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Sammanfattning  
 

I takt med att samhället utvecklas så utvecklas även förskolläraryrket, i och med det ska 
barnen enligt läroplanen få en adekvat digital kompetens. Denna studie syftar till att studera 
vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i förskolan har inom digitala verktyg och 
synliggöra uppfattningar och inställningar pedagogerna har inom detta ämne. Vi undersöker 
även hur pedagoger ser på barnens involvering i användandet av de digitala verktygen i 
förskolan. Studien bygger på kvalitativa intervjuer där vi gör en respondentundersökning för 
att få en ökad förståelse för vilka upplevelser pedagoger i förskolan har i arbetet med digitala 
verktyg. Studien genomförs i Uppsala kommun, med fyra pedagoger från tre olika förskolor. 
En förskolelärare och en barnskötare från två olika kommunala förskolor och en 
förskollärare och en barnskötare från en privat montessori inspirerad förskola. Denna studie 
har sin utgångspunkt från den sociokulturella teorin och studiens resultat analyseras efter 
denna teori. Resultaten av studien visar att pedagogerna upplever vissa begränsningar för 
användandet av digitala verktyg på grund av otillräckliga kunskaper hos sig själva, men de 
visar positiva inställningar till fortbildningar inom digitalisering i förskolan. Studien visar 
därmed att pedagogerna skapar en stimulerande, lärorik och meningsskapande miljö med 
hjälp av digital teknik i undervisningen på förskolan. Det sker även ett samspel mellan barn 
och barn samt barn och vuxna, där pedagogerna stöttar barnen i deras digitala lärande, men 
de låter även barnen uppleva digitala verktygen på egen hand. En central aspekt som 
pedagogerna uttrycker är hur viktigt det är med arbetslagets samarbete, genom det skapar 
dem ett pedagogiskt syfte för användandet av digitala verktyg.  
 
Tack 
 
Först vill vi tillkännage vår handledare Farzaneh Moinian samt tacka för allt stöd och 
förtroende vi fått under hela arbetet. Vidare vill vi tacka de medverkande pedagoger som 
hjälpt till att möjliggöra våra samtalsintervjuer. Vi vill även tacka varandra för att vi gjort ett 
utmärkt arbete under hela skrivprocessen och för det stödet vi gett till varandra. Arbetet 
under denna skrivprocessen har varit krävande, men samtidigt har det varit en lärorik och 
rolig resa.  
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1. Inledning 
Under kursen teknik och naturvetenskap började intresset för digitalisering i förskolan att 
träda fram, redan från utbildningens start till idag har digitalisering i förskolan utvecklats. 
Kurserna i utbildningen för digitalisering har förändrats och därav väcktes ett intresse för 
ämnet. Utifrån våra tidigare erfarenheter inom VFU har vi upplevt att vissa pedagoger har 
brist på digital kompetens vilket leder till att barnen inte får en tillräcklig utveckling inom 
den digitala världen. En del pedagoger på våra VFU platser hade kompetens inom digitala 
verktyg och var ständigt intresserad av ny forskning, litteratur och avhandlingar, med detta 
kunde även pedagogerna införliva det i barnens lärande på ett lustfyllt sätt. När dessa 
pedagoger var borta kände sig resterande pedagoger som inte hade liknande kompetens, 
obekväma med att ta in digitaliteten i barnens lärande. Ofta kunde det delvis vara att 
personalen inte hade tid för det digitala arbetet eller visste inte vad digitalisering handlade 
om och hur de kunde arbeta med det.  
 
Nu står det även tydligt i styrdokumenten att digitalisering ska vara en del av barnens 
undervisning, utveckling och lärande på förskolan och att arbetslaget samt förskolläraren ska 
fullfölja det. Digitaliseringen har blivit ett viktigt ämne och även där framträder det att den 
ska ingå i verksamheten och att barnen ska få en adekvat kompetens till digitala verktyg. 
Den har även blivit mer självklar i barnens vardag och i samhället, så de kompetenser som 
pedagoger har idag kanske inte är tillräckliga för framtiden eller morgondagen.  
I dagens samhälle är digitalisering en del av vardagen och i förskolan blir det då en 
självklarhet att införliva digitala lärandet för barnen. För en del pedagoger i förskolan kan 
detta vara ett sårbart och komplicerat ämne, då digitaliseringen på en kort tid har utvecklats 
något enormt och blivit en viktig del i styrdokumenten samt verksamheten, därför kan det 
bli obekvämt att arbeta med de digitala verktygen. Det blir även en möjlighet för personalen 
att få nya kompetenser, eftersom detta yrke är i ständig utveckling så ska personalen ha dem 
kunskaperna som krävs för att barnen ska kunna fungera i samhället. 
Skolverket (2019) menar att förskolans läroplan pekar på att personalen ska arbeta utefter 
att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling inom de olika områden som nämns 
i läroplanen för förskolan.  
Det var därför viktigt för oss att undersöka hur digitaliseringen används, vilka kompetenser 
pedagogerna har om ämnet och hur pedagogerna ser på barnens involverade i användningen 
av digitala och multimodala verktyg i undervisningen på förskolan. Syftet med denna studie 
är att synliggöra vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna har inom digitaliseringen 
samt eventuella kunskapsluckor hos pedagoger i förskolan som inte haft teknik och 
digitalisering som en del av deras utbildning. Vi vill även med detta arbete fokusera på hur 
mycket inflytande barnen får ha i det som ska läras ut inom det digitala lärandet. Vi vill att 
denna studie ska ge pedagoger en inblick på hur man kan arbeta med multimodala och 
digitala verktyg, vi vill även visa på hur man kan involvera barnen i aktiviteter och 
undervisning med digitala verktyg, men även för de pedagoger som är obekväma med det 
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digitala visa på hur man kan lära sig tillsammans med barnen och att det inte är svårare än 
vad man tror att arbeta med de digitala verktygen.  

2. Bakgrund  
 
Denna del av studien inleds med en beskrivning på digital kompetens ur ett historiskt 
perspektiv. Revideringen av läroplanen för förskolan kommer att efterfölja beskrivningen av 
digital kompetens och det kommer att avslutas med beskrivningar ur ett nuvarande 
perspektiv från relevanta styrdokument.  

2.1 Historiskt perspektiv på digital kompetens i förskolan  
 
Regeringen lägger till Digitaliseringskommissionen år 2012, med syftet att vara rådgivare, 
utredare och analysera Sveriges frågor kring digitalisering (Europeiska gemenskaperna, 
2007). Det fastställs 2015 av Digitaliseringskommissionen att det bör finnas nya krav och 
strategier för utbildningssystemet och hur man ska bedriva främjandet inom detta område.  
I läroplanen för förskolan 98 rev 2016, nämner man multimedia och teknik som ett enskilt 
material som man kan välja att nyttja och tillämpa i skapande processer. De nämner även att 
man ska ge barnen förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja olika tekniker från 
vardagen och utforska hur de fungerar. 

Detta inbegriper också̊ att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multi-
media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 
som i tillämpning (Lpfö/98 rev 2016, s. 7). Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar (Lpfö/98 rev 2016, s. 8). 
 

Regeringen fastställer år 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.  
 

Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara 
ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn 
och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutveckling och 
likvärdigheten ska stärkas (Utbildningsdepartementet, 2017a, s.4).  
 

Senast från och med 1 juli 2018 bestämde regeringen att i läroplaner, kursplaner för 
grundskolan och gymnasieskolan ska digitala kompetenser tillämpas och stärkas hos elever 
och barn. Dessa ändringar rör även rektorer, lärarnas och skolbibliotekets roll inom olika 
ämnen i undervisningen. Sammanfattningsvis avser ändringarna att man ska införa 
programmering, stärka källkritiska förmågan, på ett kreativt sätt omsätta idéer i användning 
av digitala verktyg, arbeta med digitala texter, medier och verktyg samt använda och förstå 
digitala system och tjänster. Avslutningsvis få förståelse för digitaliseringens påverkan på 
individ och samhälle.  
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Den nya läroplanen för förskolan som publicerades den 1 juli 2019, har mer fokus på den 
digitala användningen i förskolan. Genom detta blev pedagogernas aktiva arbete med 
digitala verktyg i verksamheten viktigare.  

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna 
se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information (Skolverket, 2018, 
s.5).  
 

Elyoussoufi beskriver att den reviderade läroplanen erfaras för pedagoger som svårt och hon 
nämner med det att pedagogerna bör ta tillvara på varandras kvaliteter och kompetenser inom 
detta ämne eftersom den är ny och i ständig process besitter inte alla pedagoger liknande 
kompetenser inom digitaliseringen. För dessa pedagoger krävs det en ansträngning för att 
skapa en fördjupad förståelse för vad det digitala är (2019, s. 21 & 24). För att pedagogerna 
ska utveckla sin digitala kompetens bör de våga utmana sin förmåga därigenom utmana 
barnens digitala förmåga genom att använda digitala verktygen som stöd (Elyoussoufi, 2019, 
s. 20–21). I sitt pedagogiska arbete ansvarar förskollärare för att använda digitala verktyg. 
Att kunna välja rätt verktyg och använda dem på rätt sätt ligger hos förskollärarens 
kompetenser. Digitala verktygen kan bidra till att utveckla undervisningen och barns 
kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2017). De digitala verktygen ska i både skola och 
förskola användas i ett pedagogiskt syfte och utifrån barnens förutsättningar samt behov 
enligt Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017).  

Utan tillräcklig kompetens kan användandet av digitala verktyg och digitala 
lärarresurser leda till att dessa används felaktigt och får då en negativ inverkan på̊ 
elevers studier (Utbildningsdepartement, 2017, s. 8).  
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3. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med vår studie är att studera vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i 
förskolan har inom digitala verktyg.  
Med detta även synliggöra vilka upplevelser och uppfattningar pedagogerna har inom detta 
ämne. Vi vill även undersöka barnens delaktighet och involvering i användandet med de 
digitala verktygen i förskolan. Denna studie har sin utgångspunkt i sociokulturella teori.  
 
Studien utgår från dessa frågeställningar:  
 

1. Vilka kompetenser har pedagogerna inom digitalisering i förskolan och hur ser de på 
fortbildningar inom detta område?  
 

2. Hur ser pedagogerna på möjligheter respektive hinder med digitala verktyg i 
förskolan? 

 
3. Hur upplever pedagogerna att barnen involveras och utvecklas inom den digitala 

världen på förskolan?  
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4. Tidigare forskning  
I denna del av studien görs en forskningsöversikt från tidigare forskning, avhandlingar och 
relevant kurslitteratur. Detta kapitel delas in i: pedagoger och barn lär sig tillsammans, 
digitalisering i miljön, pedagogernas kompetenser inom digitalisering och barns delaktighet. 
Avslutningsvis ges det en sammanfattning av resultaten vi fått av den tidigare forskningen, 
avhandlingarna och kurslitteraturen.  

4.1 Pedagoger och barn lär sig tillsammans 
Jäverbring nämner att den praktiska hanteringen av digital kompetens är något som kan 
strula, om det inte fungerar kan det bli ett hinder i det pedagogiska arbetet. Man behöver 
dock inte kunna allt, utan det är något man kan och bör utforska med barnen (2019, s. 17). 
Sundqvist & Nilsson (2016) i sin artikel beskriver att under senaste åren har teknik betonats 
som ett viktigt område i styrdokumenten. Vidare beskriver författarna att forskningar visar 
att många förskolepersonal är osäkra på hur de ska undervisa genom digitala verktyg och 
vad dessa digitala lär resurser innehåller. Sundqvist & Nilsson ville därför undersöka för 
både förskolans praktik och förskolelärarprogrammet, även undersökte de forskningsfrågan 
”Vilka delar förskolepersonalen inkluderar för att utbilda förskolebarn i teknik?”. 
Undersökningen erhölls via ett kvalitativt frågeformulär som skickades till 10% av 
förskolorna i den undersökta kommunen och den utskickades online men också i 
papperskopia till de som efterfrågade det. Denna studie resulterar att många förskolepersonal 
förmodligen bör fördjupa sig om vad digitalisering i förskolan kan eller borde vara; detta 
kan vara ett sätt för dem att förstärka sin kompetens. Författarna lyfter fram de artefakter 
som har en central plats i digitala lärandet på förskolan. Barn bör ha artefakter för att 
använda, skapa och förstå. Vidare beskriver författarna att pedagoger ska hjälpa barnen att 
utveckla sina förmågor genom kreativa material som är relevanta för digitala lärandet. 
Avslutningsvis beskriver författarna att pedagogerna bör veta hur de ska vägleda för att 
utveckla barnens tekniska förståelse därigenom vara medvetna om hur barns lek och lärande 
kan kombineras för att göra lärandet roligt och meningsfullt för barn. 
Bruce & Ridersporre nämner i ett kapitel att det stora är hur pedagoger och barn kan få möta 
framtiden tillsammans. Detta lärande är ömsesidigt, då barnen och pedagogerna utforskar 
något nytt. Barnen bidrar med sin ivrighet att lära sig något nytt och pedagogerna med sin 
livs och förkunskap i olika områden. Att få utforska digitala tekniken tillsammans med en 
pedagog stärker samhörigheten mellan barn och vuxna (2019, s. 43). Nilsen (2018) skriver i 
sin avhandling att barnen uppskattar att utforska datorplattor och appar i samspel och 
interaktion med andra – såväl pedagog som barn.  



 

 
  

6 

4.2 Digitalisering i miljön 
Marklund (2019) i sin studie undersöker förskolelärarnas uppfattningar om pedagogisk 
användning av digitala spel och med hjälp av ”Learning in Working”. Författarna undersöker 
även hur dessa uppfattningar är kopplade till lärarnas professionella lärandemiljöer. 
Marklund (2019) i sin artikel kallar användningen av digital tekniken som digital lek och det 
används för att stödja barns lärande och utveckling i förskolan. Författaren fokuserar på 
förskollärares uppfatta möjligheter och utmaningar i relation till genomförande av digital 
lek. År 2009 en blandad grupp av lärarstudenter, där 16 var förskollärarstudenter svarade på 
ett online-frågeformulär om pedagogisk användning av videospel i deras framtida yrke. 
Studien syftade till att undersöka lärarstudenternas upplevda kunskapsnivåer, uppfattningar 
och intresse för digitalisering. Den viktiga slutsatsen från denna studie är att svenska 
förskollärarnas uppfattningar om möjligheter och utmaningar sammankopplade med den 
pedagogiska användningen.  Även dessa uppfattningar är sammankopplade till flera aspekter 
av deras professionella inlärningsmiljö. Vidare beskriver författaren att möjligheterna kan 
sammanfattas som att hjälpa till att förbereda barn för framtiden och utöka deras uppfostran 
och lärande. Däremot utmaningarna inkluderar för lite tid och motvilliga föräldrar och 
kollegor när det introduceras digital lek i förskolorna. Förskolan kan skapa stimulerande 
lärmiljöer som inspirerar till utveckling och lärande, med digitala verktyg. Dator, lärplatta 
och projektor kan öppna dörren till andra upplevelser och miljöer som utan det digitala inte 
skulle vara möjligt. Genom projicering skapa lekinspiration eller fördjupa miljön direkt i 
rummet (Jäverbring, 2019, s. 69). I enlighet med Jäverbring nämner Elyoussoufi den digitala 
lärmiljön i sin bok, hon tillägger dock att det är där det digitala möter det analoga på ett 
lustfyllt sätt och syftet är att utmana barnen vidare i sitt lärande. Hon nämner även att den 
digitala lärmiljön förstärker och fördjupar barns utforskande och bjuder in till berikande 
mötesplatser och lärandesammanhang. Med projektorn skapas fantasifrämjande och 
spännande miljöer. Elyoussoufi tillägger att man kan fördjupa användandet av ett digitalt 
mikroskop och därmed utveckla barnens förståelse för olika naturvetenskapliga processer 
(2018, s. 81).  

4.3 Pedagogernas kompetenser inom digitalisering 
Otterborn, Schönborn & Hultens (2018) har gjort en undersökning om hur digitala surfplattor 
används för att stödja förskolebarns lärande i allmänhet. Författarna använder sig av en 
online undersökning där många förskollärare över hela Sverige fick delta. Undersökningen 
fokuserade på att få information om lärarnas användning, erfarenheter och åsikter om 
digitala surfplattor exempelvis iPads i förskolor. I frågeformuläret frågades vilka program 
eller appar som används, hur och varför de används under undervisningsaktiviteter, man 
undersökte även lärarnas åsikter om den pedagogiska fördelar och nackdelar med att 
använda surfplattor i undervisningen. Resultaten visade att förskollärarna har stort intresse 
för användning av digitala lärresurser i förskolan som fördel, men det visar även att 
pedagogernas arbete begränsas när det finns personal som har brist på kunskaper om att 
använda digitala verktyg.   
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Jäverbring nämner i sin bok att tekniken utvecklas, det som vi kan idag inte är tillräcklig för 
framtiden. Hon nämner därmed tonvikten i förskolläraryrket och att det är ett yrke som är i 
ständig utveckling. Pedagoger måste därför anpassa sig till den värld som både barn och vi 
lever i (2019, s. 11). Detta skriver även Elyoussoufi om i sin bok att barn idag föds i en värld 
som är präglad av olika digitala verktyg. För pedagoger innebär det att de behöver skapa sig 
en förståelse och kunskap kring det digitala. Hur man ska förhålla sig samt införliva dessa 
verktyg som en naturlig del i barnens vardag på ett meningsfullt, men samtidigt främja deras 
utveckling och lärande är en pedagogs uppgift enligt henne (2018, s.7). Både barn och vuxna 
kan ha en skicklighet inom digitalisering, men utan ett pedagogiskt sammanhang förlorar 
den sitt mervärde. Förskolans uppdrag är att ge digital kompetens till barnen, så att de ska 
kunna utvecklas till kreativa producenter (Jäverbring, 2019, s. 98). Nilsen (2018) nämner i 
sin avhandling att en del av pedagogernas uppgift är att kunna se var, när och hur digital 
teknik tillför något för lärandet och när det är bättre utan. Nilsen (2018) nämner även att 
vilken app som helst går att användas på ett pedagogiskt sätt, men det är en pedagogs 
förhållningssätt och hens förmåga att slå ihop aktiviteten med något utvecklande och 
stimulerande som är viktigt. De vuxna bör således samtala och undersöka tillsammans med 
barnen (Jäverbring, 2019, s. 99). Med tanke på att vi lever i ett digitaliserat samhälle och det 
för barnen är det en självklarhet att använda digital teknik, behöver pedagogerna förhålla sig 
till och ansvara för att den digitala tekniken i förskolan bidrar till en god verksamhet (Bruce 
& Riddersporre, 2019, s. 42). Nilsen (2018) skriver i sin avhandling att en lärares roll är 
betydelsefull när det kommer till att välja fokus på lärande i appar och datorplattor. Att 
pedagoger kan koppla styrdokument på kreativa sätt i aktiviteten är en viktig faktor för 
lärande.  

4.4 Barns delaktighet  
Beschorner & Hutchison (2013) i sin artikel beskriver att många förskolor börjar köpa iPads 
eller liknande surfplattor till förskolans verksamhet, men det är jätteviktigt att veta hur 
digitala verktyg kan användas på ett utvecklingsmässigt sätt för små barn. Vidare beskriver 
författarna att digitalisering har ökat i dagens samhälle och litteraturen föreslår att digitala 
verktyg förbättrar barnens förmågor om läskunnighet och samarbetsförmågor. Därför blir 
pedagogernas digitala kompetens meningsfulla. Denna fallstudie genomfördes under sju 
veckors period i två olika avdelningar på en förskola för att se användningen av iPads. Under 
studiens första och andra veckor introducerades appar som tillät skrivande och talande. 
Under den tredje och fjärde veckan valdes appar som uppmuntrade lyssnande och 
tryckmedvetenhet. Slutligen under den femte, sjätte och sjunde veckan ytterligare appar som 
tillät barnen att skriva, tala och lyssna. De uppmärksammar hur viktigt det är för barnen att 
kunna använda lärplattan själva. Resultaten av denna fallstudie visar att digitala verktyg kan 
användas på flera sätt för att stödja barnens framväxande utveckling och lärande i skolgång. 
Fallstudien resulterar även att digitala verktyg erbjuder barnen att läsa, skriva, tala och lyssna 
samt att den används i sociala sammanhang där barnen pratar och arbetar i grupp tillsammans 
med andra. 
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När man medvetet gör barnen delaktiga i arbetet vi gör inom digitalisering, delar 
pedagogerna med sig av sin kompetens. Pedagogerna kan t.ex. Låta barnen skapa bildspelet 
inför föräldramötet. Genom fotografering blir barnen delaktiga, på detta sätt blir lärplattan 
en spegel som magiskt kan spara bilden (Jäverbring, 2019, s. 52–53). När pedagoger visar 
lyhördhet för barnens signaler och lyssnar till deras åsikter, minskas risken för att deras 
integritet kränks och åsidosätts. Detta medför ett inflytande och delaktighet genom 
dokumentation. Där barnen får möjlighet att få kunskap om sitt eget lärande och reflektionen 
av det samlade materialet, detta är grundläggande i arbetet med digitalisering på förskolan 
(Elyoussoufi, 2018, s. 81).  I takt med att barn fått möta den digitala världen på ett spontant 
men naturligt sätt, har det gett dem en nyfikenhet att utforska tekniken. Till följd av detta 
har många äldre pedagoger uttryckt att digitaliseringen har varit ett sårbart ämne, då de 
förutsatts kunna veta och hantera de digitala verktygen. När detta sker är det fantastiskt att 
se hur barnen kan gå in och leda pedagogerna. När barnen får en chans att visa och leda en 
pedagog får de en stark känsla av bekräftelse (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 44).  

5. Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningen visar att intresse för IKT i förskolor har ökat och pedagogerna bör fördjupa sig 
mer inom detta ämne. Det lyfts även upp hur viktigt det är med barns inkludering, att barn 
behöver ha artefakter till att använda, skapa och förstå för att lära och utvecklas. Pedagogerna 
bör därför hjälpa till barnen att utveckla sina förmågor genom kreativa material som är 
relevanta för det digitala lärandet, barns lek ska även kombineras med digitala verktyg så att 
lärandet ska bli lustfyllt. Forskningen visar därmed att förskolans lärandemiljöer ska skapas 
av förskollärarna och utföras med ett pedagogiskt arbete som stödjer sig på digitala verktyg. 
Pedagoger ser hinder med arbetet av digitaliseringen, men möjligheterna finns ännu mer, då 
intresset är stort men brist på kunskaper som begränsar arbetet med digitala verktyg. De visar 
även att barnens lärande och utveckling inom IKT skapar en bra skolgång. Avhandlingen 
och vald kurslitteratur nämner även hur viktigt det är med en pedagogs förhållningssätt, då 
det är dem som sätter fokus på hur det digitala lärandet och användandet sker på ett lustfyllt 
och lärorikt sätt. De digitala verktygen har en gynnande effekt på verksamheten i förskolan, 
då det framkommer att barn kan bli delaktiga på ett sätt som de inte kunnat tidigare. De blir 
delaktiga genom den pedagogiska dokumentationen, de kan ta egna bilder, fixa en slide till 
föräldramötet och de kan ge uttryck till sina resonemang på ett multimodalt sätt. Pedagoger 
och barn kan lära tillsammans, de digitala verktygen utvecklas och det finns mycket som de 
inte vet, på så sätt går det att utforska dessa verktyg tillsammans eller låta barnen leda och 
visa hur verktygen används.  
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6. Teoretiska utgångspunkter 
I denna del ska det sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung från Lev Vygotskij 
beskrivas, med tillhörande begrepp som är aktuella i vår studie. Denna del avslutas med en 
sammanfattning av dessa begrepp och perspektiv.  

6.1 Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskijs arbeten inom utveckling, lärande och språk har sitt ursprung i det 
sociokulturella perspektivet. Han arbetade med dessa frågor i omkring 10år och var en 
osedvanlig kreativ person. Vygotskij hade flera intressen, men främst var han intresserad av 
skolutveckling (Säljö, 2014, s. 297). Han utformade en pedagogik som inte längre betraktar 
den enskilda individen, utan istället tittade på aktiviteten som sker mellan olika individer. 
Således menar man att fokusen ligger på samspelet som sker mellan olika människor. Det 
sociokulturella perspektivet beaktar de yttre aktiviteten som man gör tillsammans med andra, 
med stöd av olika hjälpmedel i kulturella miljöer. Genom de yttre aktiviteterna kan 
människan skapa sig ett material för sina inre processer. Inom detta perspektiv ses 
psykologiska processer - tänkande, läsande, talande, problemlösningar, känslor och vilja 
som aktiviteter. Det som barn gör när de är i förskolan är det som är avgörande i deras 
utveckling, inte det som sker inne i deras huvuden. Aktiviteterna i detta fall beskrivs av 
Vygotskij och är det som leder till utveckling och lärande (Strandberg, 2017, s. 10–11). Inom 
det sociokulturella perspektivet ses tänkande och kommunikationen som ett släktskap mellan 
varandra. Där individen genom kommunikationen kan möta och ta till sig nya sätt att tänka, 
resonera och handla. (Säljö, 2014, s. 115).  

6.1.1 Medierande redskap och artefakter 
Säljö beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv finns centrala termen redskap och det 
innebär resurser likt det språkliga eller intellektuella som är fysiska och medierar människan 
i konkreta verksamheter. Människor använder det för att förstå och agera i omvärlden (Säljö, 
2014, s. 20). Vidare beskriver författaren att vi bör se och förstå hur tänkande används av 
människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter. Mediering är en mycket 
central aktivitet i den socialkulturella traditionen och innebär att vårt tänkande och våra 
föreställningsvärldar som är tagna från vår kultur och dess språkliga och fysiska redskap. 
Om intresset ligger på att se och förstå hur människor fungerar och lär sig i sociala praktiker 
kan vi inte undanta att människor gör sina erfarenheter med hjälp av medierade redskap 
(Säljö, 2014, s. 80–81). Mediering sker även genom fysiska redskap, som t.ex. spadar som 
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vi använder för att gräva med eller ett tangentbord att skriva på. Intellektuella och fysiska 
redskap förekommer tillsammans och utgör varandras förutsättningar (Säljö, 2014, s. 300).  

6.1.2 Appropriering – Den sociokulturella metaforen för lärande 
Den grundläggande metaforen i Vygotskjis sociokulturella teori är appropiering, ett sätt att 
ta över, göra sitt och ta till sig. Det lilla barnet möter och tar till sig språkliga uttryck via 
samspel med vuxna. Barnet lär sig att bete sig och reifiera dem på relevanta sätt och översätta 
det för sitt eget språkbruk. Här görs kunskaper och erfarenheter synliga mellan individernas 
kommunikation och genom det blir det även befintligt för andra att ta del av. Appropiering 
visar varje enskilda individens tänkande (Säljö, 2014, s. 95). Säljö förklarar begreppet 
appropiering att beskriva och förstå lärande. Vidare beskriver författaren att en person blir 
förtrogen med och lär sig kulturella redskap och förstår hur de medierar världen genom att 
uttrycka sig på olika sätt (Säljö, 2014, s. 303). Detta kan göras exempelvis genom 
multimodala och digitala verktyg. Den tidiga socialisationen som sker i tidiga livet är 
betydelsefullt för barnets första språk, eftersom barnet redan i tidiga åldrar lär sig förstå det 
sociala samspelet och utveckla sin identitet (Säljö, 2014, s. 304).  

6.1.3  Scaffolding 
Är ett lärande där en mer kunnig person inom ett ämne leder den lärande vidare i sitt arbete 
genom att den kunnige bygger en ställning. Man kan säga att ett sådant lärande går ut på att 
den som lär är beroende av stöd från den mer kunnige personen. I början ger den kunnige 
mycket stöd, men detta stöd avtar inom sinom tid och sedan upphör stödet då den lärande 
ska ha behärskat färdigheten inom det ämnet. Denna process visar en viktig process på hur 
man inom det sociala perspektivet ser på samspel och lärande, det som man behövde hjälp 
av en mer kunnig person, kan man sedan på egen hand genomföra. Genom scaffolding kan 
man appropiera kunskaper som den kunnige personen hade (Säljö, 2014, s. 306).  

6.2 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  
 
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas kunskaper och kompetenser inom 
digitaliseringen samt eventuella kunskapsluckor hos pedagoger i förskolan som inte haft 
teknik och digitalisering som en del av sin utbildning. Vi vill även med detta arbete fokusera 
på hur mycket inflytande och delaktighet barnen får ha i det som ska läras ut inom det digitala 
lärandet. Genom att tillämpa oss av det sociokulturella perspektivet och dess centrala 
begrepp som analysverktyg i vår studie kan vi se hur de digitala verktygen kan ses som 
artefakter och ett medierat redskap, som införlivar barns samspel, utveckling och lärande i 
en pedagogs undervisning.  
Vygotskijs arbeten inom utveckling, lärande och språk har sitt ursprung i det sociokulturella 
perspektivet. Inom detta perspektiv betonar Vygotskij starkt tre begrepp. Medierande 
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redskap som menar att människor använder det för att förstå och agera i sin omvärld samt 
sociala praktiker med hjälp av artefakter. Mediering förekommer i språkliga och fysiska 
redskap tillsammans och utgör varandras förutsättningar. Appropriering är ett sätt att 
beskriva och förstå lärande som sker via samspel med vuxna under barnens vardag.  
Scaffolding är ett sätt för en person att appropriera kunskaper som en mer kompetent person 
hade. Den kompetenta ger sitt stöd till den lärande men efter en tid avtar denna stöd och 
sedan upphör den då den lärande har behärskat färdigheten inom det ämnet som den kunnige 
lärt ut.  

7. Metod 
Inom detta kapitel redovisas studiens metodologiska delar som inleds med en presentation 
av en kvalitativ intervjus genomförande, sedan beskrivs genomförandet av varje kvalitativ 
intervju följt av intervjuguidens upplägg och urval samt reflektion kring reliabilitet och 
validitet. Kapitlet avslutas med en redovisning av etiska ställningstaganden i grund till 
studien.  

7.1 Datainsamlingsmetod  
I en respondentundersökning vill forskaren enligt Esaiasson m.fl. Få fatt i den intervjuades 
tankar och åsikter, fann vi en respondentundersökning som givande för att fånga syftet med 
vår studie. Syftet är att avgöra om pedagogers kompetenser inom digitalisering har en 
betydelse för barns lärande inom det digitala lärandet, vi vill även undersöka om barn blir 
involverade och delaktiga i planeringen av aktiviteter som innehar digitala verktyg. En 
samtalsintervju valde vi som undersökning för vår studie vilket är ett av två sätt att 
genomföra en respondentundersökning. Denna slags intervju är där forskaren ställer 
ostrukturerade frågor för att få fatt om den intervjuades åsikter och tankar kring ett område 
(Esaiasson m.fl. 2017, s. 227 – 229). Eftersom innehållet, formuleringen och ordningen inom 
en samtalsintervju kan variera beroende på dialogen inom intervjuerna, har den också en 
lägre standardiserings grad (Esaiasson m.fl. 2017, s. 236).  

7.2 Kvalitativa intervjuer  
 
Inom denna studie har kvalitativa intervjuer valts som metod. Syftet med metoder som 
kvalitativa intervjuer strävar vanligtvis efter att uppfatta hur den intervjuade tänker om ett 
ord eller företeelse. Det kan också vara så att man i kvalitativa intervjuer vill förstå hur vad 
den intervjuade har för erfarenheter eller hur den tänker om ett område eller ämne (Trost, 
2010, s. 43–44 & s. 133). Denna metod fann vi lämplig till vår studie då vi vill undersöka 
pedagogers kompetenser inom digitalisering och vad dessa kompetenser har för betydelse 
för barnens digitala lärande på förskolan, vi vill även undersöka om barnen involveras i 
användandet och planering av digitala verktyg. Kvalitativa intervjuer bör enligt Trost 
användas för att få en förståelse för människors resonemang och upplevelser, på så sätt som 
forskare få fram givande material och nå intressanta mönster och åsikter (2010, s. 25 & s. 
32).  
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7.3 Intervjuguide  
 
Vi utformade en intervjuguide inför studien, som delades in i olika teman med frågor som 
ligger till grund i vårat syfte, se bilaga 1. För att frågorna inte skulle vara ledande, raka, 
direkta och enkla bearbetade vi dem ett fler tal gånger (Trost, 2010, s. 95–96 & Bell, 2016, 
s. 191). För att på utvecklade svar ställdes ostrukturerade frågor genom vår intervjuguide. 
Frågorna ställs på så sätt att den intervjuades svarsalternativ är öppna och kan därför inte 
välja andra alternativ att svara på (Trost, 2010, s. 40 & 42). Våra respondenter fick 
intervjuguiden och informationsblanketten i förväg. Den som intervjuas har på så sätt rätt att 
ta beslut om hen vill vara med och blir även förberedd på vilka frågor som ska ställas, detta 
enligt Bell och Waters är vår uppgift att ansvara för (2016, s. 190). Denna intervjuguide har 
under intervjuernas gång använts som stöd, genom detta har man anpassat och även hoppat 
över frågor efter respondenternas svar för att inte upprepa svaren, så intervjuguiden användes 
inte på samma sätt vid varje intervju (Trost, 2010, s. 72).  

7.4 Genomförande 
 
För denna studie genomfördes totalt fyra intervjuer, Leyla intervjuade två pedagoger, en 
förskollärare och en barnskötare på en privat montessoriförskola.  
Rojda intervjuade två pedagoger, en förskollärare och en barnskötare på en kommunal 
förskola. I samråd med handledaren och de intervjuade beslutade vi att spela in intervjuerna 
med våra telefoner och hade såklart medgivande från de intervjuade där vi sedan innan 
informerat om att det inspelade materialet skulle användas för studien. Det inspelade 
materialet gav oss en chans att vara mer närvarande på intervjun och det gav oss även en 
möjlighet att lyssna till den så många gånger som behövdes för att transkribera det som sades 
(Bell & Waters, 2016, s. 196 & 197).  Vi beslutade därmed att inte gå tillsammans på 
intervjuerna för att den intervjuade enligt Trost kan ur en maktvinkel hamna i underläge 
(Trost, 2010, s. 66–77).  
 
Rojda tog kontakt med sina valda pedagoger på den kommunala förskolan genom telefon 
och sedan tog hon direkt kontakt med förskolan, där hon personligen frågade om några 
pedagoger var intresserade av att vara med i studien. Sedan tog Leyla kontakt med rektorn 
på den privata montessoriförskolan, eftersom Leyla tidigare arbetat på denna förskola tog 
hon kontakt med rektorn via telefon. Hon ställde frågan om deltagande på så sätt att 
personalen mellan varandra fick välja vilka som skulle delta i studien.  
Vi började kort informera pedagogerna om vår studie och när de verkade intresserade så 
tillfrågades de att delta, på plats delade vi ut medgivande blanketten se bilaga 2 och 
informationsblanketten se bilaga 3. När de givit sitt samtycke och skrivit under informations 
blanketten bestämdes datum och tid för intervju. Pedagogerna valde själva ut utrymmet för 
intervjun där de kände sig trygga att sitta utan närvarande lyssnare och avskilt från 
barngruppen (Trost, 2010, s. 65).  

7.5 Urval och avgränsningar  
Som redogörelsen vi gjort i bakgrunden nämner styrdokumenten att förskolläraren har ett 
särskilt ansvar att skapa förutsättningar för barn att lära och utveckla sin digitala kompetens, 
genom detta medvetet välja arbetsmetoder och digitala verktyg som utmanar barnen i sitt 
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digitala lärande och utveckling. De nya målen i läroplanen ligger i förskollärarens ansvar, 
det står även att arbetslaget tillsammans ska ansvara för att barnen får adekvat digital 
kompetens. Därför valde vi att både förskollärare och barnskötare som vi har anknytning till 
som våra respondenter till intervjun. Enligt Trost gjorde vi ett så kallat bekvämlighetsurval, 
där man väljer personer som man vet passar in i sin studie (2010, s.140). Urvalen vi gjorde 
gjordes inte enbart utefter pedagogerna utan vi valde att fokusera på om förskolans 
pedagogiska inriktning kan påverka förutsättningarna för barns digitala lärande och därför 
valde vi att intervjua både privata och kommunala förskolor inom Uppsala kommun. Leyla 
valde därför att enbart intervjua pedagoger på en privat förskola och Rojda valde att intervjua 
pedagoger på en kommunal förskola.  

Tillsammans gjordes en bedömning om att kommunvalet inte skulle påverka eller ändra 
utfallet av vår studie, då läroplanen för förskolan används i hela landet. Anledningen till att 
vi valde att vidga vårt urval till både privata och kommunala förskolor var så att vi skulle 
se om respondenterna skulle arbeta inom olika förhållanden och på så sätt jämföra 
förskollärarnas inställning och arbete inom digitala verktyg i en särskild pedagogisk 
inriktning och en kommunal. Vi avgränsade därför studien från att endast intervjua 
pedagoger i kommunala förskolor just för att jämföra arbetsförhållande och inställning.  

7.6 Databearbetning och analysmetod  
 
Bearbetning av material kan enligt Trost göras på olika sätt, detta enligt honom är ett 
personligt val där man avgör om man exempelvis ska transkribera eller sammanfatta 
materialet (Trost, 2010, s. 150 & s. 156). Därför gjordes det valet att göra en kombination 
av en transkribering och sammanfattning av materialet med stöd av våra inspelningar från 
intervjun. Genom att lyssna på ljudinspelningarna flera gånger och med stöd av 
intervjuguiden skrevs det viktiga i förhållande till studiens syfte och intervjuguidens frågor 
ner. Trost menar att det är bra att lyssna på en inspelning flera gånger när man bearbetar 
materialet. Han nämner även att transkriberingen kan vara jobbig att göra, men att den som 
intervjuade bör göra det då den intervjuade närvarat på intervjun och kan analysera 
materialet eftersom man kan den (Trost, 2010, s. 149–151) För att bearbeta vårt material 
valde vi att leta efter mönster och teman i våra utskrifter, detta genom att göra 
överstrykningar med överstrykningspennor i olika färger. Vi valde olika färger för att märka 
ut olika teman och mönster från varje intervju. För att urskilja teman och mönster i vårt 
material valde vi att redovisa dessa under rubrikerna ”Pedagogers kompetenser kring 
digitalisering i förskolan’’, ’’Möjligheter respektive hinder med digitalisering i förskolan ’’ 
och ’’Pedagogernas syn på barns involvering med digitala verktyg i förskolan’’ .Trost 
nämner att en transkriberad intervju är en text och att de är värdefulla då de ska användas 
för att få fullödiga resultat (Trost, 2010, s. 154).  

7.7 Reflektion över metoden  
 
Syftet med denna studie var att få inblick i pedagogernas kunskaper och kompetenser inom 
digitalisering och synliggöra deras kunskapsluckor inom ämnet samt barnens delaktighet i 
användandet av digitala verktyg. Därefter har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för 
studiens metod för att kunna få en uppfattning av hur de intervjuade tänker kring detta ämne 
och vad de har för erfarenheter. Syftet förklarades för respondenterna innan intervjun 
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startades för att skapa tillförlitlighet. Trost beskriver att man ska skapa tillförlitliga material 
genom att visa att datainsamlingarna är trovärdiga, därför begränsas respondenternas urval 
så att forskaren inte missar det viktiga man är efter (Trost, 2010, s. 143). Studien har därmed 
varit välplanerad för att kunna få tydliga svar på det valde syftet och frågeställningarna, men 
även för att få respondenterna att känna sig bekväma. 
Att hitta deltagare till studien och bra tider som passar både intervjuare och forskaren kan 
vara tidskrävande (Bell & Waters, 2016, s. 202). Därför kontaktade vi de deltagande i god 
tid för att få möjlighet att intervjua och bestämma tydliga datum och tid. Det har varit lätt 
för oss att ta kontakt med respondenterna och komma överens om att planera in våra 
intervjuer. Vi utgick efter 7 noggrant valda frågor (Se bilaga 1) för att få fördjupade svar för 
det vi undersöker. För att skapa ett dynamiskt och trevligt samtal började vi med några 
uppvärmningsfrågor som inte spelades in, bara för att få igång samtalet. Vi startade 
ljudinspelningen med några bakgrundsfrågor som t.ex. veta hur länge pedagogen varit 
verksam och hur länge de jobbat på denna arbetsplats. Detta gjordes för att 
intervjupersonerna får känna sig bekväma och avslappnade. Det klargjordes även att alla är 
anonyma under hela studien och att materialet inte spelas upp för obehöriga samt tagits bort 
efter arbetet är godkänt. Detta är för att vara etisk medveten och ta hänsyn till 
vetenskapsrådet (2018).  
Under databearbetningen behandlades materialen väldigt noggrant för att undvika att 
respondenternas svar skulle misstydas. Bell och Waters betonar hur viktigt det är med att 
hålla isär egna åsikter från den kvalitativa studiens resultat (2016, s. 200–201). Därför har vi 
varit medvetna om att undvika våra egna åsikter vid transkriberingen av materialen för att 
det finns risker att respondenternas svar faller bort. Det som är en fördel med intervjuer är 
att man är flexibel och kan ge följdfrågor (Bell & Waters, 2016, s. 190). Vi fick använda oss 
av intervjufrågor som var i ordningsföljd, men vi fick även ställa följdfrågor beroende på 
vad respondenten anger till varje fråga. Ibland fick vi svar på respektive fråga innan de 
kommande följdfrågorna angavs, vilket inte gjorde oss någon skada så länge vi fick tydligt 
svar av deltagarna.  

7.8 Reliabilitet och validitet  
Det som kännetecknas som hög reliabilitet är att forskaren får liknande resultat vid olika 
tillfällen och likvärdiga tillvägagångssätt (Bell & Waters, 2016, s. 134). Vi har i enlighet 
med Trost strävat efter att ha hög reliabilitet och lika tillvägagångssätt under samt inför våra 
fyra intervjutillfällen. Vi har även gjort en databearbetning samt analys av respondenternas 
svar för att uppnå hög reliabilitet. Detta innebär dock inte att svaren är lika vid varje intervju. 
I och med att vi valt att använda oss av en kvalitativ metod har vi försökt få fatt i den 
intervjuades känslor, tankar och beteende. Som intervjuare har vi i enlighet med Trost 
försökt vara lyhörda och uppmärksammat tonfall, ansiktsuttryck och rörelser hos 
respondenten (Trost, 2010, s. 132). På så sätt blev inte respondenternas svar lika vid våra 
intervjutillfällen, då alla respondenter haft olika erfarenheter och mött olika situationer kring 
frågan och på så sätt har vi så långt som möjligt försökt uppnå reliabilitet. 
Traditionellt menar man med validitet att en fråga ska mäta det den är avsedd att mäta.  
Vid kvalitativa intervjuer försöker man därför få veta hur respondenten upplever och 
uppfattar en fråga. Vi granskade vår intervjuguide för att våra forskningsfrågor och studiens 
syfte skulle besvaras för att uppnå validitet. Genom att försöka åstadkomma trovärdighet har 
vi som Trost nämner tagit ställning till hur våra frågor är formulerade och ställs under 
intervjuerna (2010, s. 133–135).  
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7.9 Etiska hänsynstaganden  
Under vår studie ar vi strävat efter att ha en etisk medvetenhet under genomförandet och 
planeringen av studien. Vi har även utöver detta vid första kontakten med respondenterna 
tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Informationskravet 
innebär att vi som forskare ska informera intervjuade om studiens syfte, vad deras uppgift 
är, att de deltar frivilligt samt har rätt att avbryta medverkan när som helst (Vetenskapsrådet 
2018). Detta tog vi hänsyn till genom att informera informationsbladet båda skriftligt och 
muntlig via mail och vid intervjutillfället.  
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätten till att bestämma över sin 
medverkan. Detta tog vi genom att intervjuade själva gett sitt godkännande till att delta i 
studien. Vi skrev ett missivbrev där vi informerade att de har rätten till att avbryta sin 
medverkan utan negativa konsekvenser (se bilaga 2). 
Konfidentialitetskravet menar att ingående personer i undersökningen ska ges största möjliga 
konfidentialitet på så sätt ska man förvara personuppgifterna så att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Därmed informerade vi respondenterna om att de kommer vara anonyma under 
studiens gång så att läsaren inte kan identifiera arbetsplats eller den intervjuades identitet. 
Därför har vi förvarat deltagarnas material och känslig information så obehöriga inte får 
tillgång till dessa. Avslutningsvis beskrivs nyttjandekravet som innebär att de insamlade 
uppgifter om de enskilda personerna endast får användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet 2018). De insamlade materialen har endast använts inför studien och 
kommer när studien godkänns tas bort.  

8. Resultat & analys, delstudie ett  
Inom denna del kommer resultat och analys av intervjuerna från den kommunala förskolans 
pedagoger i delstudie två att presenteras. Pedagogerna kommer att benämnas som P1 och P2 
för att garantera deras anonymitet. För att öka trovärdigheten av tolkningen så kommer 
resultatet till stor del baseras på citat från intervjuerna. Analysen är grundad i tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultatdelen av delstudie två inleds med en 
respondentbeskrivning som följs upp av resultaten under rubrikerna, ”Pedagogers 
kompetenser kring digitalisering i förskolan’’, ”möjligheter respektive hinder med 
digitalisering i förskolan’’ och ”pedagogernas syn på barns involvering med digitala verktyg 
i förskolan’’. Under varje rubrik görs en analys, där delstudiens resultat utifrån den 
sociokulturella teorin och tidigare forskning tolkas. Som analytiskt verktyg används 
begreppen scaffolding, appropriering, medierande redskap och artefakter från 
sociokulturella perspektivet, detta kopplas till den tidigare forskning som skrivits. Denna 
delstudie utfördes av Rojda Aykut. 

8.1 Respondentbeskrivning  
Svaren på bakgrundsfrågorna redovisas här, resultatet visar antalet år i arbetet som pedagog 
och här presenteras även deras roller på förskolan följt av antal barn i barngruppen. 
Respondenterna i denna delstudie arbetar på två olika kommunala förskolor i Uppsala.  
P1 nämner att hon arbetat som barnskötare i 7 år och har en barngrupp i åldrarna 3-5år där 
barnantalet är 18 stycken. P1 arbetar tillsammans med två förskollärare och en barnskötare 
på sin avdelning. P2 har arbetat som legitimerad förskollärare i snart 8 år, hon har inte en 
specifik roll på förskolan då dem inte har sådana roller, hon håller dock i nätverk och är även 
konsult på ett företag som tillverkar digitala verktyg och visar hur man arbetar med dem för 
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andra företag och förskolor. Där har P2 fått gå några utbildningar inom digitalisering. P2 
barngrupp består av 5-åringar och barnantalet i hennes barngrupp är 17 stycken, hon jobbar 
tillsammans med en barnskötare på sin avdelning.  
 

8.2 Pedagogers kompetenser kring digitalisering i förskolan?  
 
Intervjuerna visar att respondenterna har olika kompetenser kring digitalisering i förskolan. 
Det nämns av pedagogen att man har en viss kompetens, men att den är begränsad till skolan 
och att man gärna fått utveckla kompetensen till förskolans värld.  
 
Jag har en viss digital kompetens, men den är tyvärr begränsad till skolans värld. Jag skulle 
vilja utveckla min kompetens kring hur man kan använda de olika digitala verktygen i 
förskolans värld (Pedagog 1, 2020).  
 
Det kommer även fram av en pedagog att man har tillräckliga kompetenser, då man håller 
nätverk för de andra pedagogerna på förskolan och denna pedagog nämner även att hon är 
konsult för ett företag som arbetar med digitala verktyg och på så sätt har hon fått ett 
utvecklat intresse för digitalisering. Hon nämner även att dem kompetenserna hon har idag 
kanske inte är tillräckliga för framtida verk, men att hon ständigt vill utveckla sig själv inom 
detta ämne då hon har ett visat intresse för digitalisering.  
 
Jag har gått utbildningar och så inom digitalitet, sen kommer det hela tiden nya saker att 
lära sig, så jag känner att det jag jobbar med barnen just nu, det känner jag att jag är kunnig 
inom. Jag känner att det finns nya saker att lära sig inom det här ämnet och ta till sig utifrån 
den vetenskapliga grunden. Det är viktigt att få reda på forskning utifrån det här ämnet, då 
många har uttalat sig i media om skärmtid och det har varit läkare som tyckt till och det har 
varit olika forskare som har tittat på det här med skämtid och barn i ung ålder, dessa har 
varit negativt inställda mot att det förs in i förskolans läroplan vilket blir ju att man måste 
också vara informerad om det. Dem har ju inte hela bilden som vi jobbar med, läkare kanske 
inte vet hur man jobbar med det i förskolan och då måste man berätta och visa på att såhär 
är det vi arbetar gentemot vårdnadshavare som inte vet och bara hör det här negativa delen 
av forskningen, när dem frågar oss måste man kunna berätta och visa att så här arbetar vi 
och jag tycker att skärmtiden är ett komplicerat begrepp att ta in i förskolans värld, vi mäter 
inte tiden på det sättet vid en skärm, det är inte relevant, det som är relevant är vad det är 
dem gör, inte tiden som är den viktiga (Pedagog 2, 2020).  
 
Analys 
Dessa pedagoger uttrycker att de har en kompetens inom detta ämne, men den ena uttrycker 
att den gärna haft lite mer kompetens inom ämnet så hon kan anpassa arbetet med de digitala 
verktygen i förskolan. Otterborn, Schönborn & Hultens (2018) har fått som resultat i sin 
forskning, att arbetet med de digitala verktygen begränsas när det finns personal som har 
brist på kunskaper inom ämnet. En av pedagogerna lyfter då vikten med att pedagoger på 
förskolan ska vara uppdaterade inom dagens forskning, påvisa kunskaper inom ämnet och 
visa vårdnadshavare hur man arbetar med digitalisering i förskolan för att upprätthålla en 
positiv inställning kring ämnet. Detta nämner även Jäverbring, hon lyfter tonvikten i 
förskolläraryrket och att det är ett yrke som är i ständig utveckling. Pedagoger måste därför 
anpassa sig till den värld som både barn och vuxna lever i (2019, s. 11). Jag upplever i 
enlighet med Säljö att pedagogerna har liknande synsätt på vikten med kompetensen inom 
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digitalisering i förskolan och att det därför är viktigt att de låter barnen appropiera deras 
kunskaper inom digitaliseringen för att de sedan ska kunna ta till sig lärandet (Säljö, 2014, 
s.95). Resultaten visar att pedagoger bör göra något som den sociokulturella teorin kallar för 
scaffolding, där dem stöttar barnen i det digitala lärandet och utvecklar barnens kompetens 
tills dem kan utforska materialet på egen hand (Säljö, 2014, s. 306).  
 

8.3 Möjligheter respektive hinder med digitalisering i förskolan  
Digitaliseringen beskrivs som en möjlighet i barnens lärande på förskolan, men som ett 
hinder när pedagogens stöttning begränsas på grund av kunskapsluckor inom ämnet och de 
digitala verktygen används som en barnvakt eller som något roligt att kolla på. Det är genom 
pedagogens stöttning som barnen kan uppleva de digitala verktygen på ett pedagogiskt sätt. 
 
Problemet i fråga är att det är så många pedagoger som saknar kompetensen, många kan 
inte använda sig av dem verktyg eller har möjligheten, då de inte vet att de finns eller hur 
man kan använda dem (Pedagog 1, 2020).  
 
Pedagogerna har liknande åsikter kring möjligheterna med digitalisering. De menar att 
digitaliseringen i förskolan ger möjligheten att uppleva olika miljöer och kulturer med hjälp 
av verktygen som projektorer, bildskärmar och wi-fi puck. Genom dessa verktyg blir mer 
material tillgängligt under en undervisning.  
 
Jag tänker på det kompetenta barnet, man lär ju verktygen som sådan för att dem ska kunna 
jobba med dem. Som exempelvis wi-fi pucken. Allt som är digitalt kan man ta så långt som 
att ta foton, framhäva osv. Min roll blir ju att leda barnen, men i deras kreativa riktning och 
vi ska bara stötta dem i deras lärande med dessa verktyg. det jag tänker på i förskolor i 
överlag är att det finns för lite kunskap och att man är lite rädd för att våga använda dem 
här verktygen för att man inte riktigt kan eller vet hur den där wi-fi pucken funkar, eller man 
vet inte hur man projicerar för att man inte kan själva tekniken att kunna koppla ihop det, 
då tar det tid för att det strular och då har man tappat barnen. Det kan jag känna som en 
nackdel här också är det så att helt plötsligt så har man inga batterier för det krävs ju ändå 
då wi-fi pucken måste ha batterier eller att ipaden dör, det blir ju ett hinder om jag sitter 
och läser ur en digital bok i polyglutt och så stängs det ner. Jag brukar försöka ta med 
barnen i det ändå, om det är så att något händer ”Oj vad tror ni och hur kan vi läsa det 
här?’’ för att man själv inte stressar upp sig. Det försöker jag säga när jag är ute och 
föreläser också att lära er verktygen tillsammans med barnen och titta på det tillsammans 
(Pedagog 2, 2020).  
 
Analys 
 
Dessa pedagoger uttrycker vikten med att pedagogerna på förskolan har en viss kompetens 
inom digitalisering i förskolan. Att det är viktigt i fall när man inte kan hantera ett verktyg, 
tillsammans med barnen utforska och lära om verktyget. Jäverbring nämner även detta, att 
man inte behöver kunna allt utan det är något man kan och bör utforska med barnen (2019, 
s. 17). Nilsen (2018) nämner i sin avhandling att det uppskattas av barnen att utforska 
datorplattor och appar i samspel samt interaktion med andra – såväl pedagog som barn. Det 
upplevs som att även respondenterna har liknande synsätt på möjligheter respektive hinder 
med digitaliseringen på förskolan. Att det är viktigt med digitalt kompetenta pedagoger, för 
att kunna ge barnen en positiv utveckling inom ämnet. Sundqvist & Nilsson (2016) fick 
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resultatet som visade att förskolepersonal bör fördjupa sig om vad digitalisering i förskolan 
är och bör vara, detta kan vara ett sätt för dem att fördjupa sin kompetens. Resultaten visar 
att digitaliseringen blir ett hinder i förskolan när barnens undervisning begränsas av 
pedagoger som inte har kompetenser inom det ämnet. Den visar också att ett hinder kan bli 
en möjlighet om pedagoger tar i akt att lära och utforska verktygen tillsammans med barnen.  
Barnen på förskolan bör ha artefakter för att använda, skapa och förstå sin omvärld. 
Pedagoger ska därför hjälpa barnen att utveckla sina förmågor genom kreativa material som 
är relevanta för det digitala lärandet. 

8.4 Pedagogernas syn på barns involvering med digitala verktyg 
i förskolan  

Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnens involvering i det digitala lärandet är 
liknande. Barnen upplever det digitala lärandet genom en pedagogs stöttning, det 
meningsfulla i lärandet inom digitaliseringen är interaktionen mellan barn och pedagog. Har 
man en pedagogisk tanke blir lärandet meningsfullt för barnen. De kan utforska vissa 
material på egenhand och man vill gärna att barnen i förskolan blir producenter i användning 
av de digitala verktygen i förskolan.  
 
Barnen upplever det digitala lärandet genom pedagogens stöttning. Ett barn kan lära sig 
saker genom digitala verktyg på egen hand. För att lärandet ska bli stort, viktigt och något 
som utvecklar barnet behövs pedagogens stöttning. Mycket kan den digitala världen bidra 
med, men för att skapa meningsfyllt lärande krävs det en pedagogisk tanke, mål och dialog 
mellan individer. Forskning visar ju faktiskt att de olika pedagogiska rollerna inte kan 
ersättas fullt ut av den digitaliserade versionen, då interaktionen mellan pedagog och barn 
är så otroligt mycket mer – ett meningsfullt lärande (Pedagog 1, 2020).  
 
Barnen upplever verktygen på egenhand om det är som en del av miljön då man hjälper till 
där behovet finns. Det pedagogiska ansvaret lämnas dock inte över till barnen, utan 
pedagogerna menar att de behöver ramar för att det ska ha ett lärande syfte.  
 
Ska det vara som en del av miljön, att det ska finnas något där då kanske man inte alltid 
finns där hela tiden för barnen för man är rörlig i miljöerna och hjälper till där det behövs. 
Men du kan aldrig lämna över ansvaret till barnen, det pedagogiska ansvaret det kan du inte 
göra med något material. Du kan inte lämna över det med penslar och vattenfärger heller 
och låta dem gå och måla överallt på väggar utan det måste finnas ramar. T.ex. Nu är det 
den här appen som vi använder och arbetar med och det är dem ramarna vi måste veta om, 
har jag lämnat ut ” nu sitter du med en Ipad’’ då ska jag också veta vad som händer där, så 
dem lämnas ju inte själva på det sättet utan man har ju alltid koll på vad dem gör (Pedagog 
2, 2020).  
 
Vidare beskriver pedagog 2 att man gör barnen till producenter genom att låta dem göra egna 
filmer istället för att konsumera, genom filmklipp på Youtube. Vid sådana situationer tillåts 
barnen att utforska materialen på egen hand, pedagogen finns vid introduktionen av 
materialet och sedan avtar pedagogens stöttning när de upplever att barnen kan utforska 
materialet på egen hand. Barnen involveras även genom sina individuella dokumentationer 
där man använder ipaden som reflektionsverktyg.  
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Vi introducerar verktyget först och när barnet lärt sig grunderna låter vi de mer och mer 
utforska på egen hand. Vissa material är dock väldigt känsliga vilket gör att vi behöver vara 
med på ett annat sätt. T.ex. Sphero som har sina sensorer och lätt kan bli felkalibrerad eller 
gå sönder. Jag brukar plocka fram datorn eller ipaden och göra individuella 
dokumentationer tillsammans med barnet där barnet kan välja bilder att berätta utifrån. Där 
ipaden eller datorn blir som ett reflektionsverktyg (Pedagog 2, 2020).  
 
Analys 
 
Redogörelsen över hur pedagogerna involverar barnen i digitaliseringen i förskolan visar att 
samtliga främst arbetar med att bidra till förståelse och pedagogisk stöttning vid användandet 
av de digitala verktygen. Tillsammans med pedagogen utforskar de verktygen och lär sig 
hantera dessa, sedan får de använda materialen på egenhand men med tillsatta ramar och 
översyn av pedagog. Pedagogerna tar ställning till att inte kunna hantera vart enda verktyg 
och vågar därför lära och utforska verktygen tillsammans med barnen som Bruce & 
Ridersporre nämner är hur pedagoger och barn kan möta framtiden tillsammans. Ett 
ömsesidigt lärande, då barnen och pedagogerna utforskar något nytt. Att få utforska digitala 
tekniken tillsammans med en pedagog stärker samhörigheten mellan barn och vuxna (2019, 
s. 43). Resultaten visar även att barnen involveras i dokumentationen och detta medför ett 
inflytande och delaktighet. Där barnen får möjlighet att få kunskap om sitt eget lärande och 
reflektionen av det samlade materialet, detta är grundläggande i arbetet med digitalisering 
på förskolan (Elyoussoufi, 2018, s. 81). Enligt den sociokulturella teorin förstår vi vår 
omvärld genom mediering, användandet av fysiska och psykiska redskap där språket ses 
som ett viktigt verktyg för att förstå omvärlden genom samspel, interaktion och 
kommunikation med andra människor (Säljö, 2014, s. 300–301). Pedagogernas 
undervisningsmetod bidrar till samspel och kommunikation enligt min åsikt, som inom den 
sociokulturella teorin är viktigt för utveckling (Säljö, 2005, s. 125–126).  

9 Resultat & analys, delstudie två  
Under detta stycke kommer studieresultat och analys redovisas gällande pedagoger som 
arbetar på en privat förskola i olika avdelningar. Resultat och analys är upplagt på samma 
sätt som delstudie 1 för att göra en jämförbarhet. Pedagogerna som arbetar på den privata 
förskolan kommer också att benämnas som P1 och P2 för deras anonymitet. Resultaten är 
inledas med respondentbeskrivning och indelats under rubrikerna pedagogernas 
kompetenser kring digitalisering i förskolan, möjligheter respektive hinder med 
digitalisering i förskolan och pedagogernas syn på barns involvering med digitala verktyg i 
förskolan.  
Resultatdelarna baseras på citat från intervjuerna för att öka tillförligheten och efter varje 
rubrik följer en analys där vi sammankopplar till vår tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter. Begreppen appropiering, scaffoldning, mediering och artefakter används 
utifrån den sociokulturella teorin som varit utgångspunkten i vår studie. Denna delstudie 
utfördes av Leyla Demir.  

9.1 Respondentbeskrivning  
Nedan redovisas svaret av våra bakgrundsfrågor, där pedagogerna redogör för deras roller 
på förskolan, antal år som varit verksamma och arbetsmiljön, t.ex. antal barngrupp dem 
arbetar med.   
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Respondenterna arbetar på en privat förskola i Uppsala kommun. Pedagog 1 (P1) som är i 
40 års ålder har arbetat som montessori/förskollärare i snart tjugo år, men varit verksam i 
cirka fem år i denna förskola samt arbetar med barn mellan tre till sexåringar. Pedagog 2 
(P2) som är i 20 års ålder har arbetat som barnskötare i ca 4 år med tre till femåringar samt 
har mest ansvar för IKT undervisning i sin avdelning.  

9.2 Pedagogers kompetenser kring digitalisering i förskolan  
Samtliga respondenter beskriver sina kompetenser inom digitalisering på olika sätt beroende 
på deras egna åldrar. P1 beskriver sin kompetens när det kommer till användning av digitala 
verktyg som visst begränsat. Vidare säger P1: ”Ja det är visst begränsat men jag är inte rädd 
för prova och att vi försöker tillsammans kan jag tycka i personalgruppen”. P1 säger: ” Det 
handlar ju också om jag kan också söka egen information tänker jag, och det ser ju faktiskt 
lite olika ut hos oss. Vissa har gått på utbildningar medans andra inte gjort det, någon har 
läst någon bok medans andra inte kanske kommit så långt”. P1 berättar även om att öka sin 
kompetens samt få beredda sin kunskap genom fortbildningar (P1). Däremot berättar P2 att 
hon har ganska stor kompetens dels för att hon är uppväxt i allt det här digitala tekniken och 
tycker det är jätteintressant och kul och tillägger att hon har ganska stor kompetens när det 
kommer till allt sånt digitalt (P2). P2 berättar: ”Det skulle väl vara bra, speciellt för den äldre 
generationen som kanske inte är så kunniga”. Även P2 uttrycker sig: ”Nu när det står i 
läroplanen också med digitala verktyg så skulle det vara jättebra för alla att lära sig lite mer 
om digitalisering i förskolan.  
 
Analys 
Det framkommer i min studie att samtliga pedagoger betonar förändringarna i Lpfö18. 
Begreppet digitalisering som lyfts i styrdokumentet gör att vissa pedagoger känner sig osäkra 
medans vissa känner sig säkra på att förklara arbetet med digitalisering i förskolan. 
Pedagogerna beskriver att detta uppstår på grund av personalens åldrar. De yngre pedagoger 
som är uppvuxna i det tekniska samhället har inga oron för det, men den äldre generationen 
behöver extra stöd för arbetet med digitalisering exempelvis fortbildningar. Det kopplar jag 
till det som Jäverbring nämner i sin bok att teknik utvecklas hela tiden och lägger vikten på 
pedagoger som bör anpassa sig till den värld barnen lever i (2019, s.11). Pedagogerna 
uttryckte arbetet med digitala verktyg visst begränsat men de inte är rädda på att prova och 
det pågår ett samarbete med andra kollegorna som är mer kunniga inom digitalisering. 
Otterborn m.fl. (2018) undersökning för digitalisering visar att pedagoger har stort intresset 
för användning av digitala verktyg som fördel, men det finns absolut en begränsning när det 
finns personal som har kunskapsbrist. Jag kopplar det till samtliga pedagoger i min studie 
som visar ett positiv inställning till mera utbildningar inom ämnet digitalisering. Det 
resulterar min studie att det pågår ett pedagogisk tänkande kring användandet av digitala 
verktyg och kunskapen hos pedagoger vill därför utvecklas mer.   

9.3 Möjligheter respektive hinder med digitalisering i förskolan  
Samtliga pedagoger ser möjligheter och hinder lite på olika sätt. P1 beskriver möjligheten: 
”Det är ju att barnen får ett ytterligare sätt att vi kan tydliggöra lärande och verkligen befästa 
kunskapen hos barnen och att det är ett gemensamt lärande”. Däremot ser hinder som att det 
kan vara lite tidskrävande, och säger: ”Om man inte känner sig insatt i det så kan det ta 
längre tid att man tar med den tiden det man ska behöva göra”. Därigenom berättar P2 
möjligheterna som oändligt att det finns jättemycket möjligheter speciellt idag som man har 
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allt i förskolan (P2). P2 ser också hinder och berättar: ”Barnen blir distraherade för att det är 
digitalt, det blir lite mer spännande än vad vi faktiskt gör”. P2 tillägger: ”Digitalt verktyg 
ska användas som det ska, inte som en spelkonsol och alla barn ska få ta del av”.  
Respondenterna ser möjligheterna ännu mer än hinder. När jag frågade en extra fråga 
angående hinder, om dem skulle se sina kollegor som hinder som inte har lika mycket 
kunskaper om digitala verktyg. P1 känner sig själv att hon är begränsat och är uppe på att 
lära sig samt tycker att de yngre har ju lättare, det är då man backar för att man vet att det är 
tidskrävande (P1). Även tycker P1 att man lär sig tillsammans med barnen (P1). Däremot P2 
säger: ”Man gör det man kan och man får väl dela med sig sina kunskaper med sina kollegor 
även måste kollegorna också försöka lära sig”. Vidare berättar P2: ”Vi måste ha digitala 
verktyg och alla ska bli en del av det och oavsett man kan eller inte”. 
 
Analys  
Det framkommer att pedagogerna inte ser många hinder med digitala verktyg om de används 
som pedagogiskt verktyg. De hinder som tas upp är att det kan vara tidskrävande och att 
barnen kan bli distraherade. Jag tolkar det som att den äldre generationen känner behov av 
att mera tid för arbetet med digitala verktyg och därför blir det tidkrävande. Detta nämner 
Jäverbring att man inte behöver kunna allt utan man kan tillsammans utforska med 
barngruppen (Jäverbring, 2019, s.17). Däremot visar min studie att pedagogerna ser fler 
möjligheter än hinder när det gäller digitalisering i förskolan. 
Pedagogerna uttrycker att man lär sig tillsammans med barngruppen och delar med sig sina 
kunskaper till kollegor. Det tolkar jag som ett sätt att man kan förstärka gemenskapen mellan 
barn och pedagoger samt mellan kollegor. Marklund (2019) undersökte pedagogernas 
uppfattningar om möjligheter till genomförandet av digitala verktyg där studien visade att 
pedagogernas uppfattningar är sammankopplade med den pedagogiska användningen. Detta 
resulterar min studie att det finns oändligt mycket möjligheter som barnen får ytterligare 
kunskaper och får använda digitala lär resurser som ett pedagogiskt verktyg med ett 
gemensamt lärande.  

9.4 Pedagogernas syn på barns involvering med digitala verktyg 
i förskolan 

Samtliga respondenterna berättar att barns involvering ofta sker via pedagogens stöttning 
(P1, P2). P1 visar att de har ett policydokument på förskolan och det handlar just om digitalt 
lärande och lär plattor. Och när lär plattan används så är det alltid att lära lätt (P1). P1 
berättar: ”Vi har pratat i personalgruppen att fördjupa och förbereda barnen inför den digitala 
världen lite mer, såsom vad som är källkritik, vad som är rätt och fel, vad är det okej och inte 
okej”. P1 tillägger: ”Att fördjupa oss lite mer inom det området och då behöver man kanske 
inte ha digitala verktyg men liksom mera, kanske lite tema för fördjupning tillsammans med 
barnen kring det”. P2 beskriver att det alltid är genom pedagogens stöttning nästan, men det 
beror lite på vad man använder sig av som material. P2 ger ett exempel ”T.ex. våran Bee- 
Bot som vi har, använder vi den som ett arbete så som en pedagog visar barnen hur man gör 
och sedan kan de plocka fram det själva och programmera själva”. P2 säger: ”Vi brukar först 
men sen får de sitta själva och lära sig, bara de vet hur man gör liksom”. 
Båda pedagogerna uttrycker att digitala verktyg kan användas som ett pedagogiskverktyg 
och som ett komplement till övriga material i verksamheten (P1, P2). De berättar även vilka 
verktyg och appar de använder sig av. Dessa verktyg är allt från Ipad, Q-koder, Bee-Bot, I 
motion, cd-skivor, webb ägg (Easy Scope) samt högtalare. Pedagogerna nämner att dessa 
verktyg kan användas för att utveckla barnens språkutveckling och att verktygen kan bli ett 
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hjälpmedel för barn med andra språk eller barn som är språk svaga (P1, P2). Avslutningsvis 
uttrycker pedagogerna att dem arbetar med massa digitala verktyg, men på olika sätt 
beroende på barngruppens intresse och behov. P2 säger: ”Digitala verktyg fångar barnens 
intresse på ett annat sätt”. P1 och P2 berättar att de använder sig av digitala verktygen som 
ett hjälpmedel under deras vardagliga verksamhet. 
 
Analys  
Redogörelsen över pedagogernas syn på barnens involvering i min studie är att samtliga 
främst arbetar med att befästa kunskapen, skapa förståelse och att få utforska verktygen med 
hjälp av en pedagog som stödjer för att lära ut att hantera dessa lärresurser. Enligt 
sociokulturella teorin menas att språket ses som ett av vårt viktigaste verktyg för att förstå 
vår omvärld genom mediering som innebär fysiska redskap där det pågår ett samspel och 
kommunikation med andra människor (Säljö,2014, s.300–301). 
Vår studie grundar sig inom den sociokulturella teorin och inom denna teori ses fysiska 
redskap, artefakter som är väsentliga för utveckling och lärande (Säljö, 2005, s.118–119). 
Pedagogerna i min studie menar att artefakter exempelvis lärplattor m.m. användas för att 
både lära barnen den digitala tekniken samt att koppla till andra ämnen som står i förskolans 
läroplan. Pedagogerna låter barnen att använda verktygen även på egen hand såsom 
pedagogiskt verktyg och dem anser att digitala verktyg väcker barnets intresse. Jag tolkar 
pedagogernas arbetssätt att dem medvetet sätter ord på det digitala arbetet dem utför i 
förskolan och upplever att barnen får ta del av de digitala verktygen för att skapa förståelse. 
Pedagogerna använder digitala verktygen som ett komplement till deras övriga verksamhet 
och verktygen används mycket för barnens språkutveckling.  
Det framkommer i resultatet att arbetet med de digitala verktygen sker mellan barn och barn 
samt barn och pedagog, vilket skapar ett samspel och kommunikation i den vardagliga 
verksamheten. Genom samspel och kommunikation enligt Säljö, stödjer pedagogerna barnen 
att sammankoppla saker med deras tidigare erfarenheter (Säljö, 2005, s.125–126). Samtidigt 
visar resultaten att det pågår ett tydligt pedagogiskt arbete med de digitala verktygen, där 
pedagogerna fördjupar och förbereder barnen inför den digitala världen. Detta kopplas till 
begreppet scaffolding, där barnen genom det kan barnen appropiera och ta över kunskaper 
från den kunniga personen (Säljö, 2014, s.306). 
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10 Diskussion 
 
Syftet med vår studie är att studera vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i 
förskolan har inom digitala verktyg. Med detta även synliggöra deras uppfattningar och 
upplevelser inom detta ämne. Vi vill även undersöka barnens delaktighet och involvering i 
användandet av de digitala verktygen i förskolan. Vi har utgått från forskningsfrågorna 
”Vilka kompetenser har pedagogerna inom digitalisering i förskolan och hur ser de på 
fortbildningar inom detta ämne? ’’, ” Hur ser pedagogerna på möjligheter respektive hinder 
med digitala verktyg i förskolan?’’ och ”Hur upplever pedagogerna att barnen involveras 
och utvecklas inom den digitala världen på förskolan?’’. Eftersom studien består av två 
delstudier kommer vi inom detta avsnitt att diskutera kring delstudiernas analys och jämföra 
resultaten från studiens syfte, forskningsfrågor och relatera till teoretiska utgångspunkter 
samt tidigare forskning. Respondenterna i delstudie 1 är en barnskötare från en kommunal 
förskola i Uppsala och en förskollärare från en annan kommunal förskola i Uppsala. 
Respondenterna i delstudie 2 är en barnskötare och en förskollärare från en Montessori 
inspirerad förskola i Uppsala.  
 
Genom analysen från delstudierna kan man konstatera att pedagogerna anser att 
kompetensen hos pedagoger inom digitalisering och digitala verktyg i förskolan är viktig för 
barns utveckling till adekvat digital kompetens. Enligt pedagogerna begränsas arbetet med 
digitala verktyg, när personal i förskolan inte har kunskaper inom digitalisering. Detta fick 
även Otterborn, Schönborn & Hultens (2018) som resultat i sin forskning. Det gäller att 
anpassa arbetet i förskolan efter den värld vi vuxna och barn befinner oss i (Jäverbring, 2019, 
s. 11). Detta kan vi kombinera med vår teoretiska utgångspunkt då Säljö beskriver 
appropiering som ett sätt för det lilla barnet att möta och ta till sig språkliga uttryck via 
samspel med vuxna (Säljö, 2014, s.95). Det därför är viktigt att de låter barnen appropiera 
pedagogernas kunskaper inom digitaliseringen för att de sedan ska kunna ta till sig lärandet. 
Det framkom i vår studie att samtliga pedagoger vill närvara vid barns användande av 
digitala verktyg för att det ska ha ett pedagogiskt syfte. Vi tolkar detta som att pedagogerna 
vill skapa ett ömsesidigt lärande och utforska tekniken tillsammans, för att öka 
samhörigheten mellan pedagog och barn (Bruce & Ridersporre, 2019, s. 43). Pedagogerna i 
båda delstudierna nämner vikten med att kunna uppmärksamma vilka områden och förmågor 
barn behöver stöttning i. Detta går i linje med sociokulturella teorins begrepp scaffolding, 
eftersom pedagogerna i delstudie ett är mån om att vidga barnens förståelse av digitala 
verktyg, vilket vi tolkar det som att de hjälper barnet framåt i sitt lärande. Medan 
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pedagogerna i delstudie två stöttar barnen med de digitala verktygen när de introducerar 
materialet, när de behärskar materialet avtar pedagogens stöttning och de får arbeta med det 
på egen hand (Säljö̈, 2005, s. 123). Resultaten från båda delstudierna visar att lärplattor och 
andra digitala verktyg har fått genomslag i förskolorna. Lärplattor ses som ett stöd för 
lärande i forskning vi tagit del av (Beschorner & Hutchison (2013). Nilsen (2018) skriver i 
sin avhandling att barnen uppskattar att utforska datorplattor och appar i samspel och 
interaktion med andra – såväl pedagog som barn. Av de resultaten vi fått tolkar vi det som 
att pedagogerna ser en ökad möjlighet med att digitala verktyg används i miljön, att det 
engagerar och utvecklar barnen vidare i deras lärande. Sociokulturella teorin förklarar detta 
med begreppet artefakter, som har en betydelsefull roll för utveckling och lärande (Säljö, 
2005, s. 118–119). Pedagogerna i vår studie har en positiv inställning till användandet av 
artefakterna wi-fi puck, projektor, lärplattor och olika robotar som t.ex. Sphero och de 
används med ett pedagogiskt syfte, gärna med eller utan pedagog men inom ramar som är 
dit satta av pedagogerna. Vi anser även att det är givande att veta när det är bra med och utan 
digitala verktyg i undervisningen på förskolan. Både barn och vuxna kan ha en skicklighet 
inom digitalisering, men utan ett pedagogiskt sammanhang förlorar den sitt mervärde. 
Förskolans uppdrag är att ge digital kompetens till barnen, så att de ska kunna utvecklas till 
kreativa producenter (Jäverbring, 2019, s. 98). Då menar vi som Nilsen (2018) att en del av 
pedagogernas uppgift är att kunna se var, när och hur digital teknik tillför något för lärandet 
och när det är bättre utan, vilket pedagogerna i vår studie kunde se och uppvisa.  
 
Vi uppfattar det som att samtliga pedagoger i studien involverar barnen i användandet av 
digitala verktyg. Detta genom att de låter barnen utforska verktygen tillsammans med 
pedagogen för att förstå hur den fungerar, de lär sig tillsammans. Bruce & Ridersporre 
nämner i ett kapitel att det stora är hur pedagoger och barn kan få möta framtiden 
tillsammans. Att lärandet är ömsesidigt, då barnen och pedagogerna utforskar något nytt. 
Barnen bidrar med sin ivrighet att lära sig och pedagogerna med sin livs och förkunskap i 
olika områden. Att få utforska digitala tekniken tillsammans med en pedagog stärker 
samhörigheten mellan barn och vuxna (2019, s. 43). Detta på visar att det kan bli en magisk 
framtid tack vare den digitala världen, som när barnen i delstudie ett får göra sina egna 
dokumentationer genom Ipad/lärplatta och tillsammans med pedagog reflektera över dem, 
detta medför ett inflytande och delaktighet genom dokumentation. Där barnen får möjlighet 
att få kunskap om sitt eget lärande och reflektionen av det samlade materialet, detta är 
grundläggande i arbetet med digitalisering på förskolan (Elyoussoufi, 2018, s. 81). 
Jäverbring nämner det magiska med hur ett barn kan bli delaktig genom fotografi och hur 
magisk en lärplatta kan bli inom ett sådant moment, då den blir som en spegel som kan spara 
bilden. (2019, s. 52–53).  
 
Undervisning med digitala verktyg på kommunal och montessori inspirerad förskola visa 
inga stora skillnader enligt vår studie. När vi jämfört delstudiernas resultat har vi kommit 
fram till att arbetet med de digitala verktygen skiljer sig och vilket material som erbjuds i 
förskolorna. Oavsett material har pedagogerna liknande syn på hur materialet används och 
möjligheten den digitala tekniken har i miljön. De menar att den digitala tekniken kan stödja 
barnen i deras lärande, detta nämner även Marklund (2019) i sin artikel där han kallar 
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användningen av den digitala tekniken för digital lek och att det används för att stödja barns 
lärande och utveckling i förskolan. Enligt pedagogerna i vår studie kan förskolan med 
digitala verktyg skapa stimulerande lärmiljöer som inspirerar till utveckling och lärande. De 
nämner projicering som en möjlighet att fördjupa miljön i rummet och att barnen kan få ta 
till sig andra upplevelser. Jäverbring nämner denna möjlighet också, genom projicering kan 
man skapa lekinspiration eller fördjupa miljön direkt i rummet (2019, s. 69). 
Avslutningsvis visar respondenternas svar i vår studie, vikten med att förmedla hur digitala 
verktyg används för vårdnadshavare på förskolan. Något som framkom i delstudie ett, där 
en pedagog ansåg att det behövdes en förbättring på̊ vissa förskolor. Vår studie grundar sig 
på i den sociokulturella teorin, som nämner det viktiga med att barn får tillge sig kunskaper 
genom samspel samt interaktion med andra, tillsammans få erfara och utveckla nya 
kunskaper, detta anser vi är betydelsefullt att visa vårdnadshavare, även inom den digitala 
världen på förskolan (Säljö̈, 2005, s. 125–126).  

11 Konklusion  
I vår studie har vi undersökt vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i förskolan har 
inom digitala verktyg. Resultaten synliggjorde pedagogernas upplevelser och uppfattningar 
kring ämnet. Där dem menar att arbetet med digitala verktyg i förskolan begränsas när 
personal i förskolan inte har kunskaper inom digitalisering. Vi synliggjorde även barnens 
involvering i användandet av digitala verktyg i förskolan, där resultaten visar att barnen 
involveras genom dokumentation och samspel med pedagog och andra barn. Det framkom i 
resultaten att pedagogerna uttrycker att dem vill ha mera utbildningar i ämnet för att öka 
kunskapen hos sig, för utveckla barnens digitala kompetenser i förskolan. Pedagogerna 
betonar vikten av att samarbeta tillsammans i verksamheten för att minska de hinder som 
uppstår när det gäller att förmedla kunskaper till barnen. Synen på barnens involvering 
visade att det sker ett samspel mellan barn och pedagoger. Pedagogerna skapar en miljö där 
dem både stöttar och låter barnen uppleva digitala verktygen på egen hand i mån av att dem 
sätter ramar för vad som gäller. Det viktigaste blir att pedagogerna har ett pedagogiskt syfte 
kring användandet av digitala verktygen, som dem kopplar till läroplanens strävansmål.  
 
Under studiens gång upplevde vi att det skulle vara spännande att forska vidare kring 
rektorernas syn och upplevelser på förskolan och se vad de kan ge för svar på våra frågor. 
Vi har även funderat på att undersöka vårdnadshavarnas syn på digitalisering i förskolan. 
Enligt våra VFU erfarenheter fick vi möjligheten att observera vårdnadshavare som var lite 
negativa kring den digitala världen i förskolan. Detta ansåg vi var på grund av otydliga 
informationer och för lite kunskaper om hur förskolan använder dessa verktyg på ett 
pedagogiskt sätt. Däremot har en ny läroplan för förskolan trätt in den 1 juli 2019 med mer 
fokus på digitalisering. I vidare forskning skulle observation vara en bra metod för att få 
inblick i hur pedagoger genomför sina undervisningar, inte bara veta vad de beskriver, utan 
också se vad de gör i den vardagliga verksamheten och hur den är kopplad det till de 
styrdokument som finns. 
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12.  Bilagor 
 
 
Bilaga 1, Intervjufrågor till pedagoger i kommunala och privata förskolor 
 
Bakgrundsfrågor:  
 

1. Berätta lite om er själva, ers roller här på förskolan 
 

- Antal år som förskollärare/barnskötare  
 

- Arbetsmiljö (t.ex. Antal barn i barngrupp)  
 
 
Intervjufrågor:  
 

1. Vad innebär digitalisering på förskolan för dig?  
 

2. Vilka digitala verktyg använder ni er av på förskolan?  
 

3. Tycker du att digitala verktyg kan användas som ett pedagogiskt verktyg? På vilket 
sätt? 

 
4. Vad ser du för möjligheter respektive hinder med digitala verktyg i undervisningen?  

 
5. Upplever barnen digitala lärandet på egen hand eller genom pedagogens stöttning?  

 
6. Hur ser du på din kompetens när det kommer till användning av digitala verktyg?  

 
7. Skulle du vilja ha fortbildningar om hur man kan arbeta med digitala verktyg i 

förskolan?  
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Bilaga 2, informationsbrev till barnskötare och förskollärare  
 
Vi är förskollärarstudenter som går på sista terminen på förskollärarprogrammet på Uppsala 
Universitet och vi heter Rojda Aykut och Leyla Demir. I utbildningens sista termin ingår ett 
självständigt arbete och där valde vi göra att en datainsamlingsmetod som är anledningen till 
denna intervju med en ljudinspelning. 
I denna studie valde vi IKT och lärande då digitalisering i förskolan är något som bara på 
någon/några år har utvecklats otroligt mycket. Nu står det även i styrdokumenten att 
digitalisering ska vara en del av barnens undervisning på förskolan. Så vi vill med detta 
arbete fokusera på pedagogers kunskaper, kompetenser inom digitalisering och eventuella 
kunskapsluckor hos pedagoger i förskolan som inte haft teknik och digitalisering som en del 
av deras utbildning. Vi vill även med detta arbete fokusera på hur barnen involveras i IKT 
arbetet och hur mycket inflytande de får ha i det som ska läras ut inom detta ämne. 
Vi har fördjupat oss kring ämnet genom tidigare forskningar och litteratur som undersökt 
användning av digitala verktyg i förskolan. Nu vill vi även ta del av pedagogernas synsätt 
på ämnet digitalisering för att få en starkare förståelse för hur arbetet med digitala verktyg 
kan se ut i förskolans verksamhet.  
Det är helt frivilligt att delta i studien och du/ni kan när som helst avbryta intervjun. 
Intervjuerna kommer att genomföras i tre olika förskolor två kommunala och en privat 
förskola. Intervjun kommer att genomföras på förskolan där ni arbetar. Vi har delat arbetet 
mellan oss två studenter så att en av oss genomför intervjun i den privata förskolan och den 
andra i dem kommunala förskolorna. Intervjun beräknas ta ca 30 min- max 60 min för det är 
en förskollärare och en barnskötare som ska intervjuas på varje plats. Allt material från 
intervjun kommer att behandlas hemliga och det kommer att försvaras så att ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av det. I självständigt arbetet kommer inga enskilda personer eller 
förskolor identifieras.  
Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare. (se nedan för kontaktuppgifter) 
Uppsala 2020-03-20 _ 
 
Studerande:                                                                                                     Handledare: 
Rojda Aykut                                                                                                  Farzaneh Moinian                          
 
Leyla Demir  
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