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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare från olika kommuner arbetar med 

digitalisering inom sin verksamhet och i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Studiens 

frågeställningar har varit att undersöka om det finns några skillnader mellan förskolor som 

befinner inom kommuner som lyfter fram digitalisering som ett fokusområde och kommuner 

som inte gör det. Studien intresserar sig även för att undersöka förskollärares uppfattningar 

om uppdraget i att tillämpa digitala verktyg i sin verksamhet samt hur de använder sig av 

digitala verktyg inom SKA. För att besvara studiens frågeställningar har det genomförts två 

delstudier där delstudie ett (1) haft i avsikt att undersöka förskollärares uppfattningar i 

arbetet med digitala verktyg och SKA som befinner sig i kommuner som har digitalisering 

som fokusområde. Delstudie två (2) har undersökt förskollärares uppfattningar som befinner 

sig inom kommuner som inte lyfter fram digitalisering som ett specifikt fokusområde. 

Datainsamlingsmetoden som använts för insamlandet av data har gjorts med hjälp av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Med tematisk textanalys har intervjuerna från 

respektive delstudie sedan analyserats med avstamp i det sociokulturella perspektivet med 

stöd av begreppen medierande redskap, appropriering och scaffolding.  

    Delstudiernas resultat har tillsammans bidragit med att synliggöra skillnader i hur 

förskollärare använder och uppfattar förskolans digitaliseringsarbete. Där förskollärarna från 

en kommun som inte har digitalisering som fokusområde känner sig mer osäkra och lyfter 

fram att de saknar stöttning i sitt arbete med digitala verktyg. Förskollärarna från kommuner 

med ett fokusområde inom digitalisering uttryckte däremot i större utsträckning en säkerhet 

och positiv förhållningssätt i arbetet med digitala verktyg inom verksamheten och i 

förhållande till SKA. Resultaten har således synliggjort att kunskapsnivåerna inom det 

digitala användandet ser väldigt olika ut inom olika kommuner. Det har även synliggjort att 

det också finns mycket digital kompetens ute bland förskollärarna. Däremot finns det inte 

alltid de rätta förutsättningarna i förskolorna för att kollegor ska kunna mötas och få ett 

kunskapsutbyte samt stöttning inom det digitala användandet. Genom att skapa de rätta 

förutsättningarna inom dessa områden kan det möjligtvis bidra med positiva och främjande 

effekter för förskollärarnas kompetensutveckling som i sin tur bidrar med att förstärka och 

säkerställa förskolans kvalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Digitala verktyg, Systematiskt kvalitetsarbete, Adekvat digital kompetens, 

Kollegialt lärande 
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Inledning  

Intresset för detta forskningsområde växte fram under våra VFU-perioder, där vi kom i 

kontakt med hur de digitala verktygen tillämpas inom verksamheten i olika syften. Som till 

exempel för att dokumentera, utvärdera och analysera verksamheten för att främja barnens 

utveckling och lärande på ett systematiskt sätt. Däremot har vi också stött på och fått ta del 

av förskollärarnas frustration och kunskapsglapp när det kommer till just användandet av 

digitala verktyg. Där det råder en osäkerhet kring hur man ska använda digitala verktyg och 

att det finns en brist på kunskap. Det kollegiala lärandet är oftast obefintligt på grund av att 

förskollärarna inte har tid för planering och att lära sig av varandra för att bredda sin 

kompetens. Vårt ämne anser vi även är högst relevant då vi idag lever i en digitaliserad värld 

som vare sig man vill eller inte kräver vissa digitala kompetenser för att som medborgare 

kunna delta i samhället. Inte nog gjorde det sig påmint som vid den omvälvande världskrisen 

som drabbade oss alla på olika sätt som covid-19 pandemin. Där befolkningens digitala 

kompetens var i många avseenden betydande och i vissa fall samhällsbärande för att 

samhällets olika instanser skulle gå runt både på individ- och samhällsnivå. Under våra 

studier har vi även tagit del av mycket kunskap om vad vi ska eftersträva i förskolan som 

förskollärare, däremot finns mindre information om hur vi i praktiken konkret ska arbeta 

med dessa strävansmål och riktlinjer.  

    Med ovanstående som utgångspunkt har vårt intresse växt fram, då vi önskar införskaffa 

oss mer kunskap inom SKA och digitala verktyg. Uppsatsens delstudie ett (1) kommer att 

undersökas av Malin Johnson Kröger och delstudie två (2) undersöks av Sandra Arnoldsson. 
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1. Bakgrund  

I följande kapitel kommer bakgrunden att presenteras med ett historiskt perspektiv som 

inledning, efterföljt av en redogörelse över samhällsförändringar och ett historiskt 

sammanhang. För att få en förståelse för det som influerat samhällets digitaliseringskrav, 

processer och direktiv. Vidare lyfts det fram i studien digitalisering i förskolan och 

avslutningsvis kommer en redogörelse över SKA:s grundkomponenter dokumentation, 

uppföljning och utvärdering.  

1.1 Ett samhälle i förändring   

I takt med samhällsförändringar innebär det även förändringar inom förskolan, som idag 

befinner sig i en förändringsfas. Där både nya typer av lärandeprocesser och verktyg 

tillkommit inom förskolans verksamhet. I sin tur kräver det av förskolans aktörer att 

förbereda sig för att kunna möta dessa förändringar och för det krävs det både vilja och 

kunskap inom kollegiet för att möta dessa nya krav som ställs (Kjällander, 2019, s. 37). 

    Digitala verktyg och skärmanvändning har under de senaste åren blivit en alltmer aktuell 

debattfråga. I en debattartikel i Dagens Nyheter diskuterar och uppmärksammar Sissela 

Nutley m.fl. (2022) yngre barns användande av skärmar, där debattörerna ställer sig kritiskt 

mot yngre barns mediekonsumtion och refererar till forskning som pekar på dess negativa 

inverkan som skärmtid kan ha på yngre barns kognitiva samt fysiska utveckling. De lyfter 

särskilt fram läroplanens nya skrivelse om det digitala användandet inom förskolan och 

menar att det är förvånansvärt att det ska implementeras i så pass ung ålder och i så stor 

utsträckning som läroplanen fastställer. Särskilt uppseendeväckande är det också i och med 

att läroplanen saknar riktlinjer som på ett tydligt och konkret sätt talar om hur man ska arbeta 

med det inom förskolans verksamhet. Dock lyfts det även fram i debatten, att när det digitala 

verktyget används tillsammans med en vuxen för att exempelvis samtala om innehållet och 

för att förstå det, så kan det digitala verktyget i de fallet jämföras samt liknas vid användandet 

av en bok (Dagens Nyheter, 2022-06-15). 

1.2 Förskolans läroplan 2018   

År 2018 tillkom en revidering av läroplanen som innebar en förnyelse och synliggörande av 

förskolans värde och syfte, kring ämnet kunskap och förskolans kvalitetsarbete. Där 

förskolan på angivet sätt ska bedriva innehåll, organisation och genomföra en god kvalité. 

Läroplanen reviderades också med tydligare riktlinjer för förskollärarna som lyfter fram 

deras särskilda ansvar i att bedriva SKA i förskolan. Det innefattar att tillämpa kontinuerligt 

arbete med dokumentation, utvärdering, uppföljning och analys. För att följaktligen med god 

kvalité följa alla barnens utveckling och lärande i förskolan (Åsén, 2020, s. 25). Det har 

också skett en revidering som förtydligar att alla barn i förskolan ska ges möjlighet och 

förutsättning att utveckla adekvat digital kompetens som belyser och handlar om att tillägna 

ett ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt gentemot den digitalisering vi möter (Skolverket, 

2022). Här lyfter läroplanen fram återigen förskollärarens särskilda ansvar över den 
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undervisning som bedrivs i förskolan. Som handlar om att se till att utformningen och att de 

medel som kommer att tillämpas i undervisningen bidrar till att barnen får möjlighet att 

utveckla adekvat digital kompetens. Det som däremot inte framgår i läroplansmålen 

berörande adekvat digital kompetens är hur det konkret ska genomföras i praktiken. Det 

indikerar på att förskolläraren behöver besitta digital kompetens för att kunna avgöra vad 

undervisningen kommer att innehålla respektive inte (Lpfö 18, s. 7 och 18).  

1.3 Digitala verktyg 

I läroplan (2018) nämns det att förskollärare har det yttersta ansvaret att ge varje barn 

möjlighet till att lära och utvecklas inom användandet av digitala verktyg i förskolan (Lpfö 

18, s. 9–12). I förskolan är vanligt förekommande digitala verktyg; dator, projektor, iPads, 

ljusbord, högtalare, kamera, overhead och mikroskops verktyg. Förskolor använder idag 

även olika lär-plattformar och metoder. Främst används de för att kommunicera med 

vårdnadshavare med bilder och text men även i vissa fall för att organisera SKA (Eidevald, 

2017, s. 140; Mylesand, 2020, s. 84).   

1.4 Kvalitetsbegreppet   

Enligt forskarna Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2014) är begreppet ett 

komplext begrepp som är svårdefinierat då det är svårt att mäta samt att avgöra vad som är 

kvalité. Kvalité kan ses som både socialt konstruerat och kontextbundet samt ha diverse 

betydelser för olika intressenter inom olika sektorer i den pedagogiska verksamheten 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 167 och 192).  Läroplanen (2018) nämner en förväntad 

kvalitet och utveckling kring de olika strävansmål, däremot tar inte läroplanen upp en 

beskrivning av hur det praktiskt ska genomföras. I och med att läroplanen (2018) inte lyfter 

fram ett konkret sätt på hur kvalité ska bedrivas blir det högst relativt vad kvalité innebär. 

För den individuella förskolläraren innebär det att det öppnar upp för ett stort 

tolkningsutrymme av uppdraget. Enligt forskaren Jan Håkanssons (2021) definition handlar 

dock kvalité i förskolan om hur bra verksamheten når nationella mål, riktlinjer och krav. Han 

menar även att det handlar också om att uppmärksamma och sträva mot kontinuerliga 

förändringar och uppföljningar utifrån förskolans förutsättningar i det löpande arbetet i 

relation till de nationella målen (Lpfö 18, s. 14; Håkansson, 2021, s. 15–16).    

1.5 Dokumentation 

Dokumentation innebär att kontinuerligt skapa underlag för det vidare arbetet med analys, 

utvärdering och uppföljning. Det handlar om att åskådliggöra förskoleverksamhetens 

resultat och genomförande, samt hur de sker i enlighet med läroplanen och de nationella 

direktiven inom utvecklingsarbetet. Dokumentation kan genomföras på många sätt och 

några exempel på material är film, gruppsamtal, fotografering, ljudinspelning, 

filminspelning, tankekartor, observationer och även intervjuer. Barnens inflytande och 

delaktighet i processen är också viktig att ta hänsyn till för att göra barnens röster hörda i 

den dagliga verksamheten. Det är även av betydelse att vara medveten om syftet och målet 
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för hur dokumentationen skall genomföras och användas i verksamheten, i och med att 

dokumentationen ska verka som ett underlag för det fortsatta SKA i förskolan (Håkansson, 

2021, s. 112–113; Skolverket, 2022).     

1.6 Utvärdering     

Förskolans syfte med utvärderingsarbetet innebär att kunna synliggöra och införskaffa sig 

kunskap om verksamhetens kvalitet. Begreppet utvärdering i förskolan innebär enligt 

Håkansson (2021) en värdering och granskning av de insamlade pedagogiska underlagen. 

Utvärdering handlar om att granska dokumentationen för att identifiera, analysera och 

bedöma vad förskolan har bedrivit och fungerat bra och mindre bra. Utvärdering möjliggör 

att fortlöpande identifiera vilka utvecklingsområden förskolan behöver beakta samt även 

reflektion över möjliga insatser. Utvärderingsarbetet genomförs vid bestämda tillfällen som 

exempelvis under förskollärares planeringstid eller under arbetslagets sammankomster (s. 

71–72). Håkansson (2021) nämner också Skolverkets beskrivning av begreppet utvärdering 

där grundkomponenter nämns vara att granska förskolans pedagogiska arbete där det handlar 

om att analysera och reflektera över insamlade dokumentationer. Det handlar också om att 

värdera och synliggöra hur det pedagogiska arbetet har genomförts och gått. I utvärdering 

väljs ofta specifika valda pedagogiska moment, för att djupgående analysera och reflektera 

i relation hur momentet har gått i relation till kriterier och strävansmål förskolan och de 

nationella mål och krav (s. 75–77).   

1.7 Uppföljning   

Håkansson (2021) menar att begreppet uppföljning i förskolan handlar om att kontinuerligt 

och systematiskt samla in information och underlag för förskolans resultat och 

förutsättningar. Det är underlag som beskriver förskolans pedagogiska verksamhet i 

förhållande till de nationella strävansmålen. Uppföljning sker fortlöpande för att följa upp 

barnens lärande och utveckling. Förskoleverksamhetens pedagogiska arbete i relation till 

förskolans strävansmål samt i relation till de resultat verksamheten har bedrivit. Uppföljning 

sker både värderingsfritt med saklig information och nämns vara så neutral som möjlig (s. 

71–72). Håkansson menar (2021) att begreppen utvärdering och uppföljning är snarlika och 

att verksamheter inom skolväsendet ibland tycks blanda ihop begreppens betydelse och 

därför enligt honom är det ett komplext arbete (s. 73). 

    Sammanfattningsvis visar detta kapitel berörande digitaliseringen i förskolan, hur 

implementering av de digitala i förskolans styrdokument formulerats som syftar till att värna 

om ett framtida hållbart digitaliserat Sverige bestående av digitalt kompetenta medborgare. 

Förskollärare har det yttersta ansvaret att ge barnen möjlighet och stödja deras utveckling 

och lärande inom det digitala som även har främjande egenskaper för barns inflytande och 

delaktighet. Däremot synliggörs komplexiteten i att implementera digitala verktyg i rätt syfte 

då det inte är definierat i Lpfö 18 hur det ska gå till. I detta kapitel belyses det även om att 

SKA inom förskola likväl som i arbetet med digitala arbetet är svårdefinierade begrepp. I 

och med att det som det finns ett stort tolkningsutrymme och går att förstå från olika 

perspektiv. Kvalitetsarbetet tar ofta form genom att delas upp i dokumentation, utvärdering 
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och uppföljning vars gränser förvisso inte alltid är så tydliga. Således påvisas även det 

komplexa uppdraget som förskollärarna behöver utgå ifrån och förhålla sig till. För studien 

är det betydande att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt uppdrag inom digitalisering i 

förskolan och inom SKA.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare från olika kommuner arbetar med 

digitalisering inom sin verksamhet och i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

    Studiens frågeställningar är följande:    

● Vilka skillnader finns det mellan förskolor inom kommuner som lyfter fram 

digitalisering som ett fokusområde respektive kommuner som inte gör det?  

● Hur uppfattar förskollärare uppdraget att tillämpa digitala verktyg i sin verksamhet?   

● Vilka digitala verktyg använder förskollärarna sig av inom SKA?   
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3. Forskningsläge  

I följande kapitel kommer forskningsläget att presenteras och en redogörelse kommer att ta 

avstamp i regeringens nationella digitaliseringsstrategi och i förskolans 

digitaliseringsprocess. Efterföljt av en fördjupad presentation i vad forskning säger om 

digitalt meningsskapande, digital kompetens och betydelsen av det kollegiala lärandet. 

Avslutningsvis redogörs vad forskning kommit fram till berörande förskollärares 

upplevelser om SKA i relation till digitala resurser. 

3.1 Nationella digitaliseringsstrategi och förskolans 

digitaliseringsprocess 

År 2017 fattade regeringen ett beslut att införa en nationell digitaliseringsstrategi inom 

skolväsendet. Där det primära syftet är att utveckla samt värna om medborgarnas digitala 

kompetens för ett hållbart digitaliserat Sverige. Barnen ska ges möjlighet att utveckla en 

digital kompetens för att kunna få inflytande och delaktighet i den digitaliserade omvärlden, 

då tekniken i dagens samhälle är alltmer bärande och aktuell. Sverige ses idag som ett av 

världens främsta och kunniga länder inom digitalisering. Regeringens syfte samt strategi är 

att Sverige ska vidta och tillämpa en ledande position och kompetens i området (Regeringen, 

2017, s. 3 och 5–7). Enligt forskaren Åke Grönlund (2018) argumenterar han för att 

förskolan inte kan digitaliseras av sig självt. Det ligger i kommunernas ansvar att arbeta fram 

strategier för att närma sig digitaliseringen. I arbetet för en mer digitaliserad verksamhet bär 

även staten ett stort ansvar att se till och trycka på så att kommunerna går åt den digitaliserade 

riktningen, för att förhindra en stagnering i digitaliseringsprocessen. Kommunerna ansvarar 

även för att se till att förskolan ska tillhandahållas med stöttning av kompetenta ledare inom 

digitalisering som kan stötta denna digitaliseringsprocess (Grönlund, 2018).  

3.2 Digitala kompetenser inom förskolan  

Forskaren Mia Heikkilä (2019) menar att digital kompetens är ett begrepp som på senare tid 

har fått större inflytande över samhällsmedborgare då det anses ha utvecklats till att bli en 

viktig färdighet att besitta. Sålunda har det blivit ett centralt begrepp i dagens digitaliserade 

samhälle (Heikkilä, 2019, s. 144).  Susanne Kjällander (2020) menar att vara digital 

kompetent förskollärare innebär att förskolläraren bör ha kunskap i att kunna hantera och 

använda digitala verktyg. Det innebär även att besitta kunskap i vilka program och verktyg 

som på bästa sätt kan möta läroplanens olika strävansmål (Kjällander, 2020, s. 9).  

    I vårt samhälle idag och inklusive de senaste årtionden så har barn idag och även en stor 

del av samhällets vuxna befolkning, antingen fötts in i den digitaliserade världen eller vuxit 

upp i takt med den. På så sätt kan de anses uppleva mötet med den digitala och tekniken som 

möjligtvis något fritt från spänningar. Där man har fått möjligheten att gradvist införskaffa 

sig och erövra digital kunskap. Det är något som i enlighet med Bruces och Riddersporres 
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(2019) mening varit en bidragande faktor till barns förhållningssätt och synsätt på tekniken 

som de möter. Exempelvis att det digitala bemötts på ett nyfiket och utforskande sätt. Äldre 

generationen däremot har inte växt upp eller introducerats till den digitala tekniken i samma 

utsträckning. De har snarare fått ta del av det senare i livet vilket forskare menar har medfört, 

att den äldre generationen inte utvecklat den digitala kompetensen i samma takt som de 

digitalt infödda generationer. Således råder det en stor skillnad i kunskaps- och 

kompetensnivån ute bland pedagoger som kommer från olika generationer. Där äldre 

pedagoger hamnat i exempelvis situationer där de förväntas att besitta digitala färdigheter 

utan att för den delen fått någon undervisning i det. För pedagogen kan det möjligen innebära 

en stress. Som är nära förknippat till att pedagogen kanske inte alltid innehar en förståelse 

för sammanhanget och i vilket syfte man tillämpar vissa digitala moment eller verktyg i 

undervisningen på förskolan (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42–44).  

3.3 Kollegiala lärandet och pedagogens roll inom digitalisering   

Med digitaliseringen har det medfört för förskolans räkning, en del förändringar stora som 

små. I Skolverkets mening lyfts det kollegiala lärandets innebörd i stora drag som det 

gemensamma arbetet som kollegor tillsammans samlas kring. I syfte att kunna utveckla både 

verksamheten och kunskapsnivån inom olika områden och ämnen samt med aktuell 

forskning som utgångspunkt. Genom att ta vara på varandras befintliga kunskaper och även 

erfarenheter kan det leda till ett vidgat perspektiv samt förståelse. Det kan ha främjande 

effekter på förskolans utveckling och barns lärande. De risker som kan uppstå i de fall man 

inte har tillgång till det kollegiala samarbetet och arbetar mer individuellt ökar sannolikheten 

till att gå miste om betydelsefulla insikter och aspekter (Skolverket, 2022).    

    Forskarna Konrad Morgan, Maddy Morgan, Lotta Johansson och Erik Ruud (2016) har 

genomfört en studie där de har kartlagt vilka effekter som informations- och 

kommunikationstekniken (IKT) haft på lärandet. Där en del av resultatet påvisat små effekter 

på lärandet i generella termer när det kommer till digitaliseringen så har de varit med positiv 

inverkan. Större positiv inverkan har det dock när de digitala verktyg samt resurser används 

på ett medvetet sätt där det implementeras med tydliga syfte och mål i undervisningen. 

Således har pedagogen en avgörande roll i hur positiv bemärkelse som de digitala verktygen 

samt resurser kommer att till användning (Morgan m.fl., 2016, s. 2, 5 och 24). Förutsatt att 

de digitala verktygen har införts med avstamp i både vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, fungera som en bidragande faktor till att öka barnens inflytande och delaktighet. 

Det är av särskild vikt, att när digitaliseringen introduceras och implementeras i förskolans 

verksamhet innebär det inte att det är i syfte att ersätta eller ta bort något annat i 

verksamheten, snarare ska det ses som ett komplement och således inte som en 

substituerande komponent. Även pedagogernas möjlighet till att få teknisk support och 

fortbildning inom användandet av digitala verktyg är avgörande i hur utfallet blir 

(Kjällander, 2019, s. 24).  

    Forskaren Erika Kyrk Seger (2020) menar att forskningen som det hänvisas till mer 

frekvent inom media, oftast tar avstamp i det enskilda barnet och aktiviteter som innehar 

olika typer av applikationer. Mer sällsynt är det dock att referera till sådan forskning där 

digitala verktyg tillämpas i ett kollektivt sammanhang och där det digitala verktyget används 
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på ett meningsfullt vis. Det är därför av betydelse enligt forskarens mening att ha den tanken 

i åtanke när man läser om forskning som berör barns digitala användande och i vilket 

sammanhang den framtagits. När pedagogen har en förståelse för det tekniska och 

innehållsmässiga i användandet av digitala resurser, förutsätter det att pedagogen kan skapa 

och tillhandahålla barnen ett meningsfullt möte med digitala verktyg. Som främjar och 

stöttar barnens utveckling samt lärande. Således undviker man som pedagog att användandet 

av de digitala verktyg inom förskolans undervisning reduceras till nyhetens behag (Kyrk 

Seger, 2020, s. 13–14, 16 och 20).   

    Forskarna Bruce & Riddersporre (2019) belyser att flera forskare har poängterat den 

inverkan som den digitala arenan haft på barnens och pedagogens relation som till exempel 

innefattar både utmaningar och erbjudanden. I mötet med den digitala världen kan det även 

haft en främjande effekt på samhörigheten och jämlikheten i relationen mellan barnen och 

pedagogen. I och med att den digitala världen inbjuder till och bidrar med att barnen får 

agens och kan visa vägen samt upptäcka nya möjligheter. Likaväl som pedagogen vid andra 

tillfällen planerar aktiviteter med syfte och mål (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 44).  

3.4 Analogt och digitalt samarbete   

Den digitala utvecklingen pekar mot att barnens kunskaps repertoar och skapande förändras 

i takt med att den digitala lärmiljön blir allt större och mer etablerad. Det i sin tur erbjuder 

en mångfald av multimodala valmöjligheter. Förskollärare kan på ett mångfacetterat sätt 

stödja barnens kommunikativa lärande och utveckling med hjälp av multimodala digitala 

resurser, för att bidra till att öka barnens delaktighet (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42). 

Forskarna Cecilia Caiman & Susanne Kjällander (2019) menar att människor skapar 

betydelse genom vardagliga gester, tal, texter och ansiktsuttryck i relation till varandra och 

således ses som multimodal. Med den digitala utvecklingen har det även inneburit att den 

multimodala kommunikationen även omfattas av digitala tecken som symboler, färger, foto, 

layouter, ljud och musik (Caiman & Kjällander, 2019, s. 89).   

    Kyrk Seger (2020) nämner att förskolans uppdrag inom ämnet digitalisering inte bara 

behöver handla om det primära fokuset att utveckla en digital kompetens. Det handlar också 

om att ge barnen en möjlighet till att utforska olika tekniker och material både analoga och 

digitala. Med det här menar Kyrk Seger (2020) främjar för barnens olika tankar och uttryck 

i lärandet. Hon belyser att det analoga och digitala hör samman och bör ske som en 

sammanflätad process i förskolan (Kyrk Seger, 2020, s. 34).   

3.5 Förskollärares upplevelser av SKA   

I en studie som gjorts av Sonja Sheridan, Pia Williams och Anette Sandberg (2012) visade 

resultatet att förskollärare idag är alltmer medvetna om läroplanens strävansmål och 

intentioner. Resultatet visade även att barnens lärande och utveckling är det primära att 

dokumentera bland förskolor samt pedagogernas egen arbetsroll och det relationella i 

förskolans verksamhet. Sheridan, Williams och Sandberg (2012) menar att dokumentationen 

inom SKA används av förskollärarna för självvärdering där dokumentationsunderlaget 
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exempelvis genom filminspelning, bidragit till att förskollärarna sedan kunnat reflektera 

över sin egen yrkesroll och kompetens. Dokumentationen i den meningen blir ett verktyg för 

förskollärarna för att kunna utvecklas och för det gemensamma kollegiala lärandet. 

Dokumentationen fyller även en funktion som ett hjälpmedel och verktyg för att kunna driva 

det pedagogiska arbetet med barnen. Det framkommer dock inte i studiens resultat hur 

dokumentationen i det här sammanhanget bedrivs eller vilket sätt det har utvecklat 

pedagogernas yrkesprofession i praktiken. Det forskarna lyfter fram i relation till 

förskollärares dokumentationsarbete inom SKA är att förskollärare behöver ha ett tydligt 

syfte med dokumentationen samt vara medvetna om vad och varför man dokumenterar. Det 

i sin tur kan bidra med att verksamhetens pedagogiska arbete förstärkas och utvecklas vidare. 

Forskarna nämner att förskollärarna i studien upplevt att digitaliseringen har bidragit till att 

barnen har fått en ökad delaktighet och inflytande i verksamheten. Av studiens resultat 

framkom det även ett synliggörande av komplexiteten som uppstår när det kommer till att 

dokumentera barnens lärandeprocesser som påvisat behovet av kompetensutveckling hos 

pedagoger inom detta område. Där forskarna betonar handlar om att förskollärare behöver 

bredda sin medvetenhet och kunskap i relation till alla de olika sätt som det går att 

åskådliggöra barns lärande via dokumentationen. I och med att barn framkommer i den 

digitala dokumentationen innebär det också att barnet befinner sig i en konstant synlig och 

exponerad arena som innebär att barn hamnar i betraktarens öga. Således vilar ett stort ansvar 

på pedagogen ur ett etiskt perspektiv, att förhålla sig till analyserandet av dokumentationen 

på ett kritiskt sätt, för att inte riskera att det enskilda barnet ska blir subjekt för bedömning 

(Sheridan, Williams & Sandberg, 2012, s. 135 och 144–146). 

    Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att de ökade kraven på kommuner, förskola 

och personal i förhållande till förskolans digitaliseringsarbete och implementering kräver 

förändringar i alla led. Både när det kommer till ledarskapet, synsätt och förhållningssätt 

behöver det skapas rätt förutsättningar för att förskollärare ska kunna införskaffa sig digital 

kompetens. Med ökad förståelse för hur det digitala ska bedrivas och tillämpas i praktiken 

medför det en ökad trygghet i arbetet med det. Där det yttersta ansvaret vilar på kommunen 

och förskolans ledning att se till att förskollärare ska få rätt stöttning och vägledning samt 

möjlighet till kollegialt lärande. Det skapar förutsättningar för att förskollärare ska kunna 

möta styrdokumentens krav och direktiv i relation till samhällets digitaliseringsprocess. Som 

är i linje med Regeringens nationella digitaliseringsmål.  En ökad medvetenhet samt 

förståelse hos förskollärare över hur det digitala fungerar främjar även arbetet i förskolan i 

både undervisningen och i SKA. Det möjliggör att förskollärare använder det digitala 

verktygen och resurser i rätt syfte och ändamål. 
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4. Teoretiskt perspektiv  

I det här kapitlet kommer de centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet att 

presenteras som studiens båda delstudier kommer att ta stöd i för att analysera respektive 

datainsamling. Det innefattar en redogörelse av begreppen såsom mediering, appropriering 

och scaffolding som även kommer att tas upp i diskussionskapitlet.  

 

4.1 Medierande redskap 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett centralt begrepp som handlar om hur 

människor tillämpar olika verktyg eller redskap för att skapa mening och förståelse för sin 

omvärld. Forskaren Roger Säljö (2017) lyfter fram Lev Vygotskijs tankar om mediering, 

som är nära förknippat med den sociokulturella traditionen, att inom mediering använder sig 

människan av både språkliga och materiella verktyg. De språkliga verktygen handlar till 

exempel om symboler i form av teckensystem som vi använder när vi kommunicerar och 

som är ett särskilt karaktäriserande drag för människan. Dessa symboler och begrepp lyfter 

Säljö (2017) fram att Vygotskij benämner som medierande redskap, som både utvecklats 

och tagit form enligt överenskommelse inom den samhälleliga -och kulturella gemenskapen 

som råder mellan människor inom en viss ram. Användandet av symbolerna och begreppen 

sker sedan under naturliga omständigheter. Dessa medierande redskap tar även form och 

skapas av traditioner och de kan även förändras samt utvecklas vidare. Att vi som människor 

kan utveckla en förståelse och kunskap gällande olika symboler och begrepp, har att göra 

med att vi har haft möjligheten att kunna socialiseras in i en värld och sammanhang 

bestående av medierande redskap (Säljö, 2017, s. 253–254). 

    Mediering sker också via materiella verktyg som enligt Roger Säljö (2017) menar kan till 

exempel vara när vi använder oss av ett tangentbord för att skriva på. Inom olika särskilda 

yrken är det vanligt förekommande att man tillämpar och använder sig av olika fysiska 

verktyg för att kunna utföra sitt yrke, som annars utan de fysiska verktygen inte skulle kunna 

vara möjligt. Att sedan besitta kunskapen om hur teknologier och materiella verktyg både 

används och tillämpas är också associerat till de språkliga verktygen. Bland det 

sociokulturella traditionens föregångare menar en stor andel att man inte bör se de språkliga 

och materiella verktygen som två separata företeelser, då det snarare är två ting som både 

sker tillsammans och förutsätter varandra. Som exempel menar Säljö (2017) att en bild eller 

en teckning kan både finnas i pappersformat och på datorn och kan därför ses som både ett 

språkligt och materiellt verktyg, därmed menar företrädare inom denna tradition att det 

istället kan tillämpas en mer generell term som innefattar både materiella och språkliga 

verktygen och kalla det för kulturella redskap, ett exempel på ett sådant kulturellt redskap är 

en bok (Säljö, 2017, s. 255–256).  

4.2 Appropriering   

Appropriering är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet som används för att både 

förstå och beskriva lärandet. Det innebär bland annat att människor lär sig att tillämpa och 
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använda sig av kulturella redskap och samtidigt skapa en förståelse för dess mediering i vårt 

samhälle och världen i stort. Vi människor approprierar tidigt i våra liv och skapar tidigt en 

förståelse över den betydelsefulla socialisationen vi människor lever i. Inom denna 

socialisering kan individer både utveckla sin egen identitet samt det sociala samspelet som 

sker via språket. Säljö (2017) menar att denna mediering som sker till vardags inte följer 

eller har fastställd undervisning, utan sker och tillämpas på olika sätt som kan ske både 

implicit och indirekt. Säljö (2017) lyfter fram Vygotskijs särskilda intresse för skillnaderna 

mellan socialisationens primära och sekundära innehåll. Vygotskij benämnde dessa 

skillnader som vardagliga och vetenskapliga begrepp och intresserade sig för hur en 

människa lär sig att använda och tillämpa de. De vardagliga begreppen innebär det språkliga 

verktyg som en människa tillämpar till det vardagliga samspelet. De vetenskapliga 

begreppen är det mer abstrakta språket och begreppsrepertoar som har sin härkomst från 

vetenskapens värld, dessa vetenskapliga begrepp är inte det som man till vardags möts av 

och därför är det inte lätt att kunna förstå och ta till sig de utan en förklaring. Exempelvis 

stöter man på dessa vetenskapliga begrepp inom områden såsom ekonomi, grammatik och 

geometri. Säljö (2017) menar att för Vygotskij var skolan en sådan arena för att stifta 

bekantskap och inhämta kunskaper inom det vetenskapliga begreppsregistret i och med att 

det är där barn får möjlighet att appropriera den kunskap som bidrar till att öka deras 

förståelse bortom barnens egna upplevda erfarenheter. Vygotskijs betonar också att stöttning 

är betydelsefullt i den bemärkelsen att den kompetenta kamraten kan stödja den mindre 

kunniga kamraten, att skapa förståelse för det den lärande barnet möter och erfar i sin vardag 

och i livet (Säljö, 2017, s. 258–259).   

4.3 Scaffoldning   

Begreppet scaffolding berör den primära betydelsen av stöttning och handlar om 

kommunikativa strategier och situationer, där det anses att det är viktigt att människor stöttar 

varandra för att skapa och utveckla nya approprierande redskap. Säljö (2017) lyfter fram 

principen om det närmaste proximala utvecklingszonen som myntades och härleds till  

Vygotskij och hans synsätt på lärandet och utveckling. Som han menar är en zon där 

människor befinner sig som är på gränsen till att kunna behärska nya kunskaper och 

färdigheter. Det i sin tur tar avstamp i människans tidigare kunskapsrepertoar och i denna 

fas blir det möjligt för den kompetenta kamraten eller läraren att visa hur kulturella redskap 

kan tillämpas och användas. Till en början kan det innebära att personen som lär ut ger 

mycket stöttning i till den lärande personen, för att så småningom leda till att hen kan klara 

av det själv. Det liknas vid en byggställning som den kunnige bygger upp kring den lärande 

personen för att möjliggöra att den personen kan komma vidare i sitt arbete. Säljö (2017) 

nämner att stöttningen sedan kan successivt avta när lärandet behärskas och fortsättningsvis 

med tiden avslutas helt, då med antagandet att den lärande personen i fråga har erövrat de 

kunskaper och färdigheter som krävs för ändamålet. Denna process påvisar det 

sociokulturella perspektivets synsätt på just lärande och samspel, att inom ramen för den 

proximala utvecklingszonen fungerar scaffolding som ett sätt för människor att appropriera 

kunskaper från den mer kunniga personen. Med det sagt, understryks det även att den 

kunnige inte kan lösa och ta över arbetet om ett lärande ska kunna ske. Det är något som den 
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lärande personen själv behöver få möjlighet att skapa sig en förståelse för där hen behöver 

stöttning i att förstå och möta de utmaningar som uppkommer för att på sätt kunna utvecklas 

och gå vidare inom sitt arbete. Risken om den kunniga människan, exempelvis läraren, gör 

för mycket av det arbetet som den lärande personen behöver få kunskap om, är att den 

lärande personen intar en mer passiv åskådarroll i sitt eget lärande och utveckling (Säljö, 

2017, s. 260–261).  

    Avslutningsvis belyser det sociokulturella perspektivet synsättet på hur språket kan ses 

som ett mångfacetterat medierande kulturellt redskap. Som både stöttande och främjande för 

barns utveckling och lärande, där förskollärarens kompetens och stöttande förhållningssätt 

ses som avgörande i barns appropriering av nya kunskaper. I relation till studiens syfte och 

frågeställningar blir det därför intressant att undersöka förskollärares betydande roll och 

synsätt utifrån det sociokulturella perspektivet. I och med att kvalité inom SKA lyfts fram 

som ett komplext, socialt konstruerat och kontextbundet begrepp kan de sociokulturella 

teoretiska begreppen vara behjälpliga till att möjliggöra en ansats att konkretisera 

förskollärarnas arbete och förhållningssätt i relation till det digitala användandet inom SKA. 

Det är även av intresse att tillämpa det sociokulturella perspektivet med avstamp i hur 

kollegor sinsemellan kan fylla den stöttande funktionen för varandra i att appropriera ny 

kunskap. För att sedan undersöka det gentemot ett större sammanhang i hur det kan främja 

barns utveckling och lärande.  
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5. Metod och material  

I det här kapitlet kommer en redogörelse över hur vi har tillämpat den diskursiva praktiken 

i intervjuerna för att sedan göra en tematisk textanalys i databearbetningen, för att närma oss 

förskollärarnas förståelse i studien kring deras arbete med digitala verktyg inom SKA. För 

att bidra med att kunna synliggöra och besvara studiens syfte samt frågeställningar. 

5.1 Datainsamlingsmetod   

Studiens datainsamlingsmetod har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad karaktär. I utformandet av intervjuguiden ramades frågorna in utifrån 

områden och kategorier berörande hur förskollärare från kommuner med digitalisering som 

fokusområde respektive inte, uppfattar och upplever arbetet med digitala verktyg samt inom 

SKA. Intervjuguiden har som utgångspunkt att fungera som ett hjälpmedel för oss under 

intervjuerna. Frågornas ordningsföljd och kategorier är av vikt att ta hänsyn till i och med 

att fokus är att frågorna ska vara öppna och flexibla för att följa respondenternas svar med 

avsikt för att kunna fånga förskollärarnas perspektiv. I och med att studien kommer att 

involvera flera förskollärare är det fördelaktigt att ge alla förskollärare samma frågor för att 

möjliggöra en systematisering av svaren samt för att jämföras (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 85–87).   

5.2 Urval och avgränsningar   

I urvalet har vi valt att intervjua yrkeskategorin förskollärare för att besvara våra 

frågeställningar och studiens syfte. Valet av att begränsa oss till att enbart intervjua 

förskollärare baseras på att det är förskollärarens uppdrag samt ansvar, att bedriva 

undervisningen i förskolan i relation till läroplanen och andra styrdokument som berör 

förskolans arbete inom digitalt användande och SKA. Sammanlagt har vi haft 12 

förskollärare som har deltagit i vår studie. Inom delstudie ett (1) var det sex förskollärare 

som deltog och inom delstudie två (2) deltog det också sex förskollärare. I de båda delstudier 

kom de flesta förskollärarna från olika förskolor, med undantag från två förskollärare från 

delstudie två (2) som arbetade på samma förskola.Det ursprungliga syftet med vår studie var 

att undersöka förskollärare från kommunala och fristående förskolor som respektive 

delstudie skulle undersöka. Till följd av ett varierat intresse för att delta i studien kom vi till 

insikt att våra delstudier inte skulle kunna genomföras som vi tänkt. Det berodde på att vi 

inte fick tag på tillräckligt med respondenter från fristående förskolor. Det i sin tur innebar 

att vi behövde tänka om hur delstudierna skulle kunna genomföras samt revidera studies 

syfte. Delstudiernas nya undersökningsområden, kom med inspiration från en av de första 

förskollärarna som intervjuades, där hen lyfte fram sin kommuns särskilda 

digitaliseringssatsning. Således uppmärksammades denna kommun för oss och i vidare 

undersökning så framkom det i kommunens hemsida att de har ett särskilt avsnitt som lyfter 

fram digitalisering som ett fokusområde. Med avstamp i denna nya vetskap så valde vi att 

avgränsa oss till att söka upp fler respondenter inom denna kommun. För att göra studien 
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mer omfattande gjordes ytterligare en sökning av en annan kommun som på liknande vis 

lyfte fram digitalisering på sin hemsida. Vi sökte även förskollärare från två kommuner som 

inte lyfte fram något särskilt avsnitt om digitalisering på sin hemsida för att möjliggöra en 

större spridning och för att kunna göra jämförelser. Där delstudie ett (1) undersökte de två 

kommuner som lyfter fram digitalisering som ett fokusområde och delstudie två (2) 

undersökte de andra två kommunerna som inte lyfter fram något särskilt på sin kommuns 

hemsida gällande digitalisering.  

5.3 Genomförande och analysmetod   

Med hjälp av det sociokulturella perspektivets centrala begrepp kommer delstudiernas 

empiriska material att analyseras på ett tematiskt tillvägagångssätt. Genom att tillämpa en 

tematisk textanalys som metod möjliggör det att på ett djupgående och detaljerad plan 

möjliggöra en nyansering av det utvalda datamaterialet. Det är ett verktyg som via analysen 

kan bidra med att lyfta fram olika upptäckta mönster i urvalet av data som valts att 

undersökas. Metoden bidrar i sin tur att ringa in ett ämne och att besvara studiens 

frågeställningar. I identifiering samt framtagandet av koder i det utvalda empiriska 

materialet för respektive delstudie efterföljer den tematiska textanalysens process (Braun & 

Clarke, 2006, s. 79, 83 och 87).  

    I arbetet med att samla in empirin genom intervjuer med förskollärare är det viktigt att vi 

som forskare är både medvetna och har bestämt i förväg hur vi kommer att inhämta, behandla 

och använda vår insamlade data. Det är även viktigt att vi synliggör för våra respondenter 

vårt etiska förhållningssätt till det insamlade materialet. Vi har innan intervjuerna varit 

tydliga med att informera förskollärarna om vad deras deltagande i studien innebär samt hur 

vi har tänkt använda deras intervjusvar och i vilket syfte. Godkännande för att spela in 

intervjuerna har även inhämtats vid varje intervjutillfälle och intervjuerna genomfördes både 

på plats på förskolorna och några över telefon för att möta förskollärarnas behov och 

önskemål. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudinspelning och egna anteckningar 

för att sedan bearbeta det insamlade empirin med hjälp av tematisk textanalys 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 92; Löfdahl Hultman, 2021, s. 33–35). 

    De två områden som ringats in för att avgränsa till studiens syfte och frågeställningar var 

digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete, med ett särskilt fokus på hur digitalisering 

och SKA fungerar i relation till varandra. Genom att skapa kategorier inom vartdera området 

har det möjliggjort att kunna avgränsa oss ytterligare i den tematiska textanalysen med att 

framställa huvudteman, underteman och koder inom respektive delstudie. De kategorier som 

ringats in inom området digitalisering är; digitala verktyg, adekvat digital kompetens och 

kommunikation med stöd av digitala resurser. Kategorier som valts inom området SKA är; 

dokumentation, utvärdering och uppföljning.  

    I första steget i den tematiska textanalysen avlyssnades den inspelade empirin 

återkommande gånger för att bekanta oss med materialet. Vidare i bearbetningen av det 

empiriska materialet plockades det ut potentiella citat inom respektive område, digitalisering 

och SKA. Vidare i den tematiska textanalysen identifierades och skapades det huvudteman 

utifrån en sammanfattande tolkning av förskollärarnas svar i syfte att få syn på ett mönster. 

I det nästkommande steget uppmärksammades betydande koder från de transkriberade 
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citaten för att visa intresseväckande idéer som fångats i intervjuerna, samt för att upptäcka 

semantiska karaktärsdrag och egenskaper (Braun & Clarke, 2006, s. 87–88 och 90, 92–93). 

    Sammanfattningsvis har den tematiska textanalysen bidragit med att synliggöra 

intressanta mönster och koder inom de olika huvudteman som resulterat i underteman. 

Underteman som har identifierats i vardera delstudier, kommer att presenteras och redogörs 

var för sig i nästkommande kapitel, resultat och analys för respektive delstudie.   
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6. Resultat och analys - delstudie 1  

I följande kapitel kommer resultatet och analysen presenteras för delstudie ett (1) vars syfte 

varit att undersöka förskollärare uppfattningar som befinner sig i kommuner som lyfter fram 

digitalisering som fokusområde. Resultaten kommer sedan att analyseras och diskuteras i 

relation till det sociokulturella perspektivet för att få fatt på hur förskollärarna uppfattar 

uppdraget, samt hur de bedriver sin undervisning utifrån sitt tolkande när det kommer till 

det digitala användandet samt i relation till SKA i förskolan.    

6.1 Respondentbeskrivning   

Till denna delstudie har deltagandet bestått av sammanlagt sex förskollärare i åldrarna 

mellan 30–60 år. Berörande frågan som handlade om antalet planeringstimmar som 

respektive förskollärare har till förfogande hade majoriteten av de intervjuade förskollärarna 

mellan 3–5 planeringstimmar i veckan. Förskollärarna som utöver sitt förskolläraruppdrag 

har en annan eller särskilt uppdrag inom sin förskola svarade hälften av förskollärarna att de 

hade ett särskilt uppdrag inom sin förskola att bedriva utvecklingsarbetet berörande det 

digitala arbetet och IKT frågor. På frågan om förskollärarna hade någon särskild utbildning 

inom digitalt användande svarade nästan hälften av förskollärarna att de hade fått det 

antingen via kommunen, förskolan eller via sin förskollärarutbildning. Den andra hälften av 

förskollärarna svarade att de inte hade någon särskild utbildning inom det digitala 

användandet. Däremot svarade en stor andel inom denna kategori att de har av eget intresse 

lärt sig och på den vägen har de införskaffat sig sina digitala kunskaper.    

6.2 Digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete   

Inom respektive område och kategorier, identifierades två huvudteman. Det första 

huvudtemat döptes till adekvat digital kompetens och digitala verktyg. Det andra 

huvudtemat som identifierades fick heta delaktighet och inflytande med stöd av digitala 

resurser i det SKA. Vidare i det tematiska textanalysarbetet av det empiriska materialet har 

det sedan upptäckts underteman och koder under respektive huvudteman. Följaktligen 

kommer dessa underteman att redogöras och analyseras med stöd i det sociokulturella 

perspektivet och tidigare forskning. Förskollärarna kommer att refereras till som D-FSK 1, 

D-FSK 2, D-FSK 3, D-FSK 4, D-FSK 5 och D-FSK 6 som är en förkortning på digital 

förskollärare. Det syftar till att känneteckna förskollärare från kommuner med ett digitalt 

fokus.    

   

6.3 Förskollärares erfarenhet i användandet av digitala verktyg i 

verksamheten  

Ett undertema som identifierats i relation till digitalisering är förskollärares erfarenheter i 

användandet av digitala verktyg i verksamheten. De digitala verktyg som förskollärarna 
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nämnde att det använde sig av och hade tillgång till i sin förskola var bland annat iPad, dator, 

projektor, programmeringsrobotar (Blue-bot, Bee-bot och Sphero), mikroskopsverktyg 

(webb ägg och förstoringspuck), Green Screen, Makey-Makey, artificiell T-shirt och Apple-

TV. Den generella inställningen och erfarenhet hos samtliga förskollärare i användandet av 

digitala verktyg i verksamheten upplevdes som positiv där en förskollärare uttryckte sig 

följaktligen: 

 

Jag tycker det är jättespännande, för det blir som ett extra språk egentligen. Det ska vara precis som 

lera, som teckna eller rita. Att det är något som ska finnas med lite mer naturligt. Om man använder 

det på rätt sätt så tycker jag att det är en jätte tillgång (D-FSK 1). 

 

Att se användandet som ett extra språk som D-FSK 1 uttryckt i ovanstående citat, kan liknas 

vid det Säljö (2017) betonar gällande Vygotskijs tankar kring språket. I det här fallet kan 

förskollärarens liknelse att digitala verktyget ses som ett extra språk och i förståelse till de 

medierande redskapens tillskott (Säljö, 2017, s. 256 och 258). En annan förskollärare som 

även delat med sig av sin erfarenhet av det digitala användandet menade att: 

 

Det fungerar bra, men det viktiga och svåra är att välja verktyg som kan förstärka lärandet. Verktyg 

som tillför någonting mer än bara ‘nu ska vi programmera’, det kan man göra på flera olika sätt men 

i barnets utforskande och i det projektinriktade arbetssättet bör vi hitta ingångar för att vi ska komma 

in i själva projektet. Det blir det som blir det svåra. Att bara använda digitala verktyg är egentligen 

inte så komplicerat. Men alltså du bör ju tänka kring vad syftet är kring användandet (D-FSK 2). 

 

D-FSK 2 lyfter fram utmaningen som ligger i att välja rätt verktyg i rätt syfte som även här 

kan tolkas att D-FSK 2 möjligtvis kan se de digitala verktygen med potential som 

medierande redskap. Det går även att förstå i relation till Vygotskijs begrepp scaffolding, 

där förskollärarens stöttande roll ses som en förutsättning för att ett förstärkande lärande ska 

kunna ske. För att sedan vidare stötta barnen inom sin proximala utvecklingszon. Det i sin 

tur indikerar på betydelsen som digital kompetens har för förskollärare som arbetar med 

digitala verktyg i förskolan. I och med att det blir avgörande för vad barnen får lära sig, 

respektive inte (Säljö, 2017, s. 260–261). Exempel från hur en annan förskollärare uttryckte 

sin erfarenhet i det digitala användandet i verksamheten tog sig i uttryck på följande vis: 

 

Jag tycker att det känns som en naturlig del i att det är så mycket som är digitalt nu. Så det som jag 

tycker är viktigt är att de ska få förståelse för det här lite abstrakta som är det digitala. Jag måste hjälpa 

dem genom att gå ut och in från analogt till digitalt flera gånger för att se, som till exempel, 

programmering att man använder analogt för att programmera en kompis med pilar och jobba sen i 

appen där man programmerar något digitalt också (D-FSK 4). 

 

Denna fysiska och digitala samverkan tryckte många förskollärare på i relation till hur de 

digitala verktygen bör ses på samt implementeras i undervisningen. Som i sin tur blir ett 

stöttande arbetssätt för att främja barnens olika sätt att uttrycka sig på (Kyrk Seger, 2020, s. 

34). Sammanfattningsvis menade majoriteten av förskollärarna att de upplevde att arbetet 

med digitala verktyg i verksamheten fungerade bra med undantag från en förskollärare som 

menade att: 
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Det funkar inte alls här. Det är bara jag som kan använda dem och jag har inte haft tid att visa och 

intresset finns inte. Det finns hos barnen men inte hos de vuxna (D-FSK 6). 

 

Som följdfråga till vad hen tror att det kan bero på uttryckte D-FSK 6 att hen tror att det 

beror på att man:  

 

Inte har lärt sig framför allt. Jag har helt fantastiska kollegor, men de har inte fått tid att lära sig och 

då kan man inte själv och då blir man osäker på vad som måste göras. Det finns liksom inte på kartan 

att ta fram något digitalt, för man vet inte hur man gör... Det handlar om att ge tid, att våga och visa. 

Till exempel förut hade vi kollegialt lärande där man fick prova, Det gör ju att man blir trygg i 

användandet, men det finns ingen tid för det längre (D-FSK 6). 

 

D-FSK 6 uttalande rörande kollegors bristande intresse till att använda sig av digitala verktyg 

i verksamheten som dels grundar sig i brist på både tid och kunskap. Det synliggör en 

verklighet som råder ute bland förskolorna som berör kunskapsklyftan bland pedagoger och 

vilka effekter som det får på vad undervisningen kommer att bestå av (Bruce & Riddersporre, 

2019, s. 42–43). Utifrån D-FSK 6 citat går det dock att tyda att i den här förskolans fall så 

är den digitala kompetensen inte obefintlig och att det faktiskt finns. Snarare pekar det på att 

det rör sig om vilka förutsättningar samt möjligheter som pedagoger får i att få tillgång till 

teknisk support och för vidare utbildning. Något som går att inhämta och utveckla med hjälp 

av kollegialt lärande (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42; Kjällander, 2019, s. 24).  

6.4 Adekvat digital kompetens ett komplext uppdrag 

Förskollärares generella uppfattning och tolkning av uppdraget att främja barns lärande för 

att utveckla adekvat digital kompetens uttrycktes som ett komplext uppdrag. Som delvis 

grundas i att det beror på att det är upp till pedagogens tolkning av uppdraget som förutsätter 

huruvida man kommer att arbeta samt inkorporera det digitala användandet i verksamheten. 

 

Den är väldigt öppen i hur man ska tolka det. Alla kommer med olika kunskaper som pedagoger. 

Barnen kommer också med kunskaper och försöka möta deras behov beror på hur mycket man själv 

kan, kan vara väldigt svårt. Jag möter pedagoger som inte har riktigt lika mycket förståelse över hur 

man kan jobba och behöver mycket lärande. Sen kan jag möta barn som kan mycket mera och de 

försöker lära oss och ska lära andra. Kunskapen kan se lite olika ut och kommer från olika håll (D-

FSK 3). 

 

I D-FSK 3:s uttalande gällande tolkandet av uppdraget lyfter hen fram det i relation till att 

alla har olika kunskaper i det digitala och att ens egna förhållningssätt och synsätt på det 

digitala är påverkande faktorer på hur undervisningen bedrivs. Återigen framhävs 

förskollärarens egen digitala kompetens som en avgörande aspekt och som en förutsättning 

i arbetet med att möjliggöra för barnen att utveckla adekvat digital kompetens (Kjällander, 

2020, s. 9). D-FSK 3 menar att barn ibland även har mer kunskaper än pedagoger inom det 

digitala användandet som kan kopplas till de försprång som barnen idag får inom det digitala 

då de föds in i ett digitalt samhälle. Barnens kunskaper och färdigheter inom det digitala 

användandet utifrån det D-FSK 3 lyft fram, kan tolkas som där barnet ses som den mer 

kunnige som i sin tur kan stötta pedagogens digitala lärandeprocess för att appropriera nya 
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kunskaper. Den digitala miljön bidrar i detta fall främja pedagogernas och barnens relation 

i och med att den skapar möjligheter för samhörighet och ökad jämlikhet (Säljö, 2017, s. 

258–259; Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42–44). En annan aspekt som lyftes fram av D-

FSK 3 och en annan förskollärare var i relation till uppdragets komplexitet som uttrycktes 

på följande vis: 

 

Det är komplext skulle jag säga. För mig handlar det om att ge barnen erfarenheter att ta med sig om 

digitala verktyg, hur man kan använda de. Mitt mål är att de ska kunna bli kreativa och säga att den 

här iPaden kan man använda på många olika sätt, sen är inte mitt jobb att begränsa det. Det är att få 

barnen att upptäcka och få de här erfarenheterna som de behöver kring det digitala. Det är ganska 

komplext uppdrag ändå. Vi pratar alltid om att barnen ska vara producenter i förskolan, de ska 

producera med det digitala. Men också att någonstans så handlar det också om att de också ska bli 

medvetna konsumenter av det digitala (D-FSK 2). 

 

Att de inte riktigt förstår och att de ser det som två olika saker. Att det digitala får vara en sak medan 

vi andra ser att det digitala är en del av arbetet, det tillhör. Jobbar man med språk och matematik så 

finns det digitala också med. Medan de andra som tycker att det är en egen sak, har svårt att tillämpa 

det (D-FSK 3). 

 

Av D-FSK 2 ringas komplexiteten med uppdraget in i förhållande till att det samtidigt som 

det ska arbetas på ett främjande sätt, där barnen ska ges möjlighet i att erfara att producera 

med det digitala, även behöver utvecklas till medvetna konsumenter i relation det digitala 

användandet. I relation till Vygotskijs synssätt på mediering kan D-FSK 2 mening kopplas 

till att det digitala verktyget och användandet ses som ett kulturellt verktyg då D-FSK 2 ser 

det som både ett materiellt verktyg och som ett språkligt verktyg som ett sammanflätat 

verktyg som förutsätter varandra. D-FSK 3:s mening kan däremot möjligtvis illustrera en av 

de bakomliggande faktorerna till att uppdraget berörande adekvat digital kompetens upplevs 

som komplext av förskollärare (Säljö, 2017, s. 255–256). 

6.5 Förskollärares erfarenheter av SKA i förskolan 

Den sammanfattande känsla i frågan om hur förskollärarna uppfattar uppdraget i att 

tillsammans med sitt arbetslag bedriva SKA uttrycktes på följande vis av tre förskollärare: 

 

Jag uppfattar det som väldigt viktigt. Samtidigt som det tar upp väldigt mycket tid av förskolans 

planering och att det har ökat de senaste åren (D-FSK 3). 

 

Det känns ju liksom lite torrt på ett sätt, lite sådär tungt som begrepp. Vi har haft ett ganska stort 

dokument att arbeta i, förr hade vi ett flera sidor långt dokument med många frågor som ska besvaras, 

så ska man känna att man hinner med och så blir det liksom lite motigt att ens öppna (D-FSK 4). 

 

Också ett komplext arbete skulle jag säga. Vi har en bedömningsmatris som egentligen är en del av 

vårt SKA-arbete, där man går in och självskattat sig på för att utvärdera hur man ligger till för att 

utveckla verksamheten (D-FSK 2). 

 

Likväl som förskollärares gemensamma känsla i att arbeta med uppdraget om adekvat digital 

kompetens kan ovanstående citat synliggöra komplexiteten som berör arbetet med SKA. 

Utifrån det D-FSK 4 framhäver i relation till arbets dokumentets storlek och generella känsla 
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över arbetet med SKA, synliggörs de utmaningar och svårigheter som förskollärare kan 

uppleva i förhållande till hur mycket tid det tar. Det lyfter även svårigheten i att kunna 

avgränsa tiden som ska läggas ned på SKA. För även om SKA upplevs som komplext och i 

vissa fall kan även kännas som ett tungt arbete, så menar de tre förskollärarna att det är ett 

viktigt uppdrag för förskolans utveckling (Lpfö 18, s. 14; Håkansson, 2021, s. 15–16).    

 

Det är jätteviktigt att man gör saker tillsammans för utvecklingen (D-FSK 1). 

 

Jag tänker att jag har mer ansvar än mina barnskötare kollegor, att liksom hålla det i gång. Men alla 

ska delta och allas röster är viktiga (D-FSK 4). 

 

Jag tycker att det är jättebra att det ska vara så. sen att varje arbetslag hittar ett sätt som passar den 

verksamheten med tanke på att kompetensnivån hos personalen och kraven som är på personalen ska 

vara relevant (D-FSK 5). 

 

Sammanfattningsvis kan det D-FSK 1, D-FSK 4 och D-FSK 5 lyfter fram i sitt uttalande 

tolkas i relation till det kollegiala samarbetet och lärandet som de understryker som en viktig 

del i att arbeta med SKA. Även D-FSK 5 mening om att det är även betydelsefullt att man 

inom SKA arbetar på ett sätt som blir främjande för alla i kollegiet genom att arbeta utifrån 

personalens kompetensnivå. Det synliggör att det finns en medvetenhet för det kollegiala 

lärandet i enlighet med Skolverkets direktiv. Där förskollärarna har förståelse för dess 

främjande effekter som det kan leda till när kollegor får möjlighet till att mötas för att utbyta 

åsikter, erfarenheter och kunskap med varandra. I syfte för verksamhetens utveckling framåt 

(Skolverket, 2022). När det kommer till frågan om hur förskollärarna upplever de olika 

delarna inom SKA såsom dokumentation, utvärdering och uppföljning uttryckte några 

förskollärare sig på följande vis: 

 

Ju mer man använder begreppen dokumentation, utvärdering och uppföljning och pratar om, vad 

tycker vi, Vad tänker vi att det här innebär för oss, ju mer bekanta känns dem. Jag känner att jag har 

förmånen i och med att jag får vara med i utvecklingsgruppen och pratar ofta med rektorn och vi är ju 

inne i de här områdena ganska mycket (D-FSK 4). 

 

Utvärdering tycker jag är största delen av arbetet och det kräver mod och kompetens för att kunna 

utvärdera på rätt sätt. Att man kan sitta och utvärdera och hitta det som gick bra eller man kan 

utvärdera vad gjorde vi för att allt gick bra. Det är det som bidrar till ett bättre arbete i framtiden om 

man går lite djupare. Men tyvärr försvinner det ibland, tid för planering finns alltid med på förskolan 

än tid för utvärdering (D-FSK 5). 

 

Utan utvärdering, så blir det svårare att utföra mitt arbete att utvärdering kan ske både spontant och 

att det också behövs planeringstid för att utvärdera (D-FSK 3). 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt, vi brister i det här på vår förskola i reflektion på grund av tid. Vi har 

haft en kollega som har varit sjukskriven vilket gör att vi inte har fått någon annan som täcker, då har 

allas planeringstid rykt, vilket gör att vi inte har kunnat mötas. Vi har inte kunnat planera eller 

reflektera någonting så vi har jättemycket att göra här när det gäller det (D-FSK 6). 

 

Ovanstående citat av D-FSK 4, D-FSK 5, D-FSK 3 och D-FSK 6 ger en inblick i de olika 

förutsättningar som finns på olika förskolor i att bedriva ett SKA. Där vissa har mer eller 
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mindre planeringstid vilket får en direkt inverkan på verksamhetens förbättrings- och 

utvecklingsarbete. Det går således att koppla till delarna utvärdering och uppföljning som 

ingår i det SKA. Som är ett djupgående analysarbete som kräver både tid för reflektion och 

kontinuitet, för att möjliggöra en kvalitetssäkring av förskolans verksamhet (Håkansson, 

2021, s. 71–72). Det kollegiala mötet samt lärandet är något som många förskollärare 

uttryckt sig i relation till SKA.  Där man särskilt talat om det i förhållande till vikten av att 

göra alla medarbetare delaktiga samt få inflytande i SKA.  

 

Vi själva på min arbetsplats är i en period där vi använder både papper och pennor för att underlätta 

för alla kollegor att delta i kvalitetsrapporter och i det systematiska kvalitetsarbetet. Sen är det några 

som för över det här arbetet till digitala verktyget. Kanske om två till tre år kan vi sköta allt digitalt, 

men just nu för att alla ska vara delaktiga då behöver vi se allas behov (D-FSK 5). 

 

I relation till att allt fler och fler moment inom SKA sker digitalt, har förskollärare även lyft 

fram de utmaningar som kan uppstå i det kollegiala mötet. När kollegor har olika 

kunskapsnivåer och har olika erfarenheter i användandet av det digitala. D-FSK 5 uttalande 

visar hur de arbetar i praktiken för att skapa förutsättningar för att alla medarbetare ska göras 

delaktiga och få inflytande i SKA. Denna arbetsmetod går att koppla till det kollegiala 

lärandet som synliggör de främjande effekter som det har på kollegors delaktighet och 

inflytande. När samverkan sker mellan det digitala och analoga där det ena inte utesluter det 

andra och snarare tillämpas det i syfte att berika ett långsiktigt multimodalt 

meningsskapande och lärande hos kollegorna (Kyrk Seger, 2020, s. 34; Säljö, 2017, s. 258–

259). 

6.6 Digitala resursers främjande och utmanande effekter 

Samtliga förskollärare lyfte fram att de använde sig av någon form av digital lär-plattform 

som exempelvis infomentor eller unikum för att kommunicera med vårdnadshavare i 

informations– och dokumentationssyfte. Vanligt förekommande digitala verktyg som 

samtliga förskollärare också nämnde i samband med användandet av digitala verktyg inom 

SKA var de virtuella mötesplattformar som till exempel Google Meet, Teams och Zoom. 

Som bland annat lyftes fram som särskilt betydande till följd av covid19-pandemin som på 

grund av de då rådande restriktionerna att begränsa sitt umgänge, medförde att alla typer av 

möten fick ske digitalt. Plattformen används även i syfte för att kunna nyttja 

delningsfunktionerna som exempelvis att dela dokument. När det kommer till 

förskollärarnas erfarenheter och känsla inför användandet av digitala kommunikationsmedel 

i relation till vårdnadshavare och även till kollegor, så upplevdes den av de flesta 

förskollärarna som delvis problematiskt, något som kan kopplas till tekniska utmaningar och 

begränsningar som följande förskollärare uttrycker:  

 

Vi har en lär-plattform som jag personligen inte älskar. Man blir väldigt låst, den har en portfolio, en 

tidslinje...Tidslinjen är den du kan använda som en blogg. Men annars är det bara en portfolio där du 

klickar in läroplansmål som stämmer in, det blir lite statiskt och inte så levande som kanske det här 

som vi har på väggarna. Så det är samma sak där att man måste ha lite av både och (D-FSK 1). 
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Den kan väldigt mycket mer än vad vi använder den och skulle vi använda hela infomentor så skulle 

vi inte ha lika mycket tid med barnen. Den kan sluka väldigt mycket tid, vi gjorde ett försök förut när 

den var ny att jobba med det systematiska kvalitetsarbetet i den, men det var för mycket och det blev 

för många olika plattformar för oss att jobba på (D-FSK 3). 

 

Jag använder Teams till allting och det ska vi göra inom vår enhet. Jag i början skickade information 

till mina kollegor i arbetslaget, för att allting alltid ska finnas i Teams och vår chef skickar allt på 

Teams också, men det visade sig då att de är ju inte inne där (D-FSK 6). 

 

I både D-FSK 1:s, D-FSK 3:s och D-FSK 6:s upplevelser av att arbeta med förskolans 

digitala kommunikationskanaler, går det möjligtvis att identifiera ett gemensamt missnöje, 

där D-FSK 1 å ena sidan syftar på lär-plattformens enformighet och statiska innehåll som ett 

begränsat utrymme, skulle möjligtvis kunna tolkas som en önskan om en mer dynamisk och 

levande plattform. Å andra sidan kan D-FSK 3 missnöje kopplas till problematiken som kan 

uppstå när man använder sig av en lär-plattforms fulla potential som i sin tur får andra 

konsekvenser då det i enlighet med D-FSK 3 menar på är ett tidsslukande arbete som tar tid 

från barngruppen. Medan D-FSK 6:s uttalande påvisar problematiken som kan uppstå i 

användandet av digitala resurser som kommunikationsmedel när nivån bland kollegors 

kunskap, vana och synsätt på det digitala användandet ser väldigt olika ut och det inte råder 

en samsyn. Dessa skillnader som finns bland kollegorna påvisar utmaningarna som D-FSK 

6 betonat, att vissa kollegor ser de digitala verktygen som ett medierande kulturellt verktyg 

och andra ser digitala verktyg som enbart materiella eller språkliga verktyg, eller för den 

delen ser det inte alls som ett medierande verktyg (Säljö, 2017, s. 255–256). Det kan därför 

leda till olika utfall som ovan citat belyser om. Konsten att välja rätt medel och verktyg för 

rätt tillfälle samt i rätt syfte, blir därför en viktig aspekt för förskolläraren att ta i beaktande 

och ha förståelse för något som återigen pekar på förskollärares behov av att besitta digital 

kompetens (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42–43; Kjällander, 2020, s. 9).  

 

Ibland så ber jag barnen att ta bilder när vi har undervisning, för att jag inser att nu blir det ju svårt 

här om jag ska vara med och greja att leda och så. Att de då kan få vara med och välja vad blir 

intressant här och då och hur ska jag ta. Dels blir det en erfarenhet att ta bilderna och digitala bilder 

kan ju också vara lätt att göra så att man kan få syn på det tillsammans och reflektera kring bilderna 

(D-FSK 4). 

 

iPaden använder jag framför allt som är det vi dokumenterar med egentligen och även kanske 

röstinspelning och video. Det blir lättare att vara där och då, alltså närvarande med barnen när du 

spelar in, i stället för att sitta och anteckna (D-FSK 2). 

 

Både D-FSK 4 och D-FSK 2 användande av digitala verktyg i dokumentationen kan tolkas 

i relation till förskollärarens förhållningssätt till digitala verktyg som medierande kulturella 

redskap. Som förskollärarna använder sig för att stötta barnen som befinner sig inom den 

proximala utvecklingszonen för att möjliggöra barnens appropriering av nya digitala 

kunskaper samt färdigheter. Samtidigt kan det verka som främjande och positivt för 

förskollärares och barns relationsskapande då barnen i sin tur stöttar förskolläraren i att 

dokumentera (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 44; Säljö, 2017, s. 260–261). En stor andel av 

förskollärarna lyfte även fram just betydelsen av att ha de digitala resurser och verktygen 

tillgängliga och inom barnets räckvidd för att främja barnens delaktighet och inflytande. 
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De digitala verktygen ska finnas bland våra miljöer och inte separerade. Att barn faktiskt kan komma 

och be om förstoringsägget eller be om att få bygga en bana till Sphero (programmeringsrobot). 

Tillgänglighet är jätteviktig att barn får vara med och bestämma när och hur de vill använda dem (D-

FSK 1). 

 

Barnen har möjlighet att välja. Exempel Poly Glutt, där har barnen ett brett sortiment på böcker som 

de kan välja att lyssna på. Men om vi tar bort det där digitala biblioteket, då är det väldigt begränsat 

både på förskolan och biblioteket. Då måste man gå flera gånger till det fysiska biblioteket och kolla 

(D-FSK 5). 

 

Exempelvis projektorn, där får de välja vad dem vill kolla på eller dansa till. Tycker det fungerar bra 

när den används som en resurs i barnens utforskande. Till exempel har barnen olika språk, kan jag ta 

på en boktjänst där de kan lyssna på boken på persiska så att jag ändå kan få tvåspråkiga barn att höra 

sitt hemspråk och samtidigt höra när jag ska läsa boken på svenska. Däremot kan jag tycka att när de 

bara används till att se Youtube-klipp, då tycker jag att det inte är en digital resurs (D-FSK 6). 

 

Både D-FSK 1 och D-FSK 5 uttalande åskådliggör de främjande effekterna på barns 

delaktighet och inflytande i att ha de digitala verktygen tillgängliga i miljön och inte avskilt. 

Som i båda förskollärarnas mening innebär att barnens valmöjligheter blir fler. En annan 

viktig aspekt som D-FSK 6 lyfter fram är vikten av att ha närvarande vuxna i 

implementeringen av digitala verktyg i verksamheten och i samband med att låta barnen 

använda sig av digitala resurser för att barnen ska få delaktighet och inflytande. Dels för att 

möjliggöra ett lärande och för att som pedagog kunna stötta barnen i att lära sig tekniken 

bakom de digitala verktygen (Kjällander, 2019, s. 23–24; Sheridan, Williams & Sandberg, 

2012, s. 135 och 145–146). 

    Avslutningsvis synliggör delstudie ett (1) resultat och analys att förskollärarna som arbetar 

på förskolor inom kommunerna som har ett särskilt fokus på det digitala användandet ställer 

sig positivt inför det, samt att de själva har uttryckt ett eget intresse för det digitala. 

Förskollärarna tolkas vara väl insatta i de krav och riktlinjer rörande förskolans 

digitaliseringsuppdrag. Där förskollärarnas tolkning i vad det innebär för dem att arbeta med 

dessa strävansmål visar på deras förståelse för uppdraget och hur de ska implementera det i 

förskolans verksamhet. De utmaningar som de flesta av förskollärarna upplevde med det 

digitala arbetets utveckling i förskolan uttrycktes i relation till samarbetet med kollegor. När 

det på grund av att kunskapsnivåerna ser väldigt olika ut där vissa har mer digital kompetens 

än andra. Det kan innebära att både pedagogers förhållningssätt och synsätt i arbetet med det 

digitala användandet skiljer sig åt. En stor andel av de intervjuade förskollärarna menade att 

en påverkande faktor både inom det digitala användandet och SKA, är att de upplever ett 

behov av mer tid för att kunna bedriva ett kontinuerligt och utvecklande arbete. Där 

förskollärarna påpekar det kollegiala lärandet som en bärande komponent där det i vissa fall 

inte alltid finns tid för och prioriteras bort av olika skäl. Särskilt viktig belyser de om det 

kollegiala lärandets främjande effekter för att möjliggöra och främja för att kollegors 

utveckling av digital kompetens. Det synliggörs även i förhållande till att kunna 

kvalitetssäkra den verksamhet som bedrivs. Förskollärarnas erfarenhet av att tillämpa 

digitala verktyg och resurser i arbetet med SKA, har bidragit med en positiv utveckling.  
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7. Resultat och analys - delstudie 2      

I följaktiga kapitel kommer analysen och resultatet att presenteras från delstudie två (2), som 

har i syfte att undersöka förskollärares uppfattningar inom kommuner som inte lyfter fram 

digitalisering som ett specifikt fokusområde. Resultatet kommer sedan att analyseras och 

diskuteras i relation till det sociokulturella perspektivet för att få fatt på hur förskollärarna 

uppfattar uppdraget, samt hur de bedriver sin undervisning utifrån sitt tolkande när det 

kommer till det digitala användandet samt i relation till SKA.  

7.1 Respondentbeskrivning    

I delstudie två intervjuades sammanlagt sex respondenter där förskollärare var i åldrarna 

mellan 25–65 år. I en annan fråga som handlade om antalet planeringstimmar som respektive 

förskollärare har till förfogande visar att majoriteten av de intervjuade förskollärarna fyra av 

sex hade 2–3 planeringstimmar i veckan och två av sex förskollärare hade 0–2 

planeringstimmar i veckan. I frågan om förskollärarna hade någon särskild utbildning inom 

digitalt användande visade sig att två av sex förskollärare hade fått en kurs inom digitala 

verktyg via kommun, dock noterar förskollärarna att kurserna inte är aktuella för den 

digitaliserade tid som vi lever i dag. Förskollärarna kommer att presenteras som A-FSK 1, 

A-FSK 2, A-FSK 3, A-FSK 4, A-FSK 5 och A-FSK 6. A-FSK är en förkortning på analog 

förskollärare som syftar till att utmärka att förskollärarna i delstudie två arbetar inom 

kommuner som inte har en särskild inriktning på det digitala.   

7.2 Digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete  

Inom respektive kategori och område identifierades tre huvudteman, digitala resurser i 

förskolan, digitala verktyg och andra aktörers delaktighet och inflytande och SKA i form av 

dokumentation, utvärdering och uppföljning. Inom dessa tre huvudteman har det sedan 

upptäckts underteman som följaktligen kommer att redogöras och analyseras med stöd i det 

sociokulturella perspektivet och tidigare forskning.  

7.3 Känslan för det digitala användandet och adekvat digital 

kompetens  

Samtliga av förskollärarna menade att känslan för det digitala användandet i förskolan var 

komplext. Många förskollärare beskrev att pedagogernas kompetens i ämnet kan skilja stort 

i verksamheter. Samtliga förskollärarna nämnde att de upplever att många pedagoger är 

rädda och känner en osäkerhet för användningen av digitala verktyg. Två förskollärare 

beskriver det på följande vis:  

Det känns bra och jag tycker att det är viktigt och jag tycker att det behöver lyftas mer än vad kanske 

görs. Jag tror att många är rädda att använda det och jag märker det när man pratar med kollegor som 

är lite äldre, de är något motstridiga till att använda det, faktiskt (A-FSK 2).  
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Det måste finnas fungerade grejer... vi har inte tillräckligt med digitala verktyg och det måste finnas 

tillgängligt till alla och det är en kostnadsfråga... och ska barnen använda det måste det ju också hålla 

(A-FSK 5).   

 

Det är lite knaggit, vi har en bärbar dator bland annat som inte fungerar och vi skulle behöva förnya 

våra material och vi behöver övervinna och inte vara rädda att prova (A-FSK 4).  

 

Det ovanstående citat av A-FSK 2 och A-FSK 4 synliggör att arbetet med digitala verktyg 

upplevs komplext. Förskollärarnas inställningar till digitalisering i förskolan upplevs även 

utmanande. Förskollärarna upplever även att det finns en kunskapsklyfta i det digitala 

användandet bland pedagogerna i förskolan. Det digitala samhället har ökat i en snabb takt 

under de senaste åren och det här kan vara en bidragens faktor till att många äldre 

förskollärare känner en osäkerhet i användandet. Tillskillnad från de yngre kollegorna som 

har växt upp med det digitala samhället (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42–44). A-FSK 5 

och A-FSK 4 upplever att problematiken berör att de inte har tillgång till digitaliserings 

material. Användandet kan således påverka deras möjlighet till att våga övervinna deras 

rädsla, då materialet inte finns i tillräcklig utsträckning för att kunna använda som en 

medierande resurs för förskolan. A-FSK 2 uttrycker att digitaliserings ämnet behövs lyftas 

mer i förskolan, för att alla aktörer ska känna sig trygga i användande och hen upplever att 

digitalisering i förskolan är betydande på många sätt. Att pedagogerna vågar att prova nya 

artefakter och fenomen kan öppna upp för nya kulturella redskap och kunskap (Säljö, 2017, 

s. 253–256). Några av förskollärarna håller med om att det finns en potentiell vinning med 

digitalt användande i förskolan, trots den osäkerhet som råder bland förskollärare och 

pedagoger med användandet av digitala verktyg i förskolan. En förskollärare uttrycker å 

andra sidan: 

 

Jag tycker att det är fantastiskt... jag trodde inte det från början... Jag tänkte då nea... vi ska nog inte 

använda digitala verktyg. Men det finns så otroligt mycket att ta nytta av. Men sen hävdar jag 

fortfarande bestämt att det är en del av läroplanen... och den andra delen är minst lika viktigt. Men jag 

ser såklart vinning med digitala verktyg (A-FSK 1).  

 

Det visas i citatet ovan att A-FSK 1 känner sig positiv till användandet av digitalisering men 

att hen har upplevt en tidigare osäkerhet i ämnet. Hen har på vägens gång lärt och utvecklat 

nya approprierande redskap. Förskolläraren har möjligen påverkats av den digitala kultur 

som råder i samhället (Säljö, 2017, s. 258–259). A-FSK 1 understryker och tydliggör 

däremot att andra läroplansmål inte får glömmas bort och är därför lika betydelsefulla. A-

FSK 1 påpekar att användningen av digitala verktyg med barnen i förskolan ska utföras i 

linje för rätt pedagogiskt syfte. Digitala verktyg kan ses som ett betydande komplement och 

en stödjande resurs samt ser en positivitet till ämnet, för både barn och pedagoger att driva 

det pedagogiska arbetet i relation till förskolans strävansmål (Kjällander, 2019, s. 24). När 

det kommer till frågan om förskollärares tolkning av uppdraget om adekvat digital 

kompetens kände många förskollärare att det var svårt att definiera begreppet och ge 

konkreta definitioner. Den generella upplevelsen i relation till uppdraget formulerades som 

både komplext och mäktigt, i relation till att bedriva och implementera digitala verktyg i 

förskolans praktik. Exempel på hur en förskollärare uttryckte sig i förhållande till frågan om 

adekvat digital kompetens var på följande vis:   
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Vi har arbetat med källkritik i ämnet sant och falskt... och där fick barnen vara med och skapa falska 

bilder, vi tog kort och barnen fick själva bestämma någonstans de ville vara, på ett ställe där de inte 

kunde vara på riktigt, som i exempelvis i en pärm eller i en legolåda. Barnen fick sedan själva klippa 

in sig själva i bilderna och då fick barnen möjlighet till en förståelse över hur sånna falska bilder kan 

komma till. Det här är den digitala kompetensen, hur vi kan göra det själva skapandet och inte enbart 

sitta med paddans färdiga spel (A-FSK 6).  

 

Vi använder oss av Book Creator där barnen själva får vara med och delta... där de själva får välja vad 

de vill dokumentera. Barnen ska sen kunna få gå tillbaka och se vad de har gjort och komma på 

exempelvis... åh jag har ju gjort de där armbandet. Här kan vi sedan jobba vidare med barnens 

lärprocess. Med digitala verktyg blir det enkelt... vi slipper alla pärmar som vi hade förr (A-FSK 1).  

 

Vi använder oss av Poly Glutt och där får barnen vara delaktiga i val av bok (A-FSK 5).  

 

A-FSK 6 understryker att barns eget skapande och agerande som producenter är 

betydelsefullt för att utveckla en adekvat digital kompetens och en förståelse över digitala 

fenomen. Ur citaten ovan fick barnen möjlighet till att själva producera falska bilder via 

digitala medierande redskap. Barnen skapade möjligtvis både en förståelse över de kulturella 

och sociala samhällspåverkan bakom, över hur källkritik kan tolkas förstås i den omvärld vi 

lever i samt det materiella i form av att förstå teknologin bakom skapandet (Säljö, 2017, s. 

255–256). A-FSK 5 och A-FSK 1 nämner att de arbetar med olika digitala böcker som ett 

medierande redskap på ett främjande sätt för att ge barnen delaktighet och inflytande. 

Efterföljt blir det enligt förskolläraren enklare för både barn och pedagoger att gå tillbaka 

för att reflektera och samtala om pedagogiska moment i den bemärkelsen (Sheridan, 

Williams & Sandberg, 2012, s. 135 och 145-146). A-FSK 1 och A-FSK 5 nämner båda vilka 

möjligheter som olika appar har för att främja barnens utveckling i adekvat digital 

kompetens. Förskollärarna nämner även hur apparna kan tillämpas för att möjliggöra barnen 

delaktighet och inflytande (Säljö, 2017, s. 253–256 och 258).   

7.4 Hur digitala verktyg och resurser används i praktiken 

Förskollärarna använder snarlika digitala verktyg i praktiken och de vanligaste 

förekommande var främst telefon, smartboard och iPad. Samtliga förskollärare svarade att 

de använde främst de digitala verktygen för att fotografera och genom detta dokumentera 

och reflektera med barnen i verksamheten där två förskollärare uttryckte:  

 

Vi har telefoner som vi själva tar bilder med och inne på min avdelning så har vi även involverat 

barnen. Vi vill att barnen ska kunna ta bilder med både telefonen och Ipaden, så att de ska kunna vara 

delaktiga i dokumentationen och det har varit väldigt viktigt för oss (A-FSK 2). 

 

Jag brinner själv för användandet av digitala verktyg och många av de här verktygen använder vi 

dagligen exempelvis smartboarden som vi använder vid samlingar. De är väldigt bra... Vi kan 

exempelvis reflektera tillsammans med barnen tillsammans och titta på bilder (A-FSK 6). 

 

Utifrån A-FSK 2 och A-FSK 6 kan man tolka att de uppskattar användandet av fotografering 

och bilder, speciellt i samband med reflektion tillsammans med barnen. Förskollärarna 
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använder digitala verktyg som en medierande resurs vid dokumentationsarbetet med barnen 

i förskolorna. Säljös (2017) beskrivning av Vygotskij begrepp mediering och kulturellt 

redskap kan tolkningsvis liknas förskollärarnas uttryck. Förskollärarna använder medierande 

digitala verktyg, både i den form av materiella medierande verktyg som smartboarden och 

iPaden samt språkliga resurser i den bemärkelsen för samlingar i form av kulturell 

gemenskap med reflektion tillsammans (s. 253 och 255–256). Samtliga förskollärare 

upplever att de känner sig mer bekväma med digitalt användande om de har ett konkret 

strävansmål och syfte kring vad de vill förmedla med användningen av digitala verktyg i 

undervisningen. Två förskollärare uttrycker:   

 

Jag känner mig ganska bekväm med att använda dem, bara jag har ett syfte och att jag tänker på vad 

jag vill förmedla i användningen (A-FSK 3).   

 

Det är väl det där att barnen gärna vill titta på saker på Ipaden som de gör hemma... Där är vi rätt 

restriktiva med, det är inte en barnvakt... det ska tillföra ett lärande och därmed undervisning i syfte… 

Vi har återkommande möten tillsammans med vår ledning där vi samtalar om digitala verktyg... 

exempelvis vad är okej att använda Ipaden till och vad är okej att barnen tittar på. Där har vi kommit 

fram till att det inte är okej att sätta på en valfri film... vi fokuserar på ett lärande syfte (A-FSK 1).   

 

A-FSK 3 och A-FSK 1 uttrycker att de känner sig bekväma i uppdraget om det finns ett 

tydligt pedagogiskt syfte bakom användandet samt en medvetenhet kring vad artefakten ska 

förmedla i själva användandet i relation till förskolans uppdrag. A-FSK 1 beskriver att de får 

stöttning ifrån ledning om krav och riktlinjer hur digitala verktyg får tillämpas i praktiken 

för att möjliggöra ett pedagogiskt syfte. Exempelvis understryker A-FSK 1 att barnen inte 

får fria händer i val av exempelvis appar själva. Det språkliga kollegiala samarbetet och 

lärandet mellan ledningen och pedagogerna stöttar även pedagogerna nämner förskolläraren, 

att appropriera ny kunskap om fenomenet (Säljö, 2017, s. 260–261). Det möjliggör även 

menar A-FSK 1 att pedagogerna blir mer medvetna om hur teknologin fungerar, för att kunna 

bidra med meningsfulla digitala möten och resurser för barnens lärande och utveckling 

(Kyrk Seger, 2020, s. 13–14). Förskollärarna lyfter även fram andra olika former av 

kommunikations forum. Majoriteten av förskollärarna nämner att de använder olika digitala 

lär-plattformar för att kommunicera mellan hem och förskola, för att synliggöra 

verksamhetens dagliga arbete. Två förskollärare uttrycker olika erfarenheter av lär-

plattformar och nämner:   

 

Vi jobbar med Infomentor och där har varje barn sin egen portfolio. I portfolion har vi sju delområden 

som är kopplade till läroplanen och varje barn ska under en årstid fått ett portfoliodokument per 

område och det här har vårdnadshavare tillgång till att titta på. Sen har vi även en blogg som vi skriver 

i en till två gånger per vecka som vårdnadshavare också kan ta del av. Jag tycker att det är jättekul (A-

FSK 1).    

 

Det är mycket upp till vårdnadshavare om de går in och kollar på bloggarna... en del gör det och en 

del upplever vi struntar i det. Ibland fungerar det och ibland fungerar det inte... och då missar de all 

information... Ibland får vi ge papper till de i stället och en del vill ha muntligt och det gör vi såklart 

då (A-FSK 5).  
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A-FSK 1 uttrycker en positivitet till användandet av arbetsmetoden och kommunikations 

forumet i form av digitala lär-plattformen. Förskolläraren nämner att de bloggar via lär-

plattformen och även skapat egna portfolio till varje barn. Det kan tolkas som en medierande 

resurs för förskollärarna att kontinuerligt dokumentera och i den bemärkelsen ge 

vårdnadshavare en givande inblick i verksamhetens pedagogiska arbete. Det medierande 

verktygen ger nya givna kommunikation former menar förskolläraren (Säljö, 2017, s. 253–

254 och s. 256 och 258). A-FSK 5 nämner däremot en osäkerhet i användandet av lär-

plattformar, då det upplevs att inte alla vårdnadshavare går in och tar del av lär-plattformens 

dokumentationer. Det här kan bero på den kunskapsglapp som råder inom digitaliseringen i 

samhället och de är inte alla vårdnadshavare som besitter samma kunskap om hur digitala 

verktyg fungerar. En åtgärd som förskolläraren A-FSK 5 gjort är att möta dessa 

vårdnadshavare utifrån deras förutsättningar och behov. Kommunikation i både analog och 

digital form har varit ett betydande multimodalt medierande redskap för en god kontakt 

mellan hem och förskola. Ett papper och muntliga kommunikationen som komplement till 

de materiella artefakterna uttrycks som en åtgärd för att kunna ge vårdnadshavare samma 

delaktighet och inflytande (Kyrk Seger, 2020, s. 34; Säljö, 2017, s. 253–254). Det är därav 

möjligen betydande att vara en medveten och stödjande förskollärare för att kunna möta alla 

aktörer utifrån deras kunskapsnivå och kompetens inom digitala världen där 

implementeringen av digitala verktyg inte innebär att man ersätter andra 

kommunikationsmedel. Samtliga av förskollärarna nämnde att pandemins påverkan på 

förskolan arbetssätt i relation till den ökade digitaliseringen som rådde under den perioden 

när det var som mest restriktion kring fysiska mötet, blev digitala resurser i många fall 

nödvändigt. Det i sin tur ökade förskollärarnas krav i att lära sig att behärska de olika digitala 

medel som förskolorna använder sig av, exempelvis digitala mötes-plattformar och lär-

plattformar. Förskollärarna beskriver: 

 

Vi har lärt oss många saker sen pandemin, pandemin var förskräcklig, det vi lärde oss var att inte vara 

rädda för att ha möten över Teams, detta fanns inte förut, Teams var helt uteslutet innan. Vi äldre har 

det svårare och unga har lättare för digitaliseringen, men pandemin har gjort det lättare för oss äldre 

och nu tycker vi inte att det är så obehagligt längre (A-FSK 4).    

 

Utan den digitala världen har vi inte kunnat bedriva någon typ av kommunikation mellan hem och 

förskola överhuvudtaget... Det var vår räddning att faktiskt kunna genomföra exempelvis 

föräldramöten och utvecklingssamtal på distans och då använde vi teams. Nu efter pandemin har vi 

fortfarande kvar utvecklingssamtal över Teams och vi har tillsammans med förskole råd 

respondenterna gjort en utvärdering... Där en väldigt stor del uppskattade detta jättemycket... 

Vårdnadshavare har inte behövt lämna bort sina barn. Det har blivit mer tillgängligt och såhär såg det 

inte ut förr... det här ser jag som en tidsbesparing och vi får mer tid för barnen nu (A-FSK 1). 

 

Framför allt det blir väldigt effektivt och tillgängligt. Under corona pandemin fick vi flytta våra 

föräldramöten över till det digitala. Det som hände då var att vi faktiskt nästan fick hundra procent 

närvaro och det har aldrig någonsin hänt innan. Så det här är något som vi har behållit (A-FSK 2). 

 

A-FSK 4, A-FSK 1 och A-FSK 2 erfarenheter synliggör en möjlig förändrad inställning till 

det digitala användandet. Som till följd av att pedagogerna blev tvungna till att använda sig 

till stor uträckning, så innebar det också att de också blev mer vana i att använda de. Särskilt 

i form av digitala möten och för att hålla kontakt mellan hem och förskola. A-FSK 2 lyfter 
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också fram att det förändrade förhållningssätt har möjliggjort främjande aspekterna, det 

digitala har bidragit till att förskolor idag har fortsatt med digitala möten, då det har upplevts 

mer tillgängligt och effektivt för alla parter. I och med pandemin blev digitala resurser i 

många fall nödvändigt och förskollärarna anpassade sig och behövde pröva nya arbetssätt 

för att kunna bedriva verksamheten framåt. Säljö (2017) menar att människor agerar och 

påverkas av den sociala omgivningen omkring oss och vi anpassar oss i form av olika 

materiella, kulturella och språkliga redskap för att möta den omvärld vi människor lever i. 

Förskollärarna kan tänkas behövas approprierat ny kunskap för att möta krisen vid Covid-

19 pandemins. De digitala verktygen blev ett medierande verktyg för att kunna hålla kontakt 

mellan hem och förskola på grund av den rådande smittspridning i samhället. Digitala 

resurser har därmed möjligen varit ett värdefullt medierande verktyg för alla respondenternas 

förskolor under covid-19 pandemin och består än idag (s. 253–254 och 258–259). Det kan 

även tyckas ha förändrat den äldre generationens syn på digitala verktyg och den 

generationsglapp som tidigare funnits, att samtliga nu efter pandemin känner sig mer 

bekväma i användandet av digitala resurser.   

 

7.5 Dokumentation, utvärdering och uppföljning inom det 

systematiska kvalitetsarbetet  

Samtliga förskollärare upplever att digitala verktyg möjliggör nya sätt att samla dokument 

på och har minskat den tidspress som funnits då det bland annat har minskat allt 

pappersarbete inom SKA. Däremot finns det förskollärare som upplever arbetet med digitala 

verktyg som svårt och komplext. Tre förskollärare uttrycker olika åsikter och nämner:   

 

Vi har Google Drive där vi delar gemensamma dokument och kalendrar. Jag tycker att det är enkelt 

och skönt, vi behöver inte dra ut allt i pappersform (A-FSK 4). 

 

Vi använder oss av Teams och det har vi arbetat med länge här i vårat team och det är väl inarbetad, 

där vi kommunicerar med varandra. Vi har ett team för exempelvis bara avdelningsansvariga och en 

för alla våra pedagoger... Vi har exempelvis ett tipsteam också, där vi delar dokument med varandra. 

Vi alla har mycket kompetens och så mycket tips och idéer som vi delar med varandra och det här 

underlättar och vi behöver inte finna hjulet varje gång (A-FSK 1). 

 

Jag vet att många här skriver sina planeringar i V-klass och de påstår att det är jätteenkelt och de har 

även sagt att det är mycket lättare att utvärdera om materialet finns där... så jag har sagt till de att nu 

får ni faktiskt lära oss det här. Jag tror att det finns bra möjligheter med digitala verktyg men jag 

använder inte dem just nu... jag skriver på papper och med penna och fåtal gånger på en dator (A-FSK 

5). 

 

Vi pratar mycket om kollegialt utbyte, vi har ett samarbete mellan varandra... där vi delar med oss 

varandras kunskaper som vi bär. Vi ser till så alla får samma möjlighet och utveckling i IKT-arbetet 

och får samma utbyte inom ämnet (A-FSK 6). 

 

Det kollegiala lärandet i arbetet mellan pedagoger blir alltmer i digital form idag och A-FSK 

4 och A-FSK 1 lyfter fram de positiva aspekterna i den bemärkelsen i att kunna dela 
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gemensamma dokument via olika digitala plattformar. Det kan synas mer tillgängligt för alla 

pedagoger genom att det kollegiala samarbetet utförs digitalt och att alla når samma 

dokument. Exempelvis kan pedagogiskt material spridas och inspireras mellan förskollärare 

och pedagoger, vilket kan öppna upp för en framgång av nya idéer bland personalen. Det 

kollegiala lärandet enligt förskollärarna kan också möjliggöra att stötta varandra utifrån den 

kunskapsnivå de besitter (Riddarsporre & Kjällander, 2019, s. 236; Skolverket, 2022). Även 

A-FSK 6 nämner att pedagogerna på deras förskola stöttar varandra i informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) arbetet och delar kunskap mellan varandra inom digitalisering. 

Begreppet scaffolding inom det sociokulturella perspektivet för förskolorna från citaten kan 

i den bemärkelsen stärka deras pedagogers yrkesprofession, genom stöttning sinsemellan i 

den proximala utvecklingszonen i form av att dela pedagogiska idéer och tips via digitala 

resurser (Säljö, 2017, s. 260–261).  A-FSK 5 upplever däremot arbetet som svårt och önskar 

att det kollegiala lärandet i verksamheten skall stärkas till det bättre och där kan förskolan 

tyckas behöva mer av det kollegiala samarbetet, scaffolding i form av stöttning. Alla 

pedagoger bär inte samma kunskap och det är därmed inte alltid lika självklart för alla hur 

teknologin fungerar (Kjällander, 2019, s. 23–24). Beträffande frågan om vad dokumentation 

innebär för förskollärarna inom SKA med digitala verktyg nämner samtliga respondenter att 

dokumentation är ett betydande underlag för att följa barnens lärande och utveckling. Två 

förskollärare uttrycker:   

 

Dokumentation är som att vi skriver historia hela tiden, all kunskap som finns behöver också finnas 

på papper… För att vi ska kunna göra utveckling framåt behöver vi också dokumentation som gjorts 

bakåt. Det som vi har bakåt går förlorat om det inte finns nedskrivet och det här är viktigt (A-FSK 4).  

 

Dokumentation är ett viktigt underlag. Dels för oss för att få syn på vilken verksamhet vi bedriver, 

dels ett underlag för barnen och där pratar vi mycket med barnen om vad vi har gjort och vad vi har 

vi lärt oss... Jag ser absolut möjligheter, det mesta kan vi få tag på digitalt idag. Så det är bra att ha 

som en bank att gå tillbaka till. Där man kan samla alla dokument, utvärderingar och papper så att det 

är lätt att hitta” (A-FSK 3). 

 

A-FSK 4 och A-FSK 3 uttrycker att dokumentation underlaget är både bärande och 

betydande för förskolans SKA och bygger på en historia av den bedrivna verksamheten.  Det 

skapar dokumentationsunderlag, som kontinuerligt behövs samlas in och utövas för att SKA 

kunna bedrivas menar förskollärarna. Underlaget ger efterföljt möjlighet till att kunna 

bedriva en analys, utvärdering och uppföljning inom SKA (Håkansson, 2021, s. 112–113). 

Vidare nämner A-FSK 4 och A-FSK 3 att digitala resurser har varit medierande för att kunna 

samla dokument effektiviserat arbetet och i följd har förskollärarna kunnat gå tillbaka bland 

dokumentationer på ett enklare sätt, när det via digitala medierande verktyg är samlat under 

ett och samma delade dokument via datorn och iPaden. Det kollegiala samarbetet mellan 

förskollärarna och i form av digitala kulturella redskap möjliggör att kunna dela arbetsmallar 

samt approprierande gemensamma reflektioner inom SKA. Det effektiviserar och möjliggör 

likvärdiga grund mallar att utgå ifrån på så vis, diskuteras vidare med förskollärarna. Att 

dela språk och tanke, bidrar med en god kvalitet inom SKA och att kunna driva arbetet framåt 

(Säljö, 2017, s. 256–259). Vid frågan om hur förskollärarna upplevde arbetet med 

utvärdering och uppföljning inom SKA nämnde två förskollärare följande:    
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Vi utvärderar och följer upp gemensamt i arbetslaget under våra arbetslag planeringar. Varje termin 

utvärderar vi också tillsammans hela terminens arbete och då använder vi alla våra dokumentationer 

som vi har gjort över tid... dels utvärderingarna från våra avdelningsmöten, bloggar, portfolion för att 

se om vi lyckades se det enskilda barnet... Underlagen har vi för att kunna utvärdera, så att det blir så 

enkelt som möjligt så att vem som helst skulle kunna använda det... Men samtidigt är det här... vart är 

vi, vart ska vi och hur ska vi ta oss dit... Dessa frågor använder vi oss alltid av (A-FSK 1). 

 

Om man inte har med utvärdering, så blir dokumentation bare en fasad. För mig blir det som att 

utvärdering ger dokumentationen en betydelse. När vi har samlat underlag genom dokumentation och 

sedan sitter vid våra möten och ska utvärdera och följa upp så har vi väldigt mycket att gå på, då har 

man verkligen konkreta saker att gå på och det blir väldigt tydligt (A-FSK 2). 

 

I citaten ovan uttrycker förskollärarna A-FSK 1 och A-FSK 2 att insamling av underlag är 

betydande och avgörande för SKA för att det ska kunna bedrivas i förskolan. Utvärdering 

behövs enligt A-FSK 2 för att dokumentation ska få en meningsfull betydelse, där det 

innebär i att analysera och reflektera över det insamlade underlagen från verksamhetens 

dagliga pedagogiska arbete. A-FSK 1 nämner att det kollegiala arbetet och möten 

tillsammans har varit betydande för deras verksamhet, utvärdering och uppföljning i den 

bemärkelsen att bedriva det pedagogiska arbetet inom SKA. Förskollärarna beskriver också 

att utvärdering och uppföljning är betydande för att kunna följa barnens lärande och 

utveckling i det fortlöpande arbetet i relation till förskolans strävansmål. SKA utför både 

genom materiella artefakter nämner förskolorna i form av olika digitala verktyg där de 

samlar dokument. Det sker också språkligt och kulturellt genom att pedagogerna 

tillsammans kontinuerliga har möten och samtala gemensam och bedriver arbetet inom SKA 

(Håkansson, 2021, s. 71–72 och 75–77; Säljö, 2017, s. 253–254). Många andra respondenter 

upplever däremot att tiden inte räcker till, då arbetet känns komplext och omfattande inom 

arbetet med SKA:  

 

Det är bra med utvärdering men det kan vara lite luddigt ibland... det är svårt att få till det och vår 

arbetsplan är alldeles för omfattande... det kan bli hela uppsatser... och att sätta tumme på vad vi ska 

göra... det är svårt (A-FSK 5).  

 

Vi tittar tillbaka på vart vi är, vart vi ska jobba med, vart vill vi komma och vad resultatet blir och alla 

delarna gör att vi kommer fram till om vi nådde ett specifikt mål eller om resultatet blev något annat 

i slutändan… Det är ett ganska mäktigt arbete och just det där med att hålla planerings formulär vid 

liv (A-FSK 6). 

 

A-FSK 5 och A-FSK 6 upplever att arbetet med SKA är komplicerat och mäktigt och det 

här kan eventuellt tolkas bero på att förskollärarna inte har fått tillräckligt med planeringstid 

(Håkansson, 2021, s. 71–72). Det kan möjligen behövas mer planeringstid för att 

förskollärarna tillsammans ska kunna känna sig trygga och bekväma i arbetet, då de upplever 

att arbetet är mäktigt. 

    Resultatet av analysen i delstudie två synliggjorde sammanfattningsvis att förskollärare 

upplever att uppdrag inom det digitala användandet och SKA upplevs både komplext och 

omfattande och många förskollärare upplever en tidspress när det kommer dessa områden. 

De hade även svårigheter i att definiera adekvat digital kompetens. Samtliga förskollärare 
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nämner att digitala resurser däremot har möjliggjort arbetet med SKA till det positiva. 

Digitala verktyg kan synes användas som ett medierande redskap och kan bidra med en 

stöttning för förskollärares arbete inom SKA, där förskollärarna framför allt upplever att 

kommunikation mellan hem och förskola underlättats. Förskollärarna uttrycker däremot att 

det finns en kunskapsklyfta inom det digitala användandet bland kollegorna. Där de påpekar 

att en bidragande faktor är den snabba tillväxten av digitalisering i samhället och innebär 

hänger inte med i utvecklingen. Förskollärarna upplever att det behövs ett kollegialt lärande 

och utbyte i ämnet, för att alla pedagoger ska få samma likvärdiga digitala kompetens och 

lika bekväma i användandet. Både analog och digitala resurser upplevdes som betydande 

komplement för att möta alla individers behov och förståelse.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare från olika kommuner arbetar med 

digitalisering inom sin verksamhet och i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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8. Diskussion  

I det här kapitlet kommer delstudiernas resultat och analys att diskuteras i relation till 

varandra, för att synliggöra vilka skillnader som finns bland förskollärarnas uppfattningar. 

Då syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare från olika kommuner 

arbetar med digitalisering i sin verksamhet och inom SKA. Inledningsvis kommer studiens 

första frågeställning att diskuteras och besvaras efterföljt av andra och tredje 

frågeställningarna.  

8.1 Vilka skillnader finns det mellan förskolor inom kommuner som 

lyfter fram digitalisering som ett fokusområde respektive kommuner 

som inte gör det?  

En skillnad mellan förskollärarna inom delstudie ett (1) och delstudie två (2) noterades i 

relation till deras bakgrunder, erfarenheter och användande inom det digitala. Där 

förskollärarna från delstudie ett (1) hade både utbildning inom det digitala användandet och 

där hälften av förskollärarna hade ett särskilt uppdrag inom det digitala området i sin 

förskola. De förskollärare som svarade att de inte hade någon särskild utbildning, lyfte dock 

fram att de av eget intresse för det digitala har bidragit till deras egna lärande och 

kunskapsutveckling. I delstudie två (2) svarade förskollärarna däremot att de inte hade någon 

särskild utbildning eller uppdrag inom det digitala. Dock med undantag från ett fåtal 

förskollärare som nämnde att de hade gått en kurs via kommunen för längesen som de själva 

ansåg inte var aktuell kunskap längre. Samtliga av förskollärarna i delstudie två (2) upplevde 

att digitalisering behövs lyftas mer för att pedagogerna i förskolan ska kunna känna sig 

trygga i ämnet, vilket även förskollärarna i delstudie ett (1) lyfte fram. Däremot menade 

förskollärarna från båda delstudierna att det behövs mer tillgång och resurser av digitala 

verktyg för att förskolorna ska kunna bedriva arbetet framåt. Grönlund (2018) betonar att 

digitalisering i förskolan inte sker av sig självt utan, kommuner har ett särskilt ansvar att 

implementera resurser till förskolor för att arbetet med digitalisering ska kunna bedrivas. 

Han lyfter även fram att det är kommunerna som ansvarar för att ge ekonomiska 

förutsättningar för att bedriva ett arbete med digitala resurser samt att se till att det finns 

möjlighet för pedagoger att få fortbilda sig för att utveckla sin digitala kompetens (Grönlund, 

2018). I och med att förskollärarna från delstudie ett (1) och delstudie två (2) arbetar för 

kommuner där fokus på digitalisering ser olika ut kan det således vara en förklaring till den 

markanta skillnaden. Med det sagt, bör det förtydligas att denna skillnad ska tolkas som att 

förskollärarna som arbetar för kommuner inom delstudie två (2) inte bedriver ett 

digitaliseringsarbete. Skillnaderna som noterats riktas mot de olika resurser och satsningar 

inom det digitala användandet som kommunerna från de olika delstudierna möjliggör. Det 

kan i sin tur synliggöra en förståelse för varför förskollärarna i delstudie två (2) upplevde att 

det fanns en kunskapsklyfta mellan pedagogerna på deras förskolor. Som kan kopplas bero 

på att pedagogerna inte har fått tillgång till stöd och resurser i form av utbildning inom 

digitalisering och kunskapsutveckling inom ämnet. Forskaren Heikkilä (2019) understryker 

vikten av att besitta digital kompetens som en viktigt samhällsbärande kunskap i den 
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digitaliserade samhället som vi lever i idag (Heikkilä, 2019, s. 144). Kjällander (2019) lyfter 

fram att det är således en väsentlig del i arbetet med digitala verktyg för förskolläraren att 

besitta digital kompetens för att kunna arbeta med digitalisering på ett medvetet sätt och 

även med syfte som går i linje med förskolans styrdokument. En möjlig förklaring till den 

osäkerhet och oro som förskollärarna känner inför användandet av digitala verktyg kan 

således bero på en avsaknad av introduktion och fortbildning inom digitalt användande 

(Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42; Kjällander, 2019, s. 24).  

    Delstudierna resultat och analys visade även en markant skillnad på förskollärarnas 

planeringstid. I delstudie ett (1) hade förskollärarna i snitt 3–5 planeringstimmar i veckan 

och nämnde att de ofta kunde få ytterligare planeringstid utöver det här. I delstudie två (2) 

hade förskollärarna i snitt 0–3 planeringstimmar i veckan och många upplevde att 

planeringstiden inte var tillräcklig och ibland fick även planeringstimmar prioriteras bort och 

därav fanns det respondenter med i snitt 0 planeringstimmar i veckan. Håkansson (2021) 

menar att planeringstid är betydande för arbetet med SKA, för att förskollärarna och 

arbetslagen ska kunna ges möjlighet till att utvecklas pedagogiskt och inom ämneskunskap 

och för att bedriva en verksamhet med god kvalitet (s. 71–72). 

8.2 Hur uppfattar förskollärare uppdraget att tillämpa digitala 

verktyg i sin verksamhet? 

Förskollärarna i delstudie ett (1) hade en generell positiv och trygg inställning i användandet 

av det digitala. Majoriteten av förskollärarna lyfte fram de digitala verktygen som en 

främjande resurs när det används på rätt sätt och i rätt syfte. Där de menade att det handlar 

om att använda de digitala verktygen som ett komplement och inte substitut samt vikten av 

att implementera det digitala i det analoga och att låta dessa två samverka med varandra 

(Kjällander, 2019, s. 24; Kyrk Seger, 2020, s. 34). Förskollärarna i delstudie två (2) 

övergripande känsla och förhållningssätt i relation till det digitala användandet i förskolan 

upplevs som komplext och utmanande, där majoriteten av förskollärarna upplevde att de 

saknade digital kompetens för att arbete med de digitala verktygen. En bidragande faktor 

som de lyfte fram i förhållande till det var att de inte har tillgång till så mycket digitala 

verktyg samt att vissa poängterade att de material de har tillgängligt i verksamheten inte 

alltid fungerade. Det blir en utmaning i arbetet med de digitala verktygen då det krävs att det 

ska finnas tillgängligt för att möjliggöra en implementering på liknande sätt som 

förskollärarna lyfte fram i delstudie ett (1) (Morgan m.fl., 2016, s. 2, 5 och 24). Där visas 

ytterligare en skillnad mellan förskollärarna från vardera delstudier, då tillgängligheten av 

digitala verktyg samt variation var betydligt högre och fler hos förskollärarna från delstudie 

ett (1). Genom att se det digitala verktyget som en resurs som de lyfts fram i delstudie ett 

(1), att det kan verka som ett stöttande verktyg inom det digitala lärandet som ett medierande 

kulturellt redskap. Det blir främjande för både barn och vuxna att kunna appropriera digitala 

kunskaper och färdigheter som förskolans styrdokument understryker. Detta synliggör 

möjliga hämmade konsekvenser det innebär för barns multimodala lärande inom det digitala 

användandet när digitala verktyg används på ett restriktivt och begränsat sätt till följd av 

olika skäl (Kjällander, 2019, s. 21–22 och 25; Säljö, 2017, s. 253–254, 256 och 258). 
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   Även om kunskaperna kan se olika ut inom det digitala användandet bland förskollärarna, 

så råder det ändå en medvetenhet över att digitala verktyg bör tillämpas inom förskolans 

verksamhet. Där komplexiteten snarare uppstår är i förhållande till hur det kan lyftas fram i 

ett kollektivt och meningsfullt sammanhang inom undervisningen. Som kan kopplas till det 

digitala verktygens multimodalitet, det antyder således en indikation på att det återigen är 

viktigt att förskollärarna får rätt förutsättningar samt stöttning i att utveckla digital 

kompetens. Ett exempel som forskaren Kyrk Seger (2020) nämnde kan den digitala 

kompetensen handla om att förskolläraren behöver besitta kunskap om den digitala och 

analoga samverkan i verksamheten och när det lämpar sig att tillämpa det ena eller det andra 

(Kyrk Seger, 2020, s. 34; Morgan m.fl., 2016, s. 2, 5 och 24). Dels kan betydelsen av att 

förskolläraren ska besitta digital kompetens ses i förhållande till,  att det kan bidra till att ta 

ställning gentemot den rådande medierapportering där det är vanligt förekommande att 

digitalt användande lyfts fram i en negativ kontext.  Med beaktning till att förskolans 

digitaliseringsprocess ingår i Sveriges digitaliseringsstrategi, så undgår det inte att bortse 

ifrån att digital kompetens är en förutsättning för att kunna bemöta dessa två aspekter (Kyrk 

Seger, 2020, s. 16 och 20; Regeringen, 2017, s. 3 och 5–7).    

8.3 Vilka digitala verktyg använder förskollärarna sig av inom SKA? 

Berörande frågeställningen gällande vilka digitala verktyg som förskollärarna använder sig 

av inom SKA, nämnde förskollärarna från båda delstudierna att de använder sig av främst 

förskolans lär-plattform i informations- och kommunikations syfte med förskolans olika 

aktörer. De lyfte även fram användandet av lär-plattformen i dokumentationssyfte för att 

synliggöra verksamheten som bedrivs. Förskollärarna lyfte även fram virtuella mötes-

plattformar som en digital resurs i arbetet med det SKA, dels för digitala möten med kollegor 

och ledning samt för att kunna använda sig av funktionen för att dela dokument (Eidevald, 

2017, s. 140; Håkansson, 2021, s. 112–113). Förskollärarna från delstudie ett (1) tillämpning 

av dessa digitala verktyg och resurser inom SKA, menar både bidrar till barns och kollegors 

delaktighet och inflytande samt att det underlättar arbetet när det kommer till att följa upp 

och utvärdera förskolans verksamhet. Detta menade förskollärarna var både ett främjande 

och effektivt arbetssätt där de ser stora möjligheter i användandet av de digitala verktygen 

och resurserna som förskolorna använder sig av. Å andra sidan, när det kommer till hur 

förskollärarna från delstudie två (2) kände inför användandet av dessa verktyg inom SKA, 

upplevde några förskollärare att det var ett givande verktyg och beskrev det som en 

medierande resurs i den bemärkelsen att det har bidragit till ett minskat pappersarbete 

(Sheridan, Williams & Sandberg, 2012, s. 135 och 145).  

    Sammanfattningsvis kunde inga större skillnader upptäckas mellan förskollärarna från 

respektive delstudier i vilka digitala verktyg som förskollärarna använder sig av inom SKA. 

Däremot när det kommer till hur förskollärarna uppfattar och känner inför användandet av 

digitala resurser inom SKA så skiljer sig upplevelserna från respektive delstudier åt. I och 

med att planeringstid ser olika ut i vartdera delstudier kan det här vara en påverkansfaktor. I 

delstudien ett (1) uttryckte sig mestadels av förskollärarna att de upplevde en säkerhet i 

användandet av digitala verktyg inom SKA. Det skulle möjligtvis kunna tolkas i relation till 

att förskollärarna i delstudie ett (1) både har mer planeringstid än förskollärarna ifrån 
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delstudie två (2). Det i sin tur kan även tydas att förskollärarna från delstudie ett (1) 

möjligtvis har tillgång till flera tillfällen med chans till kollegiala möten där digitalt 

kunskapsutbyte kan ske samt tid för att lära sig.  

   Tillskillnad från delstudie två (2) nämnde majoriteten av förskollärarna att de relaterar 

arbete med digitala verktyg inom SKA med en stress. Med åtanke till att 

dokumentationsarbetet innefattar ett tidskrävande reflektionsarbete, lyfter förskollärarna 

från både delstudierna fram att dokumenationsarbetet ger en förutsättning för det fortlöpande 

arbetet, för att kunna utvärdera samt följa upp förskolans verksamhet för att säkerställa en 

god kvalité. Kopplat till att det är ett omfattande och tidskrävande reflektionsarbete behövs 

således en utsatt planeringstid, vilket är något som inte alltid finns tid för. Det blir ett 

synliggörande för betydelsen av att kommunen och förskolans ledning skapar förutsättningar 

för att pedagoger ska kunna mötas under avsatta tider (Håkansson, 2021, s. 71–72 och 112–

113; Grönlund, 2018).  

    Där man tar vara på den kompetens som finns i kollegiet, där exempelvis förskollärare 

som har mer digital kompetens ska kunna stötta sina kollegor i det digitala användandet 

(Håkansson, 2021, s. 71–72; Skolverket, 2022). Det i sin tur kan möjliggöra för de kollegor 

som känner sig osäkra i användandet och implementeringen av digitala verktyg, befinner sig 

i en vidd för att kunna appropriera nya kunskaper som kan främja deras digitala kompetens. 

Det i längden innebär i förhållande till barnens lärande och möjlighet till att utveckla adekvat 

digital kompetens främjas (Säljö, 2017, s. 260–261). 
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9. Konklusion  

Delstudiernas resultat och analys har bidragit med att synliggöra att en stor andel av 

förskollärarna upplever det digitala arbetet och SKA som både komplexa men viktiga 

uppdrag inom förskolan. Där det råder osäkerhet i de digital användandet till följd av brist 

på digital kompetens där många förskollärare menade att det inte fanns tid för att få hjälp 

och stöttning i att utveckla digitala kunskaper. En möjlig förklaring till att förskollärare 

upplever uppdragen så olika kan ses i förhållande till förskolans digitaliseringsarbete och i 

relation till SKA, som omfattas av vaga och relativa begrepp som adekvat digital kompetens 

och kvalité. Där läroplanens (2018) riktlinjer och strävansmål belyser om att det ska arbetas 

med, men det beskriver inte hur det ska gå till praktiken. Det lämnar således ett stort 

tolkningsutrymme där förskollärare förväntas utifrån sina kunskaper och färdigheter inom 

respektive område implementera digitala verktyg och resurser som ett stöttande medierande 

redskap i arbetet inom SKA (Håkansson, 2021, s. 16 och 36; Lpfö 18, s. 7 och 18). I linje 

med forskarna Dahlberg, Moss och Pence (2014) mening om att kvalité är kontextbundet 

och socialt konstruerat, kan även adekvat digital kompetens likaså förstås. Med ett sådant 

perspektiv väcker det således frågor om varför och för vem är det kvalité och varför och för 

vem är det adekvat (Dahlberg, Moss & Pence, 2014, s. 167 och 192).  

    En gemensam slutsats baserat på förskollärarnas svar från respektive delstudier är att vi 

ser ett behov av mer stöttning till pedagoger i att få utveckla digital kompetens och framför 

allt att det behöver skapas rätt förutsättningar för att det ska ske. Där riktar vi fokus på 

ledarskapet på kommunalnivå och ledningsnivå som ansvarar för att förskolor och pedagoger 

får rätta förutsättningar. Där det behövs arbetas mer aktivt och kontinuerligt för att stötta 

förskolors verksamhet, för att bli rustade i att bemöta och arbeta med styrdokumentens 

riktlinjer och strävansmål berörande det digitala arbetet och SKA. Det i sin tur möjliggör att 

förskolans kvalité säkras och bibehålls genom tiden. I vår mening antyder det på att det 

behövs tydligare direktiv och konkretisering i hur arbetet med digitala verktyg och SKA ska 

bedrivas inom förskolans verksamhet. Främst ser vi de främjande effekter som det kan ha på 

förskollärarnas kompetensutveckling via kollegialt lärande och fortbildning. 

9.1 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att titta närmre på vad som ligger bakom att vissa kommuner 

satsar mer eller mindre på förskolors digitalisering. Där det kan vara intressant att undersöka 

vilka de bakomliggande faktorer är där man tittar på det ur ett socioekonomiskt perspektiv, 

exempelvis vilka ekonomiska förutsättningar och resurser har olika kommuner som tillåter 

de att implementera en allt större digitaliserings satsning eller inte. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

 

Intervjuguide  
  

Intervjuperson:  

Tid & datum:  

Förskolans namn:  

   

Faktafrågor (Denna del spelas inte in):  

   

Hur gammal är du?   

Svar:  

Vilken åldersgrupp arbetar du med?  

Svar:  

Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

Svar:  

Hur många timmar i veckan har du planering?  

Svar:  

Hur många är ni i ditt arbetslag?   

Svar:  

Har du något särskilt uppdrag i din förskola?  

Svar:  

Har du någon särskild utbildning inom digitalt användande?  

Svar:  

Klockslag för påbörjad inspelning:   

   

Frågor om digitala verktyg  

 

Introduktionsfrågor  
 

1. I förskolans läroplan benämns det att vi ska arbeta med digitala verktyg: 

Vilka digitala verktyg har ni på förskola tillgång till? Och vilka använder du 

och ditt arbetslag i er verksamhet?   
 

• Kan du ge något exempel på hur ni gör i praktiken?  

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?   

 

2. Läroplanen tar även upp att barn ska få möjlighet att utveckla adekvat digital 

kompetens? Hur uppfattar du de uppdraget?  

• Kan du ge något exempel på hur ni gör i praktiken?  

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  
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Nyckelfrågor  
 

3. Använder du några särskilda digitala resurser för att ge barn inflytande och 

delaktighet i undervisningen?   

• Kan du ge något exempel på hur ni gör i praktiken?  

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  

  

4. Använder du några särskilda digitala resurser som stöd för att kommunicera 

med vårdnadshavare för att synliggöra ert arbete i verksamheten?  

• Kan du ge något exempel på hur ni gör i praktiken?  

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  

  

5. Använder du några särskilda digitala resurser som stöd för att kommunicera 

med annan personal t.ex. rektorn, andra arbetslag etc. för att synliggöra ert 

arbete i verksamheten?   

• Kan du ge något exempel på hur ni gör i praktiken?  

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  

  

Frågor om systematiskt kvalitetsarbete  
 

Introduktionsfrågor  

6. Som en del av förskolans uppdrag ingår det att arbetslaget ska bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Hur uppfattar du de uppdraget?  

• Kan du ge något exempel på hur ni gör i praktiken?  

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  

  

Nyckelfrågor  

7.  Vad innebär dokumentation för dig?   

• Använder du och arbetslaget några särskilda digitala 

verktyg/resurser/program inom det?   

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  

8. Vad innebär utvärdering för dig?  

• Använder du och arbetslaget några särskilda digitala 

verktyg/resurser/program inom det?   

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?   

9. Vad innebär uppföljning för dig?   
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• Använder du och arbetslaget några särskilda digitala 

verktyg/resurser/program inom det?   

• Hur känner du inför det?  

• Tycker du att det fungerar?  

• Om inte, varför? Vad gör ni i stället?  

    

Avslutning:  
 

10. Vilka möjligheter ser du med att arbeta med digitala verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet?  
 

11. Vilka utmaningar ser du med att arbeta med digitala verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet?  
 

12. I arbetet med digitala verktyg och det systematiska kvalitetsarbetet, upplever 

du någon skillnad på hur ni arbetade innan och efter pandemin?  
 

- Kan du ge några exempel?  

- Hur känner du inför det?  
 

13.  Nu börjar intervjun att lida mot sitt slut, finns det något som du vill tillägga? 

eller har du någon fråga till mig?  

   

Klockslag för avslutad inspelning:  

   

  



49 

 

Bilaga 2  

  

Informations- och medgivande brev  

  

Information och medgivande till deltagande i en studie om 

digitala verktyg inom det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan  
  

Studien utförs av Sandra Arnoldsson och Malin Johnson Kröger som går sista terminen på 

Förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet.  

 

Allmän info om studien: Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar 

och använder sig av för digitala verktyg inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua förskollärare. Vi kommer att samla 

in data genom ljudinspelning och skriftliga anteckningar. Datainsamlingen kommer att ske 

under oktober-november månad. Insamlade data kommer att analyseras under innevarande 

termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del 

av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter och ljudinspelningar vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt. 

Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd.   

 Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss!  

 

 Uppsala  
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