.se 
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