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Sammanfattning 

Idag föds barn in i ett samhälle som präglas av digitalisering, därmed blir digital kompetens 

en nödvändig del av barns uppväxt. Digital kompetens hos både barn, förskollärare 

och pedagoger är något som kontinuerligt är i behov av utveckling då samhället blir alltmer 

digitaliserat. Denna studie utgör förskollärares perspektiv och syftar på att undersöka vilken 

syn förskollärare har gällande undervisning med digitala verktyg samt hur det kan se ut i 

praktiken. Forskningsfrågorna i studien fokuserade på möjligheter samt utmaningar 

förskollärarna såg med digitala verktyg, vilken typ av undervisning förskollärarna använder 

sig av vid användning av digitala verktyg, och hur de inkorporerar digitala verktyg för att 

främja utveckling av barns digitala färdigheter. Studien bygger på kvalitativa intervjuer samt 

observationer på fyra olika förskolor. Denna studie använder sig av både den sociokulturella 

och multimodala teorin. Resultaten i studien visar att det både finns möjligheter och 

utmaningar i arbetet med digitalisering i förskolan. Vidare visar resultaten att förskollärarna 

oftast använder digitala verktyg i samband med andra undervisningsområden i syfte för att 

utveckla och fördjupa undervisningen. Det pedagogiska innehållet visade sig vara lika 

viktigt som den didaktiska planeringen och digitala kompetensen hos pedagoger. 

Fortsättningsvis framkom det olika tillvägagångssätt i hur förskollärarna stöttar utveckling 

av barns digitala färdigheter som exempelvis användning av relevanta begrepp. Till sist visas 

det även i resultatet att innehållet av undervisningen med digitala verktyg oftast bidrog till 

att främja utveckling av digitala färdigheter som barnen kommer ha nytta av i framtiden. 
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Vi vill rikta ett stort tack till alla förskollärare som deltog och alla andra som möjliggjorde 

denna studie. 
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1. Inledning 

Digitalisering och digitala verktyg är något som har genomsyrat hela vår utbildning och 

framför allt vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning). I förskolans läroplan finns riktlinjer 

gällande arbetet med digitala verktyg i undervisningen samt att utveckling av adekvat digital 

kompetens ingår i förskolans utbildning. I Sverige antogs även en nationell 

digitaliseringsstrategi 2017 som behandlar strävan efter digital kompetens som en central del 

där förskolan också ingår. Vi som blivande förskollärare anser att ämnet digitalisering är 

aktuellt att undersöka eftersom det är något förskollärare arbetar praktiskt med, och det 

är då angeläget och relevant att utveckla kompetenser inom ämnet.  

Idén om att göra denna studie och intresset för digitaliseringen i förskolan växte fram 

under våra tidigare VFU- perioder som genomfördes i Uppsala och Järfälla. Under dessa 

VFU-perioder upplevde vi olikheter gällande synsätt och tillvägagångssätt mellan de olika 

förskolorna och förskollärarna. Dessa olikheter kunde handla om ekonomi, resurser, 

kunskapsskillnader och engagemang. Vi upplevde även att det fanns osäkerheter hos 

förskollärarna kring deras egen digitala kompetens samt om digitaliseringen i förskolan 

som är under ständig utveckling. Olikheterna som upplevdes väckte ett intresse hos oss om 

olika synsätt förskollärare har på digitalisering samt hur användandet av digitala verktyg kan 

se ut i praktiken.  
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2. Bakgrund 

Barn i vår tid föds in i ett digitaliserat samhälle där utvecklingen av den digitala kompetensen 

blir en naturlig del i deras barndom och uppväxt. Därmed ses digitaliseringen som en 

självklarhet. Det i sig kan skapa digitala klyftor i och med att inte alla barn har med sig 

samma förutsättningar hemifrån (Bruce & Riddersporre, 2019, s. 42). De barn som inte får 

möjligheten till att utveckla digital kompetens i ung ålder kan riskera att hamna i ett digitalt 

utanförskap, vilket kan resultera i att det blir svårare för dessa barn att i framtiden kunna 

använda de olika digitala verktygen (Dunkel, 2019, s. 288). Här har förskolan en central roll 

där läroplanen bland annat lyfter fram att barnen ska få förutsättningar att utveckla både ett 

ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt till digitala verktyg, vilket på sikt ska möjliggöra 

förståelse för värdering av information samt möjligheter och risker inom det digitala (Lpfö 

18, 2018, s. 9).  

År 2017 beslutade dessutom regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi som 

sträcker sig över olika samhällsområden och skapar en gemensam strävan för regeringens 

digitaliseringspolitik gällande ett hållbart digitaliserat Sverige. Den nationella 

digitaliseringsstrategins syfte är att landet ska inneha en ledande roll inom digitalisering, 

samt upprätthålla digital kompetens. Skolväsendet har därmed en angelägen betydelse att ge 

förutsättningar att utveckla förståelse för digitaliseringens påverkan både på individen och 

samhällets utveckling, samt att nyansera förmågan att använda och skapa med digital teknik. 

Vidare syftar strategin även till att barn såväl som vuxna ska utveckla kunskaper som är 

relevanta och nödvändiga att ha i livet och arbetslivet (Regeringen, 2017, s. 3).  

För att ständigt kunna utveckla sin digitala kompetens behöver barn inom förskola och 

skola få förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor som gör det möjligt att arbeta 

vidare kring. Därmed kan digitalisering ses som en pågående process (Regeringen, 2017, s. 

6). Utveckling av adekvat digital kompetens ingår även i läroplanen för förskolan där det 

lyfts fram att barnen ska få förutsättningar att utveckla en förståelse för den vardagliga 

digitaliseringen (Lpfö 18, 2018, s. 9). Då läroplanen beskriver vad digital kompetens bör 

innebära, kan tolkning av arbetet gällande utveckling av digital kompetens i förskolan inneha 

olika tillvägagångssätt och praktiken se annorlunda ut. Inom den nationella 

digitaliseringsstrategin belyses det även att alla barn ska få möjlighet att utveckla adekvat 

digital kompetens. Regeringen tydliggör att uttrycket adekvat digital kompetens används för 

markering av den kontinuerligt utvecklande innebörden av digital kompetens. Därmed 

används adekvat digital kompetens som uttryck för att det inte är möjligt att specificera en 

bestämd kunskap för digital kompetens i och med att den kontinuerligt är i behov av 

utveckling utifrån barns förutsättningar, men även utifrån krav från samhället (Regeringen, 

2017, s. 7).  

Digital kompetens hos lärare, anpassning av digitala verktyg och utmaningar som både är 

konkreta och möjliga för barnen att åstadkomma är angivna framgångsfaktorer, enligt 

riksdagen samt Digitaliseringskommissionen. För att dessa ovanstående faktorer ska bli 

framgångsrika krävs det att förskollärare, lärare samt annan personal är grundligt insatta i 

användandet av digitala verktyg. Däribland ingår det att förskollärare, lärare och annan 

personal har det pedagogiska värdet och barns olika behov av anpassning och förutsättningar 

som utgångspunkt i bedömning gällande valet av digitala lärresurser. I brist på digital 
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kompetens konstaterar riksdagens översiktsrapport att konsekvenserna kan leda till att 

digitala verktyg och lärresurser brukas felaktigt, vilket riskerar att orsaka distraktioner och 

stress (Regeringen, 2017, s. 8). 

Den senaste uppföljningsrapporten av den nationella digitaliseringsstrategin gjordes av 

Skolverket 2021 i syfte att ge en bild över det nationella läget inom skolväsendet, samt hur 

verksamheterna arbetar mot målen inom strategin. Fastän uppföljningen visar att 

moderniseringen av skolväsendet utvecklas mot det positiva, kvarstår arbetet för att kunna 

uppnå målen inom strategin (Skolverket, 2022). I uppföljningsrapporten framgår det att 

behovet av kompetensutveckling finns inom flera områden enligt både förskolepersonal och 

lärare. Både lärare och personal inom förskolan ansåg det vara nödvändigt att få 

förutsättningar för att kunna utveckla digital kompetens under utbildning såväl som under 

anställning. Grundläggande kunskaper inom digitala verktyg ansåg de flesta inom bland 

annat förskola ha tillräckliga kunskap om i förhållande till deras roll. Dock upplevde 

förskollärare och lärare brist på kunskap inom ett antal andra områden. Rapporten visade att 

mer än hälften av förskolepersonalen och lärarna ansåg sig sakna tillräckliga kunskaper 

gällande valet och användningen av digitala verktyg för barn i behov av anpassningar. 

Avslutningsvis tar rapporten upp lärare vars bedömning är att det finns ett avsevärt behov 

av kompetensutveckling inom programmering, nätsäkerhet och källkritik (Skolverket, 2021, 

s, 87). 

År 2018 färdigställdes den nya läroplanen för förskolan och är den läroplan förskolan 

utgår från idag, Lpfö 18. Läroplanen tar upp många olika begrepp och beskrivningar med 

associering till digitalisering, samt att begreppet införts i läroplanen. Digitalisering i Lpfö 18 

är en del av förskolans uppdrag och utbildning med strävan att skapa möjligheter för barns 

utveckling för adekvat digital kompetens, och utgår från den digitalisering barn möts av i sin 

vardag (Lpfö 18, 2018, s. 9). Digitala verktyg och digital teknik är två begrepp i dagens 

aktuella läroplan som kan tolkas vara ett förtydligande i förhållande till begreppen 

multimedia och informationsteknik som användes i den tidigare läroplanen från 1998 (Lpfö 

98, 1998, s. 7). I Lpfö 18 förtydligas även digitala verktyg och tekniker som ingår när barn 

skapar och konstruerar (Lpfö 18, 2018, s. 9). Ansvar för att stimulera lärande och utveckling 

genom att ge förutsättningar för barn att använda digitala verktyg ligger enligt Lpfö 18 hos 

förskolläraren. Samtidigt ska förskolan idag sträva efter att inkorporera digitalisering inom 

berättelser, bilder och texter (Lpfö 18, s. 14).  
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka olika förskollärares förhållningssätt och 

tillvägagångssätt vid undervisning med digitala verktyg i förskolan. 

Studien utgår från nedanstående frågeställningar: 

• Vilka möjligheter och utmaningar ser förskollärarna i förhållande till arbetet med 

digitala verktyg i förskolan? 

• Vid vilken typ av undervisning använder sig förskollärarna av digitala verktyg?  

• Hur inkorporerar förskollärarna digitala verktyg i undervisningen för att utveckla 

barnens digitala färdigheter? 
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4. Forskningsläge 

  

I denna del kommer vi att presentera aktuell och tidigare forskning kring digitaliseringen i 

förskolan.  

4.1 Möjligheter och begränsningar med digitala verktyg utifrån 
pedagogers perspektiv 

  

En enkätstudie gjord av Otterborn, Schönborn och Hultén undersöker digitala lärplattors roll 

i relation till undervisningen i förskolan, där digitala verktygens utrymme, kvalitet och 

förhållningssätt undersöks utifrån förskollärares användande av tekniken (Otterborn m.fl., 

2019, s. 720). I studien framkom olika teman som representerar förskollärares perspektiv på 

möjligheter och begränsningar gällande användandet av digitala lärplattor i förskolans 

undervisning. Teman kopplade till fördelarna tar upp digitala lärplattors positiva verkan för 

ökad delaktighet och inflytande från barnen inom pedagogiska aktiviteter. Andra teman som 

uppkom lyfte digitala verktyg som ett pedagogiskt verktyg med möjligheter för anpassningar 

och enkel tillgång till information (Otterborn m.fl., 2019, s, 733).  

Brist på resurser som tid, utrustning och personal, samt brist på kompetens kunde relateras 

till tre kategorier vid uppkomst av begränsningar.  En kategori som uppkom kring 

utmaningar kunde även anses skapa fördelar. Kategorin syftar på att hanteringen kring barns 

inflytande i arbetet med digitala lärplattor både kan tolkas vara en utmaning, och öppna upp 

för ett inflytelserikt synsätt som förskollärarna ansåg vara en fördel (Otterborn m.fl., 2019, 

733-734). Här tolkar vi att nackdelarna som uppkom visade sig även kunna ses vara en fördel 

beroende på synsätt. Aspekten som tycks vara utmanande handlar om frågor kring hur 

mycket tid barn bör använda digitala lärplattor, men även vilket innehåll tiden med 

användandet av digitala lärplattor ska ha (Otterborn m.fl., 2019, 733-734).  

Marklund genomförde en studie där förskollärares uppfattningar kring digital lek i 

förskolan undersöktes (Marklund, 2019, s. 167). Resultatet fokuserade på de möjligheter och 

begränsningar som de olika förskollärarna uttryckte. Möjligheterna som uppkom var att 

lärplattor underlättade i undervisningen kring matematik, mångkultur och språk (Marklund, 

2019, s. 177). Användandet av lärplattor visade sig även utveckla färdigheter som ansågs 

kunna vara användbara i barnens framtid, och därmed tillföra nytta till deras barndom och 

lärande (Marklund, 2019, s. 179). En av de begränsningar som uppkom var att en del av 

förskollärarna upplevde utmaningar med föräldrar och kollegor som var negativt inställda 

till införandet av digitala verktyg och till den digitalisering som sker (Marklund, 2019, s. 

179). Begränsningarna var även att få tillräckligt med tid för digitala verktyg och de hade 

även svårt att se sin egen kompetens som tillräcklig kring ämnet då utvecklingen går så fort 

fram (Marklund, 2019, s. 178).  
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4.2 Det pedagogiska värdet i arbetet kring digitala verktyg  

  

En artikel skriven av Enochsson och Ribaeus (2021) innehåller gruppintervjuer med 

förskolepersonal från tre olika förskolor, där utgångspunkten för diskussionerna handlar 

om hur läroplansmål gällande digitalisering ses i förhållande till förskolans övergripande 

demokratiska uppdrag. Grupperna som intervjuades fick resonera kring deras 

tillvägagångssätt för samtal gällande demokrati och demokratiska synsätt kopplade till 

digitala verktyg samt barns digitala kompetens. Resultaten av gruppintervjuerna visar en 

märkbar variation av synsätt när det kommer till användandet av digitala verktyg, utveckling 

av barns digitala kompetens och att synsättet kunde kopplas till deras övergripande syn på 

demokrati (Enochsson & Ribaeus, 2021, s. 1087). Hos den intervjugrupp som använde 

digitala verktyg minst var det bland annat brist på egen digital kompetens hos både 

förskollärare och barnskötare en faktor för att inte använda digitala verktyg (Enochsson & 

Ribaeus, 2021, s. 1087).  

Brist på digital kompetens visar sig dock inte vara huvudorsaken i undersökningens 

resultat till att inte ofta använda digitala verktyg i barngrupperna. Resultaten i artikeln visar 

att en del av förskolepersonalen helt enkelt inte anser att digitala verktyg är så användbara i 

verksamheten. I en av intervjugrupperna uttrycktes det en gemensam syn på att digitala 

verktyg var bäst lämpade för vuxna och att barn i stället bör lära sig använda digitala verktyg 

utanför förskolan. Dock uttrycktes digitala verktyg vara hjälpsamma vid framtagning av 

fakta, samt för att träna på att lyssna och i turtagning men där digitala verktyg egentligen 

inte behövs (Enochsson & Ribaeus, 2020, s. 1092).  

En annan intervjugrupp uttryckte att digitala verktyg har en central roll för lärandet om 

demokrati. Deltagarna belyste då att det inte endast handlar om barnens liv i framtiden, men 

även om här och nu. Denna intervjugrupp konkretiserade hur digitala verktyg kunde 

användas för att bli en del i barns vardag (Enochsson & Ribaeus, 2021, s. 1098).  

4.3 Implementering av digitala verktyg i praktiken 

  

När det kommer till användandet av digitala lärplattor i praktiken visar en studie gjord av 

Otterborn, Schönborn och Hultén att förskollärare i Sverige har ett märkbart intresse och 

engagemang när det kommer till digitala lärplattor. Intresset och engagemanget syftar även 

på pedagogiska appar och resurser som är internetbaserade. Språk, naturvetenskap, 

matematik och teknik kopplat till förskolans läroplansmål samt att främja sociala och 

allmänna färdigheter, inkluderas i kunskapsområden gällande användandet av digitala 

lärplattor (Otterborn m.fl., 2019, s. 732).  

Resultaten utifrån studiens del som handlar om den pedagogiska verksamheten 

förskollärare bedriver med digitala lärplattor, visade att undervisningssituationerna som 

lyftes fram reflekterade merparten av läroplanens mål. Vilket enligt Otterborn m.fl. kan ge 

tolkning till att förskollärare alltmer aktivt inkorporerar digitala lärplattor i praktiken. 

Undervisningssituationer där programmering användes var framträdande i resultaten. 

Programmering och kritiskt tänkande som framkommande tema i resultaten kan tyda på att 
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ett större antal förskollärare finner det viktigt att utveckla användandet av digitala lärplattor 

(Otterborn m.fl., 2019, s. 733).  

Jahnke och Kumar genomförde en studie som undersökte hur lärare från förskolan upp 

till högstadiet implementerar iPads i sin undervisning för att nå lärande. Forskningsfrågorna 

som ställdes handlade om hur och varför lärarna använder sig av iPads samt vilka digitala 

didaktiska val de gör. Studien genomfördes genom 15 observationer och 13 intervjuer på sex 

olika skolor i Danmark. Vid observationerna samlade de in anteckningar, foton och 

videoobservationer under olika kategorier. Intervjuerna genomfördes genom en 

intervjuguide med 12 frågor som även de var indelade i olika kategorier. Vid analyserna 

studerades omfattningen av iPads i verksamheten och fokuserade på de lärare som använde 

iPads från medelhög till hög utsträckning (Jahnke & Kumar, 2014, s. 82–83). 

Resultatet av undersökningen visar att iPads ofta används av lärarna för att eleverna ska 

kunna producera eget innehåll och för att reflektera kring det de skapat snarare än för att 

konsumera redan befintligt material. Vilket gjorde det möjligt för lärarna att få insyn i 

elevernas lärande (Jahnke & Kumar, 2014, s. 86). Eleverna skapade exempelvis texter, 

målningar, berättelser och filmer.  Resultatet från studien visar att lärarna använde iPads för 

att fokusera på inlärningsprocessen snarare än för att bedöma lärandet (Jahnke & Kumar, 

2014, s. 86).  

4.4 Barns tillgång till digitala verktyg 

  

I Walldén Hillströms avhandling tar författaren upp samspelet mellan förskollärare och 

digitala medier i förskolan. Betoningen i analysen hamnar på barns deltagande i 

undervisningssituationer som innefattar digitala medier och digitala mediers integrering 

inom barns vardagliga aktiviteter. Den data som studien utgjorde innefattade två förskolor 

med barn mellan tre till fem år, samt fyra förskollärare. Metod vid observation och insamling 

av data utgjordes av videoinspelningar och fältanteckningar. Observationerna i avhandlingen 

visade bland annat att barn är medskapare när det kommer till organiseringen av digitala 

aktiviteter inom förskolan (Walldén Hillström, 2020, s. 6).  

I en av avhandlingens resultatdelar kommer Walldén Hillström fram till att de 

kompetenser som anses kritiska för att kunna vara delaktig i digitala aktiviteter har 

kopplingar till ett kollektivt samarbete där de medverkande genomför förhandlingar under 

processens gång. Genom förhandlingar under tidens gång med digitala medier kan barns 

olika digitala kompetenser komma till uttryck, samt att förhållningssätt och regler även 

relateras till barns förhandling mellan varandra i digitala aktiviteter (Walldén Hillström, 

2020, s. 110).  

Barnens hantering kring de institutionella förutsättningarna gällande organisering kring 

digitala aktiviteter inom förskoleverksamheten visade sig vara en central del i en av 

förskolorna som undersöktes. Tillgången till digitala medier utgjordes vara begränsad vilket 

påverkade barnens förutsättningar för hantering av digitala medier. I och med dessa 

begränsningar blev påföljden att barnen fick minimerade förutsättningar att själva få hantera 

digitala medier (Walldén Hillström, 2020, s. 110). I resultatet framkommer det även att 

förskollärarna stöttar barnen i aktiviteter med digitala medier genom att positionera barnen 
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rätt, nicka och humma instämmande, vilket möjliggör att barnen själva kan lösa situationer 

som uppstår (Walldén Hillström, 2020, s. 151).  

4.5 Digitala verktyg som en del i undervisningen 

 

I en studie gjord av Caiman och Kjällander tas det upp två olika exempel på hur förskollärare 

inkorporerar digitala verktyg i undervisningen (Caiman & Kjällander, 2019, s. 92-93). 

Undervisningstillfällena i studien använder sig av digitala verktyg i samband med andra 

teman, som i det här fallet är naturkunskap. Resultatet visar att en kombination av de digitala 

verktygen och de verkliga naturmötena möjliggör ett lärande inom de båda områdena 

(Caiman & Kjällander, 2019, s. 104). Det förutsätter att man både kan använda sig av de 

digitala möjligheterna samt olika biologiska material som har med naturen att göra En av de 

digitala möjligheterna framför författarna är att tillgången till information är effektiv och kan 

hjälpa till att följa upp barnens frågor och intressen. Digitala verktyg som resurs anses kunna 

ge barnen förutsättningarna att både kroppsligt och sinnligt få erfara kunskaper kring 

naturvetenskap (Caiman & Kjällander, 2019, s. 105). Digitala verktyg ses även i studien som 

ett komplement till andra resurser där både barnens digitala samt naturvetenskapliga 

handlingsreportoarer expanderas, och som gör att lärandet blir ännu mer betydelsefullt 

(Caiman & Kjällander, 2019, s. 106). Caiman och Kjällander menar att det är en fördel att 

kombinera erfarenheter från olika områden med både fysiskt material och virtuellt för att 

producera något nytt (ref. i Caiman & Kjällander, 2019, s. 107).  

4.6 Sammanfattning av forskningsläge 

  

Forskningen visar att det anses finnas olika fördelar och nackdelar med användandet av 

digitala verktyg i förskolan. De fördelar som bland annat uppkom var att digitala verktyg 

kan möjliggöra ökad delaktighet, ökat inflytande, enkel tillgång till information samt 

underlätta vid undervisning av matematik, mångkultur och språk. Digitala verktyg ansågs 

även vara lätt att anpassa utefter behov samt gynna barnens framtid, barndom och lärande. 

Nackdelarna var brist på resurser såsom tid för undervisning med digitala verktyg, tid för 

kompetensutveckling, utrustning, personal och didaktisk kompetens. En utmaning var även 

osäkerheter kring hur mycket tid barn bör använda digitala verktyg och vilket innehöll tiden 

med digitala verktyg ska ha, samt motsträvande vårdnadshavare och kollegor. 

 När det kommer till värdet i att arbeta med digitala verktyg visar forskningen att 

förskollärares syn är varierad. Vissa ansåg att det inte fanns något pedagogiskt värde i att få 

in digitala verktyg i verksamheten då de bland annat menade att de är anpassade efter vuxna, 

men även att barnen utvecklar användningen tillräckligt hemma. De som menade motsatsen 

uttryckte att de digitala verktygen kan gynna barnen i framtiden och att det kan vara 

hjälpsamt i verksamheten vid framtagning av fakta och vid träning på samspel och i 

turtagning. 

Forskningen visar även att intresset och engagemanget är stort hos förskollärare i Sverige. 

Det lyfts fram att förskollärare använder digitala verktyg vid språk, naturvetenskap, 
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matematik och teknik som alla kopplas till förskolans läroplan. Problemlösning genom 

programmering och kritiskt tänkande genom att söka efter fakta med hjälp av olika 

sökfunktioner ansågs även vara ett vanligt sätt att inkorporera digitala verktyg i praktiken. 

Fortsättningsvis visar forskningen att digitala verktyg användes för att producera eget 

innehåll snarare än att konsumera befintligt material för att få syn på olika lärprocesser. Olika 

lärprocesser kan även synliggöras i barnens förhandlingar mellan varandra i samspel med de 

digitala verktygen. Begränsningar av tillgång till digitala verktyg lyfts även fram som 

begränsande för barns förutsättningar till lärande. Till sist visar forskning att det är 

fördelaktigt att kombinera digitala verktyg i andra undervisningsområden för att dels 

fördjupa lärandet och hitta nya sätt att producera på. I relation till den tidigare forskning som 

ovan presenterats kombinerar denna studie bland annat synliggörandet för hur undervisning 

med digitala verktyg kan se ut i praktiken.  
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5. Teoretiskt perspektiv 

  

I denna del presenteras det sociokulturella perspektivet och den multimodala teorin där 

relevanta begrepp för studien utifrån de teoretiska utgångspunkterna beskrivs. Från det 

sociokulturella perspektivet har appropriering, mediering och sekundär socialisation 

används för att kunna analysera förskollärares förhållningssätt gällande undervisning med 

digitala verktyg i förskolan. Utifrån den multimodala teorin har begreppen transduktion, 

transduktionskedja och handlingsreportoar valts för att kunna analysera tillvägagångssätten 

som framkommer i resultatet samt hur digitala verktyg inkorporeras i 

förskoleverksamheten.   

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

  

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Lev Vygotskijs arbeten gällande språk, 

lärande och utveckling. Vygotskij fann människors utveckling utifrån både ett 

sociokulturellt och biologiskt perspektiv fascinerande, och han ville ta reda på hur dessa 

perspektiv samverkar (Säljö, 2017, s. 251). 

En dimension av traditionen handlar bland annat om betydelsen av sociala samspel i 

avseende för lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet är på så vis en social 

teori om lärande och utveckling som bidrar till förståelse för hur människor blir delaktiga i 

kunskaper och erfarenheter med hjälp av samspel inom olika aktiviteter. Centralt för lärande 

och utveckling är kommunikation och interaktion. Betoningen av samspel med andra utifrån 

det sociokulturella perspektivet i förhållande till lärande refererar kunskapen till något som 

inte förs över mellan människor, utan något som vi deltar i. Det sociokulturella perspektivet 

sätts inte i relation till en specifik pedagogik eller skola, utan avses kunna verka inom ramen 

i den vanliga skolan, samt inom normala omständigheter. De pedagogiska konsekvenserna 

grundar sig i hur man planerar samspelet mellan elever, elever och lärare samt på vilka sätt 

elever får förutsättningar att appropriera och vara delaktiga för olika slags kunskaper (Säljö, 

2017, s. 262).  

Enligt Säljö har det sociokulturella perspektivet en socialkonstruktivistisk kunskapssyn 

som betonar vikten av lärande kopplat till mänsklig samvaro, där skolan ska bidra till att 

eleven ska göras delaktig i de kollektiva kunskaperna som finns i samhället. Skolan 

möjliggör att eleverna kan appropriera kunskaper som är svårare att lära sig i andra miljöer. 

Vygotskij ansåg även att skolan har en central roll i att introducera barnen för de abstrakta 

och vetenskapliga kunskaper som är nödvändiga i det komplexa samhälle som vi lever i 

(Säljö, 2017, s. 263-264).  

5.1.1 Appropriering, mediering och sekundär socialisation 

 

För att beskriva och förstå lärande används begreppet appropriering inom den sociokulturella 

traditionen (ref. i Säljö, 2017, s. 258). Appropriering syftar på att individen blir bekant med, 
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samt lär sig att använda kulturella redskap (såsom fysiska samt språkliga) och förstå på vilket 

sätt de medierar världen (Säljö, 2017, s. 258). Begreppet mediering är ett centralt begrepp 

inom den sociokulturella traditionen och syftar på att människor tillämpar redskap samt 

verktyg när vi förstår vår omvärld och handlar i den (Säljö, 2017, s. 253). Ett exempel på 

appropriering skulle kunna vara att människor lär sig skriva, rita eller uttrycka sig på andra 

vis. En stor del av det vi människor lär oss blir vi bekanta med genom vardagen. I vardagen 

sker oftast medieringen utan planerad undervisning, vilket på så sätt gör att barnen blir 

bekanta med en rad kulturella redskap (Säljö, 2017, s. 258). När barn approprierar tolkas det 

här då som att barnen lär sig använda de digitala verktygen för att förstå vad de kan användas 

till, för att tillämpa dem för att förstå omvärlden och för att agera i den. Kulturella redskap 

tolkas som de redskapen som finns i den aktuella kulturen och som därmed är vitala i 

samhället. Digitala verktyg tolkas därmed som ett kulturellt redskap. Mediering med digitala 

verktyg syftar på att människor tillämpar digitala verktyg för att erfara sin omvärld.  

Den primära socialisationen anses vara mycket angelägen där även appropriering sker 

tidigt i livet. Här lär sig barn sitt första språk, förståelse för socialt samspel och 

identitetsutveckling. En sekundär socialisation ses som ett krav för att komplettera den 

primära socialisationen i och med att samhället blir mer komplext. Detta kan förknippas med 

kunskaper som behövs i framtiden relaterade till exempelvis yrken där det krävs speciella 

kompetenser och färdigheter. Här kommer då skolväsendet in som en betydelsefull funktion 

(Säljö, 2017, s. 259). Säljö tar även upp att Vygotskij menade att barn har ett behov av stöd 

när det kommer till att konceptualisera världen av vuxna, eller “den mer kompetenta 

kamraten” (Säljö, 2017, s. 259). 

Det kan tolkas som att förskolan ska agera som ett komplement mot hemmet och därmed 

får en central del i lärandet. Dock är det inte bara undervisningen i förskolan som är central 

för lärandet, utan även de rutinsituationer som uppstår under dagen.  

5.2 Multimodal teori 

 

Enligt multimodal teori skapar människor mening i kommunikation genom olika former av 

tecken som exempelvis tal och gester (ref. i Caiman & Kjällander, 2019, s. 89). I och med 

den digitalisering som skett integreras även digitala resurser såsom foton, färger och 

symboler i kommunikationen. De olika tecknen för kommunikation har därmed skapats 

beroende på sociala, historiska och kulturella faktorer. Den digitala miljön som är ett faktum 

blir därmed avsevärda för barnens meningsskapande och lärande (Caiman & Kjällander, 

2019, s. 89).  

 

 

 

 

 



  

12 

 

5.2.1 Handlingsreportoar, Transduktion och transduktionskedja  

 

Barns förväntan och intresse vägleder den förändring som sker. Nya situationer och problem 

som uppkommer för barn innebär även nya sätt att hantera dem på. Här menar författarna att 

barn kan använda sig av sökmotorer på internet eller böcker för att ta reda på information, 

samt för att komma fram till nya sätt att handla och agera (Caiman & Kjällander, 2019, s. 

89). Dessa nya erfarenheter leder till att barn utvecklar sin handlingreportoar och kan 

använda informationen även i andra situationer. Här kan då digitala verktyg vara ett 

komplement, exempelvis genom att söka fram information på nätet. Transduktion som 

analysbegrepp används för att synliggöra vad dessa nya handlingar leder till och vilka 

konsekvenser de får i processen (Caiman & Kjällander, 2019, s. 90).  

Enligt Newfield skapas en transmodal semiotisk kedja utifrån olika länkar inom olika 

teckensystem och relateras till den semiotiska processen, vilken Newman kallar för en 

transduktion (Caiman & Kjällander, 2019, s. 90). Den transmodala semiotiska kedjan 

benämns även av Caiman & Kjällander som transduktionskedja, där lärandet utvecklas 

vidare med hjälp av olika länkar (Caiman & Kjällander, 2019, s. 92). Kress menar att när 

barn omformar mening mellan de gränser olika teckensystem har, så sker en transduktion. I 

det ögonblicket ett barn väljer att omskapa över de olika teckensystem utspelar det sig 

moment av fastställande som kan anses komplext (ref. i Caiman & Kjällander, 2019, s. 90). 

En tolkning av detta kan vara att transduktion bidrar till att barn får möjlighet att omskapa i 

olika dimensioner, då omskapandet sker över gränser mellan olika teckensystem och leder 

till ett lärande. Det kan exempelvis handla om att måla av en bild av ett djur, eller omvandla 

en saga till en film. 
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6. Metod för datainsamling 

Metoderna för datainsamling i denna undersökning består av två delstudier som riktar in sig 

på kvalitativa intervjuer och observationer. Syftet med intervjuerna är att förstå 

förskollärares tankar kring digitalisering och digitala verktyg i förskolan, och observationer 

för att synliggöra hur förskollärares olika tillvägagångssätt kan se ut i praktiken. Enochsson 

& Forsling menar även att intervjuer kombinerade med observationer är vanligt 

förekommande inom forskning kring digitala medier och verktyg i förskolan (2021, s. 100). 

Studien kombinerar både intervju och observationer då de strävar mot samma syfte. Dock 

kopplas inte deltagarnas intervjuer och observationer ihop. Vid insamlingen av data har 

Matilda genomfört observationer och Evelyn intervjuer. De två delstudierna genomfördes 

enskilt.   

I denna studie användes kvalitativa metoder. En kvalitativ metod innebär att riktningen 

på den data som samlas in kan skifta och det finns större utrymme för att kunna vara spontan. 

Ett exempel på detta är att man inom kvalitativa intervjuer använder sig av öppna frågor som 

gör det möjligt för deltagarna att kunna ge utvecklade svar, men även att forskaren kan 

respondera med nya frågor som kommer upp under intervjuns gång. Detta resulterar i att den 

data som samlas in kan få olika inriktningar och blir därmed inte lika jämförbar som 

kvantitativa metoder (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 16). Det gäller även vid 

observationer där Christoffersen och Johannessen menar att forskaren är öppen i början av 

observationerna för att se vilka aspekter som blir föremål för data samt för att fokus kan 

skifta, för att senare kunna begränsa riktningen på studien ytterligare (2015, s. 70). När man 

behandlar kvalitativ data behöver man även tolka och analysera materialet då det som 

uppträtt inte säger mycket för sig själv om det inte behandlats (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 41).  

6.1 Urval och avgränsningar 

  

Studiens urval består av en homogen målgrupp där de medverkande i studien är 

förskollärare. En homogen målgrupp syftar på att de medverkande delar flera gemensamma 

kriterier (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 53). För att avgränsa urvalet har fem olika 

förskollärare medverkat i intervjuer. Vid observationerna medverkade fyra olika 

förskollärare på totalt fyra olika förskolor. Dock var det inte alltid samma förskollärare vid 

observationer som vid intervjuer. Christoffersen och Johannessen menar att vid kvalitativa 

studier kan ett urval på max sex deltagare vara nog för att besvara problemformuleringen 

(2015, s. 54). Då vårt syfte fokuserar på just förskollärare får urvalet en relevans för studiens 

frågeställningar. Vi valde även att endast ha förskollärare för deltagande i studien för att få 

fram deras perspektiv på digitaliseringen i förskolan. Genom att endast avgränsa urvalet till 

förskollärare finns det möjligheter att mer detaljerat undersöka likheter och olikheter inom 

målgruppen (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 55).   
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6.2 Intervjuer  

  

Enligt Christoffersen och Johannessen är den mest använda metoden vid insamling av data 

kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer som metod går det att få en inblick i olika 

individers perspektiv och synsätt (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 83). Utmärkande 

för kvalitativa intervjuer menar Kvale och Brinkmann är struktur och syfte i ett samtal - 

strukturen syftar på rollfördelningen mellan de medverkande, vilket betyder att frågorna 

ställs av den som intervjuar och svaren följs upp av informanten. Syftet riktar emellertid in 

sig på att beskriva eller förstå något (ref. i Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 83).  

Inför intervjuerna bestämdes tid och plats med förskollärarna. Innan varje intervju fick 

varje förskollärare skriva under en blankett för ytterligare medgivande (Se bilaga 2) och 

Evelyn som höll i intervjuerna berättade mer utförligt hur intervjun kommer gå till samt hur 

den data som samlas in kommer att hanteras. Vid genomförandet av intervjuerna användes 

semistrukturerade intervjufrågor, samt ljudinspelning för insamling av data med hjälp av en 

Iphone. Semistrukturerade intervjuer syftar på en intervjuguide som är övergripande och 

lägger grunden för intervjuernas utgångspunkt. Det finns alltså inga i förväg genomtänkta 

svarsalternativ, utan i stället är utrymmet för informantens svar öppet. På så sätt påverkar 

inte intervjuaren informantens svar och större utrymme för egen formulering och tolkning 

av frågorna ges åt informanten (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 85). Användandet 

av intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer innehåller ofta en viss ordningsföljd men 

kan ändras utifrån informanten vilket bidrar till en god balans mellan standardisering och 

flexibilitet, enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 86).   

Intervjuguiden (se bilaga 3) utformades på sätt att den följde en röd tråd och hade en 

tydlig inledning och avslut. Intervjuguiden listar olika teman och övergripande frågor som 

är tänkta att tas upp under samtalets gång. Frågorna i intervjuguiden utgår från de 

problemformuleringar studien lyfter fram. För att kunna skapa relevanta frågeställningar 

behövs identifiering av centrala områden inom den allmänna problemformuleringen 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 86). Vid genomförandet av intervjuerna ändrades 

strukturen på intervjufrågorna under samtalets gång, vilket kunde bero på att frågan blivit 

besvarad inom en tidigare fråga eller att någon fråga inte var relevant för just den 

förskolläraren. På så sätt kunde enstaka frågor ändras och anpassas för att vara relevanta för 

förskollärarens verksamhet, erfarenhet och kunskap. 

6.3 Observationer  

 

Christoffersen och Johannessen menar att observationer är en bra metod för att komplettera 

och undersöka en problemställning ytterligare utifrån ett annat perspektiv (2015, s. 67). 

Observationerna och intervjuerna i denna studie kompletterar därmed varandra då de är olika 

metoder men som båda utformas utifrån studiens syfte.  

Observationer är en datainsamlingsmetod som består av utförliga beskrivningar av 

människors agerande och samspel med andra samt processer kring organisationen och miljön 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 65). Inför ankomst till förskolan bestämdes en tid 
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och plats för observation och barnen hade sedan innan blivit informerade om vad vi gjorde 

där och vad som skulle ske. Matilda som observerade fungerade som en observerande 

deltagare vid datainsamlingen. Christoffersen och Johannessen beskriver observatörens 

deltagande som sparsamt i samspelet under tillfället och befinner sig i bakgrunden (2015, s. 

75). Vid ankomst för observationer förklarande förskolläraren återigen för barnen vad 

Matilda som observatör gjorde där och efter denna introduktion höll sig Matilda i 

bakgrunden utan någon direkt interaktion med barnen. Vid vissa tillfällen kunde det 

uppfattas att barnen kände sig iakttagna då de sökte ögonkontakt, men detta åtgärdades 

genom att ta ett steg tillbaka och visa barnet trygghet genom att inte rikta fokus på just de 

barnet. Förskolläraren fick även innan tillfället skriva under en medgivandeblankett (se 

bilaga 3) 

För att data ska bli betydelsefull behöver det insamlade materialet sättas in i olika 

kategorier och sättas ord på (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 67). Innan 

observationerna kartlades därför olika frågor och förutbestämda kategorier som skulle 

besvaras antingen under observationens gång eller efter undervisningssituationen. 

Insamlandet av data gjordes genom anteckningar i ett observationsschema (se bilaga 4). 

Enligt Christoffersen och Johannessen innehåller strukturerade observationer olika 

kategorier som styr insamlandet av data. Ett exempel på detta är just att använda 

observationsschema som även får med miljön som observeras, och det används ofta olika 

symboler för att anteckna mer effektivt (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 77). I 

observationerna användes exempelvis F för förskolläraren och barnen tilldelades även olika 

siffror. Innan undervisningstillfället började antecknades miljön, deltagande barn samt även 

vilket digitalt verktyg som var närvarande, detta kompletterades även efter tillfället.  

Observationsschemat (se bilaga 4) bestod av fyra olika kategorier samt två spalter där 

löpande anteckningar skedde under aktivitetens gång. Spalternas rubriker var förskollärare 

säger/gör och barn säger/gör. På så sätt kunde anteckningarna struktureras upp och få en 

röd tråd redan under observationstillfället. Observationsschemat kompletterades då med 

spaltdokumentationer som kunde ändra riktningen på analysen och resultatet beroende på 

vad som kom fram. Observationerna kan därmed ses som delvis strukturerade då det fanns 

ett observationsschema men med utrymme för något nytt att komma fram.  

  

6.4 Databearbetning och analysmetod  

  

Inom en kvalitativ metod behöver man tolka sitt material för att analyserna ska kunna 

genomföras (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 41). Enligt Christoffersen & 

Johannessen innebär analyseringen att man bearbetar och sorterar in sin data i mindre delar 

för att kunna nå fram till olika mönster och innebörder som sedan mynnar ut i det resultat 

som kommer fram (2015, s. 42).  

Bearbetning av data vid de inspelade intervjuerna sker i form av transkribering. Enligt 

Mondada är det angeläget att det inspelade materialet transkriberas noga då det utgör en 

viktig del av analysprocessen (ref. i Evaldsson, 2020, s. 178). Vid bearbetning av data 

lyssnades var och en av intervjuerna igenom samtidigt som transkribering skedde. När alla 
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intervjuer transkriberades skrevs transkriptionerna ut och överstrykningspennor i olika 

färger användes för att markera ut centrala delar som ansågs relevanta för studiens 

frågeställningar. Användandet av olika överstrykningsfärger representerade delar ur 

transkriptioner som kunde vara relevanta för varandra vilket skapade kategorierna. De 

framkomna mönstren utformar de teman som redovisas i form av rubriker i 

resultatdelen.  Genom att transkribera insamlad data blir transkriptionen både ett användbart 

och effektivt verktyg för att underlätta vid analysen. För att transkriberingen ska kunna vara 

effektiv krävs det även selektivitet, vilket syftar på att endast ta ut centrala delar relevanta 

för studiens problemställningar ur insamlad data (Evaldsson, 2020, s. 178).  

När det kommer till observationer är det nödvändigt att anteckningarna direkt efter 

kompletteras med information för att inte gå miste om detaljer som man inte hunnit skriva 

ned under tillfället (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 79). Efter observationstillfället 

gjordes därför detta och utfallet diskuterades även med Evelyn för att kunna återberätta vad 

som synliggjorts. Kompletteringarna som gjordes resulterade i en röd tråd i texten då det 

som inte antecknats under tillfället lades till och gav beskrivningarna mer fyllighet. Vid 

observationerna har anteckningarna som skrivits under de olika undervisningstillfällena förts 

över till ett Word-dokument där spaltdokumentationerna blev transkriberade från början till 

slut. Insamlandet av data och analys av data behöver under observationer ske löpande 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 70). För att det ska kunna ske löpande skrevs 

anteckningarna in i dokumentet och analyserades direkt efter, dels för att söka fram nya 

kategorier och dels för att komplettera de befintliga som funnits sedan tidigare. Dokumentet 

med transkriptioner och anteckningar skrevs ut för att enklare kunna analysera. För att 

genomföra analyserna behövde materialet först kodas för att olika mönster skulle 

synliggöras. Kodningen skedde med hjälp av överstrykningspennor där relevanta delar 

plockades ut utifrån studiens frågeställningar. Utifrån de mönster som kom fram skapades 

de slutgiltiga kategorierna. Olika delar från transkriberingen som var understrukna med 

överstrykningspenna plockades ut och placerades under de kategorier de hörde till.   

6.5 Reflektion över metoderna  

  

Vid bearbetning av material behandlas insamlad data på ett noggrant och medvetet vis för 

att kunna förhålla sig så neutral som möjligt. Evaldsson belyser att det är en utmaning att 

finna de delar i transkriptionen vars fokus är relevanta att ta ut för analysen (2020, s. 178). 

Vidare menar Evaldsson att transkribering även innefattar en viss process i form av tolkning, 

samt att det finns påverkan av teoretiska grundval, kulturella antaganden och syftet med 

studien. Vad som förs fram och betonas i analysen beror på vad man väljer att ta med eller 

utelämna från transkriptionerna (Evaldsson, 2020, s. 178).  

En konsekvens av att använda enbart anteckningar vid observationer i denna studie har 

resulterat i att inga citat tas upp i resultatdelen vid den andra delstudien. En faktor till att det 

inte kunde visas var just användandet av anteckningar och att denna metod kan leda till att 

man missar viktiga detaljer som sägs. Det är även svårt att anteckna hela meningar korrekt 

när flertalet personer pratar samtidigt. Vid videoobservationer hade dock detta kunnat 
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synliggöras bättre och därmed bidra med belägg för de situationer som tas upp i 

resultatdelen.  

Vid rekryteringen till observationerna uppstod komplikationer då ett flertal förskollärare 

kunde tänka sig att delta i intervjun men inte observationen. Många valde även att inte svara 

på förfrågan via mejl vilket kan bero på att de antingen får många förfrågningar, har ont om 

tid eller för att observationer kan vara obekväma. Det kan exempelvis vara enklare att ge tid 

till en intervju jämfört med observationer, som kan ses som mer krävande. Enligt 

Christoffersen och Johannessen anses rektorer vara en dörröppnare för tillträde till 

observationer (2015, s. 58). Vi upptäckte dock att tillträde via rektorer inte var ett effektivt 

tillvägagångssätt. Vissa förskolerektorer fick vi ingen återkoppling från, medan de vi fick 

återkoppling från inte resulterade i några deltagare. Vi valde då att rikta fokus mot det 

kontaktnät vi hade som bestod av både tidigare VFU:er, bekanta och tidigare kollegor. 

Christoffersen & Johannessen menar att detta även är en bra metod för att få inträde, då det 

redan finns en existerande tillit och personlig kontakt (2015, s. 58).    

6.6 Trovärdighet: Validitet & Reliabilitet  

  

Enligt Christoffersen och Johannessen berör reliabilitet studiens trovärdighet vilket 

innefattar graden av noggrannhet. Sättet insamlad data hanteras och hur det samlas in samt 

behandlas kopplas även till reliabilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 21). De 

inspelade intervjuerna kan tolkas ge hög reliabilitet i och med att insamlingen av data blir 

noggrann då inspelningen återspeglar de exakta orden. För att skapa reliabilitet vid insamling 

av data vid observation utgick anteckningarna från vad deltagarna gjorde och sade, med 

avseende att undvika egen tolkning och åsikter. Hellman och Hellman menar att man vid 

observationer inte kan få med alla aspekter som närvarar, dock handlar det om att få en 

förståelse för de uttrycksformer som kommer fram i samspelet (2020, s. 150)  

När det kommer till validitet syftar det på hur väl insamlad data representerar fenomenet 

i studien, samt dess relevans (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 22). Intervjuguiden i 

studien samt observationsschemat är skapta utifrån det övergripande syftet vilket gör den 

data som samlats in relevant och bidrar därmed till hög validitet. Vidare är urvalet i studien 

relevant för det fenomen som undersöks, samt att den data som samlas in är väsentlig för att 

ge svar på studiens frågeställningar.   

6.7 Etiska hänsynstaganden   

  

Vid förfrågan om medverkan till studien skrevs ett informationsbrev om vad studien handlar 

om, hur insamling av data sker samt etiska hänsynstagande gällande både förskolläraren och 

barnen. Löfdahl Hultman belyser att en grundregel inom forskningsetik är att informera om 

sin studie, samt att de medverkande ger samtycke för deltagande (2021, s. 35). När 

informationsbrevet skickades ut tydliggjordes det att medverkan i studien sker anonymt och 

att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan oavsett om samtycke redan givits, något 

Löfdahl Hultman också tar upp (2021, s. 35). I samverkan med förskollärare beslutades tid 
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för både intervju och observation, därmed fick förskollärarna själva bestämma vilka tider 

som passade.   

Det kan vara gynnsamt att både ge skriftlig och muntlig information gällande studien 

(Löfdahl Hultman, 2021, s. 35). Observationer och intervjuer hölls alltid samma dag för 

varje deltagare. Innan datainsamlingen började samtalade vi med förskolläraren om hur 

observationen och intervjun kommer gå till. Därav togs det åter upp att alla deltagare i 

studien är anonyma vid skrivandet av anteckningar och att det inte går att koppla det 

inspelade materialet till deltagaren. Därefter fick varje förskollärare som deltog skriva under 

en blankett för medgivande att delta i studien där det likt informationsbrevet tog upp studiens 

syfte, hur deltagarnas identitet skyddas och deras möjlighet att avbryta deras medverkan i 

studien. Till sist togs det upp om hur lagring och presentation av data hanteras.   

När det kommer till etiska hänsynstagande gällande barnen vid observationerna, skrevs 

inga namn ner i anteckningarna. Förskollärarna observerades endast en gång och veckobrev 

skickades ut till vårdnadshavare gällande vår närvaro och vårt syfte vid observation. Enligt 

Löfdahl Hultman kan det vara till fördel att ta hjälp av förskollärare för att nå ut till 

vårdnadshavare med information angående studien (2021, s. 40). Därefter var det 

förskollärarna själva som valde ut vilka barn som skulle vara med i det observerande 

undervisningstillfällena. Ett problem som kan uppstå vid observationer är att inte alla 

vårdnadshavare ger samtycke för deras barn att medverka i studien, vilket kan göra det svårt 

för observationer där alla barnen rör sig runt i miljön (Löfdahl Hultman, 2021, s. 40). 

Därmed valde förskollärarna att ha undervisningstillfällena i antingen ett annat rum eller 

medan resterande barngrupp var utomhus.   

Löfdahl Hultman tar avslutningsvis upp att det alltid är viktigt att ha i åtanke på vilket 

sätt barn ingår i studien, samtidigt är det även viktigt att framföra vilka etiska 

hänsynstaganden som gjorts (2021, s. 37).  Förskollärarna samtalade även med barnen om 

vad vi gör hos dem och varför. I och med att insamlad data även innefattar de allra yngsta 

barnen, var det angeläget att vara uppmärksam på deras kroppsspråk ifall de visade någon 

tveksamhet eller osäkerhet till att bli observerade. Det gjordes för att kunna avbryta 

observationen ifall något sådant förekom.   
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultat och analys presenteras i två olika delar utifrån våra två 

delstudier. Då studien är kvalitativ kommer resultat samt analys att presenteras löpande och 

sammanhängande. Analyserna kommer att grunda sig på studiens syfte, forskningsfrågor 

samt teoretiska utgångspunkter. 

7.1 Delstudie 1, Intervjuer  

  

I denna del kommer resultatet från delstudie ett att presenteras och analyseras utifrån 

studiens syfte, forskningsfrågor samt teoretiska utgångspunkter. Förskollärarna som 

intervjuades benämns som förskollärare 1, förskollärare 2, förskollärare 3, förskollärare 4 

och förskollärare 5.  

7.1.1 Förskollärares syn på för- och nackdelar med digitala verktyg 

  

Nedan beskrivs utmaningar, begränsningar samt möjligheter med digitala verktyg inom 

förskolan. Förskollärarnas svar utgjorde variationer av perspektiv på vilka för- och nackdelar 

det fanns med digitala verktyg. Många av förskollärarna berättar att syftet för användandet 

av de digitala verktygen kan kopplas till ifall det är en fördel eller nackdel att använda 

verktygen i verksamheten.  

  

Det beror på hur det används, om barnen sitter med appar då har vi till exempel inte tillgång till 

jättemånga. Då blir det hierarkier om vem ska hålla i den och hur länge. Det blir stress och lite 

tävling för att alla kanske vill hålla i den. Dessutom att barn inte ska sitta med appar sådär… jag tror 

de flesta gör det hemma, då har de sin timme hemma och behöver då inte göra det på förskolan. Det 

ger mer att sitta och spela ett riktigt memory med kompisar än en Ipad. För då blir det en person som 

sitter och de andra är inte med, sen får man sitta där och turas om. Så jag har svårt att se fördelar 

med det (Förskollärare 3, 22. 10. 28).  

 

…Bara sitta och konsumera saker som finns i en Ipad är ju inte helt bra. WHO har ju kommit ut med 

nya riktlinjer nu, det är under 1 timme för barn som är under 5 år om dagen och den tiden sitter de 

säkert hemma. Så att på förskolan tycker inte jag att de ska sitta med en Ipad med appar eller 

någonting sådant (Förskollärare 3, 22. 10. 28).   

  

Förskollärare 3 berättar om att tillgången till digitala verktyg är en faktor där 

konsekvenserna kan orsaka ojämlikhet bland barnen vid användandet av verktyget, samt 

att det kan bidra med mindre ro bland barnen.  Här hänvisar Förskollärare 3 till att det 

kan orsaka en maktkamp bland barnen gällande vem som håller i verktyget, samt 

tidsåtgången för varje barn. Vidare förklaras fysiskt material bidra mer än ett digitalt 

verktyg i och med att fler barn kan sitta tillsammans och samspela. Förskollärare 3 

uttrycker svårigheter att se fördelar med digitala verktyg och då barnen redan använder 

det mycket hemma och därmed minskar behovet i förskolan. I det andra citatet berättar 
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förskollärare 3 om riktlinjer gällande användandet av digitala verktyg och hänvisar till 

dessa riktlinjer som grund för minskad användning i förskolan.  

Förskollärare 2 berättar:  

  

Använder man en Ipad för det är tokkörigt och jag hinner inte med, att jag exempelvis sätter två eller 

tre barn här i en grupp med en Ipad själva, då är det inte för barnens skull. Då är för att jag ska skapa 

lugn och ro för mig själv vilket är helt fel. Du ska heller inte lämna ett barn själv med en Ipad. För 

många av barnen vet precis hur de ska komma åt det ena och det andra. Så de kan hamna precis vart 

som helst om du lämnar dem ensamma och kan se det ena och det andra. Det är ju precis som att du 

aldrig skulle lämna ett barn själv i ett köpcenter eller i skogen.. du lämnar heller inte en barn själv 

med en Ipad för att det är en stor värld…  (Förskollärare 2, 22. 11. 10)  

  

Här tar förskollärare 2 upp nackdelarna i relation till pedagogens syfte och ansvar. Här 

förklarar hen att digitala verktyg inte ska användas i syfte för att underlätta arbetet för 

pedagogen själv och att det är viktigt att en pedagog alltid är närvarande när barnen 

använder sig av ett digitalt verktyg. Hen hänvisar till att det finns en värld inom det 

digitala där barnen inte får lämnas ensamma, och förklarar det i relation till att man 

aldrig skulle lämna ett barn själv i den fysiska världen.  

Förskollärare 4 tar upp några fördelar med att använda digitala verktyg och berättar:  

  

Jag tycker det är en fördel att man kan använda musiken lätt, att vi har redskap… Exempelvis kan vi 

använda Polyglutt för barn som inte kan språket.. att om inte jag kan persiska så kan jag läsa en saga 

på svenska och barnet kan lyssna på persiska exempelvis, det älskar jag. (Förskollärare 4, 22. 10. 

28).  

  

Förskollärare 1 berättar:  

  

Fördelen tycker jag är att man kan använda det som ett komplement för det du tänkt göra, 

exempelvis när vi började med Bockarna Bruse så sjöng vi och vi hade flanosagan. Då var sagan 

med i bakgrunden men som sång så att den sjöng i bakgrunden, medan jag gick med sagan på 

flanotavlan. På så sätt kan man få en lätt start med de yngre barnen för de gillar sång och flashiga 

bilder. Man kan därmed få ganska bra introducering just med yngre barn. (Förskollärare 1, 22. 10. 

24).  

  

Förskollärare 4 hänvisar till att digitala verktyg kan till fördel användas vid tillgång till 

musik, samt att stötta mötet med barn som talar olika språk. Förskollärare 1 förklarar att 

de digitala verktygen kan ses vara ett komplement för undervisningen och ger ett 

exempel på hur verktyget kan inkorporeras i en aktivitet. Innehållet i de digitala 

verktygen ur en estetisk synvinkel kan med fördel förklarar förskollärare 1 ge en god 

introduktion av aktiviteten.  

Vidare berättar förskollärare 5: 

  

…Det kan vara allt ifrån att de ska lära sig om veckans bokstav eller skapande för då är det mycket 

lättare ifall de ska rita att de ser. Till exempel arbetar vi just nu med svampar och vi tog bilder av 

svampar i skogen så de (barnen) fick rita och då kan jag sätta den bilden i storformat och då kan de 

använda det vilket blir mycket tydligare och mer konkret (Förskollärare 5).  
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Förskollärare 5 berättar om fördelarna med att använda bland annat projicering i 

barngruppen. Genom att projicera upp bilder och förstora dem kan barnen se tydligare samt 

mer detaljerat, förklarar förskollärare 5.  

 

Analys 

En av förskollärarna uttryckte att användandet av annat fysiskt material gynnade barnen 

mer än vad digitala verktyg gjorde. Bland annat tog förskolläraren upp svårigheter kring 

att arbeta med turtagning och socialt sampel med digitala verktyg. Förskollärarens syn 

på hur stort utrymmet digitala verktyg ska ha kan bero på konsumtionen barnen redan 

får hemifrån, men även utifrån riktlinjer relaterade till barns digitala användande. 

Majoriteten av förskollärarnas syn på nackdelar med digitala verktyg kan relateras till 

den fria leken då samtliga även uttrycker fördelar med att använda verktygen i 

undervisningssyfte. Fördelarna uttrycks vara att digitala verktyg kan fungera som 

förstärkning av en undervisnings villkor, men även för stöttning av barn med olika 

språkliga bakgrunder.  

En av förskollärarna tar upp vikten av att pedagoger behöver vara närvarande vid 

barnens användande av digitala verktyg. Förskolläraren tar upp att det inte går att lämna 

barn ensamma med digitala verktyg i och med dess innehåll. Nackdelen med att använda 

digitala verktyg kan då kopplas till den stora världen barnen inte får lämnas ensamma i, 

enligt förskolläraren. Detta kan kopplas till att barnen blir begränsade i approprieringen 

av det digitala verktygen eftersom tillgången till att använda digitala verktyg utanför 

planerad undervisning är begränsad (se Säljö, 2017). Samtidigt blir fördelen att man i 

undervisningen då kan arbeta med olika sätt barnen bör förhålla sig till innehållet i 

digitala verktyg. Här kan handlingsrepertoar kopplas då barnen kan använda nya 

kunskaper och erfarenheter i agerande samt hantering inför nya situationer (se Caiman 

& Kjällander, 2019).  

  

7.1.2 Vad digitala verktyg tillför i förskollärarnas undervisning  

  

Här presenteras förskollärarnas syn på vad digitala verktyg kan tillföra i deras 

undervisning. Många av förskollärarna uttryckte att digitala verktyg medför en viss 

fördjupning av undervisningen och något som kan ses vara en utveckling av aktiviteten. 

Förskollärare 3 berättar:  

  

Vi tänker att vi inte ska konsumera det som är i digitala verktyg utan vi ska producera med hjälp av 

dem… (Förskollärare 3, 22. 10. 28).  

  

…Jag tänker de som är nödvändigt. Det som kan förbättra aktiviteten exempelvis att vi gjorde en 

film av sagorna så att de själva får se sagan sen efteråt. Jag brukar inte planera saker utifrån att vi 

ska använda ett digitalt verktyg utan snarare att vi har en aktivitet och där kan vi ta hjälp av det 

digitala verktyget. Så tänker jag… (Förskollärare 3, 22. 10. 28).  
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Här beskriver förskollärare 3 först och främst att användningen av digitala verktyg ska syfta 

på att barnen får producera innehållet i verktyget i stället för att enbart konsumera innehållet. 

Fortsättningsvis hänvisar förskollärare 3 till digitala verktyg som ett hjälpmedel. 

Användandet av digitala verktyg uttrycks inte vara centralt vid planering av undervisning, 

utan endast ifall det verkligen behövs. Behovet av digitala verktyg beskrivs av förskollärare 

3 avgöras utifrån den potentiella utvecklingen i en undervisning verktyget kan medföra.  

Vidare berättar förskollärare 2 om vad digitala verktyg kan medföra i hens undervisning: 

  

…Det är också för att ge barnen ett djupare perspektiv och någonting som fångar deras intresse… 

alltså att de vill ha en belöning. Men under tiden så lär de ju sig hur man ska hålla i en Ipad eller 

telefon. Vad det är de ska fånga, att det inte är bilden utan koden. Nästan alla digitala verktyg man 

håller på med är alltid kopplat till något man gör, ett projekt eller ett tema (Förskollärare 2, 22. 11. 

10).  

  

Förskollärare 2 förklarar att digitala verktyg hjälper till att fånga barnens uppmärksamhet, 

samtidigt som de lär sig på ett indirekt vis hur de ska förhålla sig till verktyget och dess 

funktioner. Likt förskollärare 3 beskriver förskollärare 2 att digitala verktyg i hens 

verksamhet aldrig sker för sig, utan är kopplad till annan undervisning. 

Förskollärare 1 berättar om ett undervisningstillfälle då de använde sig av ett digitalt 

verktyg för att spela upp sagan om Bockarna Bruse: 

  

… Då visade jag henne sagan först och sen skulle hon återskapa sagan på bron som var där. Ibland kom 

hon på att nu kommer jag inte ihåg och då pekade hon att hon vill kolla tillbaka och hon ville se när trollet 

kommer upp vid stora bocken. Då spolade vi tillbaka och så kunde hon återskapa. På så vis är det ganska 

bra sätt att använda Ipaden på. Just med yngre barn kan visa dem så att de kan återskapa det 

(Förskollärare 1, 22. 10. 24).  

  

... Precis, här kom hon på att nu måste jag gå tillbaka, vad hände? Då sa hon att hon ville kolla på Ipaden. 

Den stod ju där hela tiden, så då kollade hon och då kunde hon gå vidare och så kollade hon igen 

(Förskollärare 1, 22. 10. 24).  

  

Förskollärare 1 berättar om att användningen av ett digitalt verktyg tillförde möjligheten för 

barnet att se tillbaka på sagan och få olika delar återberättade för sig. Barnet kunde använda 

det digitala verktyget för att stötta sitt återskapande i och med att verktyget även visuellt 

kunde visa hur sagan går till. Förskollärare 1 förklarar att användandet av det digitala 

verktyget tillför att barnen i yngre åldrar kan återskapa lättare då det blir lättare att hänga 

med i hur sagan utspelar sig.  

  

Analys 

Samtliga förskollärare uttryckte att digitala verktyg är användbara komplement och 

hjälpmedel gällande utveckling i deras undervisning. Resultatet visar även att användandet 

av digitala verktyg oftast sker i samband med annan undervisning och bidrar med en 

fördjupning i temat eller ämnet. Exempelvis beskrev en av förskollärarna en 

transduktionskedja där barnet fick återskapa en saga, vilket därmed bidrar till en utveckling 

av en ny länk i kedjan (se Caiman & Kjällander, 2019).   
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Vidare uttrycks det även att barnen lär sig indirekt hantera tekniken på så sätt att de gärna 

vill nå ett mål i aktiviteten vilket gör att processen för att nå målet måste ske på rätt sätt. Här 

kan transduktion kopplas in i och med att barnens handlingar leder till vilka olika 

konsekvenser de kommer få i processen (Se Caiman & Kjällander, 2019). Exempelvis ifall 

barnet inte håller kameran på rätt avstånd mot en QR-kod så möjliggörs inte skanningen för 

att nå länken kopplad till QR-koden.  

7.1.3 Förberedelse inför framtiden 

  

Nedan tar förskollärarna upp olika sätt att arbeta på för att utveckla digitala färdigheter 

fördelaktiga för barnens framtid. Två framträdande områden kopplat till digitala färdigheter 

fördelaktiga för barnens framtid var källkritik och analog programmering. Först berättar 

förskollärare 2 om hur de bland annat introducerar ett digitalt verktyg för de allra yngsta 

barnen:  

  

Det här med tangentbord till skärm kan vi sitta med våra yngsta och göra, och första steget är ju bara att 

prova på att trycka på tangenterna. Nästa steg är att se att ”titta nu tryckte du på något och så hände något 

på skärmen”, och nästa steg därefter kan vi skriva ut och se om det du skrivit på skärmen kommer ut. Så 

det är alltid olika steg (Förskollärare 2, 22. 11. 10). 

  

Förskollärare 2 förklarar hur de allra yngsta barnen på förskolan introduceras till ett digitalt 

verktyg. I detta fall användes en dator där barnen får möjlighet att utforska en dokument-

funktion på datorn. Barnen får pröva på att trycka på olika tangenter för att sedan se vad som 

kommer upp på skärmen. Det som kommer på skärmen får barnen till slut utskrivet på papper 

för att kunna se vad de själva skrivit fram i fysisk form. Vidare fortsätter förskollärare 2 

berätta:  

  

…Vi har ju fått komma med egna idéer och ett av våra projekt var att vi tog helt vanliga foton på barnet 

och sen så om ett barn satt och åt en smörgås exempelvis, bytte vi ut smörgåsen till en myra eller något 

annat. Eller att vi ställde barnet på bilden högst upp på en bergstopp eller liknande. För att visa barnen att 

här är du, men åt du verkligen en myra?.. Nejdå du åt ju en smörgås! Just för att förstå att bilderna inte 

alltid är sanna (Förskollärare 2, 22. 11. 10)  

  

Här förklarar förskollärare 2 hur de skapat undervisningstillfällen för att kunna arbeta med 

källkritik bland de yngre barnen på förskolan. Genom att ta egna foton av barnen kunde de 

byta ut olika saker i bilderna för att tillsammans med barnen samtala om bildens innehåll 

faktiskt stämmer. Undervisning om källkritik är något både förskollärare 3 och förskollärare 

4 också tar upp och förklarar att:  

  

Man kan ju visa sådana här sökfunktioner om vi undrar någonting och vill veta någonting. Då kan vi 

googla. Sen källkritik, att man lägger in det, men är det där sant? Kan det vara så där? På så sätt skulle jag 

kunna visa dem. När det gäller källkritik kan man få information genom ett digitalt verktyg. Det kommer 

in naturligt (Förskollärare 3, 22. 10. 28) 

  

…Vi kan titta tillsammans efter information, så vi använder ju Ipaden hela tiden. Dock måste man alltid 

vara kritisk till vad man håller på med och vad man visar barnen. Är allting sant? Till exempel om vi tittar 



  

24 

 

på en katt, hur många tänder har en katt? Man måste kritiskt granska vilka sidor man tittar på 

(Förskollärare 4, 22. 10. 28).  

  

Här berättar förskollärare 3 i första citatet hur hen använder sig av internetbaserade 

sökfunktioner när det kommer till att arbeta med källkritik i förskolan. Förskollärare 3 

förklarar att man samtidigt ställer frågor till barnen om den informationen man får fram för 

att arbeta på ett källkritiskt sätt. Vidare tar även förskollärare 4 upp arbetet kring källkritik 

och berättar om betydelsen att ifrågasätta informationen som dyker upp. Förhållningssättet 

är en viktig del enligt förskollärare 4 i och med att man alltid bör förhålla sig kritisk till vad 

man visar barnen och vad det ger dem.  

Förskollärare 4 och förskollärare 2 tar upp betydelsen av att först börja med analog 

programmering och berättar:  

  

…Alltså på och av på mattan och hur många steg man ska ta och gå till höger och stopp. Innan de får 

pröva på spelet, eller att man tar fram Beeboten. Så att de får förståelse för den analoga programmeringen 

före (Förskollärare 4, 22. 10. 28) 

  

Även analog programmering ingår ju också, att du ska programmera en kompis, bygga likadant som en 

kompis utan att se men att bara höra hur man byggt. Men som ett komplement då, sällan som en egen 

grej… (Förskollärare 2, 22. 11. 10). 

  

I första citatet tar förskollärare 4 upp att barnen får öva på att programmera med deras 

kroppar för att få förståelse för hur tekniken fungerar. Den analoga programmeringen 

beskrivs enligt förskollärare 4 komma före användandet av digital programmering vilket 

även förskollärare 2 berättar om i andra citatet. Förskollärare 2 förklarar att barnen får 

programmera varandra för att få en grundförståelse för hur den analoga programmeringen 

går till.  

Avslutningsvis berättar förskollärare 5 om vikten av att arbeta med digitala verktyg: 

  

…Det går inte att blunda heller att vi är i en digitaliserad värld, så man kan inte leva i en bubbla och inte 

erbjuda dem verktygen för barnen, för som sagt alla verktygen är bra bara man använder de på rätt sätt 

(Förskollärare 5, 22. 10. 25).  

  

Här förklarar förskollärare 5 att förskolan har ett ansvar att förbereda barnen för den världen 

vi lever i. Förskollärare 5 hänvisar till att förskolan inte kan begränsa tillgången av digitala 

verktyg för barnen, utan att de ska få erbjudas att använda digitala verktyg.  

 

Analys 

Resultatet visar att förskollärarnas val av innehåll för undervisning med digitala verktyg kan 

kopplas till den sekundära socialisationen. Sekundär socialisation syftar på att förbereda 

barnen med användbara kompetenser och färdigheter inför framtiden, exempelvis yrkeslivet 

(se Säljö, 2017). Vissa av förskollärarna betonar att det är viktigt att introducera digitala 

verktyg genom analog programmering för att barnen på så sätt ska utveckla en förståelse för 

hur tekniken funkar. Många av förskollärarna uttryckte att för kunna få förståelse för hur 

digitala verktyg fungerar är det viktigt att arbeta med det stegvis. Detta kan kopplas till 
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begreppet appropriering som syftar till att barnen blir bekant med samt lär sig använda de 

kulturella redskapen, som i det här fallet är digitala verktyg (se Säljö, 2017). Att lära ut om 

digitala verktyg stegvis kan tolkas underlätta denna process.  

Källkritik var även ett framträdande område många förskollärare tog upp, där de genom 

att arbeta med exempelvis internetbaserade sökfunktioner kunde främja barnens kritiska 

tänkande. Detta kan kopplas till utvecklande av barnens handlingsreportoar i och med att 

barnen stöter på nya situationer där barnen behöver förhålla sig på ett visst sätt, alltså att 

informationen barnen stöter på utvecklar nya sätt för dem att handla och agera (se Caiman 

& Kjällander, 2019). Avslutningsvis kan det tolkas att förskollärarna anser det vara viktigt 

att i en tidig ålder få en god introduktion och ett bra förhållningssätt till digitala verktyg. 

Detta kan även här utveckla barnens handlingsrepertoar och därmed förse barnen med 

kunskaper inför framtiden. 

7.2 Delstudie 2, Observationer  

  

I denna del kommer resultatet från delstudie två att presenteras och analyseras utifrån 

studiens syfte, forskningsfrågor samt teoretiska utgångspunkter. Förskolorna som 

undersöktes kommer att benämnas med förskola A, förskola B, förskola C och förskola D. 

Barnen fick under insamlande av data olika siffror och kommer här benämnas som 

exempelvis B1, B2 och B3. Då det enbart närvarade en förskollärare vid varje tillfälle 

benämns de exempelvis som “förskolläraren på förskola A”. Innan den första kategorin 

redovisas en beskrivning av de olika undervisningstillfällena för att tydliggöra och göra det 

möjligt att urskilja de olika observationerna från varandra. 

7.2.1 Beskrivning av observationerna 

  

Vid den första observationen som var på förskola A observerades en barngrupp med yngre 

barn från ett till tre år där tre barn närvarade. Förskolläraren använde sig av en projektor som 

var kopplad till en dator där ett klipp på Youtube spelades upp om Bockarna Bruse. Klippet 

med Bockarna Bruse spelades upp under hela aktivitetens gång och förskolläraren behövde 

då spela om klippet totalt sju gånger. Barnen fick först se på klippet och diskutera det. Nästa 

steg var att barnen fick spela upp sagan med hjälp av rekvisita och med klippet i bakgrunden. 

Steg tre var att barnen fick spela upp sagan och barnen tilldelades olika karaktärer. 

Förskolläraren fick mestadels spela trollet. Bordet i rummet fick spela bron och en blå matta 

under fick representera vattnet under bron där trollet bodde. Återigen var klippet i 

bakgrunden när barnen och pedagogen spelade upp sagan. 

På förskola B användes en mobiltelefon för att skanna QR-koder som hängde ner från 

olika träd på gården. Barnen var även här yngre barn på ett till tre år och bestod av två barn 

per undervisningstillfälle. Totalt observerades tre grupper av barn. QR-koderna hade en bild 

ovanför sig med en fågel. När barnen skannade in QR-koderna fick de en länk som 

resulterade i att fågelartens läte spelades upp. Förskolläraren introducerade aktiviteten 

genom att säga till barnen att de nu skulle få “fånga alla fåglar”. Under aktiviteten gick de 
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fram till QR-koderna och förskolläraren ställde frågor om exempelvis vilka färger fågeln 

hade och vad de då kunde vara för fågel. Barnen fick skanna av själva i den mån det gick. 

Avslutningsvis fick barnen räkna hur många fåglar de fångat. 

Vidare använde förskola C en Ipad för att göra en stop-motion film samt för att spela in 

ljud. Barngruppen bestod av fyra barn som var fyra till fem år gamla. Förskolläraren inledde 

aktiviteten genom att läsa upp en saga som de tidigare skapat tillsammans och använde även 

rekvisita som barnen gjort. Barnen tilldelades en varsin del av rekvisitan och fick flytta dem 

efter sagans gång. Fotona till filmen togs av en annan pedagog. När filmen var klar satt 

förskolläraren på golvet med barnen och de spelade in ljudet till filmen tillsammans. 

Förskolläraren styrde aktiviteten och hade hand om Ipaden. 

Den sista observationen gjordes på förskola D och förskolläraren använde sig även här av 

en Ipad. Undervisningstillfället bestod av att fyra barn på fyra till fem år där barnen fick 

samarbeta i par. Barnen fick inledningsvis fotografera av varandras ansikten. Sedan fick 

barnen använda sin bild för att måla av sina ögon, näsa och mun på ett papper. Dessa klipptes 

sedan ut av barnen själva och de fick limma fast dem på ett papier maché-huvud som var 

förberett sedan innan. Huvudet var gjort av en ballong och hade målats i barnets hudfärg. 

Barnen använde då Ipaden som en referens och de använde exempelvis funktionen där man 

zoomar in. Barnen fick sedan fotografera varandras hår och limma på remsor av papper på 

huvudet som skulle bli håret. 

7.2.2 Val av innehåll med digitala verktyg 

  

Samtliga förskolor använde det digitala verktyget som en del i ett pågående projekt. Det 

framkom genom att barnen hade kunskaper om temat i undervisningen samt att 

förskollärarna även kopplade till tidigare aktiviteter. På förskola A använde pedagogen 

rekvisita till Bockarna Bruse som barnen sedan innan var bekanta med. Det framkom då 

förskolläraren öppnade aktiviteten genom att fråga om barnen kom ihåg vilka karaktärerna 

var. Undervisningstillfället bestod även av olika steg som dels kopplade till något de tidigare 

gjort men det tillkom även nya saker. Barnen fick först se sagan, sedan spela upp den med 

rekvisita och till sist spela upp sagan med sig själva som karaktärerna.  

Under undervisningstillfället på förskola B framkom även här att barnen hade 

förkunskaper om fåglar genom att barnen kunde vissa fåglar sedan innan. Förskolläraren 

kopplade även fåglarna till saker de sett i skogen. Bland annat pekade förskolläraren på en 

koltrast och frågade barnen om de visste namnet, då barnen inte gjorde det frågade 

förskolläraren vad de sett i skogen. B2 kom fram till att det var kol och då förklarade 

förskolläraren att den fågel de hade framför sig var en koltrast. På förskola C var det tydligt 

att aktiviteten var i ett pågående projekt då förskolläraren pratade med barnen om hur de 

kommit på sagan och hur det gick att göra rekvisitan. Barnen hade därmed fått skapa en egen 

saga med rekvisita sedan innan och att göra filmen blev då nästa steg i processen. Till sist 

på förskola D ingick undervisningstillfället även här i ett projekt. Här skulle barnen få 

återskapa sitt eget huvud i papier-maché. Huvudet var redan förberett sedan innan och var 

målat i barnets hudfärg. Förskolläraren öppnade även undervisningstillfället med frasen 

”kommer ni ihåg vad vi har gjort”. 
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Analys 

På samtliga observationer kan man synliggöra olika transduktionskedjor (se Caiman & 

Kjällander, 2019). Förskollärarna kopplar till tidigare aktiviteter och det är tydligt att 

undervisningen är del i ett pågående projekt. På förskola A kan man se en transduktionskedja 

genom hela undervisningstillfället. Det börjar med att barnen får kopplingar till sagan genom 

att titta på klippet, sedan överförs lärandet till att barnen får spela upp det med rekvisita. 

Ytterligare en länk tillkommer när barnen får använda sina egna kroppar och spela upp sagan 

själva. Barnen omformar och omskapar mening mellan olika teckensystem vilket resulterar 

i en transduktion (se Caiman & Kjällander, 2019). Digitala verktyg används i samtliga 

observationer som en fördjupning i det pågående projektet. 

7.2.3 Förskollärarens betydelse i undervisningen med digitala verktyg 

  

Under undervisningstillfället på förskola A användes Youtube för att spela upp klippet med 

Bockarna Bruse. Vid två tillfällen spelades reklam upp och förskolläraren förklarade för 

barnen att ”nu kom det reklam”. När de var klara med att visa klippet kopplade Youtube upp 

sig på ett annat klipp som visades efter. Det nya klippet som kom upp var Nicke Nyfiken och 

förskolläraren diskuterade med barnen om de känner igen programmet. Efter detta spelade 

förskolläraren upp ett klipp med lugn musik och olika fiskar som fick avsluta 

undervisningstillfället. 

  På Förskola D fick barnen ta bilder på varandras ansikten. Under undervisningens gång 

fick barnen själva hantera verktyget men förskolläraren fanns där för att stötta och använde 

olika begrepp som exempelvis ”zooma in”. Vid slutet av undervisningstillfället uppmanade 

förskolläraren barnen att radera sina egna bilder. B1 frågade då ”Vad betyder radera” och 

förskolläraren förklarande begreppet och visade hur man gjorde. 

  Undervisningstillfället på förskola B introducerades med att förskolläraren förklarade för 

barnen att de skulle ”fånga alla fåglar”. Förskolläraren använde även kroppen för att visa 

barnen hur de skulle göra för att skanna QR-koderna. Exempelvis användes händerna för att 

antingen räta upp bilden, för att positionera barnen rätt eller för att hjälpa till med att hålla 

mobiltelefonen så att barnen kunde fånga QR-koden. Förskolläraren på förskola B använde 

även begrepp såsom ”backa” och ”vi måste rikta kameran”. Liknande förhållningssätt 

använde förskolläraren på förskola C när hen visade barnen hur man skulle göra för att spela 

in ljud till filmen. När de skulle spela in ljudet till filmen räknade förskolläraren ner ljudet 

innan man kunde prata in, ”Ett, två, tre”. Det kan tolkas som att förskolläraren guidade 

barnen i hur de skulle gå till väga. 

  

Analys 

Resultatet kan tolkas som att det krävs förkunskaper hos förskolläraren när man arbetar med 

digitala verktyg och att det inte finns lika stor möjlighet för förskolläraren att vara en 

medforskande pedagog i och med allt som finns på nätet. Förskolläraren på förskola A var 

tvungen att trycka bort reklamen och vara uppmärksam på både den reklam som kom upp 

och även de klipp som spelades upp av Youtube efter. Användandet av begreppen reklam, 
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radera, zooma in kan tolkas bli ett lärande för barnen och bidra med information som de kan 

ha med sig i framtiden. Förskolläraren på förskola B använde även kroppen för att 

positionerna barnen rätt vilket resulterade i att barnen fick testa på själv, men med stöd från 

förskolläraren. Erfarenheter som uppstår vid transduktion resulterar i en utveckling av 

barnens handlingsrepertoar vilket gör det möjligt för barnen att använda strategierna i andra 

situationer (se Caiman & Kjällander, 2019). Barnen på förskola D kanske tidigare aldrig 

varit med om att de kan radera bilder som de är med på. Med denna nya erfarenhet kan 

barnen få en förståelse för både begreppet och vad det innebär i framtida situationer och 

därmed resultera i att de utvecklat sin handlingsrepertoar. Detta kan även kopplas till det 

Säljö tog upp om den sekundära socialisationen, där vår tolkning är att förskolan ska fungera 

som ett komplement mot hemmen och där barnen behöver hjälp att konceptualisera världen 

av de vuxna (se Säljö, 2017). På samtliga förskolor kan man se att barnen var i behov av stöd 

från förskolläraren, både när det kommer till begrepp och hur verktygen skulle användas.  

7.2.4 Utveckling av digitala färdigheter 

  

På förskola B fick barnen själva hantera mobiltelefonen när de skulle skanna QR-koderna 

men med stöd från pedagogen. Exempelvis fick barnet hålla i mobiltelefonen och interagera 

med den medan förskolläraren stöttade genom exempelvis att rikta mobilen rätt. På förskola 

D fick barnen även här använda iPaden själva för att ta foton på varandra eller interagera på 

så sätt som att zooma in på bilderna eller radera bilderna själva i slutet på aktiviteten. 

På förskola A och C var användandet av det digitala verktyget mer styrt av förskollärarna. 

Förskolläraren på förskola C höll i iPaden och styrde alla funktioner, dock var samtliga barn 

delaktiga i den mån att de såg hur allt gick till och de fick även prata in ljudet själva till 

sagan. Vid användandet av projektorn på förskola A observerades det att när barnen kom in 

i rummet kunde de se samband mellan datorn, projektorn samt det som syntes på väggen. 

Barnens blickar gick från datorn, till väggen och sedan till datorn igen. Ett barn 

kommenterade även att det var samma film på datorn och på väggen. Senare i aktiviteten 

gick även B3 fram till projektorn och la sin hand över linsen så att en del av bilden på väggen 

försvann. Detta var inget som förskolläraren rättade barnen i att inte göra, utan det 

uppfattades finnas utrymme för utforskande även om undervisningstillfället var styrt. 

 

Analys 

I denna resultatdel blir det tydligt att barnen får utrymme till att appropriera de kulturella 

redskapen, som i det här fallet är de digitala verktygen. Det syftar till att barnen blir bekanta 

med verktygen, lär sig använda dem samt förstå på vilket sätt de medierar världen (se Säljö, 

2017). På förskola B och D kan vi se att barnen får möjlighet att bekanta sig samt lära sig 

använda mobiltelefonen och iPaden. Både att skanna QR-koder samt att ta foton ger även en 

ökad förståelse för vad de olika digitala verktygen medierar och vad som därmed blir möjligt 

med respektive verktyg. Detta kan vi även se på förskola A där barnen gjorde kopplingar 

med vad som hände på datorn och vad som hände på väggen, då barnen får insikter i vad de 

olika digitala redskapen bidrar med. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares förhållningssätt och 

tillvägagångssätt gentemot digitala verktyg vid undervisningen i förskolan. Studien har 

använt sig av kvalitativa intervjuer och observationer som grundat sig utifrån tre 

forskningsfrågor; Vilka möjligheter och utmaningar ser förskollärarna i förhållande till 

arbetet med digitala verktyg i förskolan?, Vid vilken typ av undervisning använder sig 

förskollärarna av digitala verktyg?, Hur inkorporerar förskollärarna digitala verktyg i 

undervisning för att utveckla barnens digitala färdigheter? Därmed innehåller studien två 

delstudier, där delstudie ett använder sig av kvalitativa intervjuer för att få fram 

förskollärares olika inställningar och synsätt gentemot användandet av digitala verktyg i 

förskolan. Delstudie två fokuserar på förskollärares olika tillvägagångssätt och 

förhållningssätt ur ett mer praktiskt synsätt och därav har observationer använts för att samla 

in data.  

I analysen framkommer det att tillgången av att barnen själva får använda digitala verktyg 

är ytterst begränsad, exempelvis i den fria leken. Vilket kan kopplas till att förskollärarna 

uttrycker att barnen bör producera i förskolan i stället för att endast konsumera. Enligt Jahnke 

& Kumars studie framkom det att de förskollärare som använde digitala verktyg i hög 

utsträckning fokuserade på att eleverna skulle producera snarare än att konsumera för att 

kunna synliggöra olika lärprocesser (2014, s. 86). Här kan begreppet appropriering kopplas 

in eftersom barnen utvecklar sitt lärande och sin förståelse för hur det kulturella redskapet 

medierar världen, på så sätt att de producerar genom det kulturella redskapen.  

I Enochsson & Ribaeus studie framkom det att digitala verktyg uttrycktes vara ett 

hjälpsamt verktyg för exempelvis i turtagning och framtagning av fakta men att det 

enkelt kunde ha använts ett annat fysiskt verktyg för att få samma effekt (2020, s. 1092). 

Detta uttrycks även av förskollärarna i vår studie där en förskollärare uttryckte att annat 

fysiskt material hade kunnat fungera lika bra som det digitala. Dock ansåg samma 

förskollärare att det digitala verktyget resulterade i begränsningar i att träna socialt 

samspel och i turtagning, till skillnad från vad de förskollärarna i Enochsson & Ribaeus 

studie uttryckte.  

I analysen framkom det att digitala verktyg kan bidra med en möjlighet när det kommer 

till att stötta barn med olika språkliga bakgrunder. Användandet av digitala verktyg i 

undervisningen tar Marklund upp i sin studie där resultatet bland annat menar på att digitala 

verktyg kan hjälpa till att främja undervisning inom ämnen som mångkultur och språk (2019, 

s. 177). Vidare tar även Otterborn m.fl. upp att förskollärare använde just digitala verktyg i 

arbetet kring språkutveckling (2019, s. 732). I samma studie tar Otterborn m.fl. upp 

osäkerheter kring hur mycket tid barn bör bruka digitala verktyg i förskolan, vilket relateras 

till vad för innehåll den tiden med digitala verktyg ska inneha (2019, 733–734). Detta kan 

kopplas till att en av förskollärarnas hänvisade till olika tillkommande riktlinjer gällande hur 

mycket tid barn bör använda digitala verktyg. 

I Lpfö 18 framkommer det att digitala verktyg ska ingå när barnen skapar och konstruerar, 

samt inkorporeras vid berättelser, texter och bilder (2018, s. 9, 14). Detta kan kopplas till 

både studiens observationer och intervjuer då digitala verktyg uttrycks av samtliga 

förskollärare vara ett komplement som förstärker och utvecklar undervisningen. Det 
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synliggjordes genom att förskollärarna inkorporerade digitala verktyg i redan befintliga 

teman och projekt och som en del i en transduktionskedja. Caiman & Kjällander tar i sin 

studie upp exempel på när förskollärare inkorporerat digitala verktyg i undervisning kring 

andra ämnen (2019, s. 92–93). Digitala verktyg ansågs här kunna fungera som ett 

komplement som fördjupar och erbjuder nya sätt att erfara på (Caiman & Kjällander, 2019, 

s. 105). Genom att inkorporera digitala verktyg i annan undervisning, utvecklas både den 

digitala kompetensen samt andra färdigheter beroende på vilket projektet eller temat är. I 

resultatet på förskola B kunde man bland annat se att barnen dels lärde sig de olika 

fågelarterna och hur man skannar QR-koder. Barnens handlingsrepertoarer utvecklas 

därmed samtidigt i olika områden. Därmed visas det att både i observationerna och 

intervjuerna att användandet av digitala verktyg var framträdande i relation till begreppen 

transduktion och transduktionskedja. 

I observationerna synliggjordes det att olika förkunskaper krävs hos förskollärare för att 

kunna undervisa med digitala verktyg. Inför våra observationer var förskollärarna 

informerade om att vi skulle observera deras arbete med digitala verktyg. En möjlig 

anledning till val av aktivitet kan ha att göra med vilka digitala verktyg som förskolläraren 

själv ansåg sig behärska. Enochsson & Ribaeus tar upp att en anledning till att förskollärare 

och barnskötare inte använder digitala verktyg är för att de såg en brist i sin egen digitala 

kompetens (2021, s. 1087). Resultatet i vår studie visar därmed inte en helhetsbild av vilka 

digitala kompetenser förskollärarna besitter, men det visar att det krävs specifika didaktiska 

kompetenser för att kunna undervisa om och med de digitala verktygen. Detta kan även 

kopplas till den sekundära socialisationen där förskolan ska hjälpa barnen att 

konceptualisera världen, vilket därmed enligt oss inte blir möjligt utan förskollärarens egen 

digitala kompetens (se Säljö, 2017). 

I analys av observationerna framkom det att förskolläraren på förskola B hjälpte barnen 

att positionera sina kroppar för att enklare fånga QR-koden. Barnen fick då testa på att lösa 

problemen själva men med stöd från förskolläraren. Även i Walldén Hillströms artikel 

stöttade förskollärarna barnen genom att positionera dem rätt, nicka och humma 

instämmande vilket möjliggjorde att barnen själva kunde lösa situationer som uppstår (2020, 

s. 151). På hälften av förskolorna som vi undersökte fick även barnen själva hålla i verktyget 

vilket kan hjälpa barnen förstå på vilket sätt verktygen medierar (se Säljö, 2017). 

Förskollärarna på samtliga förskolor stöttade även barnen genom att använda relevanta 

begrepp som kan kopplas till digitala verktyg. När barnen får förståelse för begreppen kan 

det därmed resultera i en utveckling av barnens handlingsrepertoar. Utvecklingen av 

handlingsrepertoaren kan utifrån Caiman & Kjällander anses hjälpa barnen inför framtiden 

och de situationer barnen kommer stöta på (se Caiman & Kjällander, 2019). Marklund tar 

även upp i sin studie hur digitala verktyg anses kunna gynna barnens framtid och lärande 

(2019, s. 179). Utifrån vårt resultat gäller det då även på de förskolor som vi undersökt. Vid 

intervjuerna uppkom även att många förskollärare använder sig av källkritik där 

internetbaserade sökfunktioner kunde underlätta barnens kritiska tänkande, vilket blir 

viktiga kunskaper i den digitaliserade värld vi lever i. Avslutningsvis uppkommer det även 

i studien av Otterborn m.fl., att förskollärare fokuserar på arbetet med programmering och 

kritiskt tänkande vid undervisning av digitala verktyg (2019, s. 733). Förskollärarna i vår 

studie ansåg även att det är viktigt att barnen får en god introduktion för att senare i livet 
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kunna hantera verktyget på ett bra sätt. Vid intervjuer ansågs analog programmering 

underlätta introduktionen till digitala verktyg då det sker stegvis. Dock framkom inte detta 

vid observationerna vilket kan bero på att arbetet med digitala verktyg redan var påbörjat.  
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9. Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka olika förskollärares förhållningssätt och tillvägagångssätt 

gällande undervisning med digitala verktyg i förskolan. Det som kommer fram i studien visar 

på att digitala verktyg anses kunna förbättra undervisningen och kan användas som 

hjälpmedel inom olika lärområden, exempelvis mångkultur, språk och källkritik. 

Utmaningar som uppkom kring arbetet med digitala verktyg var bland annat osäkerhet 

gällande hur mycket tid barn bör bruka digitala verktyg, då barn ansågs konsumera 

tillräckligt hemma. En annan framkommande aspekt var att barnens tillgång till digitala 

verktyg utanför undervisningen, alltså inom den fria leken, kunde tolkas vara begränsad. 

Vilket kan kopplas till att förskollärarna ansåg att barnen skulle producera med digitala 

verktygen snarare än att enbart konsumera i förskolan. Vid både intervjuer och observationer 

använde förskollärarna de digitala verktygen som en fördjupning av ett existerande tema 

eller projekt. Valet av innehåll i undervisningen med det digitala verktyget baserade sig 

oftast på de förkunskaper förskollärarna hade sedan innan. Förskollärarna använde 

exempelvis appar och verktyg som de redan var bekanta med. Förkunskaperna möjliggjorde 

även att förskollärarna kunde stötta och orientera barnen, bland annat med hjälp av olika 

begrepp som kan kopplas till digitala verktyg. Både i observationerna och intervjuerna kom 

det till uttryck att förskollärarnas undervisning kring digitala verktyg utvecklar digitala 

färdigheter hos barnen vilket kan gynna dem i framtiden, som exempelvis arbete med 

källkritik och hantering av de digitala verktygen.  

Avslutningsvis fokuserade denna studie enbart på ett fåtal förskollärare samt förskolor. 

Därmed finns det möjlighet att utvidga studiens urval. Vid fortsatt forskning skulle det 

således vara fördelaktigt att undersöka på fler förskolor i Sverige vilket skulle kunna öka 

studiens generaliserbarhet. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  

 

 

Information om en studie av digitalisering i förskolan 

  

Hej! Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och heter Evelyn 

Pagaduan och Matilda Zelahn. Vi har påbörjat vårt självständiga arbete vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

  

Vårt självständiga arbete fokuserar på förskollärares syn på barns utveckling gällande digital 

kompetens i förskolan. Datainsamlingen är tänkt att ske under veckorna 43–44.  

Vi har valt intervjuer och observationer som metod för datainsamling. Syftet med intervjuerna 

är att få syn på förskollärares tankar gällande uppdraget kring digitalisering i förskolan och 

observationer för att få en uppfattning om hur det kan se ut i praktiken. Då vi har fått 

uppdraget att genomföra två olika delstudier kommer Matilda att ha hand om observationer 

och Evelyn intervjuer. 

 

Tanken är att vi börjar med att få observera förskolläraren för att sedan genomföra en intervju. 

Observationen kommer att genomföras av Matilda med hjälp av anteckningar och fokus 

kommer riktas mot enbart förskolläraren, inte barnen. Det vi vill observera är ett helt 

undervisningstillfälle där förskolläraren antingen har digitalisering som syfte eller använder 

sig av digitala verktyg som ett hjälpmedel. Vid intervjun kommer Evelyn att använda sig av 

anteckningar samt ljudinspelning, för att få med sig så mycket som möjligt av materialet. 

Intervjun är tänkt att ta mellan 30–50 min, detta för att inte stressa igenom frågorna och för att 

förskolläraren ska kunna avsätta tid för intervjun. 

 

Vi vill understryka att studien inte fokuserar på att belysa vad som är rätt och fel i praktiken, 

utan meningen är att synliggöra olika tillvägagångssätt och tankar kring ämnet. Deltagandet i 

studien är frivilligt och kan när som helst väljas att avslutas. Förskolläraren och förskolan 

kommer även att vara anonyma vid behandlingen av det insamlade materialet och i den 

slutgiltiga studien.  

 

Vid intresse om att delta i studien kan du/ni kontakta Matilda Zelahn med datum, tid och plats 

för observation och intervju. Vid ytterligare frågor angående studien går det även bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Studiens handledare: x 

e-post: x 

  

Studenternas e-post: 

Evelyn Pagaduan: x 

Matilda Zelahn: x 
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Bilaga 2: Medgivandeblankett 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 

 

 

 

 

Till deltagande förskollärare i studien 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om digitaliseringen i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Matilda Zelahn och Evelyn Pagaduan som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 

observeras och intervjuas i min arbetsmiljö. Jag har förstått vad studien innebär och vill delta i 

studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

Deltagarens namn: …………………………………………….  

 

 

.......................................................................  

Datum    

 

 

.......................................................................   

Underskrift Förskollärare  
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Bilaga 3: Intervjuguide 
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Bilaga 4: Observationsschema 
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