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Sammanfattning 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Studien var kvalitativ och utgjordes av 

semistrukturerade intervjuer som genomfördes med stöd av en intervjuguide. 

Respondenterna utgjordes av legitimerade förskollärares med minst två års 

arbetslivserfarenhet av förskolläraryrket. I delstudie två deltog dock en legitimerad 

förskollärare med mindre än två års erfarenhet. Studien utformades utifrån två separata 

delstudier. 

Det teoretiska perspektivet i studien var fenomenografi och ansatsen löpte som en röd tråd 

genom alla kapitel i studien. De centrala begrepp som användes i studien var erfara, 

fenomen, kategorier, kritiska aspekter och utfallsrum.  

Det empiriska material som producerades analyserades med hänsyn till det teoretiska 

perspektivet samt frågeställningar och syfte. Frågeställningarna konstruerades utifrån syfte 

och teoretiskt perspektiv.  

Resultatet visade att förskollärare erfar fenomenet (Marton, 1981) digitala verktyg för 

barn i behov av särskilt stöd på skilda sätt. Förskollärare erfar således fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som möjliggör, begränsas, medför 

krav, kräver förutsättningar och behöver anpassas samt påverkar. Resultatet visade tillika att 

olika aspekter behövde urskiljas kring fenomenet för att på bästa sätt möjliggöra för 

inkludering och lärande. Några av de aspekter som urskildes var lek, kommunikation, 

ekonomi, kompetens samt pedagogiskt innehåll. 

En slutsats kring resultatet är att arbetet med digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd är krävande. Arbetet med digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd behöver få 

ta tid eftersom det skapar ytterligare möjligheter till inkludering och lärande för barn i behov 

av särskilt stöd. 

 

Nyckelord: erfarande, digitala verktyg, barn i behov av särskilt stöd, inkludering, lärande, 

semistrukturerade intervjuer 
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1. Inledning 

I styrdokument (Lpfö18; SFS, 2010:800) lyfts det fram att förskolan ska anpassas till varje 

enskilt barns behov och förutsättningar samt barns rätt till social gemenskap. Detta innebär 

således att förskolan har ett ansvar att uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt 

stöd.  

Utifrån dessa grundprinciper och våra egna tidigare arbetslivserfarenheter anser vi därmed 

att det är av stor betydelse att möta varje enskild individ där de befinner sig och ge dem 

möjligheter samt förutsättningar att lyckas. Våra personliga erfarenheter är att de barn som 

anses vara i behov av särskilt stöd redan befinner sig i en situation som riskerar att placera 

dem i utanförskap, både socialt och lärandemässigt. När barn i behov av särskilt stöd inte 

inkluderas i verksamheten och förlorar möjlighet till lärande är våra upplevelser att det 

inskränker barns rättigheter och hindrar förskolans strävan efter likvärdighet, vilket aldrig 

får accepteras. Vidare menar vi att alla barn i verksamheten ska ges möjligheter att 

inkluderas i en gemenskap samt att varje individ ska få möjlighet till positiva 

lärandesituationer.  

Lutz (2013) hänvisar till en undersökning utförd av Skolverket vilken visar en ökning av 

de barn som anses vara i behov av särskilt stöd. I takt med ökningen av barn i behov av 

särskilt stöd skapas också ett ökat behov av kunskap kring ämnet (se Lutz, 2013). 

Vi lever därtill i en värld där digitaliseringen tar stor plats och är i ständig rörelse, inte 

minst bland barn (Kjällander, 2020a) och digitala verktyg har även skrivits in i Läroplan för 

förskolan (Lpfö18). I denna studie ville vi således synliggöra förskollärares uppfattningar av 

fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Synliggörandet av förskollärares 

uppfattningar möjliggör för att fylla ett eventuellt kunskapsgap. Exempelvis erhållande av 

kunskap om vilka aspekter som förskollärare uppfattar behöver urskiljas för att digitala 

verktyg ska möjliggöra för inkludering och lärande för barn i behov av särskilt stöd (se 

Enochsson & Ribaeus, 2020; Gallud, 2021; Tamakloe & Seyram Agbenyega, 2017).  

 I studien lyfts forskning, lagar och styrdokument fram vilka berör både barn och elever, 

vilket var av relevans för studien eftersom inkludering och lärande fokuserar på alla individer 

inom utbildningsväsendet. I studien används i några fall begreppet pedagoger i stället för 

förskollärare, vilket ämnade att beskriva att aspekterna berörde all pedagogisk personal i 

förskola och förskoleklass, exempelvis barnskötare och förskollärare. 

Studien disponerades genom två delstudier, där delstudierna separerades utifrån två 

begrepp, inkludering respektive lärande. Delstudie 1 författades av Madelene Gewers och i 

delstudien synliggjordes förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för barn 

i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering. Delstudie 2 författades av Malin 

Hultkrantz och i delstudien synliggjordes förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd med fokus på lärande. Avsnitt som berörde 

inkludering författades av Madelene Gewers och avsnitt som berörde lärande författades av 

Malin Hultkrantz. Övriga avsnitt i studien författades gemensamt. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras digitala verktyg och digitaliseringens framväxt i samhället. 

Styrdokument beskrivs och en redogörelse för begreppet barn i behov av särskilt stöd 

presenteras. Vidare förklaras begreppen inkludering och lärande utifrån styrdokument och 

samhälleligt perspektiv. 

2.1 Digitala verktyg 
1998 fick förskolan för första gången en nationell läroplan. Sedan dess har Läroplan för 

förskolan reviderats flertal gånger på uppdrag av svenska regeringen. Bland annat skapades 

ett förslag till en nationell IT-strategi för hela skolväsendet. Avsikten med ändringarna som 

gjordes i Läroplan för förskolan var att förstärka och tydliggöra förskolans uppdrag, för att 

det i sin tur skulle bidra till att barn bland annat utvecklar digital kompetens (SPSM, 2020; 

Walldén Hillström, 2020). Ändringarna i Läroplan för förskolan förtydligar dock inte på 

vilket sätt arbetet med den nationella strategin ska ske, vilket leder till att förskolans personal 

själva får utforma arbetet tillsammans med barnen (Walldén, 2020). Utformandet av arbetet 

ska dock stödjas mot förskolans läroplan som belyser att alla barn ska få möjlighet att 

använda digitala verktyg på ett sätt som främjar och stimulerar lärande och utveckling. Att 

använda digitala verktyg kan möjliggöra för alla barn i verksamheten att få uttrycka sig (se 

Lpfö18), vilket är en rättighet inom FN-konventionen där alla barn ska ha rätt till 

yttrandefrihet samt rätt till att uttrycka sina tankar och åsikter med respekt för andras 

rättigheter (Barnkonventionen, 1989). Skolverket betonar att digitala verktyg ska användas 

på ett medvetet sätt, där digitala verktyg ska integreras i förskolans övriga verksamhet 

(Skolverket, 2022). Kjällander (2020b) betonar tillika att digitala verktyg kan möjliggöra för 

meningsskapande och utjämna klyftor.  

Digitala verktyg är också gynnande för alla barn ur aspekterna lärande, inkludering och 

delaktighet. De digitala verktygen kan därmed ge möjlighet till likvärdiga förutsättningar 

och ett livslångt lärande (Kjällander, 2019; SPSM, 2020; Walldén Hillström, 2020).   

Utifrån fenomenet i studien, digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd, kan det 

tolkas som att det fokuserades på digitala verktyg tillverkade specifikt för barn i behov av 

särskilt stöd. Detta var dock inte fallet. I studien innefattade fenomenet digitala verktyg för 

barn i behov av särskilt stöd samtliga digitala verktyg som på något sätt kunde möjliggöra 

för inkludering och lärande för barn i behov av särskilt stöd. 

2.2 Barn i behov av särskilt stöd  
Skollagen (SFS 2010:800) skriver fram att barn och elever som, på grund av en 

funktionsnedsättning, inte uppnår eller har svårt att nå kunskapsmålen ska ges stöd för att 

klara av dem. Skollagen (SFS 2010:800) skriver därtill fram att barn i behov av särskilt stöd 

ska få det stöd som de behöver. Utöver det demokratiska uppdraget har förskolan ett 

kompensatoriskt uppdrag vilket Kjällander (2019) belyser. Eftersom alla barn ska få en 

likvärdig utbildning (Lpfö18, s. 6) kan digitala verktyg fungera som en kompensatorisk 

resurs.  
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En rapport från Skolinspektionen (2017) visar att begreppet barn i behov av särskilt stöd 

inte definieras på ett entydigt sätt i lagar och styrdokument. Detta gör begreppet barn i behov 

av särskilt stöd svårtolkat eftersom det inte preciseras vad begreppet inbegriper eller vem 

som avgör att ett barn är i behov av särskilt stöd. Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

används nästan alltid i samband med specialpedagogiska insatser (se Nilholm, 2020).  

Med grund i ovan nämnda redogörelser definieras begreppet barn i behov av särskilt stöd 

i denna studie som ett uttryck för de barn som av någon anledning anses behöva mer stöd i 

förskolans vardag. Barn i behov av särskilt stöd innefattar i denna studie således inte 

nödvändigtvis barn med någon bestämd diagnos. 

2.3 Inkludering 
Begreppet inkludering växte fram under 1990-talet och har flertalet definitioner, men trots 

detta existerar gemensamma nämnare för tillämpningen av begreppet. Vidare kan 

inkludering ses som en vidareutveckling av integrering där fokuset inom 

inkluderingsbegreppet ändrar riktning till att miljön ska anpassas till en mängd aktörers 

olikheter (Edfelt, 2019).  

Nilholm och Göransson (2014) understryker att begreppet inkludering inte explicit 

uttrycks inom förskolans läroplan, däremot existerar begreppet inom internationella 

konventioner som Sverige anslutit sig till, exempelvis FN–konventionen. Emellertid 

framhålls i Läroplan för förskolan (Lpfö18) att förskolan ska vara en arena som ger trygghet 

samt social gemenskap där varje barn ska få möjlighet att känna mening och sammanhang. 

I läroplanen står också att förskolan ska ge en likvärdig utbildning och framför allt 

uppmärksamma de barn som behöver särskilt stöd, ledning eller stimulans. 

Inkluderingsbegreppet har även fått internationellt genombrott där 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) lyfter fram att inom 

utbildningsväsendet ska inkludering vara ett synsätt att vända sig till. Vidare innefattar 

begreppet att möta varje barn och elev utifrån deras behov, ge alla samma förutsättningar till 

lärande och få en likvärdig utbildning. Lutz (2013) betonar att inkludering inom 

specialpedagogisk forskning är ett begrepp som används i stor omfattning där beteckningen 

syftar till att skapa förutsättningar till inkludering i stället för exkludering. 

Slutligen uppmärksammas i Läroplan för förskolan (Lpfö18) att förskolan ska motsvara 

FN-konventionens uttalanden gällande barns rättigheter, sålunda ska förskolans verksamhet 

ständigt utgå från barns bästa och ge varje enskilt barn rätt till inflytande och delaktighet i 

utbildningen. Inkludering i denna studie avsågs innebära att göra barn delaktiga i 

verksamheten utifrån sina egna förutsättningar och behov. Inkludering avsågs även innebära 

att olikheter berikar en verksamhet där alla barn ska ges möjlighet att lyckas.  

2.4 Lärande 
Synen på lärande har ändrats genom åren, från ett lärarstyrt lärande till ett mer flexibelt 

lärande som utgår från barns utveckling och intresse. Lärande i förskolan har stora likheter 

med bildningsbegreppet, vilket inte enbart fokuserar på faktakunskap (Pramling 

Samuelsson, 2020). Denna syn på lärande skildras även i Läroplan för förskolan (Lpfö18) 
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där det skrivs fram att förskolan är början på barns livslånga lärande, att lärandet ska vara 

lustfyllt och att förskolan ska ge barnen en positiv syn på sitt eget lärande. Undervisning 

kopplas ihop med lärande men undervisning leder inte per automatik till lärande. Detta 

tydliggörs av Skollagen som beskriver undervisning som målstyrda processer som leds av 

grundskollärare eller förskollärare och att målet med dessa målstyrda processer är utveckling 

och lärande (SFS 2010:800).  

Läroplan för förskolan (Lpfö18) lyfter också fram att miljö, lek, språk och 

identitetsutveckling är av stor vikt för barns lärande samt att barn förstår sin omvärld på 

skilda sätt, utifrån deras egna förutsättningar och tidigare erfarenheter. 

År 1989 skapades FN-konventionen i avsikt att stärka barns rättigheter i samhället. En av 

de rättigheter som FN-konventionen befäster rör barns rätt till utbildning. 

(Barnkonventionen, 1989). Skollagen (SFS, 2010:800) beskriver utbildning i förskolan med 

begreppen omsorg, utveckling och lärande vilket placerar lärandebegreppet inom ramarna 

för barns rättigheter. I denna studie ansågs lärande kunna uppstå i olika situationer, 

exempelvis planerade eller spontana undervisningstillfällen samt i sociala sammanhang. I 

föreliggande studie innefattade begreppet lärande tillika det lärande som bidrog till positiva 

erfarenheter och utveckling hos barnet. 

2.5 Problemformulering 
Lärande ses som en rättighet för alla barn och förskolan ses som starten för barns livslånga 

lärande (Barnkonventionen, 1989; Lpfö18). Inkludering anses vara grunden för en likvärdig 

utbildning eftersom det bland annat innefattar att ge varje barn förutsättningar att lyckas 

utifrån deras behov (Svenska Unescorådet, 2006). Detta innebär sålunda att alla barn har rätt 

till att inkluderas i förskolans verksamhet för att få möjligheter till ett livslångt och lustfyllt 

lärande. 

Skolinspektionen (2017) har gjort en undersökning gällande förskolors arbete med barn i 

behov av särskilt stöd. I granskningen synliggjordes det att ett flertal förskolor hade bristande 

arbetssätt gällande utveckling och rutiner i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Dessutom framkom det i granskningen att det fanns stora kvalitetsskillnader i förskolors 

arbetssätt kring barn i behov av stöd. Resultatet av Skolinspektionens granskning samt det 

faktum att digitaliseringen ökat och skrivits in som mål i läroplanen gjorde det intressant att 

synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd. För att avgränsa studien samt uppfylla syftet 

användes nedanstående frågeställningar: 

Delstudie 1 

• Vilka skilda sätt att erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

i förhållande till inkludering kan synliggöras?  

  

• Vilka aspekter behöver urskiljas kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov 

av särskilt stöd för att möjliggöra för inkludering? 

  

Delstudie 2 

  

• Vilka skilda sätt att erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

i förhållande till lärande kan synliggöras?   

 

• Vilka aspekter behöver urskiljas kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov 

av särskilt stöd för att möjliggöra för lärande? 
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4. Forskningsläge 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring studiens ämnen. Forskningen är tematiskt 

uppdelad utifrån områdena digitala verktyg, barn i behov av särskilt stöd, inkludering för 

barn i behov av särskilt stöd samt lärande för barn i behov av särskilt stöd. Uppsala 

universitetsbibliotek samt olika databaser, exempelvis ERIC och Education Source, 

användes för att hitta tidigare forskning. De sökord som brukades var: hållbar, inkludering, 

belastning, förskola, behov av särskilt stöd, digitala verktyg, barn samt preschool, digital 

technology, equality, assistive technology, inclusion, autism, inclusive, education, including, 

children, special needs, childhood, teacher, awareness, learning, disabilities, special 

education och kindergarten. Urvalet av relevant forskning gjordes utifrån en IMRAD-

struktur (se Åkerlund, 2016).  

4.1 Digitala verktyg  
Enochsson och Ribaeus (2020) lyfter fram digitala verktyg ur ett demokratiskt perspektiv. 

Detta utgångsläge var relevant för denna studie eftersom likvärdighet, inkludering och 

lärande ryms inom demokratiska aspekter enligt de mänskliga rättigheterna. I Läroplan för 

förskolan lyfts det fram att barn ska få möjlighet att använda digitala verktyg och digital 

kompetens skrivs fram som viktigt i ett demokratiskt samhälle (Enochsson & Ribaeus, 2020; 

Lpfö18). 

Pedagoger har olika syn på digitala verktyg och detta påverkar hur och varför digitala 

verktyg används (Enochsson & Ribaeus, 2020; Tamakloe & Seyram Agbenyega, 2017). Det 

framträder likaledes att förskollärare känner osäkerhet kring digitala verktyg och på vilket 

sätt dessa verktyg kan balansera den traditionella verksamheten (Forsling, 2020). 

De pedagoger som använder digitala verktyg i arbetet med barn har ofta ett intresse för 

digitala verktyg och använder dessa även utanför arbetet. I de flesta fall kopplas en negativ 

inställning till digitala verktyg ihop med bristande digital kompetens (Enochsson & Ribaeus, 

2020). 

I de fall där pedagoger uttrycker sig kritiskt kring digitala verktyg handlar det exempelvis 

om att arbetet med digitala verktyg kan vara utmanande. Det finns tillika en oro för att 

använda digitala verktyg i arbetet med barn och det kan i många fall upplevas vara 

begränsande, eftersom digitala verktyg ofta är förprogrammerade. Vidare lyfts det fram att 

flertal förskollärare inte upplever att digitala verktyg kan stötta pedagogiska aktiviteter och 

att digitala verktyg inte kan ersätta det demokratiska lärandet som övriga aktiviteter kan ge, 

exempelvis den sociala leken (Enochsson & Ribaeus, 2020).  

Enochsson och Ribaeus (2020) beskriver också att förskollärare upplever att barn 

använder mycket digitala verktyg i hemmet och att det därmed, utifrån förskolans 

kompensatoriska uppdrag, blir viktigt att fokusera på annat i förskolan. Utifrån detta lyfter 

Enochsson och Ribaeus fram att förskolans kompensatoriska uppdrag också bör innefatta att 

barn behöver få använda digitala verktyg i förskolan, i de fall där dessa saknas i hemmet. 

Däremot lyfts det även fram att digitala verktyg kan ses ur en positiv synvinkel, där 

pedagoger bland annat uttrycker att verktygen kan ses som ett hjälpmedel för en 

inkluderad undervisning och kan användas för att lära barn sociala färdigheter. Lärplattor 
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är en del inom digitala verktyg och pedagoger upplever att dessa verktyg kan jämna ut 

klyftor i verksamheten och erbjuda social integration (Enochsson & Ribaeus, 2020; 

Tamakloe & Seyram Agbenyega, 2017).  

Tamakloe och Seyram Agbenyega (2017) belyser stödinsatser som kan implementeras 

i verksamheten. Stödinsatser som digitala verktyg har påvisats vara en effektiv 

användning och kan gynna till inlärning för barn i behov av särskilt stöd. För att gynna 

barns inlärning med hjälp av digitala verktyg krävs dock individanpassning, vilket i sin 

tur kan leda till en förbättrad skolframgång och framtid. Tamakloe och Seyram 

Agbenyega betonar även att digitala verktyg kan gynna barn i behov av särskilt stöd, 

eftersom digitala verktyg kan underlätta utförandet av dagliga aktiviteter.  

Forsling (2020) belyser att digitala verktyg kan möjliggöra för barns meningsskapande. 

Däremot lyfter Forsling fram att det finns olika faktorer som kan komma att påverka barns 

meningsskapande, exempelvis innefattar detta pedagogernas förhållningssätt och deras syn 

på barn samt synen på kulturellt samspel. När digitala verktyg blir meningsskapande för barn 

i verksamheten kan det i sin tur leda till lärande och kreativitet. Vidare lyfter Forsling fram 

att digitala verktyg kan skapa möjlighet till möte mellan barns perspektiv och pedagogers 

kunskap, vilket kan bidra till koherens och meningsskapande.   

4.2 Barn i behov av särskilt stöd  
Barn i behov av särskilt stöd ökar runtom i världen, men trots detta blir denna grupp av barn 

marginaliserade och uteslutna vilket leder till att de får sina rättigheter negligerade (se Gallud 

m.fl., 2021; Tamakloe och Seyram Agbenyega, 2017; Watson och McCathren, 2009). 

Palla (2021) beskriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd är svårdefinierat genom 

att beskriva hur begreppet konstrueras utifrån diskurser och kontexter. Barn i behov av 

särskilt stöd beskrivs som de barn som på olika sätt blir mer tidskrävande för personalen. 

Palla förmedlar hur konstruerandet av begreppet barn i behov av särskilt stöd uppstår ur 

normativa föreställningar och att konstruerandet skapar ett särskiljande av barn. Palla 

beskriver att förskolans personal upplever att de inte kan möta varje enskilt barn eftersom 

tiden inte räcker till. Pedagogerna uttrycker således att barn som är i behov av särskilt stöd 

tar mer tid än resterande barn i gruppen. Ytterligare uttrycker pedagoger att arbetslaget måste 

ha ständig koll på barn som har en diagnos och att det inte alltid går att garantera barns 

säkerhet eftersom tiden ibland inte räcker till. Vidare uttrycker personalen att det är brist på 

resurser i verksamheten. Dessa bristande resurser innefattar exempelvis tidsbrist, kompetens 

och kunskap kring barn i behov av särskilt stöd (Palla, 2021).  

 

4.3 Inkludering för barn i behov av särskilt stöd 
Inkluderingsuppdraget är etablerat i politiska visioner och ska omsättas i förskolans 

verksamhet för att tillhandahålla alla barns lika förutsättningar till utveckling och lärande. 

Alla barn ska få rätt till ett inkluderande utbildningssystem och likaledes barn i behov av 

särskilt stöd (Bagger & Öhman, 2021; Nilholm, 2021). Inkluderingsbegreppet innebörd 

innefattar inte enbart rätten till utbildning utan är ett flerdimensionellt koncept. Arbetet med 

inkludering i förskolor anses vara utmanade, där några av utmaningarna kan vara att utforma 
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och skapa ett inkluderande utbildningssystem samt att möta de barn som är i behov av 

särskilt stöd i verksamheten (Zabeli & Gjelaj, 2020). 

Det krävs engagerade pedagoger som strävar efter att stödja och undervisa alla barn i 

verksamheter. Därtill är det väsentligt att inkludering genomsyras tidigt i verksamheter och 

att barn ges möjlighet att ingå i en gemenskap (se Watson & McCathren, 2009; Zabeli & 

Gjelaj, 2020). För att inkludering ska vara en framgångsfaktor är det av stor betydelse att 

pedagoger har en positiv attityd och deltar i kvalitativa fortbildningsprogram. Samtidigt 

påvisas att det finns en låg andel engagerad personal gällande arbetet med inkludering i 

utbildningsväsendet världen över. Det anses vara en utmaning, speciellt sammanflätat med 

barn i behov av särskilt stöd (Zabeli & Gjelaj, 2020).  

Engstrand och Roll-Pettersson (2014) understryker att negativa attityder inom 

personalgruppen kan påverka och hindra ett framgångsrikt utbildningssystem där strävan är 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Palla (2021) belyser även att kunskap, motivation 

och normer är avgörande faktorer för att påverka och sträva mot inkludering samt delaktighet 

i förskolans verksamhet. 

Vidare betonar Forsling (2020) att förskollärares roll är betydelsefull i 

utbildningsväsendet. Förskollärarens roll kan innefatta förhållningssätt, förskollärares 

digitala kompetens och på vilka sätt förskollärare integrerar verktygen i sin undervisning. 

Vidare synliggör Forsling (2020) att användandet av digitala verktyg kan leda till interaktion 

mellan olika individer i förskolan, exempelvis interaktion mellan barn eller mellan barn och 

pedagog. Bagger och Öhman (2021) betonar även vikten av att undersöka processen i arbetet 

med inkludering, eftersom förskolan ska bedriva en verksamhet som präglas av hög kvalitet 

och vara likvärdig för alla barn.  

4.4 Lärande för barn i behov av särskilt stöd  
Det finns en hel del forskning kring barn i behov av särskilt stöd men ännu har det inte kunnat 

fastställas vilken teknik eller metod som är den mest framgångsrika i undervisning för barn 

i behov av särskilt stöd. Dock har digitala verktyg visat sig ha positiva effekter på det 

kognitiva lärandet, exempelvis minnesträning. Därtill påvisas att digitala verktyg i de flesta 

fall motiverar barn i behov av särskilt stöd till lärande (Gallud m.fl., 2021). 

Litty och Hatch (2006) beskriver likaledes att de barn som är i behov av särskilt stöd ofta 

uppmärksammas redan i förskoleåldern men att de inte får det stöd de behöver eftersom det 

finns ett motstånd högre upp i skolsystemet till att göra specialpedagogiska utredningar av 

barn i förskolan. Detta trots att det visat sig att tidiga insatser kring barn i behov av särskilt 

stöd är avgörande för utveckling och lärande (Engstrand & Roll-Pettersson, 2014); Tamakloe 

& Seyram Agbenyega, 2017). 

Ovanstående aspekter innebär således att pedagoger sätts i en situation där de är tvungna 

att bemöta och undervisa barn i behov av särskilt stöd utan att själva få stöttning och 

utbildning inom området. Detta trots det faktum att kompetens och utbildning visat sig vara 

viktigt för effekten av insatser för barn i behov av särskilt stöd (Engstrand & Roll-Pettersson, 

2014; Litty & Hatch, 2006). Litty och Hatch (2006) beskriver således att pedagoger kan 

försöka påverka situationen genom balansering, övervakning och justering. Dessa aspekter 

anses skapa bättre möjligheter för lärande för barn i behov av särskilt stöd. Balansering 



  

9 

 

innebär att skapa en god undervisningspraxis. En god undervisningspraxis kopplas till att se 

det enskilda barnets behov, vilket innebär att graden av stöd kan behöva varieras utifrån 

behov och situation. Att se det enskilda barnets behov är viktigt för att avgöra vilket slags 

lärande barnet behöver och hur lärandesituationerna kan läggas upp på bästa sätt. Barn i 

behov av särskilt stöd ska således få möjligheter till lärande varje dag, precis som alla andra 

barn (Litty & Hatch, 2006).  

Övervakning innefattar att systematiskt samla in information om barnet som sedan kan 

hjälpa pedagogen att planera lärandesituationerna (Litty & Hatch, 2006). Informationen kan 

fås genom digitala eller analoga utvärderings- och bedömningsdokument, vilka också ska 

kombineras med information från vårdnadshavare, pedagoger och övriga instanser som berör 

barnet. Med hjälp av digitala verktyg kan flera instanser involveras i arbetet med barnet 

(Gallud m.fl., 2021; Litty & Hatch, 2006)  

Justering innebär att pedagogen utgår från läroplansmålen men anpassar dessa utifrån 

barnets förutsättningar. Ett läroplansmål kan således nås på olika sätt, beroende på barnets 

behov och förutsättningar. En justering av ett läroplansmål kan exempelvis vara att sänka 

nivån på undervisningen för barnet (Litty & Hatch, 2006).  

Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd ökar men samtidigt är begreppet svårt att 

tydligt avgränsa samt att pedagoger upplever tidsbrist i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd.  

Forskning visar också att användandet av digitala verktyg påverkas av pedagogers 

inställning, där en negativ inställning till digitala verktyg ofta grundas i kunskapsbrist. 

Pedagoger upplever arbetet med digitala verktyg som utmanande och svårt, i vissa fall finns 

även osäkerhet och oro kring användandet av digitala verktyg. 

Samtidigt framkommer det att pedagoger anser att digitala verktyg kan vara en del i 

förskolans kompensatoriska uppdrag och ett hjälpmedel för inkludering och social 

integration. Digitala verktyg har effekt på inlärningen och kan träna upp minnet hos barn i 

behov av särskilt stöd. Digitala verktyg kan också leda till lärande och kreativitet hos barn 

och forskning visar tillika att digitala verktyg kan motivera barn i behov av särskilt stöd. 

Vidare lyfter forskning att inkludering kan vara utmanande, framför allt i förhållande till 

barn i behov av särskilt stöd och att det är viktigt med engagerad och kompetent personal för 

att inkludering ska kunna appliceras framgångsrikt i verksamheten. 

I föreliggande studie synliggörs förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd, vilket inte framkommer utifrån tidigare forskning.  

I studien framkommer exempelvis en djupdykning i hur arbetet med digitala verktyg för barn 

i behov av särskilt stöd kan se ut och hur fenomenet erfars samt vilka aspekter som 

förskollärare uppfattar behöver urskiljas för att digitala verktyg ska möjliggöra för 

inkludering och lärande för barn i behov av särskilt stöd.  
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5. Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel presenteras ansatsen fenomenografi. Med utgångspunkt i fenomenografi 

beskrivs begreppen erfara, fenomen, kategorier, kritiska aspekter och utfallsrum.  

 

5.1 Fenomenografi  
I denna studie var fenomenografisk ansats en utgångspunkt. Fenomenografi bedömdes som 

relevant eftersom avsikten var att synliggöra förskollärares uppfattningar av ett visst 

fenomen, digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Den fenomenografiska ansatsen 

applicerades som en röd tråd genom hela studiens gång, exempelvis genom syftet med 

studien och utifrån de semistrukturerade intervjuerna. Det empiriska materialet analyserades 

utifrån den fenomenografiska ansatsen och därmed grundades även Resultat och analys (se 

kapitel 7) samt Diskussion (se kapitel 8) i fenomenografi. 

Den fenomenografiska ansatsen skapades av forskare vid Göteborgs universitet med 

ledning av Ference Marton och är en kvalitativ forskningsansats som utvecklades på 1970-

talet. Fenomenografi blev en intressant forskningsansats och växte sig allt större och blev 

därmed slutligen en internationell forskningstradition (Svensson & Åkerblom, 2020). 

Under senare år har utgångspunkten inom fenomenografi ifrågasatts, forskare har bland 

annat ställt sig frågande till vad begreppet erfarande egentligen är och hur det ska beskrivas 

(Marton & Pong, 2005). Idag beskrivs således erfarande inom fenomenografi inte synonymt 

med upplevelser (Marton & Booth, 2000; Marton & Pong, 2005). I stället likställs begreppet 

erfara med begreppet uppfattningar (Marton, 1981). 

Marton (1981) lyfter fram första och andra ordningens perspektiv i relation till att “fånga” 

individers uppfattningar. Den första ordningens perspektiv belyser hur något är, individens 

sätt att observera sin omvärld. Den andra ordningens perspektiv betonar i stället hur något 

uppfattas vara, individers sätt att uppfatta ett fenomen i världen. Inom fenomenografi finns 

intresse för att synliggöra och beskriva människors skilda uppfattningar av ett och samma 

fenomen. Detta intresse uppstår eftersom individer anses ha olika förmågor att erfara 

världen, vilket grundas i deras tidigare erfarenheter och detta påverkar i sin tur hur individer 

ser på ett och samma fenomen.  

Varje individs erfarande bidrar till en kollektiv beskrivning av ett fenomen men det är 

inte den enskilda individens sätt att erfara ett fenomen som är av intresse. Inom den 

fenomenografiska ansatsen är det centrala att få fatt i en kollektiv beskrivning av variationen 

av ett specifikt fenomen. Dessa beskrivningar är emellertid förenklade eftersom de utgår 

ifrån vissa strukturer och delar av olika sätt av att erfara ett fenomen (Marton & Booth, 2000; 

Marton & Pong, 2005). 

Fenomenografi är en forskningsansats vilket innebär att den används för att urskilja, 

formulera och hantera olika typer av frågor inom forskning. Fenomenografi är således inte 

en teori eller en metod även om den innehåller vissa metodiska och teoretiska aspekter 

(Marton & Booth, 2000). 
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5.2 Centrala begrepp 
Centrala begrepp inom fenomenografi är erfara, fenomen, kategorier, kritiska aspekter och 

utfallsrum. De centrala begreppen som presenteras i detta avsnitt var relevanta för att kunna 

besvara frågeställningarna i studien. Begreppen implementerades därtill för att synliggöra 

förskollärares uppfattningar på ett systematiskt sätt och för att bidra med trovärdighet och 

tillförlitlighet till studien. De centrala begreppen är sammanflätade med varandra vilket 

redogörs nedan. 

Begreppet erfara handlar inom fenomenografi om kvalitativt skilda sätt att erfara ett och 

samma fenomen. Begreppet erfara används ibland synonymt med begreppet uppfattningar 

(Marton, 1981), därmed blev båda begreppen av relevans för denna studie. Individer kan 

erfara samma fenomen på kvalitativt åtskilda sätt och detta grundas i individers tidigare 

erfarenheter, som även dessa kan förändras över tid (Marton, 1981; Marton & Pong, 2005). 

Därtill förklarar Marton och Booth (2000) att ett specifikt fenomen endast kan erfaras på ett 

begränsat antal sätt.  

Marton och Booth (2000) exemplifierar begreppet erfara genom att beskriva att två 

studenter inte kan få olika resultat på ett prov om de erfar ett fenomen på exakt samma sätt. 

I en situation där två studenter löst samma problem kan heller inte slutsatsen dras att 

studenterna förstår fenomenet på precis samma sätt. Med utgångspunkt i fenomenografi kan 

det därmed endast dras slutsatser om att två studenter som löser samma problem på skilda 

sätt också erfar problemet på skilda sätt. 

Vidare menar Marton och Booth (2000) att erfarandet går djupare än tanken. Om andra 

människor inte uttrycker sig genom tal, språk eller handling kan vi heller inte ha någon idé 

om andra människors sätt att erfara ett fenomen. Således går erfarande djupare än att 

beskriva en persons handlingar eller det som sker i tanken. För att få en föreställning om hur 

individer hanterar olika fenomen i världen är det väsentligt att skapa en förståelse över hur 

individer upplever det fenomen de möter och hur individerna i sin tur förhåller sig och agerar 

till fenomenet.  

Begreppet fenomen härstammar från det grekiska ordet fainesthai och beskrivs som “att 

visa sig”. Inom fenomenografi benämns begreppet fenomen, vilket enligt Marton och Booth 

(2000) definieras som någonting, ett problem eller en situation. Dock beskrivs en viktig 

skillnad mellan situation och fenomen. En situation erfars alltid utifrån ett sammanhang, den 

är sammanflätad med tid och rum och erfars här och nu. Ett fenomen kan erfaras när som 

helst, oberoende av tid och rum, och i olika situationer. Ett fenomen kan dessutom formas 

och utvecklas utifrån hur individer erfar fenomen i olika situationer. En situation och ett 

fenomen är oskiljaktiga, men trots detta kan den som utför en studie välja att rikta in sig på 

en av dessa aspekter i sitt undersökande (Marton & Booth, 2000).  

De olika sätten att se på ett fenomen kan beskrivas som variation. Dessa variationer av att 

erfara ett fenomen urskiljs och delas in i olika kategorier. Variationer av uppfattningar kan 

också beskrivas som skilda uppfattningar (Marton & Booth, 2000). I föreliggande studie var 

avsikten att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd. De kategorier som framträdde i analysen innefattar skilda sätt att 

erfara ett fenomen. Likaledes innebär detta att de olika kategorierna är resultatet från 

analysen, det vill säga tolkningen av vad som kan ligga bakom yttranden som framträdde i 
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intervjuer. De skilda sätt att erfara ett och samma fenomen kan ordnas hierarkiskt vilket då 

benämns som kvalitativt skilda sätt att erfara ett och samma fenomen. Hierarkiskt ordnade 

kategorier visar den kvalitativa skillnaden mellan uppfattningar. Mellan hierarkiskt skilda 

kategorier framträder vad som kvalitativt skiljer mellan dem, vilket beskrivs som kritiska 

aspekter. 

Tillsammans bildar kategorier, oavsett om de är hierarkiskt ordnade eller inte, ett 

utfallsrum (Marton & Booth, 2000). Utfallsrummet är därmed det slutliga resultat som 

åskådliggörs när individers skilda uppfattningar analyserats. Således innefattar 

utfallsrummet kategorier. 
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6. Metod  

För att besvara frågeställningarna i studien användes en kvalitativ metod, semistrukturerade 

intervjuer. I kapitlet presenteras metod för dataproduktion, urval, databearbetning och 

analysmetod. Därefter följer en reflektion över metoden samt redogörelse för studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Kapitlet avslutas med etiska hänsynstaganden. 

6.1 Semistrukturerad intervju: dataproduktion 
Eftersom syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd, blev det väsentligt att använda sig av en 

kvalitativ metod. Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter fram den kvalitativa metoden 

och betonar att metoden baseras på öppna frågor. Vidare belyser Christoffersen och 

Johannessen att kvalitativa metoder är flexibla och kan därmed möjliggöra för detaljrika 

beskrivningar. Ytterligare betonar Christoffersen och Johannessen att dialoger med andra 

individer är en väsentlig del för att få en uppfattning om individers livsvärld. En intervju kan 

variera i struktur, exempelvis genom mer eller mindre öppna frågeställningar. Intervjuer 

inom kvalitativa metoder möjliggör till bland annat detaljerade beskrivningar och en 

förståelse för hur ett fenomen kan uppfattas. Detta går i linje med databearbetning och 

analysmetod för denna studie, där ansatsen är fenomenografisk. Den kvalitativa metoden 

som användes i studien var således semistrukturerade intervjuer.  

För att skapa en ram för de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide. 

Intervjuguider har kongruenta frågor som utgångspunkt vilket stöttar intervjuaren i att ge 

alla respondenter samma frågor att utgå ifrån. Intervjuguiden ska inte betraktas som ett 

frågeformulär utan har som funktion att bidra med en lista över teman och frågor som 

används under intervjun, vilka baseras på de frågeställningar som ska undersökas. 

Intervjuguider skapar möjligheter för intervjuaren att uppmuntra respondenten att svara på 

frågorna på ett fördjupande sätt eftersom frågeställningarna är öppna och åtföljs av 

underfrågor som avser att fördjupa de olika teman som identifieras (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). För oss oerfarna intervjuare fungerade intervjuguiden som ett stöd för 

att hålla oss till syftet med studien, trots öppna frågor. Intervjuguiden strukturerades utifrån 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor samt huvudfrågor, där avsikten med huvudfrågorna 

var att identifiera uttryck som i analysen skulle leda till att frågeställningarna skulle besvaras. 

Huvudfrågorna i intervjuguiden (Bilaga 3) delades upp i två områden utifrån inkludering 

och lärande, vilka riktades in på att i analysen besvara frågeställningarna för respektive 

delstudie.  

Efter utarbetningen av intervjuguiden genomfördes två pilotstudier, vilket gjorde det 

möjligt att undersöka om intervjuguiden behövde revideras. Pilotstudien möjliggjorde även 

att träna på olika intervjusituationer samt att öva på att ställa öppna frågor och följdfrågor 

för att få detaljerade beskrivningar av ett fenomen. Ytterligare gav pilotstudien möjlighet till 

att säkerställa studiens frågeställningar samt att kartlägga att studien skulle fungera i sin 

helhet (jfr Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Genomförandet av pilotstudien bidrog 

till att två frågeställningar skrevs till i intervjuguiden och fler exempel på följdfrågor lades 

till, vilka intervjuaren kunde använda vid behov.  
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För att fånga individers detaljerade beskrivningar användes ljudinspelningar under 

intervjuerna. Ljudinspelningarna användes för att transkribera, analysera och tolka det som 

respondenterna uttryckte (se Christoffersen & Johannessen, 2015). 

6.2 Urval och avgränsning 
I urvalsprocessen skapades sökord (se kapitel 4) som motsvarade syfte och frågeställningar 

i studien, exempelvis skapades sökord genom att separera begreppen inom fenomenet 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Sökorden grundades därmed utifrån digitala 

verktyg, barn i behov av särskilt stöd och även inkludering samt lärande utifrån 

frågeställningarna. Dessa ord låg som grund för de synonymer, liknelser samt engelska 

begrepp som även användes i sökandet efter vetenskapliga artiklar i olika databaser.  

Studiens avgränsning skapades utifrån ett kriteriebaserat urval, detta innebar att 

respondenterna som deltog i studien behövde infria särskilda kriterier (se Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Dessa kriterier var att respondenterna skulle inneha 

förskollärarlegitimation samt minst två års arbetslivserfarenhet av förskolläraryrket. 

Arbetslivserfarenhet ansågs vara relevant eftersom det kunde ge större möjlighet till att 

respondenterna hunnit införskaffa sig erfarenheter nog, för att kunna besvara 

intervjufrågorna i större omfattning. I studien deltog sammanlagt tio förskollärare, fem 

förskollärare för respektive delstudie. Valet av att enbart synliggöra förskollärares 

uppfattningar och att intervjua förskollärare med legitimation grundar sig i Läroplan för 

förskolan (Lpfö18) som lyfter fram att undervisningen i förskolan ska ansvaras av och ske 

under ledning av förskollärare.  

Inledningsvis söktes förskolor fram, belägna i olika kommuner, och sedan valdes tio 

förskolor slumpmässigt ut. Därefter kontaktades förskolornas rektorer via epost för att se om 

det fanns intresse för intervju bland förskollärare. I de fall där intresse för intervju fanns, 

kontaktades förskollärarna och intervjutillfället skedde på förskollärarnas arbetsplats i ett 

avskilt rum. Intervjuerna inleddes med kort upprepning av informations-och samtyckesbrev. 

Respondenterna informerades om sina rättigheter och gjordes medvetna om när inspelning 

startades. Vidare fortsatte intervjuerna med introduktionsfrågor, övergångsfrågor och 

avslutades med huvudfrågor, vilka var kärnan i intervjuerna.  De förskollärare som 

medverkade i föreliggande studie arbetar på olika förskolor, vilka är belägna i olika 

kommuner och detta urval gjordes eftersom resurser kan variera utifrån kommun och 

förskola på grund av, bland annat, ekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2021). Detta var 

intressant i förhållande till denna studie där digitala verktyg och barn i behov av särskilt stöd 

behandlades, två faktorer som kan bidra till ökade omkostnader för förskolor och 

kommuner.  

En diskussion fördes kring huruvida förskolor med speciella inriktningar skulle kontaktas 

för intervju. Dessa förskolor hade varit intressanta att kontakta men dessa förskolor var få 

och avståndet till dem var i de flesta fall långt. I kombination med tidsbrist avstod vi 

förskolor med inriktning mot digitala verktyg och barn i behov av särskilt stöd. 
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6.3 Databearbetning och analysmetod 
Empirin i studien bearbetades systematiskt utifrån en fenomenografisk analys (se Svensson 

& Åkerblom, 2020; Tuominen m.fl., 2018; Wettergren m.fl., 2021). Således var avsikten att 

beskriva skilda sätt att erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. 

Databearbetningen skedde i ett första skede genom att lyssna igenom samtliga intervjuer och 

sedan transkriberades dessa i sin helhet, utifrån talspråk. Analysen utgjordes av en 

komparativ genomläsning av transkriptionerna via datorn. Under den komparativa läsningen 

markerades ord enligt färgkodning, som var väsentliga för syftet med studien samt 

frågeställningar. Utifrån dessa markeringar urskildes mönster, i form av olikheter och 

likheter i förskollärarnas uttryck, och sedan tolkades vad som kunde ligga bakom 

förskollärarnas ord och utsagor, enligt andra ordningens perspektiv. Tolkningarna av vad 

som låg bakom förskollärarnas uttryck gjordes med stöd i det som framkom då 

introduktionsfrågor samt övergångsfrågor ställdes under intervjun. Dessa frågor berörde 

bland annat tidigare erfarenhet av förskolläraryrket och digitala verktyg samt tankar kring 

begreppet barn i behov av särskilt stöd. 

Tolkningarna av förskollärarnas uttryck skapade olika kategorier vilka i sin tur utgjorde 

ett utfallsrum. Kategorierna namngavs sedan utifrån de tolkningar av förskollärarnas uttryck 

som gjordes i analysen och sammanfattade innehållet i respektive kategori. Varje kategori 

presenterade en sammanfattad helhet av förskollärarnas utsagor men inom varje kategori 

återfanns det utsagor som skiljde sig åt i uttryckssätt och detaljer. Utfallsrummet bidrog 

därmed till synliggörandet av förskollärarnas skilda erfarande av fenomenet digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd. För att förtydliga kategorierna och dess beskrivningar samt 

för att skildra utfallsrummet skapades i respektive delstudie en tabell och figur för detta. En 

kort sammanfattning av kategorier och utfallsrum skrevs även fram i respektive delstudie. 

6.4 Reflektion över metoden 
Valet av att utgå från en kvalitativ metod bedömdes som en möjlighet eftersom den bland 

annat bidrar till flexibilitet och nyansering. En kvantitativ metod hade eventuellt medfört en 

begränsning för att en djupare förståelse kunde utebli eftersom metoden enligt Christoffersen 

och Johannessen (2015) är mindre flexibel.  

Vid semistrukturerade intervjuer är det nödvändigt att personen som ska intervjua 

respondenter har kompetens och erfarenheter av att tolka det svar som respondenterna delger 

samt att därefter ge respons till nästkommande fråga (se Christoffersen & Johannessen, 

2015). Eftersom vi saknar denna erfarenhet och därmed förutsättningar att ställa följdfrågor 

och ge respons som intervjuare som skulle tillföra djupare svar blev detta därmed en 

begränsning i metodvalet.  

Semistrukturerade intervjuer medförde även att respondenternas svar begränsades, 

eftersom de semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide och kunde hämma 

respondenternas svar (se Christoffersen & Johannessen, 2015). Frågorna i intervjuguiden 

hade en riktning, men var formulerade på ett öppet sätt för att undvika att respondenternas 

svar skulle begränsas (se Christoffersen & Johannessen, 2015). En väsentlig möjlighet med 

användandet av semistrukturerade intervjuer som metod kunde sammankopplas med denna 

studie, där avsikten var att synliggöra skilda uppfattningar av ett fenomen. Metodvalet 
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fungerande även begränsande eftersom det var svårt att få tag i respondenter, framför allt 

eftersom det var kort om tid i utförandet av studien. Det kriteriebaserade urvalet kunde inte 

följas fullt ut på grund av återbud från en respondent i kombination med tidsbrist. Därmed 

deltog en förskollärare med mindre än två års arbetslivserfarenhet i föreliggande studie. Inga 

betydande skillnader kunde ses mellan de förskollärare som hade mer än två års 

arbetslivserfarenhet än den förskollärare som hade mindre än två års arbetslivserfarenhet. 

Den skillnaden som blev tydlig berörde i stället förskollärare med lång erfarenhet jämfört 

med förskollärare med kortare erfarenhet. Denna upplevelse grundar sig i att de förskollärare 

som hade lång erfarenhet av yrket i de flesta fall gav mer utvecklade och längre svar. 

Ytterligare en begränsning med metoden var den maktbalans som upplevdes under vissa 

intervjutillfällen. En maktbalans kan uppstå mellan den som intervjuar och respondenten vid 

intervjutillfälle (se Marton & Booth, 2000). Således upplevde vi att respondenterna ibland 

gav svar som de trodde att vi ville höra. 

Ljudinspelningarna gav möjlighet att lyssna på materialet, tolka och analysera det ett 

flertal gånger. Ytterligare en möjlighet med ljudinspelningarna, var att intervjuaren kunde 

vara närvarande under intervjuerna (se Trost, 2010). De begränsningar som 

ljudinspelningarna medförde var att gester eller kroppsrörelser förlorades och därför 

förlorades data som kunde ha bidragit till studien. För att exemplifiera detta menar vi att 

subtila kroppsrörelser eller gester som uppstod under intervjun kunde bidragit till en djupare 

förståelse för individers sätt att uppfatta ett fenomen, eftersom det kan förtydliga det som 

respondenten uttrycker. Subtila rörelser kan möjligtvis ha försummats vid respektive 

intervjutillfälle, således hade videoinspelningar som metod varit behjälplig vid analys av 

data. Utifrån utsagor och gester blir det dock en tolkningsfråga om videoinspelningar 

möjliggör eller begränsar.  

6.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Med anledning av att denna studie utgår ifrån en fenomenografisk ansats och är kvalitativ 

används därmed begreppen tillförlitlighet och trovärdighet, inte reliabilitet och validitet, för 

att beskriva studiens kvalitet (se Newton och Burgess, 2008). 

Inom kvalitativa studier är det fördelaktigt att hålla sig transparent så långt det är möjligt. 

Detta för att studien ska hålla en hög nivå av tillförlitlighet och trovärdighet och kunna 

användas för ett vidareutvecklande arbete för pedagoger (Newton & Burgess, 2008). 

Transparens skulle kunna förklaras utifrån de två aspekterna analys och tolkning. 

Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att data som produceras inom kvalitativa 

studier alltid behöver tolkas för att den ska bli trovärdig och tillförlitlig. Tolkningen grundar 

sig vanligtvis i ett teoretiskt perspektiv och sätter studien i en större kontext och syftar till 

förståelse och meningsskapande kring det som undersökts.  

För att hålla den transparens som beskrivs ovan och för att hålla hög tillförlitlighet och 

trovärdighet analyserades och tolkades datamaterialet utifrån en fenomenografisk ansats. I 

studien är avsikten att det teoretiska perspektivet beskrivs noggrant. Studien utgick tillika 

från tidigare forskning kring ämnet, vilket skapade utrymme för att sätta in studien i en större 

kontext.  
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Inom kvalitativa studier är det nödvändigt att redogöra för sin egen förförståelse och 

hypoteser eftersom den som utför en kvalitativ studie alltid påverkar resultatet av studien 

(Christoffersen & Johannessen, 2015; Larsson, 2005). Den egna förståelsen blir viktig att 

beskriva eftersom den tydliggör utgångspunkten för tolkningen som gjordes, vilket i sin tur 

underlättar för kritisk granskning. Inom kvalitativ forskning är ett kvalitetskrav således 

redogörelse för den egna förförståelsen (Larsson, 2005). Därav beskrivs den egna 

förförståelsen (se kapitel 1) och det finns en medvetenhet kring att resultatet i studien 

påverkades av våra egna erfarenheter och förförståelse, vilket innebär att resultatet hade 

kunnat falla ut annorlunda om det hade analyserats och tolkats av någon annan. Detta beror 

på att tolkningen, trots teoretiskt perspektiv, ändå innefattar en viss subjektivitet. 

Det är också av vikt att lyfta fram att de intervjuer som gjordes endast upptog en mindre 

andel förskollärares uppfattningar, vilket självfallet kan ha påverkat resultatet. Trots detta 

menar vi att kvalitativa metoder kan ge tillräcklig med data för att anses tillförlitlig och 

trovärdig med stöd av att Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att kvalitativa 

intervjuer kan ge möjlighet att ta del av nyanserade uppfattningar. Inom fenomenografin 

anses det dessutom finnas ett begränsat antal sätt att erfara ett och samma fenomen (Marton 

& Booth, 2000) vilket innebär att det inte är säkert att vi fått fram fler skilda erfaranden om 

antalet respondenter varit fler. Vi menar att dessa nyanserade uppfattningar ger fylligare data 

och skulle kunna motsvara ett större antal data inom kvantitativa metoder. 

6.6 Etiska hänsynstaganden 
Etiska hänsynstaganden var i beaktandet under hela studiens gång med utgångspunkt i 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) belyser.  

Inledningsvis planerades tid och plats för en intervju i samråd med respondenterna, detta 

för att ta hänsyn till deras rättigheter. Vidare fick samtliga förskollärare ett informations- 

och samtyckesbrev om syftet med studien och vilka rättigheter de hade. Samtycke gällande 

röstinspelning tillfrågades i detta skede och förskollärarna uppmärksammades även om att 

de medverkade på eget initiativ.  

Väsentligt i studien var även att informera förskollärarnas rektorer om syftet med studien 

och vilka rättigheter och förutsättningar som förekom (se Bilaga 2). Detta innefattade att 

informations- och samtyckesbreven till förskollärare och rektorer var i enlighet med 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådets, 2017).  

Vid intervjutillfället upplystes respektive respondent om sina rättigheter att avbryta sin 

medverkan i studien. För att ta hänsyn till respondenternas trygghet under intervjun valdes 

ett avskilt rum för att undvika eventuella störningsmoment. Ytterligare fick respondenterna 

information om att alla uppgifter som producerades enbart skulle användas till studien (se 

Bilaga 1). 

För att säkerställa inspelningarna av intervjuerna användes två inspelningsenheter 

samtidigt. Vetenskapsrådet (2017) belyser även konfidentialitet som en etisk aspekt att ta 

hänsyn till vilket beaktades i studien. Respondenterna fick således information om att deras 

personuppgifter skulle anonymiseras och att all data skulle förvaras och hanteras på ett säkert 

sätt. I studien innefattade detta likaledes att obehöriga inte skulle kunna identifiera 

respondenterna eller få tillgång till deras personuppgifter, vilket går i linje med 
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Vetenskapsrådet (2017). Vidare åtgärder som beaktades i studien var att avidentifiera 

respondenternas namn. För att separera och skilja respondenterna åt refereras deras namn 

med F1–F10 i delstudierna.  
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7. Resultat och analys 

Utifrån en fenomenografisk analys tolkades det som förskollärarna gav uttryck för, direkt 

och indirekt. Förskollärarnas skilda sätt att erfara fenomenet (Marton, 1981) digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd tolkades, urskildes och kategoriserades. Citaten i respektive 

delstudie avser att styrka de tolkningar som gjordes, enligt andra ordningens perspektiv (se 

Marton, 1981). De citat som synliggörs inom respektive delstudie innehåller vissa 

beteckningar som författarna själva bestämt betydelsen för. En punkt står för en kort paus 

och två punkter står för en lite längre paus, text markerat kursivt innebär att ett ord betonas, 

asterisker (*), skildrar det förskolläraren gör och […] betyder att citaten påbörjar mitt i en 

mening eller att meningen fortsätter. 

I analyserna synliggjordes att förskollärare erfar fenomenet digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd på skilda sätt. I föreliggande delstudier är kategorierna ej hierarkiskt 

ordnade eftersom de skilda uppfattningar som urskildes anses hålla samma hierarkiska nivå. 

Således framträder det i delstudierna inte kvalitativt skilda uppfattningar av ett och samma 

fenomen, och därmed urskildes inga kritiska aspekter (se Marton, 1981).  

7.1 Delstudie 1 
I resultatet för Delstudie 1 synliggjordes fem förskollärares, F1-F5, skilda sätt att erfara 

fenomenet (se Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd samt de 

aspekter som behöver urskiljas kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov stöd för att 

möjliggöra för inkludering. I analysen framträdde fyra kategorier angående förskollärarnas 

skilda sätt att uppfatta fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd med fokus 

på inkludering. Kategorierna och dess beskrivningar (se Tabell 1) avser att besvara syftet 

med studien samt frågeställningen: Vilka aspekter behöver urskiljas kring fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd för att möjliggöra för inkludering? Kategorierna i 

Delstudie 1 utgör ett utfallsrum (se Figur 1), vilket är det slutliga resultatet av förskollärares 

skilda sätt att erfara fenomenet (se Marton, 1981) och avser att besvara syftet med studien 

samt frågeställningen: Vilka skilda sätt att uppfatta fenomenet digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd i förhållande till inkludering kan synliggöras? 
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Figur 1. Illustration av utfallsrummet i Delstudie 1 

 

 Kategori 1 formulerades som Någonting som möjliggör baserat på förskollärarnas sätt att 

beskriva digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna uttryckte således 

att digitala verktyg är ett hjälpmedel för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten.  

Någonting som medför krav skapar Kategori 2 och baseras på förskollärares uttryck 

gentemot digitala verktyg. Utifrån tolkandet av samtliga förskollärarnas utsagor framkom 

det i analysen att digitala verktyg kan medföra olika krav. Kraven tolkades i analysen vara 

exempelvis att det krävs en medvetenhet i arbetet med digitala verktyg.  

Kategori 3 namngavs som Någonting som påverkar och grundas på förskollärarnas 

beskrivningar av förhållningssätt samt arbetssätt kring digitala verktyg. Utifrån tolkandet av 

förskollärarnas utsagor framkom det i analysen att inkludering påverkas av förskollärarnas 

förhållningssätt till digitala verktyg.  

Slutligen formulerades Kategori 4 som Någonting som begränsar och bygger på 

förskollärares sätt att beskriva begränsningar inom digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd. Begränsningarna tolkades i analysen vara exempelvis den ekonomiska 

aspekten.  

7.1.1 Kategori 1: Någonting som möjliggör  

I utfallsrummet (Marton, 1981) för Delstudie 1 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att 

erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 

aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för inkludering. I analysen och tolkningar av förskollärarnas utsagor blev det således synligt 

att förskollärare erfar (Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som möjliggör. I analysen tolkades det som att digitala verktyg möjliggör utifrån 

olika aspekter, vilka är stöttning, lek, kommunikation, utformningen och anpassningen i 

verksamheten samt likvärdighet. 
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Majoriteten av förskollärarna beskrev att digitala verktyg är ett hjälpmedel för att 

inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. F4 ger en representativ bild:  

  

Citat 1 

[...] jag tänker att barn med speciella behov kan få hjälp via digitala verktyg och därmed inkluderas 

mer i verksamheten. (F4, 2022) 

 

I analysen framkom det att förskollärarna har ett synsätt där digitala verktyg för barn i behov 

av särskilt stöd ses som ett hjälpmedel för att inkludera barn. Ytterligare tolkades det som 

att förskollärarna i sin yrkesroll tidigare har arbetat med digitala verktyg som hjälpmedel för 

barn i behov av särskilt stöd. I analysen framkom det således att förskollärare erfar digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som möjliggör för stöttning. 

Samtliga förskollärare uttryckte att digitala verktyg kan användas i social gemenskap där 

F1:s uttryck ger en representativ bild över förskollärarnas uttryck: 

 

Citat 2 

De är väl att de finns mycket möjligheter med digitala verktyg. Jag tänker att barn kan använda digitala 

verktyg tillsammans. Dom digitala verktygen kan även utveckla leken exempelvis. (F1, 2022) 

 

Utifrån citatet ovan framkom det i analysen som att digitala verktyg skapar en gemensam 

plattform för barn att mötas på och möjliggör för barns deltagande i leken. Det tolkades som 

att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som 

möjliggör för leken och har potential att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten. Dock blev det uppenbart i analysen att förskollärare inte själva är delaktiga i 

utforskandet med hjälp av digitala verktyg tillsammans med barnen. I denna analys gick det 

att utläsa skilda sätt att uppfatta digitala verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd i verksamheten. Citatet nedan belyser digitala verktyg ur en annan synvinkel:  

 

Citat 3 

Jag tänker att digitala verktyg kan bidra till inkludering i verksamheten. Digitala verktyg kan 

underlätta många saker i verksamheten. Ett exempel är att förstå ett annat språk. Genom att förstå ett 

annat språk tänker jag att vi kan kommunicera och göra fler delaktiga och inkluderade som kanske 

inte har språket [...] Vi ska ju forma goda samhällsmedborgare och då inkluderas digitalisering. För 

de är så världen ser ut. Vi ska inte ta bort något i verksamheten utan de digitala verktygen ska ju vara 

tillägg. (F5, 2022) 

 

Utifrån Citat 2 och 3 synliggörs i denna analys således skilda sätt att uppfatta digitala 

verktyg. I citat 3 tolkades det som att digitala verktyg i stället är ett kommunikativt 

hjälpmedel för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Vidare framkom 

det i analysen som att digitala verktyg är ett hjälpmedel i arbetet med inkludering, eftersom 

digitala verktyg tolkas vara mångfacetterat och stärker möjligheterna till inkludering. I 

analysen blev det synligt att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd som någonting som möjliggör för kommunikation mellan barnen. Således tolkades det 

som att en fungerande kommunikation mellan barnen bidrar till en ökad inkludering. Vidare 

uttryckte F5 under intervjun att arbetet med inkludering inte alltid behöver leda till något 

positivt: 
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Citat 4 

[...] de man ska vara väldigt noga med tycker jag, i arbetet med inkludering, är ju att inkludering också 

kan bli exkludering. De behöver man ta hänsyn till. De är inte alltid positivt med inkludering men man 

ska alltid utgå från att inkludering är en given sak i alla situationer. (F5, 2022) 

 

F5 uttryckte under intervjun att inkludering ibland kan leda till exkludering. I analysen 

framkom det att förskolan måste ta hänsyn till utformningen, således förskolans miljö. 

Analysen visar även att förskolan måste ta hänsyn till olika slags anpassningar, exempelvis 

användandet av digitala verktyg, som krävs för att inkludering ska ske. Det tolkades som att 

förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting möjliggör 

för förskollärare att utforma och anpassa verksamheten, vilket i sin tur bidrar till inkludering 

för barn i behov av särskilt stöd. Däremot tolkades det i analysen som att inkludering har en 

mindre positiv påverkan för barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Således tolkades 

det i analysen som att utan rätt anpassning för barn i behov av stöd samt en samsyn gällande 

digitala verktyg i arbetslaget innebär det att barn exkluderas när avsikten egentligen är att 

inkludera.  

Till sist synliggjordes det i analysen att digitala verktyg möjliggör utifrån aspekten 

likvärdighet. Denna aspekt lyfter förskollärare F3 genom att uttrycka vikten av att digitala 

verktyg ska finnas i förskolan för att alla ska få samma förutsättningar: 

 

Citat 5 

[...] eftersom förskolan ska vara en likvärdig förskola så får man tänka att alla barn kanske inte har 

tillgång till en iPad hemma, alla har inte samma förutsättningar. Då känns de superviktigt att de finns 

här på förskolan så att alla får samma möjlighet till att använda digitala verktyg. (F3, 2022) 

 

I analysen tolkades F3:s utsaga som att det är betydelsefullt att förskolan införskaffar sig 

digitala verktyg eftersom förskolan ska grunda sig på likvärdiga förutsättningar. Detta skrivs 

även fram i läroplanen (se Lpfö18, s. 6). F3:s utsaga tolkades som att utbudet av digitala 

verktyg är ett sätt att inkludera barn i verksamheten och i ett modernt samhälle. Analysen 

visar att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting 

som möjliggör för likvärdighet. 

7.1.2 Kategori 2: Någonting som medför krav 

I utfallsrummet (Marton, 1981) för Delstudie 1 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att 

erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 

aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för inkludering. I analysen och tolkningar av förskollärarnas utsagor blev det således synligt 

att förskollärare erfar (Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som medför krav utifrån olika aspekter. Dessa aspekter är medvetenhet, 

kompetens och resurser.  

 I denna analys gick det att utläsa skilda sätt att uppfatta digitala verktyg för att inkludera 

barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Nedan presenteras F5:s uttryck:  

 

Citat 6 
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Jag tänker att man måste vara varsam när det gäller digitala verktyg, i vissa fall kan de gynna barn 

men de kan också stjälpa ett barn. Det beror helt på vilket barn de är och vilka behov den har. (F5, 

2022) 

 

Utifrån citatet ovan tolkades det som att förskollärare bör ha en medvetenhet kring arbetet 

med digitala verktyg och barn i behov av särskilt stöd. Vidare tolkades det som att F5 ser 

användandet av digitala verktyg ur fler perspektiv, således att förskollärare måste vara 

medvetna om konsekvenser av digitala verktyg i arbetet med inkludering av barn i behov av 

särskilt stöd. 

Förskolläraren gav således uttryck för att digitala verktyg kan stjälpa ett barn, vilket 

tolkades i analysen som att förskollärare ska anpassa användandet av digitala verktyg utifrån 

varje enskilt barns behov. Analysen visar därmed att användandet inte passar alla barns 

behov och har i sin tur en konsekvens, såsom att det stjälper vissa barn. I analysen framkom 

det således att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som medför krav, sålunda krävs det en medvetenhet i arbetet med digitala verktyg. 

Tolkningen av förskollärares medvetenhet speglas också i nästkommande citat av F5, där 

förskolläraren uttrycker medvetenhet kring inkluderingens båda sidor:  

 

Citat 7 

Jag tänker att digitala verktyg kräver att pedagogen har någon typ av kunskap för att de ska möjliggöra 

för inkludering [...] Vissa stunder anser jag att de är lätt att inkludera barn med särskilt stöd i 

verksamheten, men de beror ju på. Men de kan ju också vara väldigt psykiskt och fysiskt jobbigt. (F5, 

2022) 

 

I analysen framkom det att inkludering av barn i behov av särskilt stöd är helt beroende av 

förskollärares kompetens och vilken nivå av särskilt stöd som barn är i behov av, baserat på 

barnets funktionsnivå. Vidare i analysen tolkas det som förskollärares kompetens angående 

digitala verktyg påverkar möjligheten för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. 

Analysen visar sålunda att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd som någonting som medför krav, tillika förskollärares kompetens.  

Vidare framkom det i analysen skilda sätt att uppfatta digitala verktyg för att inkludera 

barn i behov av särskilt stöd i verksamheten, där tolkningen gjordes att det medförde olika 

former av resurser. Citat 8 belyser resurser på följande sätt: 

 

Citat 8 

[...] samtidigt är de viktigt att alla barn oavsett om man har behov av stöd eller inte ska ha rätt till 

samma förutsättningar [...] Vi ska liksom lösa allt på förskolan, för de är vårt uppdrag men de är olika 

grader i stödet som avgör hur enkelt eller hur svårt de är att inkludera barnet. (F3, 2022) 

 

Utifrån citaten ovan tolkades det i analysen som att mängden resurser är en avgörande faktor 

i möjligheten till inkludering för barn i behov av särskilt stöd. I analysen synliggjordes det 

att digitala verktyg är en betydelsefull resurs för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten då förskolläraren uttrycker olika förutsättningar under intervjun. Dessutom 

tolkades det som att nivån av barnets behov samt hur stort resursbehov barnet har är en 

avgörande faktor för hur lätt eller svårt det är att inkludera barn i behov av särskilt 
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stöd. Analysen visar därtill att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd som någonting som medför krav, sålunda verksamhetens resurser.  

7.1.3 Kategori 3: Någonting som påverkar 

I utfallsrummet (Marton, 1981) för Delstudie 1 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att 

erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 

aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för inkludering. I analysen och tolkningar av förskollärarnas utsagor blev det således synligt 

att förskollärare erfar (Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som påverkar och utgår från aspekter som kunskapsnivå, attityd och vilja, samsyn 

samt tillämpning. Utifrån tolkandet av samtliga förskollärarnas utsagor framkom det att 

inkludering påverkas av förskollärarnas förhållningssätt till digitala verktyg. I analysen blev 

det även synligt att förskollärarnas förhållningssätt flätas samman med det digitala 

arbetssättet, vilket kommer att presenteras i denna kategori. Nedan presenteras 

förskollärarnas utsagor:  

 

Citat 9 

[...] min okunskap gällande digitala verktyg påverkar såklart barnen och verksamheten. (F4, 2022).  

 

Utifrån ovanstående citat tolkades det som att förskollärare bör vara medveten om att 

okunskapen påverkar förhållningssättet i arbetet, eftersom F4 uttryckte att det påverkar både 

barnen och verksamheten. Vidare blev det synligt i analysen att förskollärares bristfälliga 

kunskap, gällande digitala verktyg, påverkar utformningen av verksamheten samt 

möjligheten för barn i behov av särskilt stöd att inkluderas i verksamheten. Analysen visar 

därtill att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting 

som påverkar barnen, baserat på förskollärares kunskapsnivå. Det framkom sålunda i 

analysen att förskollärares kunskapsnivå landar i den egna attityden och viljan till digitala 

verktyg. F3 uttrycker således detta och presenteras nedan:  

 

Citat 10 

Jag upplever att vissa i arbetslaget inte känner sig speciellt bekväma med att använda digitala verktyg 

ibland [...] jag tänker också att de handlar om individens egna attityd gentemot de digitala, hur mycket 

man vill använda de eller inte. (F3, 2022) 

 

Utifrån citat 9 och 10 synliggörs tillika skilda sätt att uppfatta digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd. I citat 10 tolkades det som attityden och viljan att använda digitala 

verktyg påverkar verksamheten och därmed inkludering. Utifrån citat 10 tolkades det även i 

analysen som att det råder en generationsväxling i verksamheten. Således som att ett 

arbetslag innefattar olika erfarenheter, mängd kunskap och därmed också skilda attityder till 

digitala verktyg i förhållande till inkludering. Vidare synliggjordes det i analysen att 

förskollärares förhållningssätt påverkar verksamheten och i sin tur också inkluderingen. I 

analysen framom det därtill att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd som någonting som påverkar barns möjlighet till inkludering utifrån förskollärares 

attityder.  
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I analysen blev det även synligt att samtliga förskollärarna uttryckte att det är viktigt med 

en samsyn i arbetslaget, F2 ger en representativ bild:  

 

Citat 11 

[...] jag tänker att man måste tänka på att alla i ett arbetslag har olika förhållningssätt till barn och har 

olika tankar [...] så vill man ha en barngrupp där alla ska känna sig inkluderade behöver man ha en 

samsyn i arbetslaget helt enkelt. (F2, 2022) 

 

I analysen framkom väsentligheten i att ha kontinuerliga kollegiala diskussioner kring 

arbetslagets förhållningssätt. Arbetslagets samsyn är tillika en viktig aspekt och påverkar 

barnens möjlighet till inkludering. Analysen visar därtill att förskollärare erfar digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som påverkar möjlighet till 

inkludering baserat på arbetslagets samsyn.  

I analysen blev det även synligt att förskollärarnas samsyn och förhållningssätt flätas 

samman med det digitala arbetssättet. Citat 12 uttrycker en tillämpning av digitala verktyg:  

 

Citat 12 

[...] ja vi använder ett schema och bilder på en iPad. Bilderna kan barnen använda för att kommunicera 

med och schemat tänker jag kan bidra till att barn i behov av särskilt stöd får en mer struktur på sin 

vardag. (F4, 2022) 

 

Utifrån citatet ovan tolkades det i analysen som att det digitala arbetssättet och tillämpningen 

av digitala verktyg hjälper förskollärare att skapa struktur för barn i behov av särskilt stöd. 

Detta tolkas i sin tur som att barn i behov av särskilt stöd gynnas och därmed inkluderas i 

verksamheten, med hjälp av struktur genom digitala verktyg. I analysen framkom det således 

som att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting 

som påverkar tillämpningen. 

I analysen gick det att utläsa ytterligare ett skilt sätt att uppfatta tillämpningen av digitala 

verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten:  

 

Citat 13 

Vi har ju barn med olika språk i barngruppen så då tänker jag att dom digitala verktygen kan hjälpa 

till, om man tänker på inkludering. Vi har använt en iPad för att spela olika sånger på olika språk och 

även haft föräldrar som har spelat in olika meningar på olika språk. (F2, 2022) 

 

Analysen visar att förskollärare upplever att lärplattor är ett praktiskt kommunikativt 

hjälpmedel för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Det framkom även att lärplattor 

används för att inkludera barnen i verksamhetens undervisning. Här går det att urskilja två 

skilda sätt att tillämpa digitala verktyg i verksamheten, där förskollärare kan skapa struktur 

men också inkludera barn i behov av särskilt stöd i undervisningssyfte genom ett 

kommunikativt hjälpmedel.   

I analysen gick det att utläsa ytterligare ett skilt sätt att uppfatta tillämpningen av digitala 

verktyg för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten: 

 

Citat 14 
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Man måste se bortanför iPaden som ett digitalt verktyg för att inkludera barn i behov av stöd. De finns 

ju en oändlighet av hjälpmedel. Låt säga att ett barn med en NPF-diagnos eller annat behov av stöd är 

intryckskänslig så får man inte glömma bort att digitala hörlurar också är ett verktyg för att barnet ska 

kunna inkluderas i den undervisning och verksamhet som sker. Då blir barnet inkluderat och kan delta 

i samma aktivitet. (F5, 2022) 

 

I analysen tolkades det som att förskollärare också ser fler perspektiv på tillämpningen av 

digitala verktyg, eftersom F5:s utsaga visar att det finns fler sätt än användandet av enbart 

lärplattor för att inkludera barn i behov av särskilt stöd. Vidare tolkades det som att utifrån 

citat 12, 13 och 14 synliggörs skilda sätt att uppfatta tillämpningen av digitala verktyg för 

att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. 

7.1.4 Kategori 4: Någonting som begränsar  

I utfallsrummet (Marton, 1981) för Delstudie 1 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att 

erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 

aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för inkludering. I analysen och tolkningar av förskollärarnas utsagor blev det således synligt 

att förskollärare erfar (Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som begränsar, av aspekter som ekonomi, upplevelser och utforskandet. Ett 

perspektiv som samtliga förskollärare beskriver är att den ekonomiska aspekten är en 

begränsning, F5:s utsaga ger en representativ bild:  

 

Citat 15 

Här skulle jag säga ekonomi! Digitala verktyg kostar jättemycket och alla förskolor har tyvärr inte 

den möjligheten att köpa in digitala verktyg. Vissa förskolor har inte den typ av resurs eller ekonomi. 

(F5, 2022) 

 

Eftersom samtliga förskollärare beskrev digitala verktyg som en dyr resurs tolkades det i 

analysen som att förskollärare arbetar både inom den kommunala och privata sektorn, vilket 

tolkas som att det möjligtvis ger skillnader i ekonomiska resurser för verksamheterna. Detta 

är någonting som även Skolverket (2021) lyfter fram. Vidare i analysen framkom det att på 

grund av ekonomin så går möjligtvis verksamheten miste om ett hjälpmedel, således digitala 

verktyg, i arbetet för ökad inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Analysen visar 

sålunda att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som begränsas av ekonomi. Den ekonomiska aspekten tolkades i analysen vara 

en begränsning, därtill gick det att utläsa skilda sätt att använda digitala verktyg och vilka 

begränsningar det medför:  

 

Citat 16 

Jag tycker att man lär mycket av kroppen, våra sinnen och känsel och då tycker jag att dom digitala 

verktygen kan vara en begränsning. (F1, 2022) 

 

Utifrån citatet ovan tolkades det som att förskollärare uppfattar att digitala verktyg för barn 

i behov av särskilt stöd också begränsar barnens upplevelser. Detta eftersom förskollärarna 

uppfattar att digitala verktyg påverkar barnens möjlighet att lära med kroppen och dess 

sinnen. Därtill blev det synligt i analysen att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i 
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behov av särskilt stöd som någonting som begränsar barnens upplevelser. Dessa två 

aspekter, således ekonomi och upplevelser, tolkades i analysen vara en begränsning, därtill 

gick det att utläsa skilda sätt att använda digitala verktyg och vilka begränsningar det 

medför:  

 

Citat 17 

Jag kan tycka att barn blir lite passiviserade av digitala verktyg. Jag upplever att barnet blir mer 

fascinerad när vi läser en saga via en iPad jämfört med en vanlig saga. Där kan jag bli lite skrämd. 

[...] vi hade barn som svajpade på böckerna [...] men om man använder digitala verktyg på rätt sätt så 

är det superpositivt. (F3, 2022) 

 

Det framkom i analysen att förskollärare har en viss rädsla som grundar sig i att digitala 

verktyg möjligtvis ersätter förskolans material, i stället för att digitala verktyg används som 

ett komplement i verksamheten och stöd till inkludering. Vidare framkom det i analysen att 

barn, med eller utan behov av särskilt stöd, begränsas i sitt utforskande av material eftersom 

digitalt användande möjligtvis gör barnen passiva. Analysen visar sålunda att förskollärare 

erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som begränsar 

utforskandet.Nedan presenteras en tabell som sammanfattar ovanstående kategorier och dess 

beskrivningar: 

Kategorier och 

kategoribeskrivningar:  

 

Fenomenet digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd erfars som…     

 

 

 

 

Exempel:  

1. …någonting som möjliggör:  

 

Förskollärarna uttryckte att digitala 

verktyg är ett hjälpmedel för att 

inkludera barn i behov av särskilt 

stöd i verksamheten.  

  

“De är väl att de finns mycket möjligheter med digitala verktyg. Jag 

tänker att barn kan använda digitala verktyg tillsammans. Dom 

digitala verktygen kan även utveckla leken exempelvis.” 

“Jag tänker att digitala verktyg kan bidra till inkludering i 

verksamheten. Digitala verktyg kan underlätta många saker i 

verksamheten. Ett exempel är att förstå ett annat språk. Genom att 

förstå ett annat språk tänker jag att vi kan kommunicera och göra 

fler delaktiga och inkluderade som kanske inte har språket [...] Vi 

ska ju forma goda samhällsmedborgare och då inkluderas 

digitalisering. För de är så världen ser ut. Vi ska inte ta bort något i 

verksamheten utan de digitala verktygen ska ju vara tillägg.”  

2. …någonting som medför krav:   

 

Jag tänker att man måste vara varsam när det gäller digitala verktyg, 

i vissa fall kan de gynna barn men de kan också stjälpa ett barn. Det 

beror helt på vilket barn de är och vilka behov den har.”   
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Förskollärarna beskrev olika krav 

som kan tillkomma i arbetet med 

digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd.   

“Jag tänker att digitala verktyg kräver att pedagogen har någon typ 

av kunskap för att de ska möjliggöra för inkludering [...] Vissa 

stunder anser jag att de är lätt att inkludera barn med särskilt stöd i 

verksamheten, men de beror ju på. Men de kan ju också vara väldigt 

psykiskt och fysiskt jobbigt.”  

3. …någonting som påverkar: 

 

Förskollärarna beskrev 

förhållningssättet och det digitala 

arbetssättet. 

“Jag tänker att man måste tänka på att alla i ett arbetslag har olika 

förhållningssätt till barn och har olika tankar [...] så vill man ha en 

barngrupp där alla ska känna sig inkluderade behöver man ha en 

samsyn i arbetslaget helt enkelt.”   

“Vi har ju barn med olika språk i barngruppen så då tänker jag att 

dom digitala verktygen kan hjälpa till, om man tänker på 

inkludering. Vi har använt en iPad för att spela olika sånger på olika 

språk och även haft föräldrar som har spelat in olika meningar på 

olika språk.”   

4. …någonting som begränsar 

 

Förskollärarna uttryckte att det finns 

begränsningar inom digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd.  

“Här skulle jag säga ekonomi! Digitala verktyg kostar jättemycket 

och alla förskolor har tyvärr inte den möjligheten att köpa in digitala 

verktyg. Vissa förskolor har inte den typ av resurs eller ekonomi.” 

“Jag tycker att man lär mycket av kroppen, våra sinnen och känsel 

och då tycker jag att dom digitala verktygen kan vara en 

begränsning.”  

Tabell 1. Illustration av kategorier och dess beskrivningar för Delstudie 1 

 

7.2 Delstudie 2 
I resultatet för Delstudie 2 synliggjordes fem förskollärares, F6-F10, skilda sätt att erfara 

fenomenet (se Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd samt de 

aspekter som behövde urskiljas kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov stöd för 

att möjliggöra för lärande. De skilda sätten att erfara fenomenet grundas utifrån en tolkning 

av förskollärarnas uttryck och skrivs fram inom tre kategorier (se Marton, 1981). 

Kategorierna utgör sammantaget utfallsrummet (Marton, 1981) för Delstudie 2. 

Utfallsrummet bildar således det slutliga resultatet av förskollärares skilda sätt att erfara 

fenomenet och avser att besvara syftet med studien samt frågeställningen: Vilka skilda sätt 

att uppfatta fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd i förhållande till 

lärande kan synliggöras? Utfallsrummet skildras enligt illustration nedan (Figur 2) och följs 

av kategorier och beskrivningar av dessa. Kategorierna och dess beskrivningar illustreras i 

slutet av avsnittet (Tabell 2) och avser att besvara syftet med studien samt frågeställningen: 

Vilka aspekter behöver urskiljas kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd för att möjliggöra för lärande? 
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Figur 2. Illustration av utfallsrummet i Delstudie 2 

 

Kategori 5 benämns som Någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas. Detta 

grundas utifrån förskollärarnas skilda sätt att erfara fenomenet digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd. Förskollärarna uttryckte under intervjuerna att det finns en viss 

skillnad på vad som hamnar i fokus när digitala verktyg används med barn i behov av särskilt 

stöd. Förskollärarna uttryckte därtill att situationer som involverar digitala verktyg behöver 

anpassas för att på bästa sätt möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd. 

Förskollärarna uttryckte även att det krävs vissa förutsättningar för att digitala verktyg ska 

kunna möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd.  

Kategori 6 tituleras som Någonting som begränsas. Detta grundas utifrån förskollärarnas 

skilda sätt att erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Erfarandet 

baseras på förskollärarnas beskrivningar av vad som anses begränsa möjligheterna till att 

använda digitala verktyg tillsammans med barn i behov av särskilt stöd. Bland 

begränsningarna uttrycks tekniska problem, ekonomi, tidsbrist och bristfällig kunskap av 

digitala verktyg. Därtill uttryckte förskollärarna att barn i behov av särskilt stöd tidvis 

behöver mer stöd än vad pedagogerna har tid att ge. 

Kategori 7 namnges som Någonting som möjliggör för lärande. Detta grundas utifrån 

förskollärarnas skilda sätt att erfara fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd. Förskollärarna uttryckte att digitala verktyg kan möjliggöra för lärande för barn i behov 

av särskilt stöd på olika sätt. Förskollärarna uttryckte att digitala verktyg kan ändra miljöer, 

motivera barn, bidra till socialt lärande och att de är bra för att förtydliga tid och 

instruktioner. 

7.2.1 Kategori 5: Någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas  

I utfallsrummet för Delstudie 2 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att erfara fenomenet 

(se Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 
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aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för lärande. 

Utifrån tolkandet av förskollärarnas utsagor framkom det i analysen att förskollärare erfar 

fenomenet (se Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting 

som kräver förutsättningar och behöver anpassas, utifrån aspekter som stödjande insatser, 

riktning av barns fokus, pedagogiskt innehåll, närvarande förskollärare, komplettering av 

analoga aktiviteter, lärandesituationer, barns behov samt läroplansmål. 

 I analysen tolkades förskollärarnas utsagor som att det krävs förutsättningar för att 

digitala verktyg ska möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd och att arbetet 

med digitala verktyg behöver anpassas.  

Förskollärarna uttryckte att situationer med digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd behöver anpassas. Citat 18 bidrar till en representativ redogörelse för att digitala verktyg 

kan vara en anpassning för barn i behov av särskilt stöd: 

 

Citat 18 

[…] de här att man ska främja och förebygga så att alla får möjlighet att få ett lärande i förskolans 

värld. Jag brukar tänka utifrån anpassningar, de är ett stöd man ger […] saker som inte jag som 

pedagog kan ge barnen, de kan jag ta hjälp av med digitala verktyg (F6, 2022) 

 

Anpassning i form av stödjande insatser för det specifika barnet var således något som 

uttrycktes, explicit eller implicit, kontinuerligt bland förskollärarnas utsagor kring digitala 

verktyg och lärande för barn i behov av särskilt stöd. Det tolkades i analysen som att 

förskollärarnas tidigare erfarenheter av digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd är 

att anpassningar i form av extra stöd bäst möjliggör för lärande. I analysen påvisades det 

därmed att stödjande insatser är en viktig aspekt för att möjliggöra för lärande för barn i 

behov av särskilt stöd. Förskollärarna återkom ofta till att barn i behov av särskilt stöd 

behöver extra stöd i både planerade och spontana aktiviteter och att digitala verktyg kan 

användas som en anpassning i dessa aktiviteter. Ytterligare uttryckte förskollärarna att 

användandet av digitala verktyg även har en benägenhet att styras mot stödjande insatser när 

det används för barn i behov av särskilt stöd: 

 

Citat 19 

Dom får ju samma möjligheter men det finns ju också sätt att stödja.. timstock, polyglutt, 

översättningsappar (F8, 2022) 

 

I analysen tolkades detta som att förskollärarnas tidigare erfarenhet av fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd är att använda det som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel. I analysen framkom det därmed att förskollärare erfar digitala verktyg för barn 

i behov av särskilt stöd som någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas. 

Vidare uttryckte förskollärarna att barn i behov av särskilt stöd har svårare än andra barn 

för att använda sig av digitala verktyg när de används för att utforska annat. Fokuset hamnar 

då ofta på det digitala verktyget i stället för själva aktiviteten. F8:s uttryck kring digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd påvisar detta: 

 

Citat 20 
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[…] dom kan spinna vidare mer och inte bli låst i att filma till exempel. Där fokuserar barnen mer på 

vad vi gör och vad vi ska filma medans dom andra blir mer.. att de blir mer konflikter kring själva 

görandet.. mer fokus på de tekniska liksom. De blir mer fokus på sig själv och vad jag vill i stället för 

att kompromissa och jobba ihop (F8, 2022) 

I analysen tolkades det som att förskollärarnas uttryck grundas i tidigare erfarenheter av att 

det uppstår fler konflikter när barn i behov av särskilt stöd använder digitala verktyg. I 

analysen framkom att lärandesituationer som involverar digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd behöver anpassas genom att antingen rikta barnets fokus eller genom att styra 

om målet för lärandet. Detta för att på bästa sätt möjliggöra för lärande i positiv riktning. I 

analysen påvisades det därmed att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd som någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas. 

Vidare tolkades det i analysen som att barn i behov av särskilt stöd stundtals har svårt att 

fördjupa eller utveckla sitt lärande när digitala verktyg används eftersom barn ofta kopplar 

ihop digitala verktyg med Youtube och olika slags spel. F9:s uttryck skildrar denna tolkning: 

 

Citat 21 

[…] dom här barnen som utmanade normen.. dom blev lite insnöade på spelen. Och Youtube. Medan 

dom här andra hängde med i de vi gjorde (F9, 2022) 

Förskollärarnas utsagor kring vad som hamnar i fokus, samt hur digitala verktyg ska 

användas för lärande för barn i behov av särskilt stöd tolkades i analysen som ytterligare en 

inställning till digitala verktyg som grundats utifrån tidigare erfarenheter. I analysen tolkades 

det som att förskollärarna har erfarenheter av att digitala verktyg leder till användandet av 

Youtube eller spel och att de anser att detta reducerar möjligheter till positivt lärande för 

barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna var tillika noga med att återge att en 

förutsättning för lärande är att digitala verktyg används korrekt. F10 uttryckte att digitala 

verktyg kan bidra till lärande om det används på ett korrekt sätt och nämner sedan lärorika 

appar. I analysen framkom det därmed att Youtube inte anses vara en lärorik app som kan 

leda till positivt lärande. Därmed tolkades det i analysen som att en anpassning var att se till 

att barn får använda digitala verktyg som har ett bra, pedagogiskt innehåll. I analysen 

framkom det därmed att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

som någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas. 

F6 beskriver nedan att användningen av digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

behöver anpassas för att möjliggöra för lärande:  

 

Citat 22 

Men de e viktigt hur dom digitala verktygen används.. du kan inte bara ge en iPad till ett barn å säga 

att de här är ett digitalt hjälpmedel. Är jag med, då är de ett digitalt hjälpmedel. De e ett jättebra 

komplement (F6, 2022) 

 

I analysen tolkades utsagan som att en förutsättning för att digitala verktyg ska bli ett 

hjälpmedel, är att det används tillsammans med en närvarande förskollärare, för att ett 

positivt lärande ska ske. I analysen framkom det därmed att förskollärare erfar digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som kräver förutsättningar och 
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behöver anpassas. I analysen tolkades det tillika som att en förutsättning för lärande är att 

det digitala verktyget används som ett komplement och inte som en isolerad aktivitet.  

Därtill yttrade en förskollärare (Citat 23) hur digitala verktyg kan kombineras med det 

analoga för att skapa förutsättningar för lärande: 

 

Citat 23 

Ett samarbete med de digitala och analoga skapar en nyfikenhet hos barnen som kan bidra till lärande.. 

Till exempel att använda en app för att förställa rösten för att låtsas va nån annan när vi är i skogen 

(F9, 2022) 

 

I analysen tolkades det som att digitala verktyg för barn i behov av särskilt behöver användas 

som ett komplement till de analoga aktiviteter som sker i förskolan, därav är komplettering 

av digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd en förutsättning för lärande. I analysen 

framkom det därmed att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

som någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas 

Ytterligare lyftes det fram av förskollärarna att lärandemålen kan nås på olika sätt i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Detta exemplifieras genom citat 24 nedan: 

 

Citat 24 

Här är de viktigt att veta.. att ha den kompetensen att veta vart vi ska men låta barnen äga processen. 

Särskilt då med dom här barnen som faller utanför normen och som har annat behov. Att dom måste 

få känna att dom kan styra lite själva också.. att dom inte bara misslyckas hela tiden för att de är dit 

vi ska. Man måste slappna av (F8, 2022) 

 

I analysen tolkades detta som att det är viktigt att anpassa undervisningen så att lärandemål 

kan nås på olika sätt och att verksamheten behöver anpassas på ett sådant sätt att barn i behov 

av särskilt stöd slipper misslyckas med det de företar sig. Vidare tolkades det i analysen som 

att digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd är någonting som behöver anpassning 

för att lärandesituationerna ska ske utifrån barnet och dess behov. I analysen framkom det 

därmed att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting 

som kräver förutsättningar och behöver anpassas 

I analysen framkom det att det är av vikt att skapa situationer som möjliggör för lärande 

på ett annat sätt än det traditionella, vilket således är en anpassning som anses gynna barn i 

behov av särskilt stöd. Förskollärarna lyfte fram lärandeprocessen i fokus för barn i behov 

av särskilt stöd och F9 beskriver hur vägen till lärandemålet kan behöva förändras: 

 

Citat 25 

Däremot så märker jag ju att dom tappar intresset när vi sitter i samlingen. Dom kanske inte har 

språket.. dom kanske inte har koncentrationen. Så där handlar de ju om att hitta vägar för att göra de 

intressant så dom blir delaktiga.. Du måste ju göra samlingen intressant.. Vi kan leka fram kunskapen 

i stället kan man säga (F9, 2022) 

 

Det förskollärarna gav uttryck för tolkades således i analysen som att barns intresse för 

lärandesituationen minskar när implementering av läroplansmålen görs på ett sätt som 

barnen inte finner intressant. Detta tolkades i analysen grundas utifrån förskollärarnas 

tidigare erfarenhet av att inte nå ut till barn i behov av särskilt stöd i vissa lärandesituationer. 



  

33 

 

Vidare framkom det i analysen att digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd behöver 

anpassas utifrån barnets behov och att anpassningarna ska planeras utifrån förskollärarnas 

didaktiska förmåga och medvetenhet kring läroplansmålen. I analysen påvisades det därmed 

att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som 

kräver förutsättningar och behöver anpassas.  

Förskollärarna lyfte fram att digitala verktyg kan bidra till att lättare fånga in barn i ett 

undervisningstillfälle (se Citat 39) och på liknande sätt anses digitala verktyg kunna 

motivera barn att delta i olika lärandesituationer, exempelvis i situationer som behandlar ett 

ämne som upplevs tråkigt (se Citat 34, 35 och 36). Utifrån detta och ovanstående tolkning 

kring implementering av läroplansmål tolkades det i analysen som att digitala verktyg är ett 

stöd i att implementera läroplansmål på ett mer underhållande sätt. 

Förskollärarna beskriver barn i behov av särskilt stöd som “de barn som utmanar normen” 

eller “de barn som faller utanför normen” vilket i analysen tolkades som att det finns en norm 

för hur barn ska vara och att de barn som är i behov av särskilt stöd är de barn som inte följer 

denna norm. Detta exemplifieras utifrån Citat 26: 

 

Citat 26 

De som kan va lite svårt är att försöka anpassa.. Att alla ska va delaktiga i processen.. att alla kan 

mötas efter sina egna förutsättningar.. inklusive dom här barnen som utmanar normen (F9, 2022) 

 

I analysen tolkades det därmed som att barn i behov av särskilt stöd disharmonierar med en 

implicit samhällsnorm (se Gallud m.fl., 2021; Palla, 2021). I analysen tolkades det vidare 

som att de implicita samhällsnormer som existerar innefattar att alla individer har behov av 

att vara delaktiga i någonting tillsammans med andra individer för att utvecklas och lära. 

Utifrån det förskollärarna uttryckte tolkades det i analysen att anpassningarna handlar om att 

möta varje barn utifrån deras egna behov för att lärande ska möjliggöras.  I analysen 

framkom det därmed att förskollärare erfar digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

som någonting som kräver förutsättningar och behöver anpassas.  

Samtidigt tolkades förskollärarnas yttranden, i kombination med implicita 

samhällsnormer, som ett uttryck för att de barn som inte har behov av eller inte vill vara 

delaktiga i förskolans aktiviteter trots allt bör få anpassningar för att kunna delta. I analysen 

tolkades detta som en motsägelsefullhet, alla barn ska få utvecklas och lära utifrån sina egna 

behov men samtidigt är det av betydelse för lärandet att göra alla barn delaktiga.  

7.2.2 Kategori 6: Någonting som begränsas 

I utfallsrummet för Delstudie 2 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att erfara fenomenet 

(se Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 

aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för lärande. 

Utifrån analysen framkom det att förskollärarna erfar fenomenet (Marton, 1981) digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som begränsas av aspekterna 

ekonomi, tid, tekniska problem, förskollärarnas inställning samt kunskapsbrist. Ekonomi 

ansågs på olika sätt begränsa för digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd, vilket 

påvisas av citat 27: 
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Citat 27 

Vi är också väldigt begränsade egentligen ekonomiskt.. tyvärr e det ekonomin som styr. Ekonomin 

saknas för att satsa (F9, 2022) 

 

Det tolkades i analysen som att det finns en frustration över att ekonomin begränsar 

förskollärarna i arbetet med digitala verktyg. Denna frustration tolkades i analysen dock 

påverkas av den inställning förskolläraren har till digitala verktyg, som utifrån ovanstående 

citat (27) gäller digitala verktygs höga kostnad. Inställningen tolkades i analysen grundas 

utifrån tidigare erfarenheter kring att digitala verktyg alltid är dyrt och att det är de digitala 

verktyg som är kostsamma som behövs för att satsa på användandet. Under intervjuerna 

uttryckte förskollärarna också att tidsbristen handlade om olika ekonomiska förutsättningar. 

I analysen tolkades det således som att digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

begränsas av ekonomi eftersom det finns olika ekonomiska förutsättningar för 

verksamheterna och att ekonomi behövs för att kunna satsa på digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd. Utifrån analysen framkom det att förskollärarna erfar fenomenet 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som begränsas. 

Ytterligare en aspekt som ansågs begränsa för digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd var att digitala verktyg medför tekniska problem. I analysen tolkades detta som att 

tekniska problem tar tid att åtgärda och att tekniska problem skapar frustration hos 

förskollärarna, vilket i sin tur leder till sämre möjligheter för lärande för barn i behov av 

särskilt stöd. Förskollärarna betonade tidvis ord i sina uttryck om digitala verktyg och 

använde tillika ord som tyvärr, vilket i analysen tolkades som ytterligare en känsla av 

frustration. Förskollärarna uttryckte tillika att pedagogers inställning till digitala verktyg 

skiljer sig åt: 

 

Citat 28 

Sen e inte alla pedagoger bekväma med digitalt och de e också en begränsning. Ibland vill 

pedagogerna inte ta tag i aktiviteter för dom är rädda för att misslyckas. (F10, 2022) 

 

I analysen tolkades det som att förskollärarnas inställning har påverkat på digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd eftersom inställningen kan komma att påverka hur och om 

digitala verktyg används med barn i behov av särskilt stöd. I analysen tolkades det således 

som att digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd begränsas av tekniska problem och 

förskollärarnas inställning till digitala verktyg. Utifrån analysen framkom det därmed att 

förskollärarna erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som begränsas 

I analysen tolkades det som att tidsbrist gör att förskollärarna inte använder digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd i den omfattning som de egentligen önskar, eftersom 

de uppfattar digitala verktyg som besvärligt. F7 uttryckte exempelvis att digitala verktyg 

ibland inte fungerar och F6 nämnde att digitala verktyg kan krångla. Tidsbrist i arbetet med 

digitala verktyg uttrycktes mer explicit av flera förskollärare: 

 

Citat 29 
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[…] de känns stressande, att man inte kan. Jag upplever att de blir.. ska vi hålla på med de nu också 

[…] man har inte tid att sätta sig och leka med en app i en timme. (F8, 2022) 

 

Tidsbristen tolkades i analysen således vara en av de mest framträdande faktorer som gjorde 

att förskollärarna uttryckte att det finns begränsningar kring användandet av digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd. Under intervjuerna uttryckte förskollärarna att barn i behov 

av särskilt stöd behöver mer stöd än vad pedagogerna har tid att ge. I analysen tolkades det 

som att digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd begränsas av tid. Utifrån analysen 

framkom det således att förskollärarna erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd som någonting som begränsas 

Förskollärarna uttryckte att en aspekt som tillika begränsar digitala verktyg för barn i 

behov av särskilt stöd är den skilda kunskap förskolans personal besitter kring digitala 

verktyg. F6:s uttryck ger en representativ bild av begränsningen: 

 

Citat 30 

Vad e de för särskilt stöd de här barnet behöver. Ja men då behöver jag som pedagog veta..  finns de 

ett digitalt hjälpmedel som kan hjälpa de här barnet. Har inte jag den kunskapen så kommer jag ju 

aldrig kunna ge det till de här barnet. Så de börjar ju med att min utbildning.. att jag har fått den här 

kunskapen om att det här finns […] jag tänker bara på de här att de inte finns lika förutsättningar för 

de här i alla förskolor och att man jobbar så väldigt olika med digitala verktyg (F6, 2022) 

 

I analysen tolkades det som att förskollärarna känner frustration eftersom kunskapen kring 

vilka digitala verktyg som finns eller hur de kan användas inte räcker till. Det förskollärarna 

uttryckte under intervjuerna tolkades i analysen höra ihop med den tidsbrist och ekonomiska 

begränsning som tidigare nämnts (se Citat 27 och 29). I analysen tolkades detta därmed som 

att tidsbristen leder till att förskollärare i förskolan inte får möjlighet till att införskaffa den 

kunskap som anses behövas för att arbeta med digitala verktyg på ett sätt som gynnar 

lärandet för barn i behov av särskilt stöd. I analysen tolkades det som att digitala verktyg för 

barn i behov av särskilt stöd begränsas av kunskapsbrist eftersom pedagoger har olika 

kunskap kring digitala verktyg. Kunskapsbristen tolkades i analysen grundas i tidsbrist och 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Utifrån analysen framkom det därmed att 

förskollärarna erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som 

någonting som begränsas. 

7.2.3 Kategori 7: Någonting som möjliggör för lärande  

I utfallsrummet för Delstudie 2 synliggjordes förskollärarnas skilda sätt att erfara fenomenet 

(se Marton, 1981) digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. I analysen urskildes 

aspekter kring fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som möjliggör 

för lärande. 

Utifrån analysen framkom det att förskollärarna erfar fenomenet (Marton, 1981) digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som möjliggör för lärande. 

Utifrån förskollärarnas utsagor under intervjuerna tolkades det i analysen som att digitala 

verktyg kan möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd utifrån fler olika aspekter. 

Dessa aspekter tolkades i analysen avse avlastning av hjärnans kognitiva funktioner, 

motivering, kommunikation samt socialt lärande. 
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I analysen tolkades det som att förskollärarna ansåg att digitala verktyg kan möjliggöra 

för lärande för barn i behov av särskilt stöd eftersom digitala verktyg avlastar hjärnans 

kognitiva funktioner. Denna tolkning redogörs för utifrån nedanstående citat (30 och 31): 

 

Citat 31 

Lärandet är stort, de är ju som en hel öppen bok […] om de e stökigt då kan jag sätta på lugn musik.. 

släcker ned belysningen.. gör lite stjärnor i taket med projektor. Å genast har jag plötsligt en ganska 

behaglig stund för barn och vuxna som e där (F6, 2022) 

 

I analysen tolkades förskollärarnas uttryck som ett sätt att möjliggöra för lärande eftersom 

en lugn miljö nämndes i förhållande till frågan om lärande för barn i behov av särskilt stöd. 

Ytterligare tolkades det i analysen som att en lugn miljö bidrar till bättre förutsättningar för 

lärande eftersom det avlastar hjärnans kognitiva funktioner, exempelvis genom att minska 

intryck som ljud. Citat 32 redogör för att appar är ett sätt att möjliggöra för lärande för barn 

i behov av särskilt stöd:  

 

Citat 32 

De finns ju också sätt att stödja.. Timstock, Polyglutt, översättningsappar. Många barn som har 

koncentrationssvårigheter dom kan landa i de lite.. och om man då kan lägga på något som e 

meningsfullt och som kan utmana då är de ett sätt att nå in (F8, 2022) 

 

Det förskolläraren uttrycker i citaten ovan tolkades i analysen skildra ett annat erfarande av 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Förskolläraren uttrycker att lärandet kan 

stödjas av exempelvis appen Timstock och uttrycker att barn som har 

koncentrationssvårigheter då kan landa lite i det. F10 uttrycker också hur appar med bildstöd 

kan användas för att stödja lärandet för barn i behov av särskilt stöd: 

 

Citat 33 

[…] vi kan använda appar för teckenspråk och vi har snabb tillgång till bildstöd i alla former (F10, 

2022) 

 

Under intervjuerna förklarades det att Timstock och bildstöd är digitala verktyg som har för 

avsikt att tydliggöra exempelvis instruktioner och tid. I kombination med denna vetskap, 

förskollärarnas uttryck samt tidigare forskning kring de digitala verktygens effekt på barns 

kognitiva lärande (se Gallud m.fl., 2021; Tamakloe och Seyram Agbenyega, 2017) framkom 

det därmed i analysen att digitala verktyg kan möjliggöra för lärande, genom att exempelvis 

avlasta arbetsminnet och minska intryck. Utifrån analysen framkom det att förskollärarna 

erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som 

möjliggör för lärande. 

Förskollärarna uttrycker att digitala verktyg kan möjliggöra för lärande för barn i behov 

av särskilt stöd genom att på olika sätt motivera: 

 

Citat 34 

Har barnet låg motivation inom ett ämne.. Då e digitala verktyg oftast lättare att jobba med för barnen. 

De e motiverande på nåt sätt.. då kan de skapa fler möjligheter för lärande för barn i behov av särskilt 

stöd (F7, 2022) 
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I analysen tolkades förskollärarnas uttryck som att digitala verktyg möjliggör för lärande för 

barn i behov av särskilt stöd eftersom det motiverar barn till att försöka eller ta till sig ett 

innehåll som annars upplevs som jobbigt eller tråkigt. Att barn motiveras av digitala verktyg 

uttrycks även, på ett annat sätt, utifrån citat 35 nedan: 

 

Citat 35 

[…] de finns möjlighet att locka fram så mycket mer ur barn som kanske klarar av att sköta en robot 

mycket mer än en penna […] att barnet kan få visa då att man kan skicka iväg den här roboten till två 

plus tre är lika med fem. Men med pennan hade de varit helt omöjligt.. eller berätta en saga genom att 

roboten går till bilderna medans barnet inte själv skulle kunna prata och berätta sagan. (F6, 2022) 

 

Utifrån förskollärarnas utsagor under intervjuerna tolkades det i analysen som att digitala 

verktyg kan motivera barn och därmed locka fram fler sidor hos barnet samt möjliggöra för 

barnet att visa sina kunskaper. Utifrån citat 36 synliggörs ytterligare ett uttryck för hur barn 

kan motiveras med hjälp av digitala verktyg: 

 

Citat 36 

[…] till exempel om du ritar på ett papper och så blir det fel.. Ja men om du ritar på en sån här *pekar 

på lärplattan* då kan man bara radera och göra en gång till.. och de kan jag tycka för dom här barnen 

som till exempel har prestationsångest eller oj nu har jag ett helt vitt papper framför mig.. då blir de 

mer lättillgängligt för barnen (F8, 2022)  

 

Utifrån förskollärarnas utsagor tolkades det i analysen som att minskad prestationsångest 

bidrar till lärande eftersom prestationsångest skulle kunna leda till att barnet undviker det 

som upplevs vara för svårt. I analysen tolkades det som att digitala verktyg för barn i behov 

av särskilt stöd möjliggör för lärande genom att motivera barn till att försöka eller ta till sig 

ett innehåll som annars upplevs som jobbigt eller tråkigt, locka fram fler sidor hos barnet 

samt möjliggöra för barnet att visa sina kunskaper, inspirera och starta i gång ett projekt samt 

minska eventuell prestationsångest. Utifrån analysen framkom det således att förskollärarna 

erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som 

möjliggör för lärande. 

Förskollärarnas utsagor under intervjuerna tolkades i analysen som att digitala verktyg 

kan möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd genom att stödja kommunikation. 

Citat 37 representerar denna tolkning: 

 

Citat 37 

Om du har ett barn som har svårt att uttrycka sig så kan man till exempel spela in ljud på knappar som 

jag är hungrig.. jag vill gå ut.. jag vill åt det hållet.. och då kan barnet trycka på den knappen för att 

visa.. vart vill jag just nu (F6, 2022)  

 

I analysen tolkades det som att ett stödjande av kommunikation bidrar till att barnet kan göra 

sig förstådd samt att barnet får möjlighet att bli delaktig och göra sin röst hörd i 

lärandesituationer.  

 Förskollärarna (F7 och F9) uttryckte att digitala verktyg även är fördelaktigt för att lära 

sig socialt samspel: 
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Citat 38 

Jag tycker också att de e bra att barnen får bli sociala i samband med digitala verktyg.. att ett barn har 

plattan.. och kanske spelar nåt spel. Då kommer de oftast andra barn och sitter runt om.. då kan de 

ofta bli så att barn som annars inte pratar så mycket eller inte pratar med varann.. att dom gör de. (F7, 

2022) 

 

Under intervjuerna lyfts det tillika fram hur digitala verktyg kan lära barn att öva turtagning, 

vilket är en del av ett socialt samspel. I analysen tolkades det som att digitala verktyg för 

barn i behov av särskilt stöd möjliggör för lärande genom att skapa situationer där barnen 

samlas och får möjlighet att prata med varandra samt öva på turtagning. Utifrån analysen 

framkom det således att förskollärarna erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd som någonting som möjliggör för lärande. 

Vidare uttryckte förskollärarna att digitala verktyg på ett okomplicerat sätt kan fånga barn 

i en aktivitet och att barn har ett slags behov av digitala verktyg men det framkommer 

samtidigt att det kan skilja sig åt beroende på vilket digitalt verktyg det handlar om: 

 

Citat 39 

Oftast att fånga barnen.. dom är intresserade.. men de beror lite på vad man gör och vilket digitalt 

verktyg också (F9, 2022) 
 

Förskollärarna lyfte fram att digitala verktyg fångar barns intresse men nämnde samtidigt 

spänningsmomentet tillhörande somliga digitala verktyg. I analysen tolkades citat 39 samt 

övriga uttryck från förskollärarna som att möjligheterna att fånga barnen är avhängigt av hur 

det digitala verktyget används, snarare än vilket digitalt verktyg som används. Barnets behov 

av digitala verktyg tolkades i analysen som en bakomliggande faktor till varför förskollärare 

upplever att det är lätt att fånga barns intresse vid aktiviteter som innehåller digitala verktyg. 

I analysen tolkades det därmed som att digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

möjliggör för lärande genom att fånga barns intresse i en lärandesituation. Utifrån analysen 

framkom det således att förskollärarna erfar fenomenet digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd som någonting som möjliggör för lärande.  

Nedan presenteras en tabell som sammanfattar ovanstående kategorier och dess 

beskrivningar: 

Kategorier och kategoribeskrivningar:  

 

Fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd 

erfars som…  

 

 

 

Exempel:  

5. …någonting som kräver förutsättningar och behöver 

anpassas. 

 

“De som kan va lite svårt är att försöka 

anpassa.. Att alla ska va delaktiga i 

processen.. att alla kan mötas efter sina egna 

förutsättningar.. inklusive dom här barnen 

som utmanar normen.” 
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Förskollärarna uttryckte att det finns en viss skillnad på vad 

som hamnar i fokus när digitala verktyg används med barn i 

behov av särskilt stöd. Förskollärarna uttryckte därtill att 

situationer som involverar digitala verktyg behöver anpassas 

för att på bästa sätt möjliggöra för lärande för barn i behov 

av särskilt stöd. Förskollärarna uttryckte även att det krävs 

vissa förutsättningar för att digitala verktyg ska kunna 

möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd.  

“Men de e viktigt hur dom digitala 

verktygen används.. du kan inte bara ge en 

iPad till ett barn å säga att de här är ett 

digitalt hjälpmedel. Är jag med, då är de ett 

digitalt hjälpmedel. De e ett jättebra 

komplement.” 

6. …någonting som begränsas. 

 

Förskollärarna uttryckte att förskollärarnas inställning, 

tekniska problem, ekonomi, tidsbrist och bristfällig kunskap 

kring digitala verktyg begränsar möjligheter för lärande för 

barn i behov av särskilt stöd. Därtill uttryckte förskollärarna 

att barn i behov av särskilt stöd tidvis behöver mer stöd än 

vad pedagogerna har tid att ge. 

“Vi är också väldigt begränsade egentligen 

ekonomiskt.. tyvärr e det ekonomin som 

styr. Ekonomin saknas för att satsa.” 

“[…] de känns stressande, att man inte kan. 

Jag upplever att de blir.. ska vi hålla på med 

de nu också […] man har inte tid att sätta 

sig och leka med en app i en timme.” 

7. …någonting som möjliggör för lärande. 

 

Förskollärarna uttryckte att digitala verktyg kan möjliggöra 

för lärande för barn i behov av särskilt stöd på olika sätt. 
Förskollärarna uttryckte att digitala verktyg kan ändra 

miljöer, motivera barn, bidra till socialt lärande och att de är 

bra för att förtydliga tid och instruktioner.  

“Jag tycker också att de e bra att barnen får 

bli sociala i samband med digitala verktyg.. 

att ett barn har plattan.. och kanske spelar 

nåt spel. Då kommer de oftast andra barn 

och sitter runt om.. då kan de ofta bli så att 

barn som annars inte pratar så mycket eller 

inte pratar med varann.. att dom gör de..” 

“Har barnet låg motivation inom ett ämne.. 

Då e digitala verktyg oftast lättare att jobba 

med för barnen. De e motiverande på nåt 

sätt.. då kan de skapa fler möjligheter för 

lärande för barn i behov av särskilt stöd.” 

Tabell 2.  Illustration av kategorier och dess beskrivningar för Delstudie 2  
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8. Diskussion och konklusion 

I detta kapitel diskuteras analys och resultat av Delstudie 1 och Delstudie 2 i förhållande 

till syftet med studien samt frågeställningar, sålunda är syftet med studien att synliggöra 

förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. 

Resultatet i respektive delstudie diskuteras vidare i relation till tidigare forskning. 

Diskussionen flätas samman med den teoretiska ansatsen. Kapitlet avslutas med en 

konklusion, där förslag på vidare forskning lyfts fram. 

 

8.1 Diskussion 
Resultatet visade att förskollärare erfar fenomenet (Marton, 1981) digitala verktyg för barn 

i behov av särskilt stöd på skilda sätt. Förskollärare erfar således fenomenet digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd som någonting som möjliggör, begränsas, medför krav, 

kräver förutsättningar och behöver anpassas samt påverkar. Resultatet visade tillika att olika 

aspekter behövde urskiljas kring fenomenet för att på bästa sätt möjliggöra för inkludering 

och lärande. Några av de aspekter som urskildes var lek, kommunikation, ekonomi, 

kompetens samt pedagogiskt innehåll. Att digitala verktyg kan möjliggöra för inkludering 

och lärande påvisas tillika i tidigare forskning (se Enochsson & Ribaeus, 2020; Tamakloe & 

Seyram Agbenyega, 2017).  

Vidare kan digitala verktyg ses som ett hjälpmedel för en inkluderad undervisning och 

användas för att lära barn sociala färdigheter (Enochsson & Ribaeus, 2020; Tamakloe & 

Seyram Agbenyega, 2017). Dessa aspekter är även något som bekräftas i respektive 

delstudie. En intressant reflektion var att det i respektive delstudie synliggjordes fler aspekter 

kring hur digitala verktyg kan möjliggöra för inkludering och lärande för barn i behov av 

särskilt stöd. Dessa aspekter framkommer inte, vad vi hittills sett, i tidigare forskning, vilket 

då skulle kunna fylla ett kunskapsgap. Det framkom i analysen för Delstudie 1 sålunda att 

digitala verktyg har potential att inkludera barn, eftersom digitala verktyg kan möjliggöra 

barns deltagande i leken (se Kategori 1). Vidare framkommer i Delstudie 2 att digitala 

verktyg kan möjliggöra för lärande, genom kommunikationsstöd, att locka fram sidor hos 

barnet som det annars inte visar samt genom att förändra miljö och för att tydliggöra rutiner 

och skapa struktur (se Kategori 7). 

I Delstudie 2 (se Kategori 5) påvisas det att barn kopplar ihop digitala verktyg med 

Youtube och olika slags spel och att dessa inte bidrar till utveckling av lärande. Detta är 

intressant att reflektera över eftersom forskning påvisar att digitala verktyg, tv-spel och appar 

har visat sig ha positiva effekter på det kognitiva lärandet, exempelvis minnesträning, och 

att de i de flesta fall kan motivera barn i behov av särskilt stöd till lärande, vilket Gallud med 

flera (2021) framhåller. Synen på inkludering och lärande kan således stå i relation till vilket 

digitalt verktyg som anses skapa möjligheter för detta. 

I respektive delstudie blev det i analysen synligt att det finns begränsningar i arbetet med 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd, vilket kan påverka möjligheter till 

inkludering och lärande (se Kategori 4 och 6). Detta påvisas även i tidigare forskning (se 

Enochsson & Ribaeus, 2020; Palla, 2021). Utfallsrummet i respektive delstudie visar att 

arbetet med digitala verktyg begränsas på grund av ekonomi, tidsbrist och kompetens i 
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arbetslaget (se Kategori 4 och 6). Begränsningarna skulle kunna generera i att läroplanens 

riktlinjer för digitala verktyg inte åtföljs. I Läroplan för förskolan (Lpfö18) betonas att 

rektorns ansvar är att ge förskolans personal kompetensutveckling för att personalen ska 

kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Personalen ska också ges möjlighet till kollegialt 

samarbete för att i sin tur kunna utveckla verksamheten. Därmed kan det diskuteras huruvida 

rektorer tillgodoser detta ansvarsområde eller inte. Samtidigt är det tillika förskollärarens 

eget ansvar att kontinuerligt följa samhällets utveckling och hålla sig ajour med ny forskning 

(se Zabeli & Gjelaj, 2020; Zakirova Engstrand och Roll-Pettersson, 2014). Vidare funderar 

vi på om förskollärares uttryck kring begränsningar med digitala verktyg kan röra sig om en 

prioriteringsfråga. Vad som prioriteras skulle kunna ge konsekvenser för verksamheten, 

barngruppen och det enskilda barnets möjligheter till inkludering och lärande. 

Det framkom i analysen i respektive delstudie att förskollärare uttryckte att kompetens 

inom digitala verktyg är av hög relevans för att digitala verktyg ska kunna möjliggöra för 

inkludering och lärande för barn i behov av särskilt stöd. Tidigare forskning lyfter fram att 

förskollärare har olika syn på digitala verktyg och att detta påverkar varför och på vilket sätt 

digitala verktyg används (se Enochsson & Ribaeus, 2020; Tamakloe & Seyram Agbenyega, 

2017). Det blir därmed relevant att ifrågasätta om förskollärares kunskap av digitala verktyg 

beror på deras inställning till dessa och hur de i sin tur används. Förskollärares inställning 

till digitala verktyg skulle kunna vara avhängigt av den tidsbrist som uttrycks i respektive 

delstudie.  

I analysen i Delstudie 1 tolkades det som att generationsväxling är en bidragande faktor 

till inställningen gentemot digitala verktyg, vilket kan påverka verksamheten och i sin tur 

inkludering (se Kategori 3). Detta resultat framträdde dock inte analysen för Delstudie 2, 

vilket gör det intressant att fundera vidare på om generationsväxlingen skulle kunna påverka 

hur digitala verktyg används för att möjliggöra för lärande för barn i behov av särskilt stöd. 

Om detta är fallet är det av högsta relevans att reflektera över om inställningen kan bero på 

arbetslagets förutsättningar till fortbildning. Generationsväxlingens påverkan på 

användandet av digitala verktyg är inte något som framkommer i tidigare forskning, vad vi 

hittills sett, och skulle då kunna fylla ett forskningsgap. 

 I föreliggande delstudier framkom inga kritiska aspekter (se Marton, 1981) eftersom de 

skilda uppfattningar som urskildes anses hålla samma hierarkiska nivå. I ett vidare 

undersökande skulle det dock vara intressant att reflektera över huruvida förskollärarnas 

inställningar till digitala verktyg (se Enochsson & Ribaeus, 2020; Tamakloe & Seyram 

Agbenyega, 2017) skulle kunna urskilja kvalitativa skillnader i förskollärarnas sätt att 

uppfatta digitala verktyg.  

 Under respektive delstudie bekräftades begreppet barn i behov av särskilt stöd vara 

svårdefinierat (se även Palla, 2021; Skolinspektionen, 2017), eftersom förskollärarna 

beskrev barn i behov av särskilt stöd på skilda sätt. Dessa skilda sätt att se på begreppet barn 

i behov av särskilt stöd förklarar således varför digitala verktyg, inkludering och lärande i 

delstudierna beskrevs både utifrån barn i allmänhet samt utifrån barn i behov av särskilt 

stöd.   

I Delstudie 1 blev det i analysen synligt att nivån på barnets behov är en avgörande faktor 

för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i verksamheten (se Kategori 2), medan det som 

framkom i analysen i Delstudie 2 (se Kategori 5) snarare tyder på att barns behov konstrueras 
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utifrån en samhällsnorm (se Palla, 2021). En reflektion kring detta är att synen på barn i 

behov av särskilt stöd kan vara en avgörande faktor för att kunna använda digitala verktyg 

på ett sätt som möjliggör för inkludering och lärande för barn i behov av särskilt stöd. Den 

avgörande faktorn, sålunda synen på barn i behov av särskilt stöd, framträder dock inte i 

tidigare forskning. Därmed kan detta vara ännu ett kunskapsgap att fylla. 

Den samhällsnorm som påvisas utifrån Delstudie 2 (se Kategori 5) tyder på att lärandet 

för barn i behov av särskilt stöd inte alltid utgår från barns individuella behov, vilket blir 

problematiskt eftersom barnets behov anses vara utgångspunkten för lärande (se även Litty 

& Hatch, 2006). En reflektion kring detta är att om utgångspunkten inte är barnets behov 

kan det bli svårt att se om barnet behöver stöttning med hjälp av digitala verktyg. Att det är 

viktigt att utgå från barnets behov för att möjliggöra för lärande påvisas tillika i 

utfallsrummet för Delstudie 2 (se Kategori 5). Samtidigt beskrev förskollärarna i Delstudie 

2 att det är svårt att få barn i behov av särskilt stöd att bli delaktiga i lärandesituationer, men 

det lyfts också fram i respektive delstudier att digitala verktyg kan möjliggöra för inkludering 

och lärande (se Kategori 1 & 5).  

I Delstudie 1 framkom det i analysen att inkludering anses vara en viktig aspekt i relation 

till fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd (se Kategori 1). Detta gör det 

intressant att ställa sig frågande till varför inkludering inte explicit belyses i förskolans 

läroplan (se även Nilholm och Göransson, 2014). Inkludering anses vara en viktig aspekt 

inom förskolans verksamhet och grundas i likvärdighet och demokratiska grunder (Lpfö18). 

Följaktligen ställer vi oss frågande till varför inkludering inte har ett eget avsnitt i läroplanen. 

Om inkludering hade haft ett eget avsnitt i läroplanen hade det varit intressant att se hur detta 

hade påverkat arbetet med digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Eftersom 

inkludering inte har ett eget avsnitt i läroplanen kan förskollärare tolka inkludering och förstå 

begreppet på olika sätt, vilket kan motarbeta strävan efter en likvärdig förskola.  

 

8.2 Konklusion 
Det huvudsakliga resultatet för studien är att förskollärare erfar fenomenet (Marton, 1981) 

digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd på skilda sätt. Förskollärare erfar således 

fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd som någonting som möjliggör, 

begränsas, medför krav, kräver förutsättningar och behöver anpassas samt påverkar. 

Resultatet är vidare att olika aspekter behövde urskiljas kring fenomenet för att på bästa sätt 

möjliggöra för inkludering och lärande. 

Under intervjuerna upplevdes en maktbalans mellan intervjuare och respondent (se avsnitt 

6.4) eftersom känslan var att respondenterna uttryckte saker som intervjuaren ville höra. Om 

tidsramen varit bredare hade observation därmed varit en intressant aspekt att undersöka 

närmare. Observationer hade tillika varit intressant att använda som metod eftersom de 

skulle kunnat synliggöra nya arbetsmetoder. Ett ytterligare förslag på vidare forskning kring 

ämnet, digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd, är att synliggöra barns uppfattningar 

av digitala verktyg i förhållande till inkludering och lärande.  

En slutsats kring resultatet är att arbetet med digitala verktyg för barn i behov av särskilt 

stöd är krävande. Arbetet med digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd behöver få 

ta tid eftersom det skapar ytterligare möjligheter till inkludering och lärande för barn i behov 

av särskilt stöd. 
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Bilaga 1 

Till förskollärare i förskolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie om förskollärares 

uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd. 
 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala 

verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Studien utförs av Madelene Gewers och Malin 

Hultkrantz som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Vid deltagande kommer du att bli 

intervjuad av Malin Hultkrantz eller Madelene Gewers. 

 

◻      Jag ger mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

◻      Jag ger inte mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

 

◻     Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 

att intervjuas på min arbetsplats, samt att ljudupptagning av intervjun kommer att ske. Detta 

kommer ligga som underlag för studien och analyseras.  

 

◻    Jag vet att ingen obehörig får ta del av det producerade datamaterialet och att materialet 

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 av mig utan några negativa konsekvenser.  

 

Deltagarens namn: …………………………………………….……………………… 

 

Mejladress: …………………………………Telefon:………………………………… 

 

....................................................................... 

Underskrift deltagare 

 

....................................................................... 

Ort och datum 
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Information om en studie gällande förskollärares uppfattningar 

av fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. 
 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet.  

Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd. Studien kommer att omfattas av två delstudier med fokus 

på inkludering respektive lärande. Vi är intresserade av att intervjua förskollärare med 

förskollärarlegitimation och minst 2 års arbetserfarenhet. 

Din medverkan i studien kommer innebära att du deltar i en intervju under cirka 30–45 

minuter. Intervjun ska ske enskilt där en av oss studenter håller i intervjun. Datamaterial 

produceras genom en intervju med dig. Varje intervju kommer att ljud inspelas för att kunna 

analysera datamaterialet senare. 

 

Dataproduktionen kommer att ske under oktober månad. Det producerande datamaterialet 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, 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 

dataproduktionen är genomförd utan några negativa konsekvenser. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår för ditt deltagande.  

 

När blanketten ovan är undertecknad hämtas den upp av oss studenter vid överenskommen 

tid. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Jane Tuominen 

 

Uppsala den 06 10 2022 
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Bilaga 2 

Till rektor i förskolan 

Samtycke till deltagande i en studie om förskollärares 

uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för barn i behov av 

särskilt stöd 
 

Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd. Studien omfattar intervjuer med förskollärare och utförs av 

Madelene Gewers och Malin Hultkrantz som går sista terminen vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

◻   Jag har tagit del av information om studien.  

  

◻ Jag ger mitt medgivande till att ___ förskollärare i förskolan medverkar i ovan nämnda 

studie.  

 

◻   Jag ger inte mitt medgivande till att förskollärare i förskolan medverkar i ovan nämnda 

studie. 

 

◻   Jag ger mitt medgivande till att intervjuerna sker under arbetstid. 

 

◻   Jag ger inte mitt medgivande till att intervjuerna sker under arbetstid. 

 

◻   Jag är medveten om att ingen obehörig får ta del av producerat datamaterial och att  

       datamaterialet förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

 

◻   Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mina förskollärares 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas utan några negativa konsekvenser. 

 

Rektor: …………………………………………….………………………………. 

 

Mejladress: ………………………………………………………………………... 

 

Telefon: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

.......................................................................  

Underskrift rektor 
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Undertecknad blankett hämtas upp av oss studenter vid överenskommen tid.    

 

Information angående en studie gällande att synliggöra 

förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg för 

barn i behov av särskilt stöd.  
 

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet.  

Vi kommer att göra en studie som handlar om är att synliggöra förskollärares uppfattningar 

av fenomenet digitala verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Studien kommer att omfattas 

av två delstudier med fokus på inkludering respektive lärande. Vi är intresserade av att 

intervjua förskollärare med förskollärarlegitimation och minst 2 års arbetserfarenhet. 

Förskollärarens medverkan i studien kommer innebära att han eller hon deltar i en intervju 

under cirka 30–45 minuter. Intervjun ska ske enskilt och på en avskild plats, där en av oss 

studenter håller i intervjun. Vi kommer att producera data genom att intervjua förskolläraren 

och vi kommer även att ta ljudupptagning för att kunna analysera datan senare. Intervjun kan 

ske på förskollärarens arbetsplats, på eller utanför arbetstid.  

 

Dataproduktionen kommer att ske under oktober månad. Den producerande datan 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 

dataproduktionen är genomförd, utan några negativa konsekvenser. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår för deltagande.  

 

När blanketten ovan är undertecknad hämtas den upp av oss studenter vid överenskommen 

tid. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Jane Tuominen 

 

 

Uppsala den 06 10 2022 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE  

 

Introduktionsfrågor 

 

 

• Hur lång erfarenhet har du av förskolläraryrket?  

• Arbetade du som barnskötare innan förskollärarexamen? 

• Kan du berätta varför du valde förskolläraryrket? 

• Vilka ämnen och arbetssätt inspirerar dig? 

• Hur länge har du arbetat på denna förskola? Fler förskolor innan denna? 

 

Övergångsfrågor 

 

 

• Vad har du för erfarenhet av digitala verktyg? 

• Vad innebär begreppet specialpedagogik för dig? 

• Vad innebär barn i behov av särskilt stöd för dig?  

 

Huvudfrågor 

 

Delstudie 1 - Synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd med fokus på inkludering.  

  

 

 

1. Hur tänker du kring inkludering?  

Följd:  

• Kan du utveckla? Hur menar du då? På vilket sätt? I vilken situation? 

• Tänkte du något mer annars tar jag nästa fråga  

 

 

2. Vad är dina tankar kring inkludering i förhållande till barn i behov av särskilt 

stöd?  

Följd:  

• Vad är dina uppfattningar kring att barn i behov av stöd har lätt/svårt att 

inkluderas i verksamheten?  

• På vilket sätt arbetar ni för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten?  

• Beskriv hur du tänker kring dessa arbetssätt?  

 

 

3. Vad är dina tankar om att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

verksamheten? är det lätt eller finns det utmaningar?  
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Följd:  

• På vilket sätt är det lätt? På vilket sätt finns det utmaningar?  

• Hur tänker du då?  

• Kan du utveckla?  

• I vilken situation?  

 

 

 

4. Vad är dina tankar om digitala verktyg?  

Följd:  

• Vad är dina uppfattningar om digitala verktyg om dess begränsningar?  

• Vad är dina uppfattningar om digitala verktyg om dess möjligheter?  

 

 

5. Vad är dina uppfattningar kring digitala verktyg i förhållande till barn i behov 

av särskilt stöd?  

Följd:  

• På vilka sätt använder ni digitala verktyg för att inkludera barn? 

• Beskriv hur du tänker kring dessa arbetssätt?  

 

 

•  Beskriv andra verktyg som ni använder för att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd? 

• Hur upplever du dessa sätt/verktyg?  

 

 

6. Vad mer vill du lyfta fram angående digitala verktyg och inkludering, som du 

upplever jag inte har tagit upp under intervjun?  

 

Delstudie 2 - Synliggöra förskollärares uppfattningar av fenomenet digitala verktyg 

för barn i behov av särskilt stöd med fokus på lärande.  

 

 

• Hur tänker du kring lärande, så som det står framskrivet i Läroplanen 

Följd: Kan du utveckla? Hur menar du då? På vilket sätt? I vilken situation? 

 

 

• Vad tänker du kring lärande i praktiken 

Följd: Kan du utveckla? Kan du ge exempel på lärande som blir synligt i praktiken? 

Hur menar du då? På vilket sätt? I vilken situation? 

  

• Vad tänker du kring lärande i praktiken i förhållande till barn i behov av särskilt 

stöd?  

Följd: På vilket sätt? Hur förhåller du dig till det? 
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• Beskriv hur du tänker angående digitala verktyg? 

Följd: Vad är ett digitalt verktyg enligt dig? Vilka digitala verktyg? Hur menar du 

då? På vilket sätt? I vilken situation? 

• Vad är dina tankar om vad som är det svåraste med digitala verktyg? För 

barnen, för dig. 

• Vad är dina tankar om vad som är lättast med digitala verktyg? För barnen, 

för dig. 

• Vilka begränsningar har digitala verktyg, enligt dig?  

• Vilka möjligheter skapar digitala verktyg, enligt dig? 

 

 

• På vilket sätt tänker du att digitala verktyg kan bidra till lärande för barn?  

Följd:  

• Beskriv hur digitala verktyg kan skapa möjligheter för lärande för barn i 

behov av särskilt stöd?  

• Kan du berätta mer?  

 

 

• Vilka digitala verktyg tänker du skapar störst möjligheter för lärande för barn i behov 

av särskilt stöd? 

Följd: Utveckla gärna 

 

 

• Upplever du skillnader i vad som hamnar i fokus i arbetet med digitala verktyg då 

det görs med barn som inte är i behov av särskilt stöd respektive barn som är i behov 

av särskilt stöd? 

 

 

 

• Vad mer vill du lyfta fram angående digitala verktyg och lärande för barn i behov av 

särskilt stöd, som du upplever att jag inte har tagit upp under intervjun?  

 

 


