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Sammanfattning  

I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18 som började gälla 1 juli 2019, är uppdraget 

kring digitalisering förändrat och förstärkt. Denna studie syftar till att att undersöka 

förskollärares inställning till förändringarna i Lpfö18 angående digitalisering inklusive 

deras uppfattning om vad den skärpta framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för 

arbetet i olika åldersgrupper. Materialet till studien samlades in genom kvalitativa intervjuer. 

Två delstudier genomfördes, där ena studien riktades mot förskollärares arbete med äldre 

barn, den andra delstudien mot förskollärares arbete med yngre barn. Studien har sin 

utgångspunkt i sociokulturella teorin och det är denna teori som studiens resultat analyserats 

genom. Studiens resultat visar på olikheter i det konkreta arbetet med yngre och äldre barn. 

De yngre barnen får möjlighet att skapa förståelse och uppleva digital teknik. Medan 

resultatet visar att äldre barn får möjlighet till fler aktiviteter och möjlighet att fördjupa sin 

förståelse gällande digitalisering. I fråga om förskollärares kompetens visar resultatet att 

förskollärarna beskriver att de har kunskap för att arbeta med uppdraget kring digitalisering, 

men att kompetensen kan fördjupas och förbättras för att utveckla arbetet. De materiella 

möjligheterna skulle kunna vara bättre. Resultatet visar även att förskollärna är eniga om att 

det är viktigt att skrivelserna om digitalisering förstärks i Lpfö18, då förskollärarna menar 

att det idag är av vikt att ge barn digital kompetens redan i förskolan som en förberedelse för 

vårt alltmer digitaliserade samhälle. Detta gör dem positiva till det nya 

digitaliseringsuppdraget. Förskollärarna menar att det är tydligt i Lpfö18 att barns utbildning 

ska innehålla en möjlighet att utveckla en digital kompetens under tiden på förskolan. 

Förändringen i Lpfö18 har lett till ett mer medvetet arbete om hur undervisning ska bedrivas 

med digitala verktyg.  

  

  

  

Nyckelord: Lpfö18, Förskollärare, Digitalisering, Lärplatta, Kvalitativ intervju, 

Sociokulturell teori 
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1 Inledning  

Under utbildningens gång har vi fått teoretiska kunskaper som visar vikten av att redan i 

förskolan lägga grunden för barns möjligheter att utveckla digital kompetens och vi har även 

erfarit verktygens möjligheter genom att fått använda digitala verktyg under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, vilket bidragit till vår inställning att de digitala verktygen 

har en självklar plats i förskolan. 

  

I den reviderade läroplanen Lpfö18, som trädde i kraft 1 juli i år 2019 är det nu mera 

framskrivet att digitala verktyg ska användas i barns utbildning och att barn ska få utveckla 

sin digitala kompetens i förskolan. En stor förändring har skett jämfört med skrivelserna i 

förskolans föregående läroplan, Lpfö98. Vi ställer oss positiva till förändringen, dock har vi 

uppfattat ett visst motstånd till användningen av digitala verktyg i förskolan, både under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, bland vårdnadshavare, men också i samhällsdebatter. Vi 

har tidigare sett skillnader i arbetet med digitalisering, där vi sett att ledning, budget, tillgång 

till material och pedagogers intresse är avgörande i arbetet med digitalisering. Vi har även 

märkt att digital kompetens idag efterfrågas ute på arbetsmarknaden. Detta får oss nyfikna 

på att undersöka hur verksamma förskollärare konkret arbetar och beskriver sin egen 

kompetens och gör att vi anser att det är relevant att genomföra denna studie nu när 

skrivelserna kring digitalisering skärpts i Lpfö18. Eftersom det nu i Lpfö18 är tydligt att 

förskollärare är de som är ansvariga för utbildningen anser vi det relevant att fokusera på 

förskollärares inställning och kompetens i denna studie. Vår erfarenhet är att förskollärares 

inställning till digitala verktyg är avgörande för den utbildning och undervisning som barn 

möter i förskolan.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares inställning till förändringarna 

i Lpfö18 angående digitalisering inklusive deras uppfattning om vad den skärpta 

framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för arbetet i olika åldersgrupper. Studien 

är uppdelad i två delstudier, där Pia Perttunen intervjuat förskollärare som arbetar med yngre 

barn, delstudie ett, och Josefina Andersson Gisslandi intervjuat förskollärare som arbetar 

med äldre barn, delstudie två. Resultat och analys av våra delstudier har skrivits enskilt, 

övriga texter i denna studie har vi skrivit tillsammans.   
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2 Bakgrund  

Här kommer vi nu sätta in vår studie i ett förskole- och ett samhälleligt perspektiv. Vi vill 

först förtydliga att när vi pratar om digitalisering i denna studie menar vi både hur barn får 

möta, använda och utveckla sin kompetens om digitala verktyg, samt hur digitala verktyg 

kan användas för att nå andra läroplansmål och berika verksamheten. 

 

Digitala verktyg är ett samlingsbegrepp och kan antingen vara en hårdvara, en fysisk enhet 

som till exempel en lärplatta eller mjukvara exempelvis internet (Skolverket, 2019-10-30). I 

den litteratur och forskning vi tagit del av förekommer olika termer för surfplattor, till 

exempel datorplattor, paddor, pekplattor och skärmar. För tydlighetens skull väljer vi i denna 

studie att enbart använda ordet lärplatta, eftersom det är den definition som Skolverket 

använder. IKT är en term som används återkommande av både forskare och de förskollärare 

vi intervjuat. IKT står för informations och kommunikationsteknik och handlar om 

utbildning med digital teknik. I forskningsöversikten och i resultatdelen där vi redovisar 

respondenternas svar använder vi termen IKT, i övriga texter i studien använder vi istället 

digitalisering, det ord som används i Lpfö18.  

 

Nedan kommer vi att beskriva vad den föregående läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev 2016 

skriver om digitalisering, följt av skrivelserna i nuvarande läroplanen Lpfö18, för att belysa 

den omfattande skillnaden som skett. Vidare kommer en beskrivning om varför Lpfö18 har 

reviderats gällande digitalisering, en redogörelse för digital kompetens, den 

samhällsdiskussion som råder och slutligen ett sammanfattande stycke om varför vi finner 

det betydelsefullt att genomföra denna studie.  

2.1 Skillnader i Lpfö18 jämfört med Lpfö98 

Lpfö98 reviderad 2016. I denna läroplan förekommer endast en formulering som vi kan 

associera till digitalisering: ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas 

såväl i skapande processer som i tillämpning” (Lpfö98, rev 2016, s. 7) Det finns även mål 

kopplade till teknikområdet, men det står inte preciserat vad för slags teknik det kan vara 

(Lpfö98, rev 2016, s. 10). Digitala verktyg har inte en tydlig plats i denna läroplan, utan kan 

användas och ses som en möjlighet i skapande processer (Thoresson, 2019, s. 15).  

  

Lpfö18. I denna läroplan finns åtta meningar som innehåller begrepp kopplade till digital 

teknik, vilket visar på att ämnet fått en utökad plats i läroplanen. Nu finns det krav på att 

digitalisering ska vara en del av utbildningen, med riktlinjer att arbeta efter (Lpfö18, s. 9 och 

s. 14–15). I nuvarande formulering “ska” digitala verktyg användas i förskolans utbildning. 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö18, s. 15). [Vår kursivering]  
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Med tanke på att Lpfö18 omformulerats och det på detta vis blivit mer bindande att arbeta 

med digitalisering finner vi det intressant att fördjupa oss i varför denna förändring har 

skett. Nedan beskrivs varför Skolverket valt att skriva fram digitalisering i ett större omfång 

och på ett bindande sätt i Lpfö18.  

2.2 Varför förändring?  

Regeringens mål med den nationella digitaliseringsstrategin är att svenska skolväsendet ska 

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

digital kompetens hos barn, där likvärdighet och kunskapsutveckling ska främjas. Dessa mål 

ligger till grund för den omfattande omformulering som skett kring digitalisering 

(Regeringen, 2019-10-30). Regeringens motiv till att förändra förskolans läroplan beror på 

att digital kompetens behövs i dagens samhälle, i både arbetsliv och vardagsliv. Genom att 

förtydliga och förstärka skrivelserna i Lpfö18 vill Skolverket säkerställa att alla barn får 

möjlighet att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2019-10-30).  

2.3 Digital kompetens  

Motivet bakom förändringen gällnade digitalisering i Lpfö18 är att alla barn ska få möjlighet 

att utveckla digital kompetens. I dagens samhälle blir digital kompetens en fråga om 

demokrati, Thoresson skildrar detta beskrivande:  

 

Samhället befinner sig mitt i en omvälvande digitaliseringsprocess, och barnen är en del av den. 

Digitaliseringen är något som spänner över hela vår verklighet. Den förändrar både vad vi människor 

gör och hur vi gör det: den påverkar vårt arbete och vår fritid, hur vi skapar och gestaltar, hur vi umgås 

och hur vi roar oss, hur vi kommunicerar och samarbetar; hur vi skaffar oss information och ger uttryck 

för våra åsikter. Digitala verktyg påverkar hur vi möter och tar oss an vår omvärld (Thoresson, 2019, s. 

11).  

 

I föreliggande studie har vi valt att utgå från Skolverkets definition gällande digital 

kompetens som vi kommer beskriva nedan, även om det finns andra definitioner, (se 

Europaparlamentet, 2006: Jäverbring, 2019; Walldén Hillström, 2014).  

 
 

Fyra aspekter av digital kompetens 

 

Skolverket har utgått från fyra aspekter av digital kompetens när förändringarna genomförts 

i Lpfö18. Nedan beskrivs närmare vad det kan innebära att arbeta med dessa fyra aspekter i 

förskolan utifrån litteratur vi tagit del av och information från Skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2019-10-30).  

 

Aspekten att förstå digitaliseringens påverkan i samhället  

Kristensen beskriver att den första aspekten av digital kompetens handlar om att skapa 

förutsättning för att vi människor kan vara med och påverka vår omvärld, genom att kunna 

hantera digital teknik för att kunna utrycka sig och ta del av vårt samhälle (2019, s. 35). 
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Elyoussoufi menar att vi genom undervisning kan hjälpa barn att skaffa sig en förståelse för 

hur digitala verktyg i samhället påverkar våra liv och vilka risker och möjligheter det medför 

(2018, s. 12). Aspekten har konkretiserats i Lpfö18 genom att det nu står att barn ska få 

förutsättningar att samarbeta, kommunicera och söka kunskap i olika sammanhang, på så vis 

läggs grunden för barn att på sikt utvecklar kunskaper som behövs i samhället (Lpfö18, s. 

8).  

  

Aspekten att kunna använda och förstå digitala verktyg  

Aspekten handlar om att ge barn förutsättningar att utveckla sin förståelse för hur digitala 

verktyg används (Elyoussufi, 2018, s. 12). I förskolan ska vi både 

undervisa om och med digitala verktyg och detta sker ofta hand i hand. 

Undervisning om handlar om att barn ska få kunskap om hur verktyg fungerar och kan 

användas. Genom att använda digitala verktyg i undervisning får barn möjlighet att utveckla 

sin kunskap med digitala verktyg (Thoresson, 2019, s. 18). Idag använder barn främst digital 

teknik för att ta del av material andra producerat. Förskolan kan göra skillnad genom att 

erbjuda varierande aktiviteter där barn själva får vara aktiva och kreativa med digitala 

verktyg som komplement (Jäverbring, 2019, s. 45; Skolverket, 2019-10-30). I Lpfö18 står 

det att utbildningen ska ge barn möjlighet att uppleva och kommunicera genom olika 

uttrycksformer och få möjlighet att använda olika material, såväl digitala som andra. 

Skapande i förskolan ses både som ett innehåll och en metod för att främja barns 

utveckling (Lpfö18, s. 9).  

  

Aspekten att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt  

Heimer menar att aspekten kan handla om att reflektera tillsammans med barn om hur rykten 

skapas eller om att samtala om bilder barn möter, där barn får chans att reflektera över vad 

som är sant och falskt (2019, s. 38–39). Att arbeta med att utveckla barnens kritiska 

förhållningssätt handlar om förberedelse för resten av livet där förskolan kan bidra med att 

lägga grunden för att barn ska förstå möjligheter och risker i framtiden menar Dunkels (2019, 

s. 290). Detta stärks av Jäverbring som menar att som samhället ser ut idag behövs 

eftertänksamt mot det vi möter i vår vardag, förskollärare behöver finnas nära barn för att 

kunna stötta, samtala och utforska de digitala tillsammans (2019, s. 84–85 och s. 98–

99). Elyoussoufi menar att denna aspekt av digital kompetens handlar om att utveckla sin 

förmåga att granska och värdera olika källors trovärdighet (2018, s. 13). Denna aspekt har 

preciserats i Lpöf18 genom skrivelserna att barn ska få möjlighet att utveckla ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik (Lpfö18, s. 9).  

  

Aspekten att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling  

Kristensen menar att denna aspekt kan handla om arbete med till exempel programmering 

och problemlösning i förskolan. Barn ska ges möjlighet att förstå att det är vi människor som 

med digital teknik skapar och påverkar vårt samhälle (2019, s. 39–40). I Lpfö18 står det att 

barn ska få möjlighet att förundras och utveckla förmåga att utforska och pröva sina och 

andras idéer, lösa problem och stimuleras i sin kreativitet (Lpfö18, s. 10).   
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Adekvat digital kompetens  

 

Nu ingår begreppet adekvat digital kompetens i förskolans läroplan, Lpfö18. Enligt 

Skolverket samverkar alla de fyra aspekterna ovan till adekvat digital kompetens 

(Skolverket, 2019-11-08). Kjällander och Riddarsporre beskriver att ordet adekvat finns 

med för att förskolans utbildning ska kunna möta den digitala förändring som sker i snabb 

takt i vårt samhälle (2019, s. 12). På grund av att nya tekniska möjligheter hela tiden 

utvecklas är det omöjligt att beskriva exakt vad digital kompetens innebär och därför 

har begreppet adekvat digital kompetens skrivits in menar Jäverbring (2019, s. 10). Adekvat 

kompetens för pedagoger menar Kjällander och Riddarsporre handlar om att som pedagog 

vara medveten om vilka digitala redskap som kan användas när och hur och varför. De menar 

även att det ingår att känna till vilka verktyg som inte ska användas (2019, s. 12). Detta 

beskriver även Jäverbring som menar att en viktig del i pedagogers digitala kompetens är att 

kunna bedöma och se när den digitala tekniken tillför lärandet och när den inte gör det (2019, 

s. 47). 

2.4 Samhällsdiskussionen kring digitalisering  

Vi kommer nu att redogöra för hur skrivelserna om digitalisering i Lpfö18 mottagits ute i 

samhället för att visa på att skrivelserna väckt reaktioner hos både vårdnadshavare, forskare 

och verksamma i förskolan.   

 

Forskares syn  

I Pallins artikel redogör forskarna Kjällander och Forsling sin syn på digitaliseringen i 

förskolan. Kjällander ställer sig positiv till användandet av digitala verktyg och menar att 

det är viktigt att digitaliseringsarbetet kommer igång tidigt. Vidare menar Kjällander att 

vuxna måste finnas som stöd när barn idag växer upp i ett digitaliserat samhälle, barn 

behöver lära sig hur digitala verktyg är uppbyggda och fungerar. Forsling som är lektor vid 

Karlstad universitet menar att förskollärare har en nyckelroll att kunna avgöra när digitala 

verktyg tillför lärande och behöver därför ha både pedagogisk och didaktisk flexibilitet. 

Kjällander och Forsling tydliggör att skärmar inte tas upp i Lpfö18 utan att undervisning om 

och genom digitalisering är mer än lärplattor (Pallin, 2019-09-06). Forskaren Sundqvist är 

mer kritisk och påpekar att det inte är effektivt att lära ut kunskaper med hjälp av lärplattor. 

Hon menar att när barn exempelvis ska lära sig en färg krävs det mer än dubbelt så många 

upprepningar för ett barn att lära sig med hjälp av en lärplatta, jämfört med när barnet får 

lära sig tillsammans med en människa (SVT, 2019-10-20). Universitetslektorn i 

folkhälsovetenskap Sollerhed, debatterar för att användning av lärplattor i förskolan gör barn 

stillasittande och minskar möjligheterna för fysisk aktivitet, vilket Sollerhed menar kan 

komma att skada barn hälsa. Istället menar Sollerhed att mer fysisk rörelse behövs, med 

hänvisningar till WHO:s rekommendation om skärmtid (Sollerhed, 2019-09-09). 1  

 

 

                                                      
1 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664) 



 

9 

 

Motstånd hos vårdnadshavare 

I en debatt på SVT framkommer ett motstånd till användningen av digitala verktyg i 

förskolan, en del föräldrar är oroliga över att barn ska få mer skärmtid och hur detta påverkar 

barns utveckling (SVT, 2019-10-30). I Johanssons debattartikel beskrivs att två föräldrar 

medvetet valt förskolor med restriktiva regler gällande digitalisering, de menar att förskolan 

borde vara en fristad från digitala verktyg (Johansson, 2019-09-06).  

 

Motstånd hos verksamma 

Svenska Dagbladet skriver om att det finns flera förskolor som vill undkomma 

digitaliseringsdelarna i Lpfö18 då de menar att barn inte använder alla sina sinnen när 

skärmar används. Utbildningsminister Ekström uttalar sig i artikeln och menar att förskolor 

inte ska få göra undantag, läroplanen gäller alla förskolor (SVD, 2019-08-25).  

2.5 Sammanfattning bakgrund  

Mot denna bakgrund finner vi det intressant att genomföra vår studie där vi vill undersöka 

förskollärares inställning till förändringarna i Lpfö18 angående digitalisering inklusive 

deras uppfattning om vad den skärpta framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för 

arbetet i olika åldersgrupper. Har det blivit en mer likvärdig utbildning som var ett utav 

målen med revideringen? Vilka praktiska möjligheter har förskollärarna att arbeta enligt 

Lpfö18? Har det nya skrivelserna förändrat förskollärares undervisning och arbetssätt och 

medfört förändringar i barns utveckling och lärande? Skapas olika möjligheter i olika 

åldersgrupper? Hur beskriver förskollärarna sin inställning till förändringen? Detta vill vi 

söka svar på. Vår förhoppning är att vår studie kommer komplettera tidigare forskning som 

av naturliga skäl är baserad på äldre läroplaner.  
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares inställning till förändringarna 

i Lpfö18 angående digitalisering inklusive deras uppfattning om vad den skärpta 

framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för arbetet i olika åldersgrupper. 

 

Frågeställningarna är följande:  

 

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med yngre barn utifrån det nya uppdraget?  

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med äldre barn utifrån det nya uppdraget?  

• Hur beskriver förskollärare sin kompetens för att ta sig an det nya uppdraget?  

• Hur ser förskollärare på digitaliseringens betydelse för barns utveckling och 

lärande?  

  

  

Den första frågan knyter an till delstudie 1 som riktar sig till förskollärare som arbetar med 

yngre barn. Den andra frågan till delstudie 2 som riktar sig till förskollärare som arbetar med 

äldre barn. Övriga två frågor riktar sig till båda delstudierna.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel kommer vi att beskriva det teoretiska perspektiv som vår studie grundar 

sig på, nämligen den sociokulturella teorin på lärande. Inledningsvis kommer vi att 

presentera teorin samt redogöra för de begrepp som är centrala för vår studie; samspel, språk 

och kommunikation, mediering, artefakter, proximal utvecklingszon och stöttning. 

 

Samspel, språk och kommunikation  

Vygotskij ses som upphovsman till den sociokulturella teorin där hans tankar om lärande, 

utveckling och pedagogik har fått en framträdande roll (Säljö, 2005, s. 

113). Vygotskij menar att barns utveckling är situationsbunden, barn utvecklas olika 

beroende på vilka situationer de möter. Språk och samspel med andra ses som betydelsefulla 

för barns utveckling inom denna teori (Hwang & Nilsson, 2003, s. 66 - 68). De sociala och 

kulturella erfarenheter barn gör menar Vygotskij påverkar och formar barns utveckling 

(Säljö, 2005, s. 111). Lärares handlingar ses som mycket betydelsefulla för barns utveckling 

inom denna teori. Det barn möter och får erfara genom interaktion med andra påverkar hur 

barn utvecklas, detta påverkar barns sätt att tänka och agera i samhället (Säljö, 2005, s. 120–

121).  

 

Mediering och artefakter  

Mediering är ett grundläggande sociokulturellt begrepp och kan förklaras med att vi förstår 

vår omvärld genom användning av redskap, dessa redskap kan både vara psykiska och 

fysiska. Språket ses som det viktigaste psykologiska redskapet. Genom kulturell gemenskap 

utvecklar vi människor de språkliga redskapen. Det språkliga är bland annat symboler, 

siffror och bokstäver som är föränderliga (Säljö, 2014, s. 300–301). Genom språket får 

människor möjlighet att dela perspektiv och erfarenheter med andra. Genom samspel med 

andra och genom att föra resonemang inom sig själva menar Vygotskij att lärande sker både 

“utifrån och in som inifrån och ut” (Säljö, 2005, s.119). Språket har enligt Vygotskij därmed 

flera funktioner och fungerar som en länk mellan samhället och individen (Säljö, 2005, 

s.119). Fysiska redskap, även kallade artefakter, är föremål som människan tillverkat, till 

exempel lärplattor och bilar. Dessa artefakter menas inom sociokulturella teorin ha stor 

betydelse för människors utveckling och lärande (Säljö, 2005, s. 118–119).  

 

Den proximala utvecklingszonen och stöttning/scaffoldning  

Den proximala utvecklingzonen menar Vygotskij handlar om att stötta barn i aktiviteter i 

närheten av barns kompetens, där barn kan klara av en aktivitet med stöd av en mer erfaren 

kamrat eller vuxen genom exempelvis stöttande frågor (Hwang & Nilsson, 2003, s. 66–

68). Vygotskij menar att läraren kan fungera som vägledare och uppmärksamma barnet på 

nya saker. Läraren ger inledningsvis barn mycket stöd för att sedan minska stödet när barnet 

behärskar färdigheten själv. Läraren behöver därför känna till barnets utvecklingszon och 

utgå från vad barnet kan för att utmana på lagom nivå (Säljö, 2014, s. 305–306). Genom 

detta stöd hjälper läraren barnet framåt i sitt lärande. En annan term för detta är det engelska 
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ordet scaffoldning eller svenska ordet stöttning (Säljö, 2005, s. 123). Enligt Vygotskij ska 

skolan erbjuda en miljö där barn får möta andra kunskaper och begrepp än vad de möter i 

vardagen. Genom samspel och kommunikation kan läraren hjälpa barn att koppla ihop mer 

abstrakta saker med barns tidigare erfarenheter (Säljö, 2005, s. 125–126).  

 

Vi finner den sociokulturella teorin passande för vår studie att ta avstamp i, då förskollärare 

behöver lägga undervisningen på en lämplig nivå inom barns individuella proximala 

utvecklingszoner, där barn får utveckla sin förmåga att i att använda och öka sin förståelse 

för digitala verktyg. Vilket kan kopplas till två av de fyra aspekter av digital kompetens som 

Skolverket definierar, nämligen kompetensen ”att kunna använda och förstå digitala 

verktyg” och ”att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt”. Genom frågor och 

stöttning från förskolläraren kan hen väcka barns kritiska tankar och förmågan att ha ett 

ansvarsfullt förhållningssätt. Aspekten ”att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling” 

kopplar vi till den sociokulturella teorin eftersom den lägger stor vikt vid att lära i grupp 

genom kommunikation och samspel. 
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5 Forskningsöversikt  

Vi vill uppmärksamma att den forskning vi tagit del av är baserad på äldre läroplaner. Vi har 

enbart valt forskning från de senaste sex åren eftersom vår studie berör ett område där 

utvecklingen snabbt går framåt. För att få bredd i vår studie valde vi att ta med internationell 

forskning trots att syftet med denna studie är att undersöka förskollärares inställning till 

förändringarna i Lpfö18 angående digitalisering inklusive deras uppfattning om vad den 

skärpta framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för arbetet i olika åldersgrupper 

i svensk förskola. 

 

Vi har sökt på termerna Swedish preeschool, preeschool teachers, early years, ict, 

digital use, digital tablets för att hitta forskning som passar vår studie. Vi har valt att dela 

upp forskningen i olika teman. Det första temat, ”De digitala verktygens 

användningsområden” är kopplat till forskningsfrågorna ”Hur beskriver förskollärare sitt 

arbete med yngre barn utifrån det nya uppdraget” och ”Hur beskriver förskollärare sitt arbete 

med äldre barn”. Under detta tema kommer vi att beskriva forskning som berör hur 

förskollärare arbetar med digitalisering i förskolan och vad det är för ämnen digitala verktyg 

används i. Under det andra temat, ”Kompetens och inställning”, skildrar vi forskning om 

pedagogers kompetens och inställning, kopplat till vår tredje forskningsfråga ”Hur beskriver 

förskollärare sin kompetens för att ta sig an det nya uppdraget”. Det sista temat har vi 

slutligen valt att benämna ”Möjligheter och begränsningar med digitala verktyg”, vilket kan 

kopplas ihop med vår fjärde forskningsfråga, ”Hur ser förskollärare på digitaliseringens 

betydelse för barns utveckling och lärande?”. I detta temat lyfts digitala verktygens för- och 

nackdelar fram, samt vad det kan innebära för barn att digitala verktyg används i förskolan. 

 

I synnerhet Nilsens avhandling ”Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i 

förskolan” (2018), Walldén Hillströms studie ”I samspel med surfplattor. Om barns digitala 

kompetenser och tillträde till digitala aktivieter” (2014), forskare Otterborns m.fl. studie 

“Surveyin preschool teachers’ use of digital tablets: general and technology education 

related findings” (2018) samt forskarna Marklund och Dunkels studie “Digital play as 

a means to develop children’s literacy and power in the Swedish preschool” (2016) ges stor 

plats i forskningsöversikten då dessa berör svenska förskolan.  

5.1 De digitala verktygens användningsområden 

  

Här kommer vi redogöra för forskning som visar hur och till vad digitala verktyg används. 

  

Olika utbildningsinnehåll och mål  

Otterborn m.fl. har i sin studie undersökt hur lärplattor används i svenska förskolor för att 

stödja barns lärande, forskarna har riktat särskilt fokus mot teknikundervisningen. Genom 



 

14 

 

en enkätundersökning online har 327 förskollärare fått svara på frågor kopplade till 

forskningsfrågor som handlade om att undersöka hur aktiviteter genomförs med lärplattor, 

vilka pedagogiska för- och nackdelar som finns, samt vad förskollärare anser behöver göras 

för att i framtiden kunna utveckla och integrera lärplattor i aktiviteter i förskolan (2018, s. 

720–721). Resultatet visar att många områden i läroplanen representeras i de aktiviteter som 

genomförs, förskollärare har aktivt börjat integrera digitala verktyg i praktiken. Resultatet 

visar att majoriteten av aktiviteterna som genomfördes med lärplattor var inriktade på 

språkutveckling, teknik och naturvetenskap. Det var även vanligt förekommande att 

använda lärplatta i dokumentations- och reflektionsaktiviteter, för att söka fakta åt barnen 

och använda lärplattan som ett verktyg för att stärka barnens kritiska tänkande (2018, s. 717–

718 och s. 725). Otterborn m.fl. konstaterar att digitala verktyg kan medföra att barn lär sig 

nya ämnen och färdigheter och att lärplattor erbjuder alternativa vägar att uppnå 

läroplansmålen i förskolan, eftersom deras studie visar att programmeringsaktiviteter var 

vanligt förekommande. Mer kartläggning behövs för att kunna fastställa om digitala 

aktiviteter integreras på ett meningsfullt sätt i förskolan enligt Otterborn m.fl (2018, s. 733–

734).  

  

I forskarna Ihmeideh och Al-Maadads studie “Towards Improving Kindergarten Teachers’ 

Practices Regarding the Integration of ICT into Early Years Settings” var syftet att 

undersöka effekten av tidig användning av digitala verktyg tillsammans med barn. De ville 

även undersöka vad utbildning inom digitala verktyg fick för effekter på undervisningen, 

samt identifiera vilken typ av användning som sker efter utbildningen och undersöka vilka 

hinder som finns med IKT-användning. Tre medvetet utvalda förskollärare i Qatar som 

ansågs intervjuades och observerades i sin undervisning, först utan digital utbildning, sedan 

fick de digital kompetensutveckling och efteråt genomfördes ytterligare intervjuer och 

observationer för att studera förändringar i undervisningen. Resultatet syftar till att ge 

läroplansdesigners och beslutsfattare värdefull information och medvetandegöra områden 

där förbättringsmöjligheter finns (2018, s. 66 - 69). Ihmeideh och Al-Maadads studie visar 

att användningen av digitala verktyg ser olika ut och att det delvis beror på vilket material 

och vilken kompetens som finns hos förskollärarna (2018, s. 75).  

  

Digitala verktyg som stöd för lärande  

Marklund och Dunkels har undersökt hur förskollärare i Sverige ställt frågor och diskuterat 

användningen av lärplattor med andra verksamma pedagoger på nätet. Syftet med studien 

var att undersöka förskollärares diskussioner om hur de använder lärplattor och digitala spel 

för att stödja barns kompetensutveckling (2016, s. 294). Resultatet visar 

att lärplattor används inom olika ämnen och med olika utbildningsmål. Resultatet visar även 

att förskollärarna verkade se lärplattor som ett stöd och ett verktyg för undervisning och 

lärande, då det fanns betoning på inlärningsaspekten i förskollärarnas diskussioner. Vidare 

framkom att digitala verktyg användes för att skapa nya inlärningsmöjligheter, till exempel 

användes lärplattor som stöd för barn som talar ett annat modersmål och för att stödja barn 

som är i behov av särskilt stöd (Marklund & Dunkels, 2016, s. 299–302).  
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Walldén Hillström har i sin studie studerat barn och pedagogers användande av och samspel 

med lärplattor i förskolans vardagliga aktiviteter under en åtta månaders period på en 

svenska förskola. Walldén Hillström har särskilt riktat fokus mot den digitala kompetens 

som barn uppvisar i aktiveter när lärplattor används. Materialet har samlats in genom 

deltagande observation och videodokumentation Även fältanteckningar, informella samtal 

och dokumentationer har samlats in (Walldén Hillström 2014, s. 13–15 och s. 40). Resultatet 

av Walldén Hillströms studie visar att lärplattor tillskrivs en stor betydelse i relation till 

lärande hos studiens förskollärare. Studien visar att förskollärarna ser det som viktigt att öka 

barns nyfikenhet för digital teknik och att utveckla barns digitala kompetens (2014, s. 68 och 

s. 115). Förskollärarna i studien ändrade under studiens gång benämningen av lärplattor, i 

slutet av studien kallades dessa för lärplattor istället för surfplattor som förskollärarna använt 

sig av innan (2014, s. 68). Under den åtta månaders period som Walldén Hillström studerade 

det digitala samspelet på studiens förskola ändrades organisationen kring det aktiviteter som 

genomfördes med lärplattor, till exempel visar studien att i slutet av perioden var det en 

pedagog med vid det tillfällen lärplattor användes och appar valdes ut av pedagogerna för 

att stimulera barns lärande (2014, s. 115).  

 

 Dong och Mertala har i studien “It is a tool, but not a ‘must’: early childhood 

preservice teachers’ perceptions of ICT and its affordances” studerat förskollärares 

användning av digitala verktyg i Kina. Syftet var att ta reda på vad förskollärare uppfattar 

som digitala verktyg och IKT användning, vilka fördelar förskollärarna tar upp kring IKT i 

undervisningen samt vilka meningserbjudanden IKT kan skapa (2019, s. 2). Studien 

innefattar olika metoder bland annat genomfördes intervjuer genom Skype (2019, s. 5–

6). Resultatet visar att förskollärarna ser digitala verktyg som ett hjälpmedel för att 

effektivisera och underlätta undervisningen, till exempel användes videos (2019, s. 8–9).  

  

Olika syften för barn och förskollärare  

Nilsens doktorsavhandling syftar till att undersöka hur barn och lärare interagerar 

med lärplattor och appar i svenska förskolan, samt att kritiskt diskutera den digitala 

teknikens roll och funktion i förskolan. De forskningsfrågor Nilsen undersökt är vilka 

aktiviteter som utvecklas när lärplattor och appar används, hur både barns och lärares 

deltagande ser ut, samt vilka implikationer som finns med att använda lärplattor i förskolan 

(2018, s. 26). Fyra delstudier har genomförts där Nilsen använts sig av videoobservation, 

intervjuer med lärare och fältanteckningar (2018, s. 69). Avhandlingen visar att det finns en 

skillnad i hur lärplattor och appar används beroende på om det är en vuxen som startat 

aktiviteten eller ett barn. I de barninitierade aktiviteterna används lärplattor framförallt för 

att underhålla och som avkoppling för barn. Medan i lärarinitierade aktiviteter 

används lärplattan främst utifrån ett pedagogiskt syfte, till exempel för att motivera barn till 

att delta i aktiviteter som läraren bestämt. Då deltog barn vanligtvis med mindre engagemang 

och ibland med motstånd (2018, s. 103–104 och s. 109). Avhandlingen visar även på 

konsekvenser för barns interaktion och möjligheter och begränsningar som skapas 

när lärplattor och appar används som ersättning i aktiveter som tidigare genomförs analogt 

(2018, s. 96 och s. 104). Till exempel påvisar Nilsen hur barns engagemang och samspel 

skiljer sig i analoga och digitala aktiviteter. Nilsen drar därför slutsatsen att det inte går att 
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förvänta sig samma interaktion om icke digitala artefakter ersätts av digitala artefakter i 

förskolan (2018, s. 100 och s. 105).  

  

Skillnader mellan äldre och yngre barn  

I Nilsens studie visar det sig att i aktiviteter med lärplattor med äldre barn var det mestadels 

läraren som initierade och ledde aktiviteterna, ofta utifrån ett syfte. I aktiviteterna med de 

yngre barnen var läraren mer tillåtande, vilket ledde till att det ofta var barnen som styrde 

och initierade aktiviteterna (2018, s. 93 och s. 95). Nilsen fann vidare att äldre barn gärna 

utforskar lärplattor i samspel med en pedagog. De allra yngsta barnen visade sig hantera 

lärplattan som en leksak och kunde till exempel gå iväg med den, vilket visar att de använde 

lärplattan mer fysiskt (2018, s. 111). Nilsen redogör även för att det finns en skillnad i hur 

mycket stöttning och samspel som behövs av pedagoger för att barn självständigt ska kunna 

hantera lärplattor. Yngre barn kan sakna tillräcklig teknisk och finmotorisk skicklighet för 

att självständigt kunna hantera lärplattor. Äldre barn visade sig ha utvecklat fler strategier 

för att hantera olika appar. Nilsen menar dock att det inte alltid betyder att barn lär sig det 

pedagogiska innehållet i apparna (2018, s. 96–97).  

5.2 Inställning och kompetens 

  

Nedan redogörs resultat gällande förskollärares kompetens och inställning från den 

forskning vi tagit del av inför studien.  

 

Förskollärares inställning till digitala verktyg  

Nilsen som studerat vilka aktiviteter som utvecklas när barn och pedagoger i förskolan 

interagerar med lärplattor visar att barns och vuxnas perspektiv ofta skiljer sig åt under 

aktiviteter med lärplattor. Förskollärare i Nilsens studie riktade ofta fokus mot det 

pedagogiska innehållet. Lärplattor sågs som ett pedagogiskt verktyg hos förskollärarna 

menar Nilsen, då de visade sig att förskollärarna i studien undvek att säga ordet spela kopplat 

till lärplattan eftersom ordet spela kunde förknippas med en aktivitet utan pedagogiskt syfte 

(2018, s. 106–107). Otterborn m.fl. resultat visar att förskollärarna aktivt börjat integrera 

digitala verktyg i förskolan. Det fanns ett stort intresse och engagemang hos förskollärare att 

genomföra aktiviteter med lärplattor och appar riktade till olika ämnesområden, 

läroplansmål och färdigheter (2018, s. 732). Trots att det uttryckligen inte stod om 

programmering och kritiskt tänkande i dåvarande läroplan visade Otterborn m.fl. studie att 

förskollärare genomförde aktiviteter med programmering och kritiskt tänkande i sin 

undervisning (2018, s. 732 och s. 733). Detta menar Otterborn m.fl. visar att förskollärarna 

i studien var angelägna om att utveckla sin användning av lärplattor, studien visar att 

förskollärare ofta genomför förändringar före beslutsdirektiv tagits (2018, s. 733).   

 

Förskollärarnas kompetens och inställning är viktig för hur de ser på användningen av 

digitala verktyg framträdde i forskarna Nikolopoulou och Gialamas studie “ICT and play 

in preschool: early childhood teachers’ beliefs and confidence”. Syftet med Nikolopolou 
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och Gialamas studie var att undersöka förskollärares inställning till IKT i yngre barns 

utbildning, samt IKT och lek, då de menar att inställningen påverkar utbildningen för barnen. 

(2015, s. 441). Studien bestod av frågeställningar som besvarades av 190 förskollärare från 

förskolor i Grekland med olika ålder och år i yrket (2015, s. 413–

415). I Nikolopoulou och Gialamas studie framkom att förskollärare använde digitala 

verktyg på olika sätt beroende på utbildningsnivå. De förskollärare som fått 

kompetensutveckling använde sig mer av digitala verktyg i organiserade aktiviteter (2015, 

s. 421–422). Studien visar vidare att de förskollärare som var yngre med färre års 

arbetslivserfarenhet hade positiv inställning till användning av digitala verktyg. En positiv 

inställning fanns även hos de förskollärare som redan börjat använda sig av digitalisering i 

sitt arbete (2015, s. 417). Marklund och Dunkels som har undersökt hur lärare ställer frågor 

till varandra på nätet visar att förskollärare i Sverige kan delas in i två grupper, där den ena 

gruppen är övertygad om fördelar med införandet av lärplattor i förskolan, medan den andra 

gruppen är mer reserverad till användningen och känner sig hotade av införandet 

av lärplattor (2016, s. 296 och s. 301).  

 

Tydligare riktlinjer efterfrågas   

Majoriteten av deltagarna i Nikolopoulou och Gialamas studie hävdar att riktlinjer måste 

finnas för digitalisering, för att alla barn ska få en likvärdig utbildning, annars påverkas barns 

lärande och utveckling (2015, s. 421). Även i Ihmeideh och Al-Maadads studie framkom att 

förskollärarnas inställning och arbete med digitala verktyg påverkades av att digitalisering 

inte fanns med som riktlinje i styrdokumenten (2018, s. 71). Likaså fann Otterborn m.fl. att 

respondenterna menade att det krävs tydligare information och riktlinjer i svenska läroplanen 

för att förskollärarna på lämpligt sätt ska kunna implementera lärplattor i praktiken (2018, s. 

717 och s. 734).  

 

Kompetensutveckling och mer material behövs  

Ett behov av aktuella kunskaper inom området digitala verktyg framhävs i Dong 

och Mertalas studie. Dong och Mertalas resultat visar att barn i Kina inte får använda 

digitala verktyg. Förskollärarna använder tekniken för att underlätta sin undervisning 

exempelvis genom att visa en video på något de vill lära ut till barn. Utifrån sitt resultat 

menar Dong och Mertala att förskollärare måste bredda sin kompetens och tillföra digitala 

verktyg i förskolan som barn inte möter hemma för att utveckla barns kunskaper. Till 

exempel framkom programmeringsverktyg som förslag (2019, s. 8–9). I Ihmeideh och Al-

Maadadis studie framkom resultat som visar att förskollärares inställning förändras efter 

utbildning i hur digitala verktyg kan användas tillsammans med barn. Förskollärares syn 

förändrades efter utbildning och användningen ökade (2018, s.74–75). Även Marklund och 

Dunkels fann att kompetensen hos förskollärare behöver förstärkas. Deras studie visar att 

förskollärare sökte stöd från andra verksamma förskollärare på nätet, samt att det fanns en 

osäkert i och med införandet av lärplattor och den betoning som finns på undervisning 

i läroplanen (2016, s. 299–302).  

  

Resultatet i Otterborn m.fl. studie visar att förskollärarna upplevde begräsningar på grund 

av brister i digitala färdigheter (2018, s. 717 och s. 718). Förskollärarna hade förväntningar 
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om att integrera mer aktiviteter med lärplattor, men för att i framtiden kunna våga använda 

och implementera lärplattor på lämpligt sätt menar respondenterna i Otterborn m.fl. studie 

att det krävs tydligare riktlinjer i läroplanen, mer systematiskt samarbete och mer dialog 

mellan olika parter inom förskolan. Samt ett behov av mer kompetens då intresse och 

engagemang spelade roll för användningen, detta gällde dock inte alla i studien, vissa 

förskollärare ansåg sig ha tillräcklig kunskap. Otterborn m.fl. fann även att barns åsikter bör 

lyftas fram och att barn måste ges mer möjlighet till att vara med och påverka i aktiviteter 

med lärplattor. Vidare framkom att anpassningar bör göras i förskolans material för att 

framgångsrikt kunna implementera digitala verktyg i förskolan, samt att det behövs tid till 

både för- och efterarbete (Otterborn m.fl., 2018 s. 729 och s. 731–734). I Walldén Hillströms 

studie framkom ett missnöje över den tid som fanns till förfogande under arbetsdagen och 

att pedagoger fick fördjupa sina digitala kunskaper på sin fritid (2014, s. 65).  

5.3 Möjligheter och begränsningar med digitala verktyg   

 

Nedan redovisas vad forskning säger om möjligheter och begränsningar med digitala 

verktyg.  

 

Möjligheter och fördelar  

Otterborn m.fl. har undersökt vad förskollärare anser är den största fördelen 

med lärplattor och funnit två framstående kategorier. Ena kategorin är själva användningen, 

förskollärarna menade att lärplattor skapar meningsfulla möjligheter för barn att delta, 

samarbeta, reflektera och påverka sina aktiviteter i förskolan. Förskollärarna såg även 

fördelar med att lärplattor kan användas för att skapa meningsfulla reflektioner tillsammans 

med barn och att lärplattorna gör att barns engagemang väcks och vilja att samarbeta (2018, 

s. 728–729). Den andra kategorin handlade om att förskollärarna såg fördelar med 

att lärplattor är flexibla, anpassningsbara och lätta att använda av både barn och vuxna 

(Otterborn m.fl. 2018, s. 728–729 och s. 733–734).  

 

Forskaren Palmér har i studien “Programming in preschool – with a focus on learning 

mathematics” undersökt hur barns rumsliga tänkande kan utvecklas genom 

programmeringsaktiviteter. Studien genomfördes i Sverige, på två förskolor. Forskaren 

studerade interaktion och aktivitet som förskollärare genomförde med en 

programmeringsrobot, Bee-Bot där åtta barn deltog. I studien genomfördes både för- och 

eftertest för att se hur barnens kunskaper förändrades av aktiviteten barnen deltog i (2017, s. 

76–80). Resultatet i Palmérs studie visar att genom programmeringsaktiviteten barnen fick 

delta i skedde en förändring i barnens rumsuppfattning samt flera andra matematiska 

områden och barnen visade glädje och engagemang. Palmér menar därför att programmering 

med Bee-bot kan ha potential att underlätta inlärning av matematik och speciellt barns 

rumsliga tänkande. Programmering kan därmed komplettera och berika förskolans 

utbildning (2017, s. 75 och s. 83–85). 
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Richter och Courage har i sin studie “Comparing electronic and paper storybooks for 

preschoolers: Attention, engagement, and recall” undersökt hur barns engagemang, 

interaktion och återberättelseförmåga skiljer sig när böcker läses digitalt jämfört med när 

barn läser på traditionellt vis, genom att observera litteraturaktiviteter som barn deltog i. I 

studien deltog 79 stycken förskolebarn och studien genomfördes i Canada (2017, s. 94). 

Resultatet visar att i den digitala versionen av berättelsen var barnen som mest 

uppmärksammade och engagerade. Vidare fann forskarna att engagemanget för det digitala 

böckerna ökade med ålder och att majoriteten av barnen i studien föredrog den digitala 

versionen. Barnens förmåga att återberätta var likvärdigt oberoende på vilken bok det läst. 

Resultatet av Richter och Courage studie visar att digitala böcker bör och kan användas som 

ett viktigt komplement till traditionella böcker, men det betyder inte att vi ska byta ut alla 

böcker, båda formaten har styrkor menar Richter och Courage (2017, s. 96–101).   

 

I Otterborns m.fl studie visar det sig att förskollärare såg det både positivt och utmanade att 

barn gavs utrymme till inflytande vid användningen av lärplattor. Det som var utmanade 

handlade om att lösa hur länge barn skulle få tillgång till lärplattor, vem som ska få tillgång, 

och val gällande apptillgång. Det positiva var att barn fick eget inflytande i aktiviteter (2018, 

s. 733 och s. 734). 

 

Petersen har skrivit en licentiatuppsats ”Appar och agency - Barns interaktion med 

pekplattor i förskolan” som består av två delstudier där Petersen samlat in material genom 

bland annat videoinspelning och fältanteckningar (2015, s. 32). Petersen har undersökt 

hur barns användning av lärplattor sker i förskolor där lärplattor används som en viktig och 

integrerad del i förskolans utbildning. Petersen har särskilt riktat fokus mot vilket 

handlingsutrymme barn får samt vilka möjligheter barn har att själva använda sig 

av lärplattan. Studien har därmed fokus på designens betydelse (2015, s. 11 och s. 13). 

Petersen fann fördelar med lärplattans design, det är möjligt för barn att själva bära 

runt lärplattan och att skärmen går att trycka på utan att man behöver använda mus eller 

tangentbord ses positivt. Barn kan själva med fingertryckning hantera innehållet på lärplattan 

(2015, s. 48–49). Petersen har även undersökt hur lärplattor används för att underlätta 

kommunikation på minoritetsspråk (2015, s. 11). Petersen fann att en fördel med lärplattor är 

att barn kan delta i flerspråkiga aktiviteter och att plattor underlättar för barn att 

kommunicera på sitt minoritetsspråk. Till exempel kan barn lyssna på böcker på andra språk 

än normspråket eller använda Skype för att kommunicera med andra på sitt minoritetsspråk. 

Studien visar att med lärplattor kan barns egna minoritetsspråk bli representerade i 

undervisningen och på så sätt synliggöra fler barns bakgrund, språk och kultur (2015, s. 54 

och s. 58–60).  

 

Ett återkommande resultat visar på vikten att välja appar med omsorg, då olika appar 

påverkar vilket handlingsutrymme barn får. Petersen visar att det vilar ett stort ansvar i ens 

didaktiska val som förskollärare (2015, s. 60). Även Marklund och Dunkels redogör för 

att appars design påverkar vilka saker som är möjliga, barn kan antingen bli konsumenter 

eller egna producenter där barnen själva blir delaktiga (2016, s. 291).   
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Nackdelar och begränsningar  

Resultatet i Nilsens avhandling visar att appar både kan begränsa och skapa möjligheter i 

barns skapandeaktiviteter. Bilder i appar kan användas som inspiration för barn i deras 

skapande. Dock visade studien att barnen stävade efter att skapa en kopia av bildmallen i 

appen. Barnen blev även begränsade i sitt skapande då appen hade få bilder. Det gick heller 

inte kopiera genom mallen genom att rita av bilden, då skärmen var tryckkänslig (2018, s. 

98). 

 

Nilsen menar att det finns en fara att som förskollärare tänka att alla barn föds idag med ett 

intresse och god erfarenhet av digital teknik. Det kan leda till att man som förskollärare 

överskattar barns faktiska kompetenser och använder lärplattor som motivation för att nå sitt 

pedagogiska syfte som pedagog (2018, s. 114). Vidare menar Nilsen att en annan risk med 

digitala aktiviteter är att man som pedagog ”tar ett steg tillbaka i sin pedagogiska roll” om 

man i dessa aktiviteter utgår från att barnen klarar sig själv utan en vuxens inblandning 

(2018, s. 114). Otterborn m.fl. resultat visar att flertalet förskollärare upplevde det som en 

nackdel att de på sina förskolor hade begränsat med resurser för att skapa en meningsfull 

användning av lärplattor och för att adekvat kunna implementera dessa. Det framkom att 

förskollärarna upplevde att de inte hade tid att söka fram bra appar, att de saknande 

tillräckligt med utrustning och att lärplattorna lätt kunde bli en barnvakt på grund av för lite 

personal. Det framkom även som en utmaning hos förskollärarna att det var svårt att hitta en 

balans i hur mycket barnen själva skulle få bestämma om själva användningen samtidigt som 

man ska främja barns lärande i förskolan. Lärplattorna var ofta barnens första val och 

förskollärarna beskrev hur barnen blev galna eftersom alla ville 

använda lärplattan (Otterborn m.fl. 2018, s. 729–730). Dong och Mertalas studie visar att 

förskollärare såg det som en begräsning med digitala verktyg att barnen istället för att 

fokusera på undervisningen fascineras barnen av filmer och teknik och därför befästs inte 

kunskaperna på samma sätt (2019, s. 8–9).  

 

Att införa lärplattor i förskolans verksamhet innebär att pedagoger behöver ta ställning till 

bland annat styrdokument, hur barns deltagande ska se ut när lärplattor användas och antal 

lärplattor som ska finnas på förskolan. Walldén Hillström såg i sin studie hur detta är saker 

barnen sedan måste förhålla sig till när det använder lärplattor i förskolan och att barn ofta 

omskapar de förutsättningar som finns (2014, s. 109 och s. 116). I studien visar det sig att 

barnen hade begränsad tillgång till lärplattor, att tidsåtgången ofta bestämdes utav 

pedagogen och att lärplattornas design begränsar barns möjlighet till att få tillträde till 

lärplattor, då det enbart är ett barn åt gången som med sitt finger kan trycka på skärmen och 

använda lärplattan, andra barn får delta som åskådare (2014, s. 86–87 och s. 112–114). Detta 

ledde till att Walldén Hillström såg att barnen använde sig av olika strategier för att få 

tillträde till lärplattorna och för att utesluta andra barn och skyddade sitt interaktionsutrymme 

i aktiviteter som skedde med lärplattor (2014, s. 75–86). Resultatet visar vidare att 

pedagogerna i studien upplevde att barn hamnande i konflikter med varandra när aktiviteter 

skedde med lärplattan och att barnen ofta fick vänta på sin tur, vilket ledde till att arbetssättet 

med lärplattor omarbetades på slutet av den period Walldén Hillström genomförde sin studie 

(2014, s. 68 och s. 115).  
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5.4 Sammanfattning forskning  

Den forskning vi tagit del av visar att det finns variation i hur digitala verktyg används och 

även en variation hos förskollärarna i deras åsikter gällande kompetens och inställning. 

Gemensamt för de forskare som belyser förskollärares kompetens är att bristande kompetens 

hos förskollärare påverkar det digitaliseringsarbete som sker. Ett återkommande resultat är 

även att tydligare riktlinjer efterfrågas i läroplaner. När det gäller användning av digitala 

verktyg visar forskning att det inte handlar om att helt byta ut de aktiviteter och material som 

länge funnits i förskolan, utan snarare om att tillföra nytt material.   
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6 Metod  

Nedan kommer våra metodval i studien beskrivas. Inledningsvis redogörs vilken metod vi 

använt oss av, intervjuguiden som utformades, studiens genomförande och urval gällande 

respondenter. Fortsättningsvis redogörs bearbetning av vår insamlade data, en reflektion 

över metoden, studiens reliabilitet och validitet och slutligen studiens etiska 

hänsynstaganden.  

6.1 Datainsamlingsmetod  

Vi fann det passande att genomföra en respondentundersökning för att få fatt i vårt syfte med 

studien, vilket är att undersöka förskollärares inställning till förändringarna 

i Lpfö18 angående digitalisering inklusive deras uppfattning om vad den skärpta 

framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för deras arbete. Då det är de intervjuades 

egna tankar och uppfattningar som forskare vill få tag på i en respondentundersökning. 

Respondentundersökning kan genomföras på två sätt, vi valde samtalsintervju då vi ansåg 

de passade vårt syfte, där intervjun sker som ett samtal och bygger på ostrukturerade frågor 

där forskaren kan få fram människors uppfattning om ett område (Esaiasson m.fl. 2017, s. 

227–229). En samtalsintervju har lägre grad av standardisering eftersom beroende på hur 

dialogen sker under varje enskild intervju kan frågors ordningsföljd, formulering och även 

innehåll variera mellan studiens intervjuer (Esaiasson m.fl. 2017, s. 236).  

 

Kvalitativa intervjuer som metod  

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Genom kvalitativa intervjuer strävar 

man vanligtvis efter att ta reda på hur den intervjuade uppfattar en företeelse eller ett ord. 

Bland annat kan det i kvalitativa intervjuer handla om att förstå hur den intervjuade tänker 

eller vilka erfarenheter den intervjuade har (Trost, 2010, s. 43–44 och s.133). Denna metod 

fann vi passande då vi i vår studie vill undersöka förskollärares inställning till förändringarna 

i Lpfö18 angående digitalisering inklusive deras uppfattning om vad den skärpta 

framskrivningen rörande digitalisering inneburit för deras arbete. Trost menar att kvalitativa 

studier bör användas för att försöka förstå människors sätt att resonera och människors 

upplevelser där man som forskare kan få fram innehållsrikt material och finna intressanta 

åsikter och mönster (2010, s. 25 och s. 32).  

6.2 Intervjuguide  

Inför studien utformande vi en intervjuguide, indelad i olika teman med utvalda frågor 

utifrån vårt syfte med studien, se bilaga 2. Frågorna bearbetades flertalet gånger för att de 

inte skulle vara ledande och för att frågorna skulle vara raka, direkta och enkla att förstå 

(Bell, 2016, s. 191 och Trost, 2010, s. 95–96). Frågorna som ställdes via intervjuguiden var 

ostrukturerade för att få utvecklade svar. Frågor ställs då på ett sådant vis att 
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svarsalternativen är öppna och det finns således inga svarsalternativ för respondenten att 

välja på (Trost, 2010, s. 40 och s. 42).  

Vi valde att ge ut intervjuguiden och informationsbladet i förväg till våra respondenter. Bell 

och Waters framhäver att vi har ansvar att informera den som intervjuas om vilka frågor som 

kommer ställas för att den intervjuade ska kunna ta ställning till detta i sitt beslut om att delta 

(2016, s. 190). Den person som höll i intervjun använde guiden som stöd, om respondenten 

redan gett svar på det vi ville få fatt i en tidigare fråga hoppade vi över denna fråga. Guiden 

användes därmed inte på exakt samma sätt vid alla intervjuer, utan vi anpassade och följde 

upp det som respondenterna tidigare sagt (Trost, 2010, s. 72).  

 

Innan intervjuerna gjorde vi en pilotstudie, vilket kan vara bra för att undersöka om frågor 

behöver tas bort, omformuleras och om det tänkta frågorna som ställs ger forskaren det svar 

som hen förväntar (Bell & Waters, 2016, s. 192). Pilotstudien genomfördes med en lärare 

som arbetar som IKT-pedagog. Efter vi genomfört vår pilotstudie ändrade vi i strukturen på 

frågorna och tog även bort en fråga som var upprepande och överflödig.  

6.3 Genomförande  

Totalt genomfördes tio intervjuer, Pia intervjuade fem förskollärare som arbetar med yngre 

barn, Josefina intervjuade fem förskollärare som arbetar med äldre barn. I samråd med 

handledaren kom vi överens om att båda delta vid samtliga intervjuer för att kunna stötta den 

som intervjuade med anteckningar. Trost menar att det finns en risk med detta ur 

respondenternas synvinkel då de kan hamna i underläge ur en maktvinkel. Ur 

respondenternas synvinkel kan det dock vara en fördel vara flera som i vårt fall, så att man 

kan stötta varandra (Trost, 2010, s. 66–67).  

 

Josefina kontaktade sina utvalda förskollärare i Uppsala via mail eller genom direkt kontakt 

på förskolor. Pia kontaktade förskollärare i Enköping genom mail där frågan ställdes på ett 

sätt där personalen på förskolan själva fick välja ut vem som skulle delta i intervjun. Vi båda 

började med att kort informera om vår studie och frågade sedan respondenterna om de ville 

delta. När respondenterna svarat att de var intresserade av att delta lämnade vi ut ett 

informationsblad om studien, se bilaga 1. Efter att respondenterna fått tillgång till 

informationsbladet, och vi fått deras samtycke till att medverka bestämdes datum, tid och 

plats för intervju. Respondenterna fick själva välja ut en för dem trygg plats på deras 

förskola, där vi kunde sitta enskilt utan åhörare och avskilt från barngruppen (Trost, 2010, 

s. 65). I samband med intervjuerna gav vi ut en medgivarblankett som fylldes i av 

respondenterna innan intervjustart se, bilaga 3.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer med våra mobiler och var därmed noga med att informera 

om detta i informationsbladet och även noga med att förklara för respondenterna om vad 

som skulle ske med det inspelade materialet (Bell & Waters 2016, s. 197). Att spela in vårt 

material gav oss chans att lyssna flera gånger och även chans att vara närvarande under 

intervjun (Bell & Waters, 2016, s. 196).  



 

24 

 

6.4 Urval och avgränsningar  

Som vi redogjort för i bakgrunden har förskollärare ett särskilt ansvar att skapa 

förutsättningar för barn att utveckla sin digitala kompetens och medvetet välja digitala 

verktyg och arbetsmetoder. Det nya skrivelserna i läroplanen påverkar i hög grad 

förskollärarens arbete. Därför fann vi det passande att rikta in oss på förskollärare. De 

respondenter vi intervjuade är förskollärare som arbetar på förskolor vi har anknytning till. 

Vi gjorde således ett bekvämlighetsurval. Trost menar att man då tar personer man råkar 

finna och som kan passa in i ens studie (2010, s. 140). Förskollärarna valdes inte enbart ut 

utifrån ett bekvämlighets urval, utan även utifrån vilken ålder det var på barngruppen som 

förskollärarna arbetade i. Pia gjorde därför ett urval i att enbart intervjua förskollärare som 

arbetade med yngre barn och Josefina valde ut förskollärare som arbetade med äldre barn.  

 

Vi valde att endast intervjua förskollärare som arbetade på kommunala förskolor, fördelat 

på två olika kommuner. De respondenter Pia intervjuade arbetade inom en kommun och 

Josefinas i en annan. Vi bedömde att detta inte skulle påverka utfallet av vår studie, då 

samma styrdokument används i hela landet. Anledningen till vårt urval till att begränsa oss 

till kommunala förskolor var för att vi ville att respondenterna skulle arbeta under liknande 

förhållande och för att förskollärarnas inställning inte skulle vara påverkat av att de arbetade 

efter en särskild pedagogisk inriktning.  

6.5 Databearbetning och analysmetod  

Trost menar att bearbetningen av materialet kan ske på olika sätt, han anser att det är ett 

personligt val att exempelvis avgöra om materialet ska transkriberas eller 

sammanfattas (Trost, 2010, s. 150 och s. 156). Vi valde att lyssna igenom materialet av våra 

inspelningar med intervjuguiden framför oss. Vi antecknade respondenternas svar under 

respektive fråga i intervjuguiden. Sedan gick vi igenom de vi hade skrivit, för att urskilja 

olika teman i vårt material, vi redovisar resultaten under dessa teman, ”Praktiska 

förutsättningar”, ”Förändrad skrivelse”, och ”För och nackdelar med digitala verktyg”. 

Intervjuerna är därmed en sammanfattning av de respondenterna sa. Att sammanfatta sin 

data gör att all data från intervjuerna får samma struktur och därmed blir det lätt att analysera 

datan menar Trost (2010, s. 150). 

6.6 Reflektion över metoden 

Vi valde att begränsa oss till ett urval på tio stycken respondenter eftersom intervjuer som 

metod är tidskrävande (Bell & Waters, 2016, s. 190). Vidare anser Trost att trovärdigheten 

ifrågasätts om materialet är svårhanterligt och risk finns att forskaren missar betydelsefulla 

detaljer, därför bör urval av respondenter begränsas (2010, s. 143). Vi upplevde att fem 

stycken intervjuer var gav oss ett hanterbart material där vi kunde urskilja mönster och 

återkommande teman i respondenternas svar. Med vår samtalsundersökning i denna studie 

var målet att “fånga in och kartlägga alla de olika uppfattningarna som finns” (Esaiasson 

m.fl. 2017, s. 229). I denna studie har vi fått svar på hur dessa utvalda respondenter ställer 
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sig till digitaliseringen men med resultatet vi fått tag i går det inte att säga att alla 

förskollärare ställer sig såhär till digitalisering, utan det är enbart en utvald del som har dessa 

upplevelser. Det visade sig att flera av de förskollärare vi intervjuade arbetade som IKT-

ombud, vilket de själva sa kan påverka deras inställning och arbetssätt med digitala verktyg. 

Respondenterna vi intervjuat i denna studie kan därför inte representera förskollärares 

inställning generellt.  

 

Att hitta personer till sin studie och tider som passar både respondent och forskare kan vara 

tidskrävande (Bell & Waters, 2016, s. 202). Därför tog vi snabbt kontakt med respondenter, 

men vi fick lite problem med att finna tider och fick omboka flera utav våra intervjuer på 

grund av att respondenterna snabbt ställde in. Därmed fick inte två utav våra respondenter 

tillgång till intervjuguiden innan. Vid en av intervjuerna ville en respondent genomföra 

intervjun samtidigt som sin kollega, därmed blev det en dubbelintervju med två 

förskollärare. Dessutom blev en respondent sjuk och ställde in intervjun med kort varsel, då 

en kollega från samma förskola erbjöd sig att ställa upp på intervjun. Då det var svårt att få 

tag i respondenter valde vi att intervjua den tidigare sjuka förskolläraren vid ett senare 

tillfälle, trots att förskolan redan fanns med bland respondenterna.  

 

Bell och Waters benämner vikten av att ha insikt i egna åsikter och hålla isär dem från 

studiens redovisade resultat under kvalitativa studier. All data är av vikt för studiens resultat 

(2016, s. 200–201). Vi strävade efter att hålla oss neutrala för att inte påverka respondenterna 

under intervjun och förklarade för respondenterna innan att det var på grund av att vi inte 

ville påverka deras svar på något sätt. 

 

En fördel med intervjuer är dess flexibilitet och att man som forskare kan ge följdfrågor (Bell 

& Waters, 2016, s. 190). Beroende på hur dialogen sker under varje enskild intervju kan 

frågors ordningsföljd och även innehåll variera i en samtalsintervju (Esaiasson m.fl. 2017, 

s. 236). Våra intervjuer såg inte exakt lika ut, utan vi följde upp det respondenterna sa och 

hoppade ibland över frågor om respondenten redan svarat på detta område under tidigare 

fråga. Vilket visade sig att svaren inte blev så utförliga som när vi ställde frågan direkt.  

6.7 Reliabilitet och validitet  

Studier med hög reliabilitet kännetecknas av att forskaren får samma resultat vid likvärdiga 

tillvägagångssätt men under olika tillfällen (Bell & Waters, 2016, s. 134). Inför och under 

våra tio intervjutillfällen har vi strävat efter samma tillvägagångsätt och likaså vid 

dokumentation och analys av respondenternas svar. Vi menar att vi därmed så långt det går 

i denna kvalitativa studie försökt att uppnå reliabilitet. Men genom den kvalitativa metod vi 

använt oss av har vi framförallt fått svar på hur respondenterna tänker, känner och fatt i deras 

erfarenheter just nu. Det är alltså möjligt att vid ett annat tillfälle få annorlunda svar. 

 

Begreppet validitet har sitt ursprung i kvantitativ metodologi (Trost, 2010, s. 133). Validitet 

är mått på om ens frågor i studien mäter eller beskriver det man vill undersöka (Bell & 
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Waters, 2016, s. 133–134). Då vi så långt de är möjligt har velat eftersträva validitet 

granskade vi vår intervjuguide för att forskningsfrågor och studiens syfte skulle 

besvaras. Även pilotstudien gjordes med detta i tankarna. För att skapa trovärdighet vid 

kvalitativa metoder bör forskare ta ställning till hur frågor ställs och är formulerade under 

intervju och om det finns följdfrågor. (Trost, 2010, s.133–135). 

6.8 Etiska hänsynstaganden   

Under vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer.  

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera respondenterna om studiens 

syfte, samt vad deras uppgift är. Det innebär även att upplysa respondenterna om att de i 

studien är anonyma, att det inte utgår någon ekonomisk ersättning, att de deltar frivilligt och 

har rätt att avbryta när som helst. Detta tog vi hänsyn till genom att både skriftligt och 

muntligt informera om vid första mötet, i informationsbladet och på själva intervjutillfället. 

Samtyckeskravet innebär att forskare skall inhämta deltagarens samtycke. Detta tog vi 

hänsyn till genom att ge ut ett informationsblad där vi beskrev att det själva får bestämma 

över sin medverkan. Vi samlade in påskrivna medgivarblanketter där vi inhämtade 

deltagarnas samtyckte och informerade att de har rätt att avbryta sin medverkan utan 

negativa konsekvenser, se bilaga 3. Konfidentalitetskravet innebär att studiens deltagare är 

konfidentiella och datainsamlingen och personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Detta informerade vi respondenterna om och togs hänsyn till i studien genom att det i 

redovisningen av vår data inte är möjligt att göra koppling till respondenterna på något 

vis. Våra inspelningar av intervjuerna, förvarades på våra mobiler, som obehöriga ej har 

tillträde till. Även det transkriberade materialet förvarades på våra personliga och låsta 

datorer. Nyttjandekravet innebär att datainsamlingen enbart får användas för studiens 

ändamål. Uppgifterna får inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga 

syften. Respondenterna informerades om detta vid informationstillfället och vi använde 

enbart informationen vi fått av respondenterna till studiens syfte (Vetenskapsrådet 2018).  
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7 Resultat och analys, delstudie ett 

Resultat och analys i delstudie ett och två är disponerade på samma sätt för jämförbarhetens 

skull. Resultatet av våra studier redovisas efter intervjuguidens grundfrågor, se bilaga 2, 

dock i en annan ordning för att framhäva en tydligare struktur. 

 

Resultatdelarna inleds med en respondentbeskrivning, följt av det resultat som framkommit 

i delstudierna under rubrikerna ”Konkret arbete”, ”Kompetens och praktiska förutsättningar” 

samt ”Inställning”. I rubriken ”Konkret arbete” beskrivs förskollärares svar på digital 

kompetens och om de upplever att deras arbete i sin åldersgrupp skiljer sig mot att arbeta 

med barn i andra åldrar, vilket vi kopplat till våra två första forskningsfrågor ”Hur beskriver 

förskollärare sitt arbete med yngre barn utifrån det nya uppdraget” och ”Hur beskriver 

förskollärare sitt arbete med äldre barn utifrån det nya uppdraget”. 

 

Under rubriken ”Kompetens och praktiska förutsättningar” redovisas förskollärares svar på 

hur de ser på sin kompetens, om det finns digitaliseringsplaner eller IKT-grupper och hur 

det materiella förutsättningarna ser ut på deras förskolor, vilket kan kopplas till vår tredje 

forskningsfråga ”Hur beskriver förskollärare sin kompetens för att ta sig an det nya 

uppdraget?”. 

 

I den sista rubriken ”Inställning” samlas förskollärares svar om hur de ser på de förändrade 

skrivelserna gällande digitalisering i Lpfö18, där svar redovisas om hur väl insatta 

förskollärarna känner sig i de nya skrivelserna, om det skett skillnader i deras arbetssätt 

sedan läroplanen trädde i kraft och förskollärarnas beskrivning av för och nackdelar med 

digitala verktyg, vilket kan kopplas till vår fjärde forskningsfråga ”Hur ser förskollärare på 

digitaliseringens betydelse för barns utveckling och lärande?”. 

 

Efter varje rubrik följer en analys, där vi tolkar delstudiernas resultat utifrån den 

sociokulturella teorin som varit utgångspunkt i vår studie samt forskning vi tagit del av inför 

studien. I delstudiernas resultat, lyfts utsagor fram för att öka trovärdigheten av våra 

tolkningar. I resultat och analys har vi namngett förskollärarna i siffror, vi benämner 

förskollärarna som F1, F2, F3, F4, F5. 

 

 

Under detta stycke kommer studiens resultat gällande förskollärare som arbetar på en 

avdelning med yngre barn att redovisas. 

7.1 Respondentbeskrivning  

Här redovisas svar på bakgrundsfrågor, där resultatet visar hur länge respektive förskollärare 

arbetat och med vilken åldersgrupp. Respondenterna arbetar på fyra kommunala förskolor i 
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Enköpings kommun. Då det är relevant för studien redovisas om respondenterna är IKT-

ombud med särskilt ansvar för digitaliseringen på sin förskola.  

 

F1 uppger att hon arbetat som förskollärare i tre år och arbetar med barn mellan ett och tre 

år. F2 har arbetat som förskollärare i snart två år och är IKT-ombud. Barnen hon arbetar med 

är mellan ett och fem år, de är indelade i åldersgrupper och fokuset i denna studie ligger på 

hur arbetet med de yngsta barnen mellan ett och tre år ser ut. F3 har arbetat 11 år, varav tre 

månader på sin nya tjänst med ansvar för förskolans ettåringar. F4 har hunnit arbeta i snart 

två år och är IKT- ombud, hon arbetar på med barn i två till tre års åldern. F5 skiljer sig från 

övriga då hon arbetat mesta tiden i Uppsala kommun under sina 12 år som 

förskollärare. Sedan två år tillbaka arbetar hon i Enköpings kommun med ettåringar. 

Tidigare har hon varit IKT-ombud.  

7.2 Konkret arbete med yngre barn  

Upplever förskollärare som arbetar med yngre barn att deras arbete skiljer sig jämfört 

med förskollärare som arbetar med äldre barn? 

En osäkerhet kring hur arbetet med digitalisering ser ut med de äldre barnen upplevs av F1, 

F3 och F4. F4: ”De äldsta arbetar mer med källkritik och gör filmer kan jag tro medan vi 

mest använder plattan, fotar, dokumenterar, yngsta barnen är en utmaning, att få in IKT i 

arbetet”. F5 uppger att: ”det är en jättestor skillnad”. Samtliga berättar att de har som mål att 

få in undervisning om källkritik med appen Green screen. F2 och F5 berättar att de använder 

robotar i utbildningen med barnen, de använder så kallade Blue-bots och Bee-bots som går 

att programmera. F2 och F5 menar att dessa verktyg fångar de yngre barnens intresse för att 

utforska digitala verktyg närmare. F2 förklarar att de har arbetat med en digital boll kallad 

Sphero, vilken är ihopkopplad med lärplattan på ett sätt som gör att bollen styrs genom 

navigering på lärplattan, här beskriver hon att: “de yngre barnen mest fascineras av bollens 

rörelse och vill jaga den medan de äldre barnen förstår att det är genom lärplattan bollen rör 

sig och arbetar mer med hur de ska navigera på lärplattan för att bollen ska åka dit de vill ”.  

 

F3 arbetar med QR-koder och tror att arbetet med äldre barn innebär att barnen kan spela in 

sin röst med något de vill ha med på en QR-kod, vilket hon menar är svårt med ettåringarna. 

Det konkreta arbetet med de yngre barnen beskrivs av samtliga respondenter att skapa 

förståelse över olika verktygs funktioner genom att barnen får utforska verktygen, 

exempelvis fota eller scanna QR-koder med lärplattan tillsammans med en pedagog. Det 

konkreta arbetet kan även handla om dokumentation som visas och reflekteras kring enligt 

F1, F3 och F5. F1 och F3 beskriver konkret arbete med sagoläsning vid smartboard/ 

projicerat på väggen. F3 och F5 arbetar med att förstärka leken genom att projicera upp 

något på väggen som tillför leken något. F2 tar upp att de använder mikroskåpägg.  

 

Hur beskriver förskollärarna digital kompetens samt adekvat digital kompetens?  

Samtliga respondenter beskriver att digital kompetens handlar om att kunna förstå sig på och 

använda digitala verktyg. Här är svaren kortfattade överlag och respondenterna vill gärna 

prata om hur de arbetar för att utveckla digital kompetens hos barnen istället. F5 uttrycker 
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sig: ” Det är viktigt att prata gemensamt om det i huset, lyfta vad det är för oss just nu, vad 

satsar vi på nu, vad erbjuder vi, vi erbjuder inte en Ipad med spel app som barnen sitter med, 

vi har en tanke med det vi gör istället. Det är jättespännande”. F5 säger: “Med de allra yngsta 

är det jättesvårt att veta vad som är adekvat, men att börja lära känna ett verktyg, få en 

upplevelse av någonting som du inte får hemma, utan nåt vi kan erbjuda här, nån upplevelse”. 

F1 säger så här: “Det är väl att de ska få en början till digitala världen, de ska förstå lite grann 

hur man går in i olika appar, hur en QR-kod fungerar, mycket praktiskt som de kommer att 

behöva längre fram tror jag”. 

 

Analys 

Redogörelsen över hur förskollärarna i min studie arbetar med digitalisering visar att 

samtliga främst arbetar med att skapa förståelse och låta barnen använda digitala verktyg 

genom att få utforska verktygen med en pedagog som stöd för att lära sig hantera dessa. 

Förskollärarna tar ställning till barnens förståelse och kompetens att hantera olika verktyg 

och stöttar barnen att vidareutvecklas genom att låta dem testa på andra sätt att använda 

verktygen på med stöttning av en pedagog. Detta går att koppla till sociokulturella teorins 

begrepp proximal utvecklingszon (Hwang & Nilsson, 2003, s. 66–68; Säljö, 2005, s. 128). 

Förskollärarna beskriver att de arbetar för att väcka ett intresse och skapa sammanhang inom 

digitalisering för barnen. Enligt sociokulturell teori menas vi förstå vår omvärld genom 

mediering vilket förklaras genom användning av fysiska och psykiska redskap, språket ses 

som ett av vårt viktigaste verktyg för att förstå vår omvärld, genom samspel och 

kommunikation med andra människor (Säljö, 2014, s. 300–301). Jag tolkar förskollärarnas 

arbete att de medvetet sätter ord på arbetet med digitala verktyg och upplevelser barnen tar 

del av för att skapa förståelse hos barnen. Det framkommer i resultatet att arbetet med 

digitala verktyg kan ske med fler barn, vilket bjuder in till samspel och kommunikation 

mellan barnen och även med pedagogen. 

 

Min tolkning är att respondenterna har en medvetenhet gällande Skolverkets fyra aspekter 

av digital kompetens, dock kan arbetet utvecklas för att samtliga aspekter ska få en plats i 

undervisningen för de yngsta barnen. Denna tolkning gör jag då mitt resultat visar att 

förskollärarna påbörjat ett arbete med att lära barnen grunderna i digital teknik och för att 

det finns en vilja att påbörja ett arbete med källkritik. Min tolkning är att förskollärarna via 

programmeringsrobotar vill väcka ett intresse för att arbeta vidare med programmering.  

 

Av resultatet som framkom gällande hur förskollärarna konkret använder digitala verktyg i 

sitt arbete tolkar jag det som att det undervisas om digitala verktyg då barnen får utforska 

exempelvis kameran på lärplattan genom att hantera den med stöd av en pedagog. Samtidigt 

undervisar förskollärarna genom digital teknik då exempelvis sagor eller 

dokumentationsbilder projiceras på väggen. Denna undervisningsmetod möjliggör enligt 

min tolkning för samspel och kommunikation, som anses viktigt för utveckling enligt 

sociokulturell teori (Säljö, 2005, s. 125–126).  
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7.3 Kompetens och praktiska förutsättningar  

Vilken utbildning har förskollärarna fått inom digitaliseringsområdet och finns behov 

av kompetensutveckling?  

Det framkommer att respondenterna fått utbildning i form av workshops och samtal på 

ombudsträffar och arbetsplatsträffar. De är nöjda med den utbildning de fått men fyra av fem 

önskar ändå mer praktisk utbildning (F1, F2, F3 och F4). 

 

Samtliga respondenter är eniga om att inställningen påverkas av utbildning, det framkommer 

att användningen ökar när det finns kunskap om hur saker ska användas. F2 och F4 svarar 

att de som IKT-ombud fått utbildning gällande digitaliseringsarbete med barnen men att 

tiden att överföra det till förskolans övriga pedagoger tyvärr inte funnits. Ett behov av mer 

forskning på området framkommer från F1, F2 och F4.  

 

Finns en digitaliseringsplan, IKT-grupp eller särskilt ansvarig för digital utveckling?  

Enköpings kommun har bestämt att samtliga förskolor ska arbeta fram en digitaliseringsplan 

för att uppnå en likvärdig utbildning, detta framkommer under intervjun med F1 och F4. 

Digitaliseringsplanerna ska vara färdiga under höstterminen 2019 och resultatet visar att 

arbetet påbörjats på studiens samtliga förskolor. På samtliga förskolor finns det IKT- ombud 

som är särskilt ansvariga för förskolans digitala utveckling. Det förklaras att förskolornas 

IKT-ombud fått gå på workshops med kommunens IKT- utvecklare. Innehållet från 

ombudsträffarna ansvarar IKT- ombuden för att föra vidare till sina kollegor för att 

möjliggöra en kompetensutveckling. 

 

Hur beskriver förskollärarna sina materiella förutsättningar? 

F1, F2 och F4 är nöjda med det material som finns för att arbeta med digitala verktyg, de 

beskriver att respektive förskola köpt in material som finns i huset som sedan får användas 

över avdelningarna. Material som gått sönder och otillräcklig ekonomi att införskaffa nytt 

material upplevs som frustrerande (F3 och F5). Rektorerna har satsat på digitalt material för 

att uppdraget att ge barn digital kompetens ska gå att genomföras (F1, F2 och F4). Samtliga 

respondenter uppger att ledningens stöd finns i arbetet med digital teknik. Det framkommer 

även att material finns att låna vid kommunens pedagogiska centrum där manualer och 

verktyg finns att tillgå för den som saknar material på förskolan, dock uppges tiden som ett 

hinder att ta sig dit för att låna (F4). F5 uppger att Enköpings kommun ligger efter gällande 

tillgång till material: “det är stor skillnad mot i Uppsala kommun där förskolorna har tillgång 

till fler lärplattor och projektorer”. 

 

Analys 

Det framkommer att samtliga förskollärare i min studie satt sig in i förändringarna i Lpfö18, 

genom att förskolorna påbörjat en implementering av Lpfö18. Dock uppges att de 

behöver studera förändringarna ytterligare för att känna sig ordentligt insatta i vad uppdraget 

innebär. Förskollärarna säger att de känner att de har kontroll men att de kan bli bättre. 

Begreppet adekvat digital kompetens visar förskollärarna en osäkerhet inför, de nämner att 

begreppet har lyfts men att de inte riktigt kan förklara innebörden. Då läroplanens förändring 

skett nyligen är det enligt min tolkning förståeligt då det framkommer att implementeringen 
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sker under arbetsplatsträffar som är förlagda till ett par tillfällen under året och 

avdelningsplaneringar då tiden redan är knapp att planera och utvärdera aktiviteter för 

utbildning och undervisning.  

 

Jag tolkar resultatet att det finns ett behov av att diskutera de nya skrivelserna gällande 

digitalisering i Lpfö18 mer ingående för att uppnå en likvärdig digital utbildning, inte minst 

gällande digitala verktyg i samband med barns integritet då två av respondenterna inte 

reflekterat över detta. I likhet med tidigare forskning (Ihmeidhet & Al-Maadads 2018; 

Nikolopoulou & Gialamas 2015; Otterborn m.fl. 2018) tolkar jag ett behov av att skapa 

tydligare riktlinjer kring när undervisning om digitala verktyg ska genomföras under 

utbildningen 

 

Dessutom tolkar jag att det finns ett behov av att skapa en klarhet i när undervisning om 

digitala verktyg ska genomföras under utbildningen, det kan vara betydelsefullt för barns 

digitala kunskaper om de har använt sig av digital teknik sporadiskt eller om det har varit en 

naturlig del av förskolans miljö och arbete eftersom mitt resultat visar att det finns en 

osäkerhet i när digitala bör användas under utbildningen, vilket även forskning som vi tagit 

del av inför studien visar (Ihmeidhet & Al-Maadads 2018; Nikolopoulou & Gialamas 2015; 

Otterborn m.fl. 2018).  

 

De förskollärare som deltog i min studie beskrev att de hade fått utbildning inom digital 

teknik, dock såg alla ett generellt behov av mer utbildning, för att hitta nya sätt att använda 

sig av tekniken och för att snabbt kunna arbeta med digitala verktyg: “mitt bland barnen” 

som en förskollärare uttryckte sig. Arbetet med de yngsta barnen beskrevs av 

förskollärarna främst att skapa förståelse för digitala verktyg och att väcka intresse hos 

barnen, arbetet med kritiskt tänkande och problemlösning finns det delvis planer på att 

genomföra men inget som kommit igång ännu. Förskollärarna uttryckte arbetet med barn 

och digital teknik som spännande men även svårt. Detta tolkar jag som att förskollärarna är 

i behov av att förstärka sin kompetens ytterligare för att kunna arbeta med Skolverkets 

samtliga aspekter av digital kompetens. Fyra respondenter uttryckte att de har material för 

att lyckas med det nya uppdraget. Detta går att koppla till Ihmeideh och Al-

Maadads studie som visar att användningen av digitala verktyg ser olika ut och att det delvis 

beror på vilket material och vilken kompetens som finns hos förskollärarna (2018 s. 75). 

 

 

Eftersom mitt resultat visar att förskollärarna delar digitalt material mellan förskolans 

avdelningar, tolkar jag mitt resultat att digitala verktyg skulle kunna användas mer i 

undervisningen om varje avdelning hade tillgång till eget material. Min tolkning är att 

respondenterna ser de digitala verktygen betydelsefulla för att skapa möjligheter för barn att 

utvecklas och lära. Ett mönster som går att urskilja i resultatet är att användandet av digitala 

verktyg på förskolan ska vara något annat än vad barnen möter hemma. Detta kopplar jag 

till att lärandet är situationsbundet och Vygotskij menar att barn påverkas av de erfarenheter 

de möter (Säljö, 2005, s.111). I min tolkning av resultatet ligger användandet av digitala 

verktyg ännu i en utforskande fas, trots att arbetet skett i viss mån tidigare är det först nu en 
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reflektion och utvärdering sker med ett pedagogiskt tänkande kring användandet på 

förskolorna kopplade till min studie. 

7.4 Inställning 

Hur väl insatta känner sig förskollärarna kring skrivelserna om digitalisering?  

Samtal och diskussioner om vad det nya digitaliseringsuppdraget innebär har förts på 

samtliga av delstudiens förskolor. Respondenterna uppgav att de känner sig relativt insatta i 

Lpfö18´s skrivelser gällande digitalisering i förskolans utbildning. Ett behov av att arbeta 

mer med skrivelserna uttrycktes av var och en under intervjuerna: “Hyfsat, jag har inte 

stenkoll men jag har lite koll i alla fall. Jag är IKT- ombud på förskolan och där har vi fått 

lite koll på vad det innebär” (F4).  

 

Förskollärarnas inställning till digitalisering i yngre barngrupper: 

Samtliga respondenter är positiva till Lpöf18´s nya skrivelser och att uppdraget att arbeta 

med digitala verktyg nu är mer tydligt. De uttrycker att de nya skrivelserna är aktuella i vårt 

samhälle idag. Respondenterna redogör för en varierande inställning ute bland pedagoger, 

majoriteten av äldre pedagoger uppfattas ha en osäker och negativ inställning till digital 

teknik. F2 uttrycker sig: “Det känns som att det är dags nu, innan har det stått att man kan 

använda digitala verktyg nu ska vi göra det”. Forskning gällande skärmar och yngre barn har 

lett till att arbetet med digitalisering med yngre barn uppfattas svårt. F1, F2 och F4 känner 

en osäkerhet över hur undervisning ska bedrivas då det ännu finns lite forskning i ämnet, 

dock är de positiva till det nya skrivelserna i Lpfö18. F4 uppger att de nya skrivelserna inte 

tydliggör när under förskolans utbildning arbetet med digitalisering ska ske, hon väcker 

frågan om digitaliseringsarbetet ska ske redan från ettårs åldern eller om det kan vänta?  

 

Upplever förskollärarna skillnader i sitt sätt att arbeta och har det skett förändringar 

i barns lärande sedan Lpfö18 trädde i kraft?  

Läroplanen trädde i kraft i juli i år, respondenterna har inte reflekterat mycket kring hur det 

ökade fokuset på digitalisering har påverkat barns utveckling och lärande. Däremot 

genomsyrade samtliga svar att den pedagogiska medvetenheten har ökat i och med Lpfö18´s 

skärpta skrivelser gällande digitalisering. I resultatet framstod en skillnad i arbetet från 

tidigare då lärplattor användes mer fritt av barnen och aktivitetens syfte inte var medvetet 

genomtänkt ur en pedagogisk synvinkel. F2 beskriver hur de på hennes avdelning numera 

har med digital teknik i planeringen av undervisningen: ”Nu i projektet om kroppen 

planerades det digitala mikroskopäggen in i undervisningen”. Vidare jämför F2 hur arbetet 

förändrats sen två år tillbaka då hon började sin anställning och menar att det är en stor 

skillnad nu, dokumentationen sker i så kallade teamkontrakt där ett digitaliseringsmål finns 

att arbeta efter nu, hon berättar även om det IKT- rum som byggts upp på avdelningen. F2 

menar dessa förändringar beror på Lpfö18´s nya skrivelser. 

 

Hur beskriver förskollärna för/nackdelar med digitala verktyg?  

Respondenterna ser inte många nackdelar med digitala verktyg i förskolan om verktygen 

används med ett pedagogiskt syfte. En nackdel som tas upp är om filmtittande sker som 
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barnpassning berättar F1, F2, F4 och F5. F1 menar att det blir en nackdel om de digitala 

verktygen ersätter traditionellt material. Förskollärarna ser fler fördelar än nackdelar, 

digitala verktyg gör det möjligt att arbeta med fler barn samtidigt (F3), det blir enklare att 

fånga barns intresse med hjälp av digitala verktyg (F2 och F5). F3 och F5 menar att digitala 

verktyg skapar ytterligare en dimension i arbetet och en fördjupning i undervisningen. F5 

menar att med digitala verktyg går det att skapa nya upplevelser för barn. Enligt F3 är digitala 

verktyg ett bra komplement, exempelvis genom att det går att projicera något på väggen som 

passar in i utbildningen. F2 uttrycker: ”Jag kan tänka mig att IKT kan vara negativt hemma 

men kan inte se något negativt på förskolan eftersom vi alltid som vi gör med allt annat 

reflekterar över vad vi jobbar med och hur”.  

 

Hur beskriver förskollärarna barns delaktig och tillgång till digitala verktyg?  

Resultatet visar att barnen i stort inte har fri tillgång till digitala verktyg på någon av 

förskolorna, F1 nämner att de har en digitalfotoram med dokumentation från gångna veckan 

i hallen, denna har barnen alltid tillgång till. Samtliga förskollärare i studien menar att 

digitala verktyg bör användas med ett pedagogiskt syfte med en närvarande pedagog, därav 

denna återhållsamhet. Det framkommer att förskollärarna vill visa barnen att de har 

möjlighet till användning av digitala verktyg och har QR-koder uppsatta för att väcka 

intresse och ge barnen möjlighet att påminnas om att det går att göra något med dem och för 

att barnen ska kunna visa på att de vill använda dem (F1, F3, F4 och F5). Tre av 

förskollärarna uttrycker en vilja av en mer friare tillgång för barnen (F2, F4 och F5).  

 

Hur beskriver förskollärarna barns integritet i samband med digitala verktyg?  

När jag undersökte hur studiens förskollärare arbetar med yngre barns integritet och digitala 

verktyg kunde skillnader i arbetet urskiljas. F2 tog själv upp vikten av att förhålla sig till 

barnens integritet och ha en medvetenhet gällande förhållningssätt då fotografier tas. Detta 

menade förskolläraren var av vikt vidare i livet genom att lära sig hur en bra kompis beter 

sig med digitala verktyg mot andra. F1, F2 och F4 frågade barnen om de ville bli fotade. 

F4 uppgav att GDPR2 har medfört begränsningar i arbetet och att kommunen har egna 

granskade appar de endast får använda sig av. F3 och F5 hade inte reflekterat över 

sambandet men uttryckte att det är viktigt att läsa av de yngsta barnens sätt att förmedla sig 

på: “det vill man att de ska känna att de kan säga ifrån och blir lyssnade på när de visar om 

de inte vill, de yngsta visar och vi får läsa av, försöka se dem” (F3).  

 

Analys 

Samtliga respondenter visar en positiv inställning till förändringarna och menar att digitala 

verktyg är en stor del av dagens samhälle och menar att denna läroplansförändring var aktuell 

att genomföra. Då tre av fem respondenter som deltog i min delstudie valt att ansvara för 

respektive förskolas digitala utvecklingsarbete genom att ta på sig rollen som IKT-ombud 

inverkar det på den positiva inställning resultatet visar gällande förskollärarnas inställning 

till förändringarna i skrivelserna i Lpfö18 och deras inställning till användning av digitala 

verktyg i arbetet.  

                                                      
2 Förkortningen GDPR/ dataskyddsförordningen innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas.  
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Det går inte att se någon skillnad på förskollärarnas inställning till digital teknik och det nya 

skrivelserna i Lpfö18 jämfört med antalet år de varit verksamma som förskollärare. 

Dock gick det att urskilja i resultatet att respondenterna uppfattar pedagogers ålder 

avgörande gällande inställning och användande av digital teknik i sitt arbete. Likt 

Nikolopoulou och Gialamas (2015, s. 417) studies resultat utryckte samtliga respondenter 

att de yngre pedagogerna på förskolorna har en mer positiv inställning och använder sig mer 

av digital teknik i sin undervisning än majoriteten av de äldre pedagogerna som inte har 

samma förkunskaper och naturlig användning av digitala verktyg i sin vardag jämfört med 

yngre pedagoger. Min tolkning är att resultatet av min studie hade kunnat se annorlunda ut 

om jag intervjuat förskollärare som inte valt att fungera som IKT-ombud eller äldre 

förskollärare.  

 

Resultatet visar att barnens tillgång till digitala verktyg är styrd av de vuxnas makt att avgöra 

om verktygen ska tas fram eller inte. Detta resultat samstämmer med Walldén Hillströms 

studies resultat som visar att barns användande av digitala verktyg begränsas av vuxna 

(2014, s. 86–87 och s. 112–114). Det framkommer i resultatet att digitala verktyg 

som lärplattor, mikroskåpägg, programmerbara robotar och projektorer förekommer i 

aktiviteter på förskolorna, verktygen är inte fritt tillgängliga utan det krävs att en pedagog 

plockar fram eller sätter igång dem till barnen. Förskollärarna uppger att de vill att barnen 

ska peka och berätta att de har en önskan om att få använda sig av den digitala tekniken som 

finns. Här tolkar jag det svårt för barnen att kunna förmedla en önskan att få använda 

exempelvis lärplattan om språket inte är utvecklat hos barnen och att det kan behövas stärkas 

upp med bilder där barnen kan peka och kommunicera fram vad de önskar att få använda. 

Förskollärarna är eniga i resultatet att det är på grund av att barnen behöver stöd i sitt 

användande av en pedagog, för att verktygen alltid ska användas med ett genomtänkt syfte. 

Det framkommer att tre respondenter efterfrågar mer forskning inom området. Min tolkning 

är att intresset för kommande forskning bidrar till att förskollärarna i min studie har ett 

medvetet arbetssätt för att gynna barns utveckling.  

  



 

35 

 

8 Resultat och analys, delstudie två 

Under detta stycke kommer studieresultat och analys gällande förskollärare som arbetar på 

en avdelning med äldre barn att redovisas. Resultat och analys är disponerat på samma sätt 

som delstudie ett för jämförbarhetens skull.  

8.1 Respondentbeskrivning  

Nedan redovisas svaret av våra bakgrundsfrågor, där förskollärarna redogör för hur länge de 

arbetat och i vilken åldersgrupp. Eftersom det visat sig vara relevant beskrivs även om 

förskollärarna har ett särskilt ansvar för digitalisering. 

 

Respondenterna arbetar på fyra kommunala förskolor i Uppsala kommun. F1 har arbetat som 

förskollärare i åtta år och arbetar med barn mellan tre till fyra år och har ansvar för en IKT-

grupp på förskolan. F2 har arbetat som förskollärare i 29 år och arbetar med tre till 

femåringar på en förskola som tidigare varit pilotförskola för IKT. F3 tog examen i januari 

i år och har hunnit arbeta i nio månader. Han arbetar i en barngrupp där barnen är mellan två 

till fyra år, även han är IKT-ombud. F4 har arbetat som förskollärare i 15 år och arbetar med 

barn i åldern tre till femår. F5 som arbetat i 18 år, arbetar med fyra till femåringar.  

8.2 Konkret arbete med äldre barn  

Upplever förskollärare som arbetar med äldre barn att deras arbete skiljer sig jämfört med 

förskollärare som arbetar med yngre barn? 

Samtliga förskollärare har svårt att beskriva skillnader eftersom de inte känner till hur andra 

arbetar, men de berättar att de upplever att de arbetar med digitala verktyg på olika sätt 

beroende på ålder hos barn. När jag specifikt frågade efter skillnader, framkom att ju äldre 

barnen är så blir arbetet mer abstrakt och fördjupat (F1, F3) och de äldre barnen har mer 

önskemål om att använda lärplattan (F4, F5). De framkom även att det sker mer diskussioner 

och arbete med etiska aspekter med de äldre barnen (F1). Med de yngsta barnen framkom 

att barn börjat utforska digitala verktyg till exempel genom upplevelser med projektorn eller 

introduceras i hur lärplattor kan användas (F1, F2, F3, F4, F5). Flera utryckte att de arbetade 

eller att det var möjligt att få in undervisning av skriftspråket med hjälp av digitala verktyg 

med äldre barn (F2, F3, F4, F5). Som exempel berättar F5 om att ha barnen med när man 

söker på lärplattan och visar att ”åh nu skriver vi såhär” och F2 lät barnen skriva egna Word 

dokument. F4 och F5 berättar att på deras förskola får de äldre barnen arbeta med 

programmering med Blue-boots. Barnen får testa själva och i stöd med pedagog styra 

robotens riktning på olika mattor. De utforskar även närbilder med digitala microskåpägg. 

På fyra förskolor används QR-koder, F4 och F5 berättar att de äldre barnen nu självständigt 

kan scanna dessa efter att de fått stöd av pedagogerna.  
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Hur beskriver förskollärna digital kompetens samt adekvat digital kompetens?  

Samtliga respondenter redogör för att digital kompetens handlar om att lära barn använda 

digital teknik. F5 menar att det blir ett kompensatoriskt uppdrag att visa för alla barn att 

digital teknik finns, då en skillnad beskrivs i hur mycket barn känner till och kan hantera 

digitala verktyg. De framkommer att förskollärarna vill ge barn möjlighet att utveckla sin 

digitala kompetens genom att visa barn att lärplattor kan användas till mer än att spela. Till 

exempel låta barn få vara med och se hur man kan hitta fakta eller ta bilder med 

lärplattan (F1, F4, F5). Något alla respondenter är eniga om är att begreppet digital 

kompetens behöver diskuteras mer, med alla som arbetar på förskolorna.  

 

Under intervjuerna berättas att arbetet med att utveckla barns digitala kompetens genom att 

arbeta med kritiska tänkande har påbörjats eller att det finns en vilja att börja arbeta med 

detta med hjälp av digital Green screen teknik där man med hjälp av en app kan manipulera 

bild (F2, F3, F4, F5). F1 berättar att kameran på lärplattan används för att ge barn möjlighet 

att bli producenter och ger det som exempel på hur arbetet med adekvat digital kompetens 

sker på den förskolan.  

 

Ingen av förskollärarna har gemensamt diskuterat med kollegor vad adekvat kompetens kan 

betyda. I intervjuerna framkommer att när förskollärarna själva redogör för sin tolkning av 

begreppet adekvat handlar de om att ge barn kompetenser som rustar dem för framtiden (F2, 

F3, F5). Så här uttrycker en förskollärare sig: ” […] jag tänker väl att adekvat för mig styrs 

ju litegrann av vad som krävs i samhället och i barnens vardag helt enkelt. Vad behöver dem 

kunna för att inte halka efter […]” (F3). F2 beskriver att begreppet adekvat är bra eftersom 

hon börjar fundera över vad enskilda barn har för behov. Det framkommer hos två 

förskollärare att begreppet adekvat ger förskolläraren makt. F5 beskriver att hon upplever 

att hon får makt att bedöma vad för kompetens som kan vara viktig att ge barnen. F1 

beskriver att förskolläraren får makt genom att de ofta finns bestämda regler kring 

användningen av digitala verktyg.  

 

Analys  

Resultatet visar att med hjälp av förskolläraren får äldre barn möta digitala verktyg och få 

stöd i att hantera digitala verktyg med hjälp av en vuxen eller av att se en kompis använda 

tekniken. Den proximala utvecklingszonen som är viktigt begrepp inom den teori vi grundar 

vår studie i, handlar just om att stötta barn i aktiviteter där barn inte riktigt kan klara av 

aktiviteten själv, men barnet klarar av aktiviteten om stöd ges av en mer erfaren person 

(Hwang & Nilsson, 2003, s. 66–68). Förskollärarna i studien beskriver att de vill hjälpa 

barnen vidare i sin förståelse och vidga barnens kunskaper om digitala verktyg, vilket kan 

kopplas till den sociokulturella teorin där lärares handlingar ses som betydelsefulla för barns 

utveckling och lärande (Säljö, 2005, s. 120–121). Utifrån mitt resultat tolkar jag det som att 

med äldre barn finns många fördelar med att använda digitala verktyg då förskollärarna 

visade en positiv syn. Men min uppfattning är att det även kan vara mer utmanade att arbeta 

med digitalisering bland äldre barn. Denna tolkning gör jag då förskollärarna i min studie 

pratar om att de upplever att de har makt, att äldre barn har mer önskemål om att få använda 
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lärplattor och då det framkommer i studien att användningen av digitala verktyg sker 

förhållandevist kontrollerat, framförallt vad barnen får använda lärplattorna till. Min 

tolkning är att betoningen på undervisning i Lpfö18 samt de skärpta skrivelserna gällande 

digital kompetens i Lpfö18 och den samhällsdebatt som pågår gällande digitalisering skulle 

kunna medverka till att förskollärare använder digitala verktyg så medvetet som det 

framkommer av intervjuerna. Jag tolkar mitt resultat som att de nya skrivelserna medfört att 

förskollärarna nu börjat att reflekterar mer över hur de digitala verktygen de har ska användas 

i utbildning. Denna tolkning gör jag eftersom resultatet av min studie visar att flera 

förskollärare hade önskan om eller skulle arbeta mera med det som står gällande 

digitalisering i Lpfö18 för att skapa samsyn och utveckla arbetet. De framkommer även i 

resultatet att förskollärarna upplever att de känner att de har makt och att det vill öka barnens 

delaktighet till digitala verktyg, vilket jag anser visar att de är medvetna och är angelägna 

om att reflektera över sitt förhållningssätt och sin användning av digitala verktyg på 

förskolorna.  

 

Min tolkning av resultatet är att de digitala verktygen kompletterar och berikar utbildningen 

i studiens förskolor, de digitala verktygen ersätter inte annat material. Detta framgår i 

förskollärarnas beskrivningar av vad de använder de digitala verktygen till, exempelvis får 

barnen förutom att skriva med pennor testa på att skriva digitalt eller förutom att läsa sagor 

på vanligt vis ibland lyssna på sagor via projekten. Utifrån mitt resultat tolkar jag 

respondenternas svar som att de menar att det sker en progression i barns digitala kompetens 

ju äldre barnen blir.  

 

Mitt resultat visar att arbete utifrån alla fyra aspekter som Skolverket beskriver ingår i digital 

kompetens har påbörjats på förskolor i denna studie. En tolkning jag gör är att de nya 

skrivelserna bland de äldre barnen framförallt lett till att digitala verktyg används för att 

utveckla barns kritiska tänkande och att det lett till att digitala verktyg används för att vidga 

barns förståelse för digitala verktyg. Denna tolkning gör jag eftersom förskollärarna 

beskriver hur de planerar eller har påbörjat ett arbete med att väcka reflektion om bilder 

barnen möter, antingen med kamerafunktionen på lärplattan eller med hjälp av Green screen 

teknik.  

 

Inom den sociokulturella teori som vår studie grundar sig i ses fysiska redskap, artefakter, 

som betydelsefulla för utveckling och lärande (Säljö, 2005, s. 118–119). Jag tolkar mitt 

resultat som att förskollärare i min studie menar att artefakter, framförallt lärplattor och 

projektorer är viktiga redskap i utbildningen för att möjliggöra arbetet med de nya 

skrivelserna i Lpfö18. Både för att lära barnen att hantera digital teknik men även verkar 

dessa artefakter användas för att nå andra ämnen i förskolans läroplan. Mönster som träder 

fram i resultatet är att förskollärarna beskriver att de inte vill lämna barnen själva när digitala 

verktyg används och att de ger barnen möjlighet att använda digital teknik på ett sätt som 

skiljer sig mot hur förskollärarna menar att barn eventuellt får möta lärplattor hemma. Vidare 

visas att förskollärarna utvecklar och vidgar barnens tidigare erfarenheter av digital teknik 

ofta genom gemensamma aktiviteter. Inom den teori som vår studie grundar sig i ses social 

interaktion och samspel som betydelsefullt. De erfarenheter barn möter formar barnets 
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utveckling (Säljö, 2005, s. 111). Genom samspel och kommunikation kan läraren hjälp barn 

att koppla ihop mer abstrakta saker med barns tidigare erfarenheter (Säljö, 2005, s. 125–

126). Här gör jag en koppling till den teori som vår studie grundar sig i eftersom de framkom 

i studien att digitala verktyg ofta används i samspel med andra barn där barn får möta nya 

sätt och fördjupa sin förståelse både om digitala verktyg och andra läroplansområden.  

8.3 Kompetens och praktiska förutsättningar 

Vilken utbildning har förskollärarna fått inom digitaliseringsområdet och finns behov 

av kompetensutveckling?  

Samtliga respondenterna är enade om att mer kompetens behövs på förskolan i stort, hos alla 

pedagoger, inklusive dem själva. Förskollärarna beskriver att de har kollegor som inte är lika 

bekväma med att använda digital teknik. Det framkommer även att yngre förskollärare är 

lite mer positiva till digitalisering (F2, F3, F4, F5). På en förskola framhävs skillnader i hur 

lärplattor används av barnskötare och förskollärare, vilket förskolläraren berättar kanske kan 

bero på skillnader i kunskap och leda till digitala verktyg ibland används som barnpassare 

för att man som pedagog inte vet om teknikens möjligheter (F3). F2 nämner att hon känner 

sig bekväm i det pedagogiska användandet med barnen. Hon önskar istället mer kunskap i 

hur digitala verktyg kan används för att underlätta arbetet som förskollärare. F3 uttrycker sig 

såhär gällande behov av kompetens inom något särskilt område: ”Ja, egentligen skulle jag 

svara allt […] ibland blir det att man kör samma sak dag ut och dag in, man försöker tänka 

utanför boxen, men det är inte lätt på egen hand […] ” (F3). Samtliga nämner att en stor 

omorganisation skett i Uppsala kommun vilket påverkat deras möjligheter till fortbildning 

inom digitalisering. Det har förekommit interna utbildningar inom digitalisering (F2, F3) 

och F4 har fått gått på en workshop för att vidareutbilda sig inom digitalisering.  

  

Finns en digitaliseringsplan, IKT-grupp eller särskilt ansvarig för digital utveckling?  

Det fanns ingen digitaliseringsplan på någon av förskolorna. På en arbetsplats framkom att 

digitaliseringen ingick som ett av de prioriterade områden förskolan skulle arbeta extra med 

i och med att Lpfö18 börjat gälla (F4, F5). På en förskola berättar förskolläraren att de 

arbetat så pass länge med IKT att de därmed alltid strävar mot de nationella målen gällande 

digitalisering på förskolan. F3 berättar såhär: ”Vi försöker komma åt dom målen vi har 

annars via IKT och då når vi ju IKT målen också” (F3). Två förskolor utmärker sig genom 

att de har IKT-grupper som ansvarar för IKT utvecklingen. Båda F1 och F3 som berättar att 

de har IKT-grupper är också med som ombud för dessa. På den ena förskolan har det hittills 

bara hunnit med en träff med IKT-gruppen, fast tanken är att flera ska ske (F3). På den andra, 

berättar F1 att han ska skapa en dagordning för träffarna som sedan ska ske en gång i 

månaden och berättar att det finns mycket att ta itu med gällande digitalisering på förskolan.  

 

Hur beskriver förskollärarna sina materiella förutsättningar?  

Samtliga förskollärare nämner att de använder sig av lärplattor och projektorer. Det nämns 

som önskemål att en bärbar projektor skulle underlätta och att fler lärplattor skulle vara bra 

(F4, F5). På den förskola som varit IKT pilot förskola anser förskolläraren sig ha tillräckligt 
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med material men önskar en egen laptop till barnen (F2). Det framkommer att F3 saknar 

äldre teknik och önskar sig stora lärplattor så barnen kan arbeta tillsammans. Fyra av fem 

berättar att de lånar digitalt material av varandra på förskolan (F2, F3, F4, F5). Detta lyfts 

fram som lite problematiskt eftersom anpassning i undervisning behöver ske efter hur andra 

pedagoger arbetar (F3, F4, F5). Det framkommer även att tillgång till digitala verktyg ofta 

blir en ekonomisk fråga (F1, F3, F4, F5).  

 

Analys 

I Otterborn studie visas att pedagoger önskade en anpassning i förskolans digitala material, 

vilket även min studie visar, då förskollärarna gav exempel på material de önskade skulle 

finnas på förskolorna under intervjuerna (2018, s. 731–734). Jag tolkar resultat som att 

förskollärarna beskriver att de har praktiska förutsättningar för att kunna möjliggöra det nya 

kravet på att digitala verktyg “ska” användas i utbildningen, men det finns tendenser till att 

förskollärares arbete skulle förenklas och underlättas om förskolorna hade bättre ekonomi. 

Eftersom det först i år står i förskolans läroplan att den digitala miljön “ska” innehålla 

tillgång till digitala verktyg och att digitala verktyg “ska” användas tror jag att i framtiden 

kommer inte förskollärare behöva låna material av varandra i lika stor omfattning som min 

studie visar.  

 

Likt det resultat Otterborn m.fl. (2018, s. 731–734) samt Marklund och Dunkels (2016, s. 

299–302) funnit tolkar jag resultatet av min studie att även dessa förskollärares kompetens 

behövs vidgas och fördjupas, även om resultatet visar att detta upplevs varierande hos 

förskollärarna. Eftersom Lpfö18 fortfarande är en så pass ny läroplan med omfattande 

förändringar tror jag att förskollärarnas kunskaper kommer fördjupas så småningom, 

eftersom resultatet visar att de finns planerar på att arbeta mer med de nya delar i Lpfö18 me 

och då det framkommer under intervjuerna att de bearbetas fram nya interna 

utvecklingsmöjligheter, till exempel IKT-grupper.  

8.4 Inställning 

Hur väl insatta känner sig förskollärarna kring skrivelserna om digitalisering?  

Samtliga berättar att de läst vad som står om digitalisering i Lpfö18. Det framkommer ett 

varierande resultat när jag frågar hur väl insatta de känner sig, förskollärarna verkar inte fullt 

insatta och svävar lite i svar på frågan. F2 berättar att hon har hygglig koll och F1 berättar 

att han inte känner sig ”jättemycket insatt, lite mitt emellan”. Det framkommer ett behov av 

att lyfta ut citat och läsa de som står ordagrant för att kunna diskutera mer ingående och 

gemensamt (F2, F3) och F4 och F5 berättar att mer arbete behövs kring de som står.  

 

Förskollärarnas inställning till digitalisering i Lpfö18 i äldre barngrupper:  

Samtliga förskollärare lyfter fram de som viktigt att det idag står om digital kompetens och 

mer om digitalisering i Lpfö18 med motiveringen att barn behöver det här i det samhället 

som de växer upp i. F1 berättar såhär: “Barn föds in i det här digitala […] dom kan det här, 

dom har varit med om de […] vi ska jobba med barnens erfarenheter, kunskaper och 
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intressen, och där är de digitala en stor del “. Samtliga uttrycker att de är positiva till 

förändringen i Lpfö18. Det framkommer att skrivelserna angående digitalisering medfört att 

det nu blivit ett mer tydligt uppdrag (F2, F3, F4, F5). F5 berättar att hon tycker att det som 

står gällande digitalisering skrevs på ett bra sätt, att det visar vad uppdraget handlar om och 

vilka kompetenser barn behöver. F4 berättar att hon menar att det är ”ganska tydligt utifrån 

att man själv kan göra en tolkning” att man kan anpassa undervisningen efter sin egna 

kompetens och ändå känna att man följt läroplanen.  

 

Upplever förskollärarna skillnader i sitt sätt att arbeta och har det skett förändringar 

i barns lärande sedan de började arbete utifrån Lpfö18?  

Samtliga förskollärare berättar att de inte kan koppla ihop att de nya skrivelserna i Lpfö18 

medfört förändringar i barns lärande. Det framkommer dock att F3 sett skillnad gällande 

barns förmåga till kritiska tänkande, han berättar såhär: ”Jag kan väl se att det här som de 

äldre barnen har jobbat med, det här med att man inte ska tro på allt man ser, den biten börjar 

bli bättre. För nu har de börjat ifrågasätta […] “det där vad nog inte på riktigt för att” […] 

” (F3). Samtliga berättar att de upplever att de sett en skillnad i barns kunnande om vad 

en lärplatta praktiskt kan användas till och att barn snabbt lär sig digital teknik i förskolan. 

Dock menar de att det inte går att förknippa med det nya skrivelserna i Lpfö18 eftersom 

barnen fått använda digital teknik och lärplattor redan innan Lpfö18 trädde i kraft.  

  

Förskollärarna berättar att inga stora förändringar har skett på deras arbetsplatser sedan 

Lpfö18 trädde i kraft, eftersom samtliga förskollärare redan innan Lpfö18 trädde i kraft 

arbetat med digitalisering. De som framkommer hos samtliga är att det har skapats en större 

medvetenhet om att digitalisering ska ingå i utbildningen. Så här svarade F2 när jag frågade 

om hon tycker att det blivit några skillnader: ” […] nu kan vi luta oss mot läroplanen, att det 

ska ge någonting, att det ska ha ett syfte, med varför har de barnet en lärplatta nu? varför 

använder det barnet den appen? […] ” (F2).  

  

Det framkommer av intervjuerna att förskollärarna är medvetna om att det finns vuxna som 

är oroliga över att digitala verktyg används och förskollärarna berättar under intervjuerna att 

många ser faror med att använda lärplattor, därför berättas att det är viktigt att kommunicera 

hur digitala verktyg används på förskolan (F1, F3, F4, F5). Det digitala upplevs som mer 

”laddat” (F1), och det är ”en het potatis med skärmtid, […] det känner man ju när man jobbar 

själv också, att man har någon liten som kollar en över axel, […]” (F5).  

 

Hur beskriver förskollärna för/nackdelar med digitala verktyg?  

Samtliga förskollärare hade svårt att ge exempel på nackdelar, dock ses de som en risk att 

digitala verktygen används på fel sätt, som barnpassare eller tidsfördriv utan syfte. Detta är 

en synpunkt som samtliga framhåller, digitala verktyg ska användas med medvetet syfte. F2 

uttrycker att hon ser en fara i att lämna barn ensamma med lärplattor, det blir då omöjligt att 

kunna stötta ett lärande. En annan nackdel som framkommer är att förskollärarna beskriver 

att de upplever att de har makt, eftersom de väljer ut vad barn får göra med digitala 

verktyg och hur de får använda digital teknik (F1, F2, F5). F2 berättar att hon upplever att 

det blir skillnader i barns utbildning trots att vi ska ha en likvärdig förskola, då hon menar 
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att pedagogers förhållningsätt har en avgörande roll, hon berättar såhär ” […] hur man är 

och vad man kan och vad man törs, det avgör ju jättemycket […] vi har sådan makt” (F2).  

 

Förskollärarna ser desto fler fördelar med digitala verktyg, lärplattor möjliggör för barn att 

möta nya språk, få nya intryck och fler uttrycksätt (F1). Lärplattor kan vara bra som 

språkmässigt stöd genom att förskollärare kan anpassa stöd till enskilda barns behov (F2). 

Projektorn fångar barn lätt och det går att hålla kvar ett intresse i barngruppen gällande olika 

projekt genom att titta på filmer gemensamt (F5). Projektorn kan användas som stöd vid 

läsning genom att bilder kan projiceras, vilket kan fånga många barn (F4). Projektorn kan 

användas för gemensam reflektion med barn, och då kan man få inblick i barns värld (F2).  

 

Hur beskriver förskollärarna barns delaktig och tillgång till digitala verktyg?  

Det framkommer under intervjuerna att två förskollärare vill öka barnens tillgång till digitala 

verktyg mer (F2, F3). F5 vill öka barnens delaktighet genom att låta barn vara med och 

dokumentera med lärplattan. Samtliga förskollärare berättar att barnen inte har fri tillgång 

till digitala verktyg på deras förskolor och att lärplattor som är tänkta för barn förvaras på ett 

sådant sätt att barnen måste fråga efter dem för att kunna använda dem.  

  

Hur beskriver förskollärarna barns integritet i samband med digitala verktyg?  

De fyra förskollärare som fick frågan ”Hur ser du på barns integritet i samband med digitala 

verktyg” beskriver alla om vikten av att värna om barns integritet och respektera barns 

åsikter, de ger som exempel att de alltid frågar barn om de vill vara med på bilder. Samtliga 

förskollärare berättar även att de är noga med att tänka på barns integritet när bilder 

publiceras på dokumentationsverktyget Unikum (F2, F3, F4, F5).  

 

Analys  

Likt det resultat Otterborn m.fl. (2018) funnit i sin forskning har de förskollärare jag 

intervjuat börjat att integrera digitala verktyg i praktiken och uppvisade ett intresse och 

engagemang att arbeta med digital teknik. Under intervjuerna uppfattar jag en vilja och en 

nyfikenhet till att arbeta med de nya digitaliseringsdelarna i Lfpö18. Samtliga förskollärare 

redogör för en positiv syn till förändringarna i Lpfö18. Att förskollärarna jag vänt mig till 

ställer sig så pass positiva kan kanske bero på att mitt resultat visar att dessa förskollärare 

redan arbetat med digitala verktyg på olika sätt i barnens utbildning redan innan Lpfö18 

trädde i kraft. Jag tolkar det som att förskollärarna därmed sett vilka möjligheter som kan 

skapas och därför är positiva till skrivelserna om att digitala verktyg ”ska” användas. Vidare 

tror jag att det kan ha varit avgörande för förskollärarnas inställning att flera av dem själva 

har ett stort eget intresse för digitaliseringsområdet och tagit på sig rollen som IKT-ombud.  

 

Jag tolkar resultat där förskollärarna beskriver att de inte skett stora förändringar i deras 

arbetssätt förutom att det skapats en större medvetenhet i användandet sedan Lpfö18 trädde 

i kraft som förståeligt, då resultatet visar att de redan tidigare använt digitala verktyg i 

utbildningen. Hade jag istället vänt mig till respondenter som inte tidigare använt digitala 

verktyg i förskolans utbildning, utan istället precis börjat med det nu när Lpfö18 trädde i 

kraft och det står att man “ska”, hade kanske inställningen och arbetet med implementering 
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av digitaliseringsdelarna i Lpfö18 varit annorlunda. Min uppfattning är att samtliga 

förskollärare tyckte att det var dags för mer omfattande skrivelser om digitalisering i 

förskolan läroplan, då förskollärarna framhäver i intervjuerna att digital kompetens behövs 

i dagens samhälle och barnen behöver kunskap om digital teknik. Ett liknande resultat går 

att se i Wallden Hillströms studie, där förskollärarna ser det som värdefullt att ge barn digital 

kompetens och öka barns nyfikenhet för digital teknik (2014, s. 68). Eftersom förskollärarna 

i min studie menar att uppdraget nu blir mer tydligt och att det i Lpfö18 beskrivs mer 

ingående vilka kompetenser som man ska möjliggöra att barnen får, är min tolkning att 

skrivelserna gällande digitalisering i Lpfö18 medfört att det idag är lättare att möta ett 

eventuellt motstånd hos vårdnadshavare till digitala verktyg och lättare att förklara varför 

digitala verktyg används, genom att de nu går att ge hänvisningar till Lpfö18.  

 

En förskollärare låter förstå att hon är nöjd med att någon gång introducera barnen för 

digitala verktyg, medan någon annan förskollärare redogör för att på sin förskola används 

digitala verktyg väldigt mycket och de får in digitalisering i alla projekt. Likt det resultat 

Walldén Hillström (2014, s. 112) funnit i sin studie förvaras lärplattor inte synligt framme 

på förskolorna och mitt resultat visar att de digitala verktygen ännu inte har samma självklara 

plats i lärmiljön, min uppfattning är att vissa förskollärare var nöjda med att de digitala 

verktygen togs fram ibland, medan andra berättade att de försökt sätta upp material för att 

påminna barnen om att de digitala verktygen fanns för att de ville öka barnens användning 

och tillgång. Detta visar enligt mig att trots att uppdraget förtydligats i Lpfö18 med mål att 

ge alla barn en likvärdig digitala kompetens, så kommer en likvärdighet inte skapas då 

studien visar på variationer i barnens utbildning.  
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9 Diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares inställning till förändringarna 

i Lpfö18 angående digitalisering inklusive deras uppfattning om vad den skärpta 

framskrivningen rörande digitaliseringen inneburit för arbetet i olika åldersgrupper. I 

diskussionen nedan kommer vi att jämföra det resultat som framkommit i delstudie ett, där 

förskollärarna arbetar med yngre barn och jämföra detta resultat med delstudie två, där 

förskollärarna arbetar med äldre barn. Resultat av båda delstudierna diskuteras och jämförs 

utöver teoretiska perspektivet även i relation till den tidigare forskning vi presenterat som en 

fortsättning på delstudiernas analyser. För tydlighetens skull redovisas diskussionen under 

samma rubriker som i delstudiernas resultat och analyser.  

9.1 Konkret arbete  

Båda delstudierna visar att digitala verktyg främst används i samspel med andra, både barn 

och vuxna. Förskollärarna i studien beskriver sin roll som viktig för barns utveckling, detta 

kopplar vi till den sociokulturella teorin (Säljö, 2005, s. 120–121). Nilsen menar att en risk 

med digitala aktiviteter är att man som förskollärare säger ifrån sig den pedagogiska rollen 

då barn anses behärska digitala verktyg (2018, s. 114). I vår studie framkom 

att samtliga förskollärare beskriver att de vill vara närvarande vid aktiviteter med digitala 

verktyg. Vi tolkar att detta beror på att förskollärare vill skapa sig en uppfattning om barns 

utveckling för att identifiera barns olika proximala utvecklingszoner och hjälpa barn vidare 

i sin förståelse (Hwang & Nilsson, 2003, s. 66–68). Enligt vår studie menar förskollärare att 

det är viktigt att kunna uppmärksamma områden och förmågor där barn behöver stöttning, 

vilket kan kopplas till det sociokulturella begreppet scaffolding, eftersom förskollärarna 

beskriver att de är angelägna om att vidga barnens förståelse av digitala verktyg, vilket vi då 

menar hjälper barnet framåt i sitt lärande (Säljö, 2005, s. 123). Nilsen visar att det finns en 

skillnad i hur mycket stöttning yngre och äldre barn behöver i aktiviteter med lärplattor 

(2018, s. 96–97). Våra studier visar ett liknande resultat, då förskollärare i delstudie två ger 

exempel på aktiviteter med digitala verktyg där äldre barn kan hantera tekniken självständigt. 

I delstudie ett uppfattade vi det som att förskollärarna introducerade digital teknik för att 

skapa förståelse genom att barnen fick uppleva tekniken på olika sätt. Enligt oss är ett stöd 

från förskollärare viktigt för att barn på sikt ska kunna hantera digitala verktyg självständigt. 

Detta är inget som överraskar oss, då man måste börja i barns proximala utvecklingszon, 

genom att skapa sammanhang och meningsfulla aktiviteter som småningom kan leda till 

självständighet. 

 

Digitala verktyg och framförallt lärplattor har fått genomslag i båda 

delstudiernas förskolor. I forskning vi tagit del av, ses lärplattor som ett stöd för lärande 

(Marklund & Dunkels, 2016, s. 299: Walldén Hillström 2014, s. 68). Nilsens (2018) studie 

visar att förskollärare ofta har fokus på det pedagogiska innehållet när lärplattor används, 
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våra delstudier visar ett likande resultat. Nilsens resultat visar vidare på att när det är vuxna 

som har startat aktiviteter med lärplattor sjönk barnens engagemang (2018, s. 103–104 och 

s. 109). Av det resultat vi fått är vår tolkning att förskollärare snarare upplevde att barns 

engagemang ökade när digitala verktyg används. I den sociokulturella teorin har artefakter 

en betydelsefull roll för utveckling och lärande (Säljö, 2005, s. 118–119). Förskollärarna i 

vår studie visade en positivitet till användning av artefakten lärplattor, dock anser vi med 

tanke på ovanstående forskning att det är av vikt att se till att det pedagogiska syftet inte sker 

på bekostnad av barns intresse. Då vi menar att barnens intresse är betydelsefullt för 

samspelet som möjliggör för lärande och utveckling. I Dong och Mertalas resultat visas att 

undervisning genom filmtittande inte gynnar barns kunskaper utan barn fokuserar på filmen 

(2019, s. 8–9). Vilket vi anser visar hur viktigt det är som förskollärare att ha en medvetenhet 

i när digitala verktyg kan vara bra att använda, vilket förskollärarna i vår studie uppvisade. 

 

Vår uppfattning är att samtliga av studiens förskollärare följer uppdraget, att digitala verktyg 

”ska” användas, utbildning sker både om och genom digitala verktyg på studiens förskolor. 

Förskollärarna i studien menar att skrivelserna medfört att det numera inte är förskollärarens 

intresse som kan avgöra arbetet, nu måste alla förskollärare rätta sig efter Lpfö18. I 

forskningsresultat vi tagit del av framkommer att det krävs tydligare riktlinjer och 

kompetensutveckling för att förskollärarens intresse inte ska avgöra hur digitala verktyg 

implementeras (Otterborn m.fl., 2018, s. 729). Detta är något vår studie bekräftar. 

 

I Otterborn m.fl. (2018, s. 733) forskning framkom att förskollärarna i studien genomfört 

förändraringar i sitt arbete innan beslutsdirektiv tagits, exempelvis arbete med 

programmerings verktyg i sin undervisning trots att detta inte fanns med i läroplanen som 

gällde då studiens genomfördes. Detta visar även vår studie, förskollärare har börjat använda 

digitala verktyg redan innan det stod i läroplanen att man ”ska”. Detta visar på att det var 

dags nu med mer omfattande skrivelser gällande digitalisering, enligt oss kunde revideringen 

skett tidigare eftersom digital teknik funnit länge i vårt samhälle och som vår studie visar 

hade digitala verktyg redan börjats att implementeras på förskolor redan innan Lpfö18 trädde 

i kraft.  

 

Skillnader i yngre och äldre barns utbildning 

Undervisning med digitala verktyg med yngre och äldre barn skiljer sig åt enligt vår studie. 

I jämförelse av delstudiernas resultat har vi kommit fram till att arbetet med källkritik 

delvis har påbörjats med de äldre barnen och det finns en vilja att arbeta med detta mer bland 

förskollärarna i båda studierna. Resultatet visar att äldre barns undervisning berör fler ämnen 

genom att förskollärarna som arbetade med äldre barn beskrev flera olika aktiviteter där 

barnen via digitala verktyg fick möjlighet att fördjupa kunskap inom olika områden. Till 

skillnad i utbildningen med de yngsta barnen i vår studie där arbetet att ge barn digital 

kompetens sker genom att fånga barnens intresse och skapa förståelse om den digitala 

tekniken. Gällande skillnader på barns lärande sedan Lpfö18 trädde i kraft visar resultatet av 

delstudie ett att förskollärarna inte reflekterat över skillnader i barns lärande och att det är 

för tidigt att säga. Medan det i delstudie två framkom att en förskollärare sett förändringar i 

barns förmåga att tänka kritiskt. I delstudie ett arbetade förskollärare främst med att barnen 
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skulle få utforska för att få förståelse för digitala verktyg, medan i delstudie två berättar 

förskollärarna generellt att de arbetade mer fördjupat, vilket enligt oss gör det förståeligt att 

förskollärarna i delstudie ett inte reflekterat över något förändrat lärande. I delstudie ett 

framkommer en upplevelse av att digitaliseringsarbetet med yngre barn är svårt. Detta 

speglar behovet av mer kompetens hos förskollärarna, troligtvis skulle arbetet upplevas 

mindre svårt om fortbildning gavs, då forskning vi tagit del av visar på att utbildningen 

förändrats genom att förskollärare får mer kompetens (Nikolopolou & Gilamas, 2015, s. 

421–422).  

9.2 Kompetens och praktiska förutsättningar 

Enligt Skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (Lpfö18, 

s. 6). Vår studie visar en skillnad i förskollärarnas inställning till hur stor del och hur pass 

mycket barnen ska få möta digital teknik i förskolan och även en skillnad i deras materiella 

förutsättningar. Delstudierna visar även att förskollärarna själva uttrycker att det ligger makt 

i ens roll som förskollärare. Makt att bestämma när, hur länge och vad barnen får möjlighet 

att utveckla digital kompetens inom. Gemensamt visar våra delstudier att det finns olikheter 

i vad som görs. Detta visar enligt oss att det nya skrivelserna i Lpfö18 ändå inte skapar en 

likvärdighet som var ett utav målen med att revidera läroplanen och lyfta fram digital 

kompetens. Enligt det resultat vi funnit påverkas barns möjligheter att bli mer delaktiga i 

samhället genom barns möjlighet att utveckla digital kompetens, då resultatet visar att 

digitalisering nu blir en tydligare del förskolans utbildning. Dock visar resultat i båda 

delstudierna på ett behov av att pedagoger på förskolan fördjupar sig i vad skrivelserna 

betyder och när det digitala arbetet ska ske.  

 

En likhet vi funnit i båda delstudierna är att möjligheterna att arbeta med digitalisering skulle 

förbättras med ett större utbud av material. Ihmeideh och Al-Maadads forskning visar att 

kompetens och materialtillgång har en betydande roll för hur digitala verktyg används (2018, 

s. 75). Vi anser att det inte går att få in digitaliseringen som en naturlig del i utbildningen 

om det som i vårt resultat visar att förskollärare ofta lånar material av varandra. Därmed ser 

vi en risk att barn inte får möta digitala verktyg på ett likvärdigt sätt. I Enköping finns det på 

alla förskolor grupper som arbetar med att utveckla digitaliseringen, men detta finns endast 

på två utav fem förskolor i Uppsala, vilket visar en skillnad i förskollärarnas förutsättningar.  

 

Vår studie visar att genom att arbeta med digitala verktyg kan förskollärare skapa 

förutsättningar att arbeta med integritet i förskolan, vilket också är ett av förskolans uppdrag 

(Lpfö18, s. 7). Vi tolkar brister i barns rätt till integritet, då samtliga förskollärare inte 

uppvisade en medvetenhet kring detta. Tidsbrist är ett gemensamt resultat i båda delstudierna 

när det gäller kompetensutveckling. I delstudie två framkom att en omorganisation nyligen 

skett, vilket förskollärarna menade påverkade möjligheten till fortbildning. Vår studie visar 

vikten av att rektorer organiserar för förskollärare att få kompetensutveckling och föra 

vidare kunskaper internt, då vi uppfattar ett behov av detta under intervjuerna. Vi ser annars 

en risk med att förskollärares arbete med digitaliserings delarna i Lpfö18 stannar av. Sex av 
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tio förskollärare i vår studie tog upp att äldre pedagoger är i behov av mer kompetens, vilket 

även framkommit i forskning (Nikolopoulou & Gialamas, 2015, s. 417). Vi anser det 

anmärkningsvärt att förskollärarna har en föreställning om att ålder spelar roll i arbetet med 

digitala verktyg, då de redogör för en uppfattning om att andra saknar kompetens, men anser 

att de själva har kompetens. Det framkommer även i resultatet av vår studie att förskollärarna 

menar att de inte är så insatta i hur andra arbetar med digitalisering, vilket vi anser visar att 

mer kollegialt arbete skulle behövas för att kunna utbyta erfarenheter och undanröja 

eventuella feluppfattningar. 

9.3 Inställning  

Vi finner likheter i delstudierna rörande inställning till förändringarna i Lpfö18 gällande 

digitalisering. Utifrån vår förståelse ser förskollärarna positivt på digitaliseringen i Lpfö18, 

då delstudierna visar att förskollärarna anser att digital teknik berikar förskolans miljö och 

utbildning. Vårt resultat visar att digitala verktyg har tillkommit i förskolans utbildning, 

vilket även Otterborn m.fl:s forskning visar (2018). En likhet vi funnit i vår studie är att när 

de digitala verktygen används med ett pedagogiskt syfte, menar förskollärare att det inte 

finns nackdelar. Vår tolkning är att de digitala verktygen kompletterar och berikar 

utbildningen i förskolan, men att icke digitalt material fortafaranden har ett stort värde, vilket 

även forskning visar (Palmér, 2017; Richter & Courage, 2017). 

 

Ämnet är aktuellt i vårt samhälle och vi uppfattar att förskollärarna i vår studie menar att det 

är dags nu att skrivelser om att ge barn digital kompetens finns med i förskolans läroplan, 

vilket forskning visar att förskollärare tidigare efterfrågat (Ihmeideh & Al-Maadad, 2018; 

Nikolopoulou & Gialamas, 2015; Otterborn m.fl., 2018). Förskollärarna i vår studie, som nu 

har fått mer omfattande skrivelser att arbeta efter menar att arbetet nu sker med mer 

eftertanke i båda delstudierna. Vår studie visar därmed tendenser till positiva förändringar 

gällande utbildning inom digitalisering i förskolan sedan Lpfö18 trädde i kraft.  

 

Både forskning (Marklund & Dunkels, 2016, s. 301) och våra delstudier visar att 

förskollärare känner av ett motstånd till digitala verktyg. Vår studie visar att det är 

betydelsefullt att förmedla för vårdnadshavare hur digitala verktyg används, något som 

framkom i studien behövde förbättras på vissa förskolor i delstudie två. I sociokulturella 

teorin som vår studie grundar sig på, är det viktigt att barn får möta kunskaper genom 

samspel med andra samt få erfara och utveckla nya kunskaper, något vi anser är 

betydelsefullt att visa för vårdnadshavare, för att skapa förståelse för det didaktiska syftet 

med digitalisering i förskolan (Säljö, 2005, s. 125–126).  
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10  Konklusion  

Då den senaste versionen av läroplanen så nyligen trädde i kraft, i juli 2019, är det naturligt 

att vi inför vår studie har tagit del av forskning baserad på äldre läroplaner. Vi har alltså inte 

kunnat luta oss mot forskning som har rört Lpfö18. Här ser vi ett behov av ytterligare 

forskning. Denna gång valde vi att enbart ha förskollärare som respondenter. Vi anser att det 

skulle vara intressant att även genomföra liknande studie med barnskötare för att ta reda på 

deras inställning till förändringen i Lpfö18 då ett behov av mer kompetens inom förskolans 

olika roller framkommer i vår studie. Även barnens syn på det digitala i förskolan anser vi 

skulle vara intressant, eftersom vår studie visar att förskollärare begränsar barnens tillgång 

till digitala verktyg och berättar att de upplever sig ha makt. Denna gång undersökte vi hur 

inställning ser ut bland förskollärare som arbetar i åldersindelade grupper, det skulle vara 

intressant att studera vidare hur digitaliseringsuppdraget genomförs i syskongrupper med 

varierade ålder på barnen. Vi använde oss av kvalitativ intervju denna gång, och fick därmed 

fatt i förskollärares uppfattning. I vidare forskning vore det intressant att använda 

observation som metod, för att få inblick i hur förskollärarna faktiskt genomför sin 

undervisning, inte bara vad det beskriver att de gör.  
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12  Bilagor   

Bilaga 1, Informationsbrev  
 

Information om en studie av förskollärares inställning till förändringarna kring digitalisering 

i den reviderade läroplanen  

  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet.  

  

I vår studie vill vi ta reda på förskollärares inställning till förändringen som skett kring 

digitalisering i den reviderade läroplanen, Lpfö18. Vi även intresserade av förskollärares syn 

på digital kompetens i olika åldersgrupper. Vi kommer att samla in data genom en ca 30 

minuter lång intervju och kommer att använda oss av ljudupptagare.  

  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober och november 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 ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

  

Studiens handledare: Maria Wennerström Whorme 

e-post: xxx  

  

Pia Perttunen, e-post: xxx 

Josefina Andersson Gisslandi, e-post: xxx 

  

Uppsala 2019  
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Bilaga 2, Intervjuguide  

  

Bakgrundsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare? Vad är det för ålder på barnen du arbetar med?  

  

Läroplanen för förskolan, Lpfö18:  

Hur väl insatt känner du dig i förändringarna och skrivelserna om digitalisering?  

Finns en digitaliseringsplan på er förskola kopplad till den nationella strategins mål?  

Följdfråga, hur väl känner du till denna, vem utformade den? Om inte, finns en plan på att 

ta fram en?  

Finns någon IKT grupp eller särskilt ansvarig för digital utveckling på er förskola?  

  

Digital kompetens:  

Hur tänker du kring begreppet digital kompetens som nu finns med i Lpfö18?  

Vad är adekvat digital kompetens enligt dig? Både för pedagoger och barn  

Vad anser du att det är i just din åldersgrupp?  

Hur ser du på din förskolas praktiska möjligheter till att ge barn digital kompetens?  

(Tex, material, utbildad personal, lärmiljöer)  

  

Pedagog perspektiv:  

Vad har du för inställning till förändringarna i Lpfö18?  

Skedde några förändringar i ditt sätt att arbeta när den reviderade Lpfö18 trädde i kraft?  

(Tex, ändringar i miljön, hur undervisningen genomförs, nya verktyg?)  

Upplever du att ditt arbete i din åldersgrupp skiljer sig mot hur arbetet ser ut med äldre/yngre 

barn?  

Fördelar /nackdelar med digitala verktyg?  

  

Utbildning:  

Har du fått utbildning inom digitalisering och hur har det påverkat dig?  

Hur tror du att utbildning skulle påverka din inställning/användning till digitalisering?  

Finns det något område du känner att du behöver mer kompetens inom?  

Upplever du att det finns behov av mer stöd från ledningen?  

  

Barnens perspektiv: 

Vilka förändringar har du sett i barns lärande efter att du började arbeta utifrån 

Lpfö18? (Följdfråga, några förändringar, nya förmågor eller sätt att utrycka?)  

Vilka digitala kompetenser upplever du att barnen får möjlighet att utveckla?  

Hur får barnen möjlighet att utveckla/ använda sin digitala kompetens på din förskola?  

På vilket sätt kan barnen vara delaktiga i aktiviteter med digitala verktyg?  

Hur fritt låter du barnen få ha tillgång till digitala lärverktyg?  

Hur fritt låter du barnen göra egna val? 

Hur ser du på barns integritet i samband med digitala verktyg?  
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Bilaga 3, Medgivarblankett 

 

Medgivande till deltagande i en studie  

  

Studien, som kommer att handla om förskollärares inställning till IKT arbete i förskolan och 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Josefina 

Andersson, Gisslandi och Pia Perttunen som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.  

  

 Jag har tagit del av studiens informationsblad.  

  

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.  

  

 Namn: ……………………………………………………………………………..  

  

 Telefon: …………………………………………………………………………….  

  

 Mail: ……………………………………………….  

  

 .......................................................................  

Ort och datum  

  

.......................................................................  

Underskrift   

  

  

  

  

  

 


