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Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med digi-
tala verktyg i verksamheten, samt vilken betydelse de upplever att digitala verktyg har 
för barns utveckling och lärande i förskolan. Studiens ansats är kvalitativ med semi-
strukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Empirin baserades på åtta yrkesverk-
samma förskollärares subjektiva uppfattningar kring digitala verktyg. Studien utgick 
från ett posthumanistiskt perspektiv för att undersöka sambandet mellan digitala verk-
tyg och vilka effekter som detta skapar, och beskrivs som ett ömsesidigt samkonstitue-
rande ur ett posthumanistiskt perspektiv. Studiens resultat synliggjorde en osäkerhet 
kring förskollärares kompetens och på vilket sätt digitala verktyg kan tillämpas i under-
visningen. Sammanfattningsvis framgick det att förskollärare har en övervägande posi-
tiv inställning till användningen av digitala verktyg. Förskollärare uttrycker att digitala 
verktyg får betydelse i undervisning genom att läromedlet används i ett pedagogiskt 
syfte och kompletteras av analogt material. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Denna kvalitativa studie undersöker hur förskollärare beskriver sitt arbete med digi-

tala verktyg samt vilken betydelse förskollärare upplever att digitala verktyg har för 

barns utveckling och lärande. Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne eftersom det just 

nu saknas omfattande studier om digitalisering i förskolan. I juli 2019 träder den revi-

derade läroplanen i kraft, vilket ställer ökade krav på barns adekvata digitala kompe-

tens och därmed är det relevant att undersöka hur digitala verktyg implementeras i 

förskolan. I denna studie har vi valt att benämna begreppet informations- och kom-

munikationsteknik, IKT, som digitala verktyg. 

   En studie framtagen av Kerckaert, Vanderlinde och Van Braak (2015) belyser sakna-

den av omfattande forskning kring användningen av digitala verktyg i förskolans värld 

och argumenterar för möjligheter som digitala verktyg kan tillföra i barns lärande. Di-

gitala verktyg kan med fördel användas för att expandera barns utveckling och lärande 

genom att skapa sammanhang för social interaktion samt att digitala verktyg kan till-

lämpas för att vidga barns erfarenhetsvärld (a.a). De fördelar som digitala verktyg kan 

medföra möter även motstånd. Plowman och Mcpake (2013) problematiserar ställ-

ningstaganden som påstår att användning av digitala verktyg i förskolan hindrar barns 

sociala utveckling. Utifrån den problematik som Plowman och Mcpake (2013) belyser 

kan vi även lyfta fram betydelsen av en medvetenhet samt ett kritiskt förhållningssätt 

till digitala verktyg i förskolan. I vår yrkesprofession har vi styrdokument att förhålla 

oss till där det redogörs tydliga riktlinjer för hur digitala verktyg ska implementeras i 

undervisningen och dess syfte. I den reviderade läroplanen för förskolan (2018a) fram-

går det att: 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital   

kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den di-

gitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt 

ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 

(Skolverket, 2018a, s.9). 

Utvecklingen av adekvat digital kompetens menar Kjällander och Riddersporre (2019) 

är relevant för såväl vuxna som barn, och är en angelägen aspekt för att kunna arbeta 

mot uppsatta mål och riktlinjer. I takt med att tekniken ständigt utvecklas behöver lä-

rare besitta motsvarande adekvat digital kompetens (a.a). Vi tycks ana en ambivalens 

kring digitaliseringens ökade krav i förskolan idag, och detta kan tänkas bero på att 

förskollärare saknar kompetens och kunskap kring hur digitala verktyg kan användas 

som pedagogiska läromedel i förskolan för att utveckla barns adekvata digitala kom-

petens. Skolverkets publikation “Digitalisering i skolan” (2018b) samt Kerckaert, Van-

derlinde och Van Braak (2015) belyser hur digitaliseringen och användning av olika 

digitala verktyg kan skapa en likvärdighetsklyfta som grundar sig i lärares ojämlika 

kompetens i att hantera och använda sig av digitala verktyg som pedagogiskt lärome-

del. Vidare betonas betydelsen av nödvändiga färdigheter och kunskaper inom inform-

ations- och kommunikationsteknik som krävs för att integrera digitala verktyg i under-

visningen. Utifrån den beskrivna problematiken är det av intresse att undersöka hur 
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digitala verktyg tillämpas i praktiken samt hur förskollärare förhåller sig till läroplanen 

för förskolans utökade riktlinjer och strävansmål.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala 

verktyg i verksamheten samt vilken betydelse de upplever att digitala verktyg har för 

barns utveckling och lärande i förskolan. Följande frågeställningar har använts i vår 

studie; 

• Vilken inställning har förskollärarna till användningen av digitala verktyg? 

• Hur används digitala verktyg i verksamheten? 

• Vilka möjligheter och hinder anser förskollärare att digitala verktyg som peda-

gogiskt läromedel kan tillföra? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt redogörs studiens kommande kapitel som delas upp i Bakgrund, Metod, 

Resultat, Analys samt Diskussion. 

Bakgrund: I detta avsnitt presenterar vi relevant litteratur med koppling till digitala 

verktyg i förskolan. Litteratur som innefattar artiklar, avhandlingar och övrig littera-

tur. Vidare redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkt, det posthumanistiska per-

spektivet.  

Metod: I metodkapitlet redogör vi för urval, intervjuform, procedur, datainsamling 
samt analysmetod. Studiens tillförlitlighet presenteras och diskuteras i förhållande 
till undersökningen. Vi redogör även hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska 
principerna. 

Resultat: I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras i fyra kategorise-

ringar enligt en tematisk analys: Förskollärarens förutsättningar, Användning av di-

gitala verktyg, Inställning samt Reviderade läroplanen för förskolan.  

Analys: Här analyseras resultatet med stöd i ett posthumanistiskt perspektiv.  

Diskussion: Som avslutning kommer studiens resultat och analys att bearbetas i för-

hållande till tidigare forskning samt i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare presenteras metoddiskussion, slutsats samt förslag till vidare forskning.  
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1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Informations- och kommunikationsteknik 

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik, och har sitt ur-

sprung i begreppet IT. Begreppet IT innefattar användningen av dator och internet för 

informationshantering medan IKT kan beskrivas som ett utökat samlingsbegrepp för 

olika digitala verktyg (Rikstermbanken, 2017). IKT beskrivs av Kerckaert, Vanderlinde, 

Van Braak (2015) som ett lärverktyg avsett för att utveckla barns digitala kompetens. 

De IKT-verktyg som vi tar fasta vid i denna studie innefattar bland annat lärplatta, 

ljusbord och projektor. I denna studie definieras begreppet lärplatta som ett navigat-

ionsverktyg, exempelvis en iPad, som styrs genom att användaren trycker på skärmen. 

Vi har valt att använda digitala verktyg som samlingsbegrepp för IKT i denna studie 

eftersom det stämmer överens med läroplan för förskolans (Skolverket, 2018a) be-

greppsdefinition i den svenska förskolekontexten. 

1.3.2 Digital kompetens 

Digital kompetens beskrivs av Europeiska unionens råd (2015) som; 

en av de nyckelkompetenser som alla individer behöver för att förverkliga 

och utveckla sig själva samt för aktivt medborgarskap, social integrering och 

sysselsättning, och där man lyfter fram utbildningens centrala roll när det 

gäller att säkerställa att alla ungdomar får möjlighet att utveckla och för-

bättra denna kompetens (s.17). 

Digital kompetens innefattar utökade kunskaper och färdigheter gällande digitala 

verktyg vilket ger förmåga att utveckla kunskaper inom exempelvis läs- och skrivfär-

digheter samt teknik (Europeiska unionens råd, 2015).  

1.3.3 Applikation 

App är en förkortning av applikation och förklaras utifrån Nationalencyklopedin som 
“ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning” (Nationalencyklopedin, 
2019). 

1.3.4 Agens 

Agens är ett begrepp som ingår inom det posthumanistiska perspektivet och kan för-

stås som den kraft att påverka och möjlighet att förändra ett sammanhang (Hultman, 

2012; Hultman,2011). Inom det posthumanistiska perspektivet har all slags materiali-

tet en förmåga att producera agens som kräver möten där materialiteter kan skapa 

nätverk som tillskriver materialiteter agens. Utifrån detta synsätt innebär det att aktö-

rer endast kan producera agens vid samhandling med annan aktör (Hultman, 2011). 

1.3.5 Intra-aktion 

Intra-aktion är mötet som sker när mänsklig- och icke-mänskliga aktörer möts och 

samhandlar med varandra. Samhandling som sker mellan olika materialiteter är en 

ömsesidig process, där både mänsklig- och icke-mänsklig materialitet är beroende av 
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varandra. Intra-aktionen som sker producerar en effekt, som Lenz Taguchi (2012) be-

skriver som materialitetens samkonstituerande.  

2 Bakgrund  

Detta avsnitt inleds med en kort tillbakablick på digitaliseringens framväxt i svensk 

förskolekontext. Läroplanen för förskolan genomgår nya revideringar i takt med den 

digitala samhällsutveckling som sker och därför är det av relevans att undersöka förs-

kollärares kompetens i att implementera digitala verktyg i undervisning. Vidare redo-

gör vi avsnitten litteratursökning, teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning.  

2.1 Den digitala framväxten i förskolan  

Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2015) ger en historisk tillbakablick på den 

svenska förskolan som präglats med stora ambitioner som ständigt utvecklats och för-

ändrats i takt med samhällsförändringar. Den svenska förskolan har länge represente-

rat en förskola som arbetar för inkludering med ambition att integrera olika samhälls-

klasser, till skillnad från förskolor från andra delar av världen som är segregerade efter 

olika socioekonomiska förhållanden (a.a).   

   Vidare menar Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2015) att 2000-talet har 

präglats av många förändringar, inte minst i det svenska utbildningssystemet. Barn 

föds in i en värld där digitaliseringen tar en allt större plats i både vardagen som i skol-

väsendet. I samband med den reviderade läroplanen för förskolan (2018a) ökar kravet 

på digitalisering i förskolan. Barn ska utveckla en adekvat digital kompetens, vilket in-

nebär att barn i förskolan ska erbjudas en likvärdig undervisning enligt Elyoussoufi 

(2018). Lärares digitala kompetens förs fram som en betydande påverkansfaktor i hur 

digitala verktyg implementeras och hanteras på likvärdiga villkor i undervisningen 

(a.a).  

   Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2015) lyfter fram didaktik som en förut-

sättning när lärare ska formulera ett syfte och medvetet rikta barns fokus mot ett äm-

nesinnehåll. Ett begrepp som lyfts fram i den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018a) är undervisning, ett begrepp som medför en viss oro för hur under-

visning med digitala verktyg kan implementeras i förskolan. Undervisning beskrivs 

som en målstyrd process som ska stimulera barn mot läroplanens mål som utgångs-

punkt, vilket innebär att innehållet ska planeras till syfte för barns utveckling och lä-

rande (Skolverket, 2018a). Vid jämförelse av förskolans läroplan (2016) respektive den 

reviderade läroplanen för förskolan (2018a), har riktlinjerna utvecklats i samma takt 

som informations- och kommunikationsteknik blivit en allt mer naturlig del i barns 

vardag. I läroplanen för förskolan (2016) framgår det att: “Multimedia och informat-

ionsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” 

(s.7). I den reviderade läroplanen för förskolan (2018a) framgår det att: 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den di-

gitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt 
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ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 

(s.9). 

I läroplanen för förskolan (2016) lyfts informationsteknik fram som ett potentiellt 

verktyg som kan tillämpas inom förskolan, medan den reviderade läroplanen för för-

skolan (2018a) betonar att barn ska utveckla en adekvat digital kompetens genom att 

tillämpa digitala verktyg både som en metod samt ett innehåll i förskolans undervis-

ning. Det går att konstatera att läroplanens utveckling i förhållande till digitalisering-

ens framväxt har frångått formuleringen som uppmanar till användande av informat-

ions- och kommunikationsteknik, till att förskolans läroplan beskriver utökade riktlin-

jer på att utbildningen ska tillgodose och möjliggöra barns utvecklande av digital kom-

petens. 

2.2 Litteratursökning 

I studiens inledande process genomförde vi litteratursökning i databaserna ERIC (Pro-

quest) och Primo. Våra sökord var child*, ICT*, teacher attitude* och digital compe-

tence* vilket resulterade i 12 resultat. För att avgränsa våra sökningar valde vi att fil-

trera sökningen genom att välja vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar från 

2015 - 2019. Ytterligare filtreringar gjordes genom att välja refeeregranskade artiklar 

samt filtrera sökningen utifrån utbildningsnivåerna early childhood education, kin-

dergarten och preeschool education. Genom att ta del av vetenskapliga artiklar inom 

det valda ämnesområdet har vi kunnat söka referenser till förstahandskällor vilket har 

gett oss ett tillförlitligt vetenskapligt material som grund till studien. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie har vi valt att utgå från en posthumanistisk teori som decentrerar män-

niskan som utgångspunkt för att istället belysa människans subjekt- och kunskapande 

i relation till materialitet. Inom posthumanismen tillskrivs såväl mänsklig- som icke-

mänsklig materialitet agens, vilket kan förstås som en inneboende kraft att skapa för-

ändring. Materialitet blir på detta sätt delaktig i våra kunskapande processer (Lenz 

Taguchi, 2012). Studien syftar därmed till att undersöka hur digitala verktyg som icke-

mänsklig materialitet kan få betydelse i barns utveckling och lärande. Vi har i denna 

del valt att utgå från centrala delar och begrepp inom en posthumanistisk teori som är 

relevant till vår studie. 

 2.3.1 Posthumanistiskt synsätt på materialitet  

I kontrast till humanismen och dess antropocentriska syn, det vill säga att människan 

anses vara den enda aktiva aktören, ser posthumanismen icke-mänsklig materialitet 

som aktiv aktör med förmåga att påverka människans subjekt- och meningsskapande. 

Ett posthumanistiskt synsätt utgörs av en ömsesidighet mellan mänskliga- och icke-

mänskliga aktörer, som i mötet mellan varandra skapar en intra-aktion (Lenz Taguchi, 

2012; Hultman, 2011). Ett synsätt som skapar vidgade möjligheter för oss att tänka 

utanför det vi är vana vid. Konstruktionen av världen anses vara i en ständigt pågående 



 
 

 

 

6 

process, som skapas av omgivande aktörer (Lenz Taguchi, 2012; Hultman, 2011). Ge-

nom att upptäcka sambandet mellan mänskliga- och icke-mänskliga aktörer och dess 

påverkan i olika sammanhang, kan våra pågående processer och vår befintliga kunskap 

förändras. Vi hittar nya sätt att fungera i olika kontexter (a.a).  

   En intra-aktiv pedagogik förklaras av Lenz Taguchi (2012) som ett synsätt där lä-

rande och subjektskapande uppkommer samtidigt, och effekter av mänsklig- och icke-

mänskliga aktörer skapar en process av samkonstituerande. Omgivande aktörer till-

skrivs en agens, det vill säga kraft att förändra. Kunskap och lärande uppstår av effek-

ten som skapas mellan olika aktörer. Aktörers ömsesidiga samkonstituerande är en 

process där aktörer är beroende av och omskapar varandra. Icke-mänsklig materialitet 

menar Hultman (2011) fungerar som en förlängning av människan, som genom dess 

egenskaper kan förbättra människans kapacitet. I likhet med detta fungerar männi-

skan som en förlängning av icke-mänsklig materialitet. Detta synsätt på kunskap och 

lärande menar Lenz Taguchi (2012) öppnar upp för olika undervisningspraktiker. Hur 

icke-mänsklig materialitet genom sin agentiska kraft kan skapa förändringar utifrån 

ett onto-epistemologiskt synsätt anser vi vara relevant till studien, vars syfte är att un-

dersöka betydelsen av digitala verktyg i relation till barns utveckling och lärande.  

2.3.2 Intra-aktiv pedagogik 

Den intra-aktiva pedagogiken grundades av kvantfysikern Karen Barads onto-episte-

mologiska termer. Barad förklarar begreppet intra-aktion som ”studiet av kunskaps-

praktiker i varandet” (Barad 2007, s. 185 i Lenz Taguchi 2012, s. 42) vilket innebär att 

kunskapande och tillblivelser ses som sammanflätade. Begreppen intra-aktion och in-

ter-aktion ska inte ses som jämförbara menar Lenz Taguchi (2012) och tydliggör att 

inter-aktion är “en term som beskriver interpersonella relationer mellan minst två per-

soner eller mellan subjekt/objekt som förstås som tydligt avskilda från varandra” (s.15) 

medans termen intra-aktion beskrivs som “relationer mellan vilken organism eller vil-

ken materia som helst” (s.15). Utifrån detta synsätt menar Barad (2007) att intra-akt-

ioner som vi ingår i är i ständig rörelse och inte ska ses som något förutbestämt. Relat-

ionen som uppstår mellan olika aktörer förändras ständigt beroende på det samkon-

stituerande som sker av den subjektiva tillblivelsen och kunskapandet som skapas i 

intra-aktionen. Mötet mellan mänskliga- och icke - mänskliga aktörer påverkar 

varandra på skildrade sätt (Barad, 2007; Hultman, 2011).  

   Actor -network theory (ANT) grundades av Michel Callon tillsammans med Bruno 

Latour och John Law och beskriver hur aktörers intra-agerande tillsammans skapar 

nätverk. Relationerna mellan aktörer definierar varandra ömsesidigt och är beroende 

av varandra. Om en aktör förändras, förändras hela nätverket genom dess effekter 

som uppstår i intra-aktionerna. Nätverk kan därmed ses som tillfälliga konstellat-

ioner och är transformativa (Lee, 2012; Hultman, 2011). 

   Utifrån ett posthumanistiskt synsätt beskrivs performativa aktörer som ett centralt 

begrepp och speglar hur mänskliga- och icke-mänskliga aktörer ständigt påverkar 

varandra. Ur detta synsätt kan materialitet ses som medskapare och har en föränderlig 

förmåga (Barad, 2007; Hultman, 2011). Förändringar som skapas av materiella ting i 

mötet med människan sker i intra-aktiva processer vilket Barad (2012) lyfter fram som 
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en process där aktörer är beroende av varandra för att skapa en effekt av mötet. Denna 

process beskrivs av Lenz Taguchi (2012) som “en process av samkonstituerande” (s. 

15). Agentskap kan förstås som förändringar i materialitetens kroppslighet, och görs 

synliga av intra-aktioner (Barad, 2012). Aktörers olika agens finns i varandet som sker 

genom intra-aktionen, det vill säga i mötet som skapas mellan olika aktörer i den kon-

text de befinner sig i. Ur ett posthumanistiskt perspektiv blir kunskaps- och menings-

skapande beroende av varandet och kontexten vi befinner oss i samt vilket samkonsti-

tuerande som sker mellan olika aktörer (a.a).  

   Ömsesidigheten mellan olika aktörer kan förklaras genom intra-aktionen som sker 

mellan en icke-mänskligt materialitet, en penna, och människan. Bägge aktörer kan 

förstås som performativa agenter genom dess kraft att skapa förändring som sker i ett 

ömsesidigt beroende i intra-aktionen. Pennan och människans olika agens påverkas av 

kontexten som intra-aktionen sker i. Vidare förklarar Lenz Taguchi (2012) det relat-

ionella samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga agenter och menar att samtliga 

agenter har en ömsesidig påverkan på varandra. Detta perspektivtagande vidgar synen 

på materialitetens påverkan genom att materialiteten intar en aktiv roll och äger en 

inneboende kraft i att förändra - till skillnad från ett sociokulturellt perspektiv där 

materialet intar en passiv roll (a.a). 

 

2.4 Tidigare forskning 

Kommande avsnitt berör forskning om digitala verktyg i relation till förskola, barn och 

samhället. Här blir det intressant att lyfta fram hur allmänna diskurser inom dessa 

områden ligger till grund och har betydelse för synen på barns användning av digitala 

verktyg. 

2.4.1 Förskollärares kompetens 

Forskning pekar på att digital kompetens i allmänhet är låg bland förskollärare och att 

det saknas kunskap om huruvida digitala verktyg ska implementeras för att skapa en 

stimulerande och likvärdig undervisning i förskolan (Masoumi, 2015; Kerckaert, Van-

derlinde & van Braak, 2015; Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010). Förskollärares inställ-

ning och personliga erfarenheter samt förskolans normer och värderingar gentemot 

digitala verktyg har enligt Masoumi (2015) stor påverkan på huruvida digitala verktyg 

praktiskt tillämpas i förskolan. Samtidigt framkommer det att lärare är i behov av väg-

ledning gällande teknik för att kunna använda digitala verktyg i ett pedagogiskt syfte 

(a.a). I likhet med detta beskrivs digitala verktyg av Kerckaert m.fl. (2015) som ett pe-

dagogiskt läromedel och betonar att förskollärare behöver mer utbildning kring den 

tekniska utvecklingen för att kunna främja barns utveckling och lärande genom digi-

tala verktyg. Samtidigt lyfter Bruce och Riddersporre (2019) det ömsesidiga samspelet 

mellan barn och vuxna vid användningen av digitala verktyg och poängterar att barn i 

dag föds in i en digitaliserad värld som medför ett naturligt sätt att förhålla sig till di-

gital teknik, vilket ger barn möjlighet att vägleda vuxna i den digitala utvecklingen.  

   En studie framtagen av Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) påvisar att det råder 

viss osäkerhet bland förskollärare gällande den egna professionen i relation till digitala 
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verktyg. Författarna ställer sig därför frågande till hur personalen i förskolan ska för-

hålla sig till digitala verktyg på ett professionellt och kreativt sätt för att digitala verktyg 

inte ska förbli en passiv leksak. Studiens resultat pekar på att digitala verktyg inte är 

lika vanligt förekommande i undervisningen som övriga ämnesdidaktiska ämnen i för-

skolan. Förskollärare tenderar att lägga större vikt vid att begränsa barns tid framför 

skärmen än att implementera digitala verktyg i förskoleundervisning. Resultatet pekar 

även på att majoriteten av förskollärarna ställer sig kritisk till hur digitala verktyg kan 

tillämpas i undervisningen (a.a). För att tillgodose förskollärare förutsättningar för att 

bedriva undervisning med hjälp av digitala verktyg menar Jernes m.fl. (2010) att förs-

kollärares digitala kompetens är avgörande för att kunna främja barns utveckling och 

lärande genom digitala verktyg. Det är av stor vikt att förskollärare införskaffar sig 

kunskap, metoder och digitala färdigheter för att kunna inta rollen som vägledare och 

medskapare i barns lärprocesser (a.a). Hermansson och Olin- Scheller (2019) lyfter 

fram en digitaliserad förskola, och belyser hur digitala verktyg kan fungera som kom-

plement i förskolans undervisning inom olika ämnesområden. Begreppet digiläsning, 

lyfts fram som ett hjälpmedel i barns läsförståelse som möjliggör olika läsprocesser 

(a.a). 

2.4.2. Användning av digitala verktyg i förskolan 

Forskning tyder på att förskollärares skilda åsikter och erfarenheter av multimodala 

verktyg påverkar hur digitala verktyg integreras i förskolor (Masoumi, 2015; Niko-

lopoulou & Gialamas, 2015; Kerckaert m.fl., 2015). I en studie framtagen av Masoumi 

(2015) framkommer det att digitala verktyg till största del används som en doku-

mentationsteknik eller sökmotor för kunskap. Studien påvisar att det råder viss osä-

kerhet bland förskollärare huruvida digitala verktyg kan användas som komplement 

till den praktiska undervisningen (a.a). Digitala verktyg i förskolan kan skapa gynn-

samma möjligheter för barns utveckling och lärande beroende på förskollärares in-

ställning till hur digitala verktyg kan praktiseras i verksamheten (Nikolopoulou & Gi-

alamas, 2015; Masoumi, 2015). Forskning tyder även på att användningen av digitala 

verktyg i förskolan tenderar att ske under barns fria lek och många gånger blir en un-

derhållande praxis snarare än en pedagogisk praxis (a.a). Forskning framtagen av 

Kerckaert m.fl. (2015) synliggör att användningen av digitala verktyg i separata sam-

manhang utanför förskolans undervisning tenderar att syfta till barns utvecklande av 

teknologiska baskunskaper snarare än att stimulera barnen mot strävansmål i läro-

planen.   

   Utifrån förskollärares perspektivtagande på tillämpningen av digitala verktyg i för-

skolan synliggör Jernes m.fl. (2010) vilka möjligheter och utmaningar förskollärare 

möter i den pedagogiska verksamheten. Resultatet i studien baseras på gruppinter-

vjuer med verksamma förskollärare från tre norska förskolor i tre kommuner. Studien 

visar att digitala verktyg stimulerar till nya lek- och lärandesituationer och resultat pe-

kar på att användningen av digitala verktyg i förskolan har stor inverkan på barns lä-

rande och utveckling. Det framgår att användningen av digitala verktyg i förskolan 

även ger goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Tidig erfarenhet av 

informations- och kommunikationsteknik skapar förutsättningar för barn att behärska 
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den digitala tekniken redan från förskoleåldern. Detta frigör tid för innehållsinlärning 

i den kommande skolgången, enligt Jernes m.fl. (2010). 

   Problematiserande ställningstaganden presenteras i Plowmans och Mcpakes (2013) 

forskning om digitala verktygs påverkan på barns utveckling. Ställningstaganden som 

presenteras i forskningen baseras på allmänna påståenden som antyder att barndom 

och teknologi inte bör blandas ihop. Istället påvisar forskarna en mer nyanserad in-

ställning till användningen av digitala verktyg och poängterar att det kan medföra flera 

pedagogiska vinster med att använda digitala verktyg tillsammans med fysiska aktivi-

teter (a.a). Den fysiska miljön kombinerat med digitala verktyg utgör ett ömsesidigt 

samspel enligt Kjällander (2019). Digitala verktyg och den fysiska miljön skapar genom 

ömsesidighet en effekt och påverkar därmed barns handlande i det sammanhang de 

befinner sig i. En digital lärmiljö tillgodoser barn olika metoder för utforskande sam-

tidigt som barn utnyttjar den omgivande kontexten. På detta sätt kan digitala verktyg 

i undervisning bidra till ökad aktivitet och delaktighet. Vidare tyder forskning på att 

digitala verktyg kan användas för att skapa en mer likvärdig undervisning, genom att 

digitala verktyg kan skapa en inkluderande undervisning för alla barn, samt att an-

vändningen av digitala verktyg skapar möjligheter för barn att fungera som producen-

ter av sin kunskap, snarare än konsumenter (a.a). 

2.4.3 Förskollärares förhållningssätt  

Stephen och Plowman (2008) har forskat kring förskollärares förhållningssätt vid an-

vändning av digitala verktyg och presenterar resultat som visar att förskollärare upp-

lever en gemensam svårighet vid användning av digitala verktyg och menar att balans-

gången mellan att undervisa med digitala verktyg och att vara barncentrerad skapar en 

viss problematik. Studiens deltagande förskollärare har genom aktionsforskning do-

kumenterat varandra för att synliggöra förskollärares förhållningssätt vid använd-

ningen av digitala verktyg. I studien framkommer det att aktionsforskning tillåter för-

skollärare att föra kritisk reflektion och diskussion i syfte att utbyta tankar och idéer 

om hur digitala verktyg kan tillämpas i praktiken.    

   Kjällander (2019) belyser även att det finns en generell oro om digitala verktyg och 

dess påverkan på individers sociala interaktioner och poängterar att digitala verktyg 

kan fungera som ett hjälpmedel i interaktion mellan individer förutsatt att närvarande 

förskollärare kan fungera som vägledare och vara till stöd för att främja barns sociala 

interaktion (a.a). Ett förhållningssätt som Stephen och Plowman (2008) lyfter fram är 

guided interaktion vilket innebär att läraren är aktiv och ställer frågor, påvisar och 

uppmuntrar barnen, detta för att främja barns nyfikenhet för kunskapssökande. Enligt 

forskning tenderar detta förhållningssätt att skapa ett större engagemang till direkt 

interaktion mellan individer vid användning av digitala verktyg (a.a). 
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3 Metod  

I följande avsnitt kommer vi presentera urval, intervjuform, procedur, datainsamling, 

analysmetod, tillförlitlighet samt etiska överväganden. Vi valde att genomföra en kva-

litativ studie för att undersöka åtta förskollärares subjektiva uppfattningar om sitt ar-

bete med digitala verktyg och dess betydelse för att främja barns utveckling och lä-

rande. Datainsamlingsmetoden för denna studie blev en kvalitativ forskningsmetod 

med semistrukturerade intervjuer. Metoden valdes utifrån dess flexibilitet och möjlig-

het att ställa följdfrågor för att synliggöra respondenternas resonemang och subjektiva 

uppfattningar. 

3.1 Urval 

Vi är intresserade av att undersöka hur förskollärare, utifrån sina olika yrkeserfaren-

heter och kompetenser, beskriver sitt arbete med digitala verktyg i verksamheten samt 

vilken betydelse de upplever digitala verktyg har för barns utveckling och lärande. En-

ligt Skolverket (2018a) har förskollärare det yttersta ansvaret i att arbetet med digitala 

verktyg svarar mot läroplanens strävansmål, av den anledningen resonerade vi att 

detta skulle kunna tillföra mer fördjupade resonemang kring digitala verktyg som kan 

gynna studien. Vi valde att intervjua åtta förskollärare från olika kommunala förskolor 

för att få ett varierat material att använda oss av i studien. Genom att intervjua åtta 

förskollärare kan vi synliggöra skildrade resonemang kring arbetet med digitala verk-

tyg i verksamheten samt synliggöra olika synvinklar på betydelsen av digitala verktyg 

med anknytning till barns utveckling och lärande. 

   Inför urvalet av intervjudeltagande utgick vi från ett urvalskriterium, vilket var att 

deltagande respondenter har en förskollärarutbildning. Urvalet av förskollärare var 

delvis slumpmässig utifrån att vi inledningsvis kontaktade olika förskolor för en gene-

rell intresseförfrågan via mailkontakt till verksamma förskollärare om att delta i vår 

studie. På grund av brist av tillgängliga förskollärare skickades ytterligare en förfrågan 

ut till ett utökat antal yrkesverksamma förskollärare, via mail samt telefonkontakt, om 

deltagande till vår studie. Urvalet baserades på en aspekt av ett bekvämlighetsurval 

som innebär att förskollärare blev tillfrågade utifrån en aspekt av tillgänglighet (Bry-

man, 2018).  

 

3.2 Intervjuform 

Då studien syftar till att undersöka åtta förskollärares subjektiva ståndpunkter om sitt 

arbete med digitala verktyg är semistrukturerade intervjuer en intervjuform som Bry-

man (2018) förespråkar. Genom semistrukturerade intervjuer ges intervjuaren möjlig-

het att vara flexibel och att ställa uppföljningsfrågor, vilket i sin tur gör det möjligt för 

respondenterna att ge fördjupade svar kring det aktuella ämnesområdet (a.a). Med ut-

gångspunkt i teoretiska perspektiv och tidigare forskning har en intervjuguide formu-

lerats (se bilaga 2) med inledande frågor för att sedan övergå i öppna frågor, vilket 

Bryman (2018) förordar. Frågorna i intervjuguiden är därför uppbyggda kring frågan 
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“hur” och “kan du beskriva...” för att nå respondenternas subjektiva uppfattningar och 

åsikter.  

3.3 Procedur 

Proceduren inleddes med att vi tog kontakt med olika förskolor för att boka tid för 

intervjuer. Inför intervjuerna utformades ett missivbrev, som med godkännande av vår 

granskande handledare, kunde skickas ut till tillfrågade förskollärare. I missivbrevet 

blev förskollärare informerade om studiens syfte och ämnesområde, detta för att ge 

tillfrågade förskollärare möjlighet att förbereda sig inför kommande intervjuer. 

Missivbrevet redogjorde en önskan om att, med respondenternas samtycke, spela in 

intervjuerna med ljudupptagning för att sedan kunna transkribera det inspelade 

materialet. I missivbrevet blev respondenterna även informerade om Vetenskapsrå-

dets (2017) forskningsetiska principer som vi valt att förhålla oss till vid genomförande 

och bearbetning av intervjuerna. Respondenterna blev informerade om att ljudupp-

tagningen endast kommer att användas i syfte att transkribera datainsamlingen för att 

möjliggöra grundlig analys av materialet. Samtliga intervjuer genomfördes i enrum för 

att förhindra eventuella avbrott eller störningsmoment under intervjuerna och spela-

des in via ljudupptagning med respondenternas samtycke.  

3.4 Datainsamling 

Vår intention var att genom semistrukturerade intervjuer ta del av förskollärares reso-

nemang kring sitt arbete med digitala verktyg samt vilken betydelse förskollärare upp-

lever digitala verktyg har för barns utveckling och lärande. Det finns enligt ett flertal 

komponenter som krävs för att en semistrukturerad intervju ska bli lyckad (Bryman, 

2018). Intervjuaren ska bland annat förbereda en intervjuguide (se bilaga 2) med 

öppna frågor som ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar. Intervjuguiden 

ska även vara utformad på “ett sätt som underlättar svar på studiens frågeställningar” 

(Bryman, 2018, s.565). För att få ut så detaljrik information som möjligt i våra inter-

vjuer utformade vi en intervjuguide med allmänna frågor som berör förskollärares ar-

bete med digitala verktyg. Detta för att ge förskollärarna möjlighet att ge sina person-

liga värderingar kring ämnesområdet. Bryman (2018) belyser även att man som inter-

vjuare “måste skaffa sig en bild av vad intervjupersonerna upplever som viktigt och av 

betydelse” (s.565) i relation till studien, vilket vi tog hänsyn till i utformningen av in-

tervjuguiden. För att kunna urskilja teman och kategorier i datamaterialet valde vi att 

inleda intervjuerna med bakgrundsfrågor och övergick sedan till att ställa öppna frågor 

som berör digitala verktyg i förskolan. I samband med intervjuerna uppmärksammade 

vi att den tid det tog att genomföra intervjuerna varierade kraftigt vilket fick oss att 

reflektera över om materialet skulle kunna användas till studien. Bryman (2018) för-

klarar att korta intervjuer inte “nödvändigtvis behöver vara sämre” (s.578) men riske-

rar att vara mindre användbara för undersökningen. Om intervjuerna blir korta kan 

det finnas bakomliggande orsaker, exempelvis osäkerhet eller bristande samarbetsvilja 

från respondenten (a.a). 
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3.5 Analysmetod 

Vi valde att genomföra en tematisk analys av datainsamlingen vilket är ett frekvent 

förekommande tillvägagångssätt i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2018). Det in-

samlade materialet bearbetades genom transkribering för att sedan skrivas ut i pap-

persform för fördjupad analys. Vi använde oss av en konventionell innehållsanalys ef-

ter transkriberingen. Utskrifterna analyserades tematiskt, genom att söka efter cen-

trala områden för att sedan kategorisera våra resultat utifrån studiens frågeställningar. 

Den problematik som lyfts gällande tematisk analysering är dess tidskrävande process 

med risk för feltolkningar av data (Bryman, 2018). Genom att bearbeta datamaterialet 

noggrant kunde feltolkningar undvikas samt att likheter och skillnader inom varje 

framtagen kategori kunde synliggöras utifrån en tematisk analys (a.a). Av hänsyn till 

dessa aspekter bearbetades transkriberingarna ett flertal gånger innan påbörjad analys 

för att skapa en övergriplig insyn i materialet. Vid analys av resultatet utgick vi från ett 

posthumanistiskt perspektiv och dess centrala begrepp som redogör för materiali-

tetens betydelse i barns utveckling och lärande. Vi har analyserat resultatet utifrån tre 

centrala begrepp inom posthumanistiska perspektivet, vilket är performativ agens, 

intra-aktion samt samkonstituerande.  

3.6 Tillförlitlighet 

Enligt de kvalitetskriterier som Bryman (2018) redogör finns det fyra delkriterier som 

studien ska uppnå för att anses vara tillförlitlig. Genom att beakta de etiska forsknings-

principerna som Vetenskapsrådet (2017) redogör följer vi vedertagna procedurer in-

nan, under samt efter intervjuerna för att sträva efter trovärdighet i studien. För att 

uppnå delkriteriet pålitlighet ska alla faser i studiens process redogöras, för att säker-

ställa att samtliga delar i studiens process görs synlig (Bryman, 2018). För att uppnå 

kriteriet för pålitlighet har vi under studiens gång låtit handledare samt kurskollegor 

ta del av vårt material för granskning. Genom kontinuerlig dialog med handledare kan 

varje del i processen av vårt arbete granskas och förbättras. Studiens överförbarhet 

innebär att undersökningen resultat presenteras med rika beskrivningar för att synlig-

göra den specifika kontexen för läsaren. Enligt Bryman (2018) handlar studiens över-

förbarhet om att avgöra ifall studiens resultat kan vara av värde i andra kontexter. I 

strävan att uppnå kriteriet överförbarhet har studien genomförts i skilda kommuner 

samt på skilda förskolor med varierande tillgångar till digitala verktyg, vilket synliggör 

skildrande beskrivningar av förskollärares arbete och resonemang kring använd-

ningen av digitala verktyg i förskolan. Det fjärde kriteriet, möjlighet att styrka och 

konfirmera, innebär enligt Bryman (2018) att studien bearbetas med fullständig ob-

jektivitet. Genom att undvika personliga värderingar vinkla vårt arbete, beaktas det 

fjärde kriteriet i vår studie. Vi har i vår studie analyserat det insamlade datamaterialet 

utifrån den teoretiska ståndpunkt som studien baseras på, och därmed kan resultatet 

analyseras objektivt utan personliga värderingar menar Bryman (2018). Tillförlitlighet 

eftersträvades genom att det insamlade datamaterialet spelades in via ljudinspelning. 

Detta förespråkas av Bryman (2018) som menar att ljudinspelning kan användas för 

att återgå till det inspelade materialet för att undvika felkällor.  
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3.7 Etiska överväganden 
Vi har i denna studie förhållit oss till Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska 

principer som innefattar informations-, konfidentialitets-, samtyckes- samt nyttjan-

dekravet. Inför våra intervjuer har respondenterna tagit del av ett missivbrev där vill-

kor inför deltagande i studien presenteras utifrån Vetenskapsrådets (2017) forsk-

ningsetiska principer.  

   Informationskravet innebär att tillfrågande respondenter blir informerade om stu-

diens syfte samt deltagandevillkor. Respondenterna har rätt till att infoformeras om 

studiens olika faser, samt respondenternas rätt till att avbryta sin medverkan (Veten-

skapsrådet, 2017; Bryman 2018). Vi kontaktade aktuella förskolor i god tid för att in-

formera om studien och för att ge underlag för ett samtycke och har därmed beaktat 

informationskravet. När vi skickade ut förfrågan till att delta i studien i form av en in-

tervju, informerade vi om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt 

att avbryta sin medverkan i studien. Vi informerade om att intervjun beräknas om-

fatta ca. 30 minuter samt att vi önskar spela in intervjuerna för en vidare transkribe-

ring.  

   Samtyckeskravet innefattar respondenternas rätt till att påverka deltagandevillkor 

samt ett godkännande för medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 

2018). Respondenterna har genom vårt missivbrev blivit informerad om studiens 

syfte samt villkor för deltagande och har genom samtyckeskravet möjlighet att på-

verka villkoren för deltagandet. 

   Konfidentialitetskravet innebär att individers identitet ska behandlas anonymt. Det 

är av vikt att obehöriga inte ska kunna ta del av såväl personuppgifter som arbetsplats 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet har vi informerat 

medverkande respondenter att datainsamlingen behandlas konfidentiellt. På detta sätt 

har värnar vi om respondenternas integritet för att utomstående eller obehöriga inte 

ska få tillgång till informationen. Fiktiva namn kommer att användas för att deltagande 

respondenters identitet inte ska kunna avslöjas. Alla uppgifter som kan identifiera del-

tagande respondenter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket respondenterna 

även har blivit informerade om. 

   Nyttjandekravet rör uppgifter om enskilda individer som ingår i studien. Uppgifter 

om dessa individer ska enligt nyttjandekravet endast användas till syfte för studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie förhöll vi oss till nyttjandekravet genom att 

informera respondenterna om att insamlad data används som underlag i vårt exa-

mensarbete och kommer efter att studien är publicerad att radera all datainsamling. 

4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatet utgörs av intervjuer från 

åtta förskollärare i ålder mellan 26–57 år som har utbildat sig vid olika tidpunkter och 

har därmed olika erfarenheter av arbetet som förskollärare.  
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4.1 Digitaliseringens påverkan på förskollärares inställning   

I takt med att digitaliseringen tar en större plats i det moderna samhället menar ett 

flertal förskollärare att ett källkritiskt förhållningssätt är en förutsättning vid använd-

ning av digitala verktyg i förskolan. Fler av förskollärarna anser att det ökade kravet på 

digitalisering i förskolan kräver kunskap om såväl teknik som källkritik hos barn och 

personal. Detta för att motverka att barn i förskolan tar del av olämpligt material på 

exempelvis internet eller sociala medier. En förskollärare anser att sociala medier nu-

mera är en naturlig del av barnens vardag och poängterar att det är av vikt att föra 

dialog om internet redan från en tidig ålder. Vidare beskrivs källkritik som en svårig-

het; 

Att man börjar prata lite lätt om det (källkritik), ska man tro på allt man ser? 

Jag menar, om dem (barnen) har fått vara med själva och manipulera med 

bilder och göra egna filmer så ökar ju förståelsen för att allt inte behöver vara 

sant som man ser (Clara). 

En förskollärare framför svårigheter som digitala verktyg kan medföra, och menar att 

vuxennärvaro vid användningen av digitala verktyg är viktig; 

Det finns en liten risk i att om man låter barnen sitta själva så är det mycket 

som händer som vi inte ser. Man måste vara väldigt närvarande. Kanske mer 

närvarande än vad man faktiskt var i en analog verksamhet (Anna). 

Förskollärare har ett varierat utbud av appar och program att ta del av i sin undervis-

ning, och flertalet förskollärare belyser att det är deras ansvar att ladda ned lämpliga 

appar och program som stimulerar till utveckling och lärande. Ett flertal förskolor har 

tillgång till IKT-pedagoger som ansvarar över att förse verksamheten med digitala 

verktyg samt kan stödja andra pedagoger med att hantera material och program. I 

andra förskolor finns det pilotgrupper som kvalitetsgranskar appar och digitalt 

material innan barn i förskolan introduceras av de digitala verktygen. Flera av förskol-

lärarna uttrycker en positiv inställning till undervisning genom läromedel som exem-

pelvis iPad med dess olika funktioner, förutsatt att det finns ett pedagogiskt syfte samt 

att appar svarar mot läroplansmålen. Flertalet förskollärare belyser intentionen med 

att tillåta barn att agera som producenter, istället för konsumenter vid användningen 

av digitala verktyg. 

   Det råder en övervägande positiv inställning till de reviderade avsnitten i läroplanen 

för förskolan som träder i kraft i juli 2019. Samtidigt framkommer det att förskollärare 

är olika insatta i den reviderade läroplanen trots förståelsen av de utökade riktlinjer 

gällande digitala verktyg i förskolan. En förskollärare säger;  

Jo, jag förstår skrivningarna, verkligen, bakom det för att samhället blir ju 

mer digitaliserat och det skulle ju vara fel om vi inte gav våra barn i förskolan 

grunden och förståelsen för att hänga med i samhällsutvecklingen. Och sen 

måste det ju naturligtvis vara på rätt nivå då (Clara). 
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Förskolläraren beskriver vidare att adekvat digital kompetens innebär att den digitala 

undervisningen anpassas efter barnens ålder och mognad. Förskolläraren exemplifie-

rar sitt arbete för att främja barns adekvata digitala kompetens genom programme-

ring. Med hänsyn till barns ålder och mognad menar förskolläraren att grunden inom 

programmering utgår från att bilda förståelse kring den digitala omgivningen och dess 

uppbyggnad. I takt med barns mognad kan förskollärare sedan utveckla undervis-

ningen i syfte att fördjupa barns förståelse. 

   Barns digitala kompetens beskrivs av ett flertal förskollärare som en nödvändighet i 

relation till det moderna samhället. Förskollärare lyfter likvärdig digital undervisning 

i förskolan som en betydande del inför barns kommande skolgång och menar att 

undervisningen som sker i förskolan ligger till grund för barns senare förståelse kring 

digitalisering. Samtidigt menar förskollärare att det finns en motsättning till den revi-

derade läroplanen och dess ökade krav vid arbetet med digital undervisning. Vidare 

beskriver en förskollärare: “Det är väldigt många som motsätter sig digitaliseringen, i 

alla fall många av den äldre generationen” (Anna). Flertalet förskollärare uttrycker att 

den äldre generationens motsättning till digitaliseringen kan förekomma på grund av 

okunskap och beskriver att detta kan vara en bidragande orsak till en kritisk inställning 

mot förskolans ökade digitalisering. Vidare beskriver förskollärare att barn och peda-

goger kan lära av varandra, och menar att barn generellt har goda kunskaper i att han-

tera digitala verktyg och bör därför ges möjlighet att vägleda vuxna. 

4.2 Digitala verktyg skapar lärorika miljöer 

Förskollärare beskriver hur digitala verktyg används i syfte att skapa lärorika miljöer 

på förskolan och att en miljö kan anpassas med hjälp av olika digitala verktyg. Förs-

kollärare beskriver hur projektor och högtalare kan förstärka miljön och skapa en ef-

fekt beroende på vad som projiceras upp. 

 
Jag har använt mig av digitala verktyg för att förstärka olika miljöer, som 
exempelvis morgonstunden då många barn lämnas på förskolan har vi ofta 

nedsläckt och en brasa projicerad på väggen för att skapa en lugnande effekt 

(Jeanette). 

Det framgår även att förskollärare är medvetna om olika dimensioner av miljöanpass-

ning, och lyfter fram en interaktiv miljö samt den sociala miljön som kan skapas med 

hjälp av digitala verktyg. Förskollärarna lyfter situationer där projektor kan användas 

till att skapa en sinnesstämning. Sagostund och vilan beskrivs som tillfällen när pro-

jektor kan tillämpas som ett hjälpmedel för att skapa en lugnande effekt. 

   Förskollärare tillämpar projektorer för att förstärka barns lek. Genom att upptäcka 

barns lek och intressen kan förskollärare ta tillvara på dessa och använda projektorer 

för att tillföra fler dimensioner till leken. Förskolläraren Elin exemplifierar hur verkty-

get har använts för att expandera barns tidigare erfarenheter av en vintervärld. I barns 

möte med vintervärlden verkar projektorn som ett komplement till analogt material i 

undervisningen. Elin menar att möjligheterna för vad barn kan uppleva med en pro-

jektor är oändliga, och därmed ett bra komplement till undervisningen. Förskolläraren 
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Anna beskriver att det är förskollärarens tillåtande förhållningssätt som sätter gränser 

för hur digitala verktyg används i verksamheten. iPad beskrivs av flera förskollärare 

som det mest frekventa digitala arbetsverktyget på grund av dess möjligheter för pe-

dagogisk dokumentation. Förskolläraren Ingela uttrycker exempelvis att med hjälp av 

iPad är det “lättare att dokumentera och följa upp barngruppen” samt att barngruppen 

kan göras delaktiga i uppföljnings- och utvärderingsprocesser. 

   Flertalet förskollärare lyfter fram hur digitala verktyg kan användas för att engagera 

barn och skapa en språkstimulerande aktivitet. Digitala verktyg, som exempelvis iPad 

och projektor, är vanligt förekommande inom de pedagogiska verksamheterna och an-

vänds dagligen för att stärka språkförståelsen genom qr-koder, spel, musik, berättelser 

och filmer. Förskollärare uttrycker att språkstimulerande aktiviteter har visat sig in-

tressera barnen samtidigt som det framkommer en viss oro för att digitala verktyg ska 

ersätta analogt material som förskolan erbjuder. En förskollärare säger: 

Jag tycker att det är lite tråkigt om jag kommer och säger såhär; “kom så ska 

vi läsa en bok” så fångar det inte barnen lika mycket som om jag säger såhär; 

“Kom så lyssnar vi på lässugen!” Alla barn älskar lässugen - där dem läser en 

bok. Men om jag erbjuder att läsa en bok är det inte lika intressant (Anna) 

Flertalet förskollärare belyser att den digitala miljön tenderar att tilltala barnen på ett 

annorlunda sätt jämfört med en analog miljö och menar att digitala verktyg ska fun-

gera som komplement istället för att ersätta analogt material.  

 

4.3 Tidsbrist som påverkansfaktor 

Det framgår att majoriteten av förskollärare anser att tidsbristen är en påverkansfaktor 

till den individuella digitala kompetensen. Förskollärare påpekar att arbetstiden är 

knapp för att kunna utforska olika digitala verktyg. Flertalet förskollärare menar att 

yngre barns-avdelningar påverkas av avbrott som kontinuerligt sker under dagen. 

Yngre barn kräver större närvaro jämfört med äldre barn. Sofie säger: “Det händer 

mycket på korta stunder, det kan komma föräldrar, det ringer, en är ledsen. Man måste 

hitta en balans mellan detta”. En förskollärare beskriver konsekvenser av tidsbristen 

och säger: “Svårigheter handlar om vår kompetens, att vi behöver tid till att förbereda 

oss och undersöka verktyg som finns tillgängligt” (Anna). Samtidigt belyser en annan 

förskollärare att den viktigaste rollen vid användning av digitala verktyg som exempel-

vis iPad är att uppmana barnen till eget utforskande och agera för att stärka barnens 

självkänsla i att hantera materialet. Förskolläraren säger:  

Att jag ger dem självförtroende, att du kan det här och du kan lära mig saker. 

Det tror jag är extra viktigt i digital kompetens att vi inte bara visar hur dem 

ska programmera utan att de får visa oss (Maria). 

Flertalet förskollärare påtalar en önskan i att stärka den individuella digitala kompe-

tensen för att kunna hantera iPads och dess funktioner ytterligare. Vidare beskriver 

förskollärare att den individuella kompetensen är viktig för att kunna vägleda barn i 
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digitala aktiviteter. Det framkommer av en förskollärare att ett individuellt intresse för 

digitalisering påverkar förskollärarens förutsättningar i att utveckla barns digitala 

kompetens. Ett personligt intresse för digitalisering anses medföra större kompetens 

hos förskollärare. Förskollärare beskriver ett kollegialt lärande som en strategi för 

kompetensutveckling. Utbytet av kunskaper och idéer stärker den egna professionen 

gällande digitalisering enligt förskollärare. 

   Utbudet av material framförs av förskollärare som en påverkansfaktor i hur digitala 

verktyg används som pedagogiskt läromedel. Det framgår att de flesta av förskollä-

rarna har tillgång till ett varierat utbud av digitalt material som fördelas och roteras 

mellan olika avdelningar. En förskollärare lyfter fram den ekonomiska aspekten som 

en påverkansfaktor i tillgängligheten av digitalt material samtidigt som flertal förskol-

lärare lyfter att varierande resurser och tillgångar till digitalt material påverkar förs-

kollärares förutsättningar för att skapa en likvärdig undervisning i digitalisering. 

5 Analys 

Detta avsnitt redogör för en analys av studiens resultat. Analysen utgår från ett post-

humanistiskt perspektiv som tidigare presenterats i avsnittet teoretisk utgångspunkt. 

Insamlade data analyseras och rubriceras under följande avsnitt: Performativ agens, 

Intra-aktioner och Samkonstituerande. 

 

5.1 Performativ agens 

Studiens resultat påvisar att förskollärare ser fördelar med att använda digitala verktyg 

för att anpassa miljön och skapa sinnesstämningar hos barn. Förskollärare visar på att 

icke-mänsklig materialitet, som exempelvis projektor och iPad, har betydelse för den 

kontext som undervisning sker i. Projektor som digitalt verktyg kan utifrån ett posthu-

manistiskt perspektiv förstås som en performativ agent. En icke-mänsklig materialitet 

som i mötet med en mänsklig aktör skapar förändring genom dess intra-aktion. Till-

sammans bildar projektor som icke-mänsklig aktör och människan ett samhandlande 

som tillskriver aktörerna agens. Den agentiska kraft som uppstår av samhandlande 

skapar en effekt i den kontext intra-aktionen sker i (Barad, 2007). Detta synsätt stödjer 

förskollärares tankar kring materialitetens betydelse i hur barn handlar och agerar i 

olika sammanhang.  

  Förskollärares tillämpning av projektor kan utifrån ANT’s teori förstås som ett iscen-

satt arrangemang som bildar nätverk mellan deltagande aktörer genom intra-aktion. 

Relationer som bildas i intra-aktionerna öppnar upp för olika handlingsvägar bero-

ende hur relationer omskapar varandra i arrangemanget (Lee, 2012).  

Materialitet kan beskrivas som producenter av kultur och ordning genom att förstås 

som performativa mediärer, vilket innebär att materialitet tillsammans med andra ak-

törer är medskapare av omgivningens ordning och kultur (Hultman, 2011). Samtidigt 

kan materialitet tillskrivas rollen som intermediär, vilket innebär att materialiteter 

förmedlar en förutbestämd ordning eller kultur. Beskrivningen av projektorns roll kan 
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förstås som mediär utifrån dess egenskaper att skapa förändring i olika förskolekon-

texter, beroende på hur relationer skapas och vilka handlingsvägar som öppnas. Pro-

jektorn kan fungera både som mediär i den mening att verktyget fungerar som perfor-

mativ och är medskapare av den kultur och ordning som blir till, samtidigt som pro-

jektorn kan tillskrivas rollen intermediär i den mening att verktyget förmedlar en re-

dan förutbestämd kultur och ordning (a.a). 

   Teorin agentiell realism grundades av Karen Barad och karaktäriseras av synen på 

varandet och kunskapandet som en ständig process av tillblivelse. Tillblivelse beskrivs 

som det subjektskapande som sker i den ömsesidiga processen i barns kunskapande 

(Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2012). Utifrån Lenz Taguchis (2012) beskrivning av agen-

tisk realism ingår aktörer i olika relationer som påverkar och förändrar varandra på ett 

ömsesidigt sätt. I resultatet uttrycker förskollärare att digitala verktyg fungerar som ett 

komplement till undervisningen i förskolan, genom att kombinera digitala verktyg med 

analogt material. Förskollärares uppfattning av materialets betydelse i undervisningen 

stödjer Barads (2007) teorier om agentiell realism. Förskollärares tillämpning av pro-

jektor i syfte att förstärka den analoga miljön som barn omges av kan förstås som en 

process av samkonstituerande mellan mänsklig- och icke-mänsklig materialitet. I detta 

samkonstituerande omskapar agenter varandra (a.a). Den analoga miljön omskapas 

med hjälp av projektor som digitalt verktyg och genom dess samkonstituerande möj-

liggör nya erfarenheter för att utveckla barns befintliga kunskaper. Förskollärares till-

lämpning av digitala verktyg kan utifrån ett posthumanistiskt perspektiv skapa olika 

intra-aktioner i syfte att främja barns subjekt- och meningsskapande vilket framförs 

som en förutsättning i barns lärande enligt Lenz Taguchi (2012).  

   Förskollärare uttrycker vikten av att tillämpa digitala verktyg i förskolan för att möj-

liggöra barns handlingskraft, att verka som producenter. Detta tyder på att förskollä-

rare har ett medvetet förhållningssätt till det digitala materialets betydelse och dess 

utbyte, det vill säga vilken kunskapskälla materialet kan fungera som. Förskollärares 

positiva ställningstaganden till digitala verktyg visar på materialitetens agens och på-

verkan på människan. Utbytet mellan olika materialiteter skapar lärande genom öm-

sesidiga förbindelser. Intra-aktionerna som uppstår kan förstås som subjektiva upple-

velser som förutsätter ett ömsesidigt samhandlande och utbyte för att upplevas som 

meningsfulla (Barad, 2012). Vi tolkar detta utbyte av olika kunskapskällor som möjlig-

heter för barn att verka som producenter. Svårigheter som förskollärare lyfter fram är 

när digitala verktyg används där barn intar en roll som konsumenter, exempelvis vid 

olika spelprogram eller dylikt som begränsar barns möjlighet att påverka processen av 

samhandlande. Ur ett posthumanistiskt perspektiv innebär det att materialiteten intar 

en passiv roll och därmed sker inget utbyte mellan mänskliga och icke-mänskliga ak-

törer i barns kunskapande (Lenz Taguchi, 2012).  

 

5.2 Intra-aktiv pedagogik  

Synen på barns lärande kan beskrivas ur ett onto-epistemologiskt perspektiv där Lenz 

Taguchi (2012) menar att barns lärande och kunskapande inte går att förutsäga eller 

planeras i förväg. Barns kunskapsskapande beskrivs som en process där icke-mänsklig 
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materialitet skapar möten som barn hanterar olika beroende på dess subjektiva upp-

levelse. I en intra-aktiv pedagogik beskriver Lenz Taguchi (2012) att pedagogisk doku-

mentation kan fungera som ett verktyg för att kartlägga och följa upp barns lärandesi-

tuationer. Förskollärare uttrycker att digitala verktyg som iPad används som ett hjälp-

medel för pedagogisk dokumentation och menar att pedagogisk dokumentation skapar 

möjligheter att göra barn delaktiga i utvärdering av pedagogiska aktiviteter.  

   Den pedagogiska dokumentationen synliggör intra-aktioner och förstås som en cen-

tral utgångspunkt ur ett posthumanistiskt perspektiv (Lenz Taguchi, 2012). Den ana-

lytiska praktiken fäster blicken mot vad som analyseras samt vilka som ingår i analysen 

för att skapa en förståelse om hur icke-mänsklig materialitet skapar olika fenomen 

(Hultman, 2011). Genom att kartlägga barns lärandeprocess blir pedagogisk doku-

mentation ett verktyg för en intra-aktiv pedagogik menar Lenz Taguchi (2012). Den 

pedagogiska dokumentationen kan ses som en performativ agent genom dess kraft att 

skapa förändring i praktiken (a.a). Observatörens perspektivtagande på den pedago-

giska dokumentationen kan påverka vad som synliggörs i intra-aktioner. Observatören 

kan endast göra tolkningar av pedagogisk dokumentation eftersom intra-aktioner byg-

ger på subjektiva upplevelser (Lenz Taguchi, 2012). För att främja barns delaktighet 

och inflytande i den pedagogiska dokumentationen framkommer det att förskollärare 

betonar vikten av att synliggöra barns perspektiv genom gemensam reflektion samt för 

att tillföra barns perspektiv i utvärdering av verksamheten.  

 
5.3 Samkonstituerande 

Resultatet i denna studie pekar på att det råder delade meningar bland förskollärare 

om huruvida digitala verktyg ska användas i undervisningen. Förskollärare ställer sig 

positiva till digitaliseringen medans andra förskollärare beskriver svårigheter, bland 

annat tidsbristen, som försvårar förskollärares utforskande av digitala verktyg. Bristen 

på den individuella kompetensen och förkunskaper gällande digitala verktyg skapar 

hinder i att implementera digitala verktyg i undervisningen. Den digitala kompetensen 

uttrycks vara en nödvändig aspekt för att undervisa genom digitala verktyg. En proble-

matik som Hultman (2011) belyser är hur brist på omgivande aktörer påverkar indivi-

ders subjektiva uppfattningar. Ur ett posthumanistiskt perspektiv är det i samhandling 

med olika aktörer och hur vi väljer att förhålla oss till olika aktörer som vi kan förstås 

som självständig med kompetens i att hantera andra aktörer (Hultman, 2011). Kun-

skap och lärande skapas i den process samhandling mellan förskollärare och digitala 

verktyg sker i. Den process av samhandling kan tänkas ge förskollärare mer erfarenhet 

av digitala verktyg vilket kan skapa en utökad individuell kompetens och subjektiv 

uppfattning som ur ett posthumanistiskt perspektiv beskrivs som effekten av sam-

handling (Hultman, 2011).  

   Förskollärare uttrycker att det förekommer ett samband mellan ålder och okunskap 

som visar på att skillnader mellan generationer och förmåga att hantera digitalt 

material skapar skildrade inställningar till digitala verktyg. Denna okunskap kan skapa 

ett begränsat synsätt på det digitala materialets betydelse och kapacitet att påverka sin 
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omgivning. Det begränsade synsättet på digitala verktyg kan utifrån ett antropocent-

riskt synsätt ta avstånd från materialitet som aktiv aktör i konstruktion av världen och 

istället placera människan och sociala interaktioner i centrum (Hultman, 2011). Ett 

posthumanistiskt perspektiv tillskriver materialitet en inneboende kraft att påverka 

sin omgivning genom intra-aktioner och det samkonstituerande som uppstår, det vill 

säga effekter som uppkommer av mötet. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv tilläg-

nar barn sig kunskap och lärande genom utbytet av det ömsesidiga samhandlande mel-

lan olika aktörer (Lenz Taguchi, 2012). Genom att begränsa barns möjligheter till 

handlingskraft hindras dem att ompröva och skapa nya nätverk och fråntas därmed 

potentiella kunskaper av det samkonstituerande som intra-aktioner möjliggör (Hult-

man, 2011). 

6 Diskussion 

I avsnittet diskuteras de resultat som framkommit i relation till studiens syfte och frå-

geställningar samt i förhållande till den tidigare forskning som presenterats. Vidare 

kommer metoddiskussionen att redogöras. 

6.1 Förskollärares inställning till digitala verktyg  

Studiens resultat visar beskrivningar gällande förskollärares inställning till digitala 

verktyg och huruvida inställning kan påverka läromedlets tillämpning i verksamheten.  

Förskollärare beskriver att brist på digital kompetens är en påverkansfaktor som för-

svårar arbetet med att implementera digitala verktyg i den pedagogiska undervis-

ningen. Studier framtagna av Masoumi (2015) och Nikolopoulou och Gialamas (2015) 

visar på att förskollärares skilda åsikter och erfarenheter av multimodala verktyg på-

verkar hur digitala verktyg integreras i verksamheten. Vidare lyfter Jernes m.fl. (2010) 

fram en kritisk synvinkel på förskollärares inställning till digitala verktyg. Förskollära-

res uppfattningar om betydelsen av individuell digital kompetens överensstämmer 

med Jernes m.fl. (2010), Kerckaert m.fl. (2015) samt Nikolopoulou och Gialamas 

(2015) studier som visar att kompetens är en avgörande faktor i hur digitala verktyg 

tillämpas i praktiken, samtidigt som kännedom för huruvida digitala verktyg ska im-

plementeras på ett naturligt sätt varierar. I samband med att digitala verktyg blivit en 

naturlig del i barns vardag tenderar barns inställning till digitalisering att skildras från 

vuxnas (Bruce & Riddersporre, 2019). Barns uppväxt i ett digitaliserat samhälle har 

inneburit ett successivt utvecklande av digital kompetens, i kontrast till den äldre ge-

nerationen som tenderar att sakna det spontana och naturliga tillvägagångssättet att 

hantera digitala verktyg (a.a). 

   För att främja vuxnas förståelse om digitala verktyg och dess funktioner förespråkar 

Bruce och Riddersporre (2019) att barn kan agera som vägledare för vuxna vid hante-

ring av digitala verktyg. I den meningen behöver förskollärares inställning till använd-

ning av digitala verktyg och den individuella kompetensen neutraliseras, annars löper 

det risk att förskollärares uppfattningar kring den egna kompetensen skapar hinder 

för att nyttja digitala verktyg i sin undervisning. Majoriteten av förskollärare i denna 

studie anser att individuell kompetens inom digitalisering är en förutsättning för att 
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kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg i olika ämnesområden. Det jämlika sam-

spelet mellan barn och pedagoger bygger på ett gemensamt utforskande där varken 

vuxen eller barn har tolkningsföreträde. Lärandet som sker mellan barn och pedagoger 

är beroende av varandra där bägge parterna anses vara likvärdiga aktörer (Bruce & 

Riddersporre, 2019).  

   Studiens resultat visar flera beskrivningar gällande förskollärares inställning till an-

vändning av digitala verktyg där förskollärare uttrycker en osäkerhet gällande digitala 

verktyg samt att ekonomiska resurser och olika tillgång till digitala verktyg kan med-

föra svårigheter i att erbjuda barn en likvärdig digital undervisning. För att tillgodose 

barn en likvärdig digital utbildning menar Kerckaert m.fl. (2015) att digitala verktyg 

ska användas som ett pedagogiskt läromedel, som förutsätter att vuxna förses med ut-

bildning för att behärska digitala verktyg i syfte att främja barns utveckling och lä-

rande. Av hänsyn till digitaliseringens stärkta roll i den reviderade läroplanen anser vi 

att det är av vikt att förskollärare får stöd i att hantera digitalt material. Utifrån Hult-

mans (2011) beskrivning av ett posthumanistiskt perspektiv blir intra-aktionerna mel-

lan mänskliga- och icke-mänskliga aktörer en central utgångspunkt eftersom de stän-

digt påverkar och förändrar individers sätt att tänka och agera. Utifrån denna synvin-

kel blir det därmed en förutsättning att förskollärare vågar utforska digitala verktyg 

oavsett individens kompetens för att arbeta utifrån det förstärkta uppdrag som fram-

går i läroplanen för förskolan (2018a). 

 

6.2 Förskollärares användning av digitala verktyg 

Studiens resultat visar beskrivningar på hur förskollärare använder digitala verktyg i 

verksamheten. Det framkommer att digitala verktyg främst används i syfte att förändra 

miljön samt för att skapa språkfrämjande aktiviteter. Digitala verktyg i form av projek-

tor beskrivs som en fördelaktig metod för att anpassa miljön utifrån vilka behov som 

finns i barngruppen. Detta i enlighet med Plowman och Mcpake (2013) som belyser 

hur digitala verktyg kan tillföra pedagogiska vinster om tillämpning av digitala verktyg 

sker i samband med fysisk aktivitet. I studiens resultat beskrivs projektorer som läro-

medel för att skapa olika sinnesstämningar och detta förklaras som effekter av digitala 

verktyg. Vid en orolig barngrupp framgick det att projicering av något rogivande kan 

bidra till pedagogiska vinster av den effekt som sker av miljöanpassning. Forskning 

som synliggör sambandet mellan digitala verktyg och fysisk miljö beskriver att dessa 

två aspekter påverkar individer och skapar olika effekter (Kjällander, 2019). Ett synsätt 

som i enlighet med det posthumanistisa perspektivet belyser materialitetens betydelse 

där effekten av olika aktörers samhandlande skapar meningsfulla kunskaps- och lä-

randesituationer (Lenz Taguchi, 2012). 

   I studiens resultat framgår det att digitala verktyg, främst iPad och projektorer, an-

vänds vid olika ämnesdidaktiska undervisningstillfällen som ett komplement till den 

analoga undervisningen. Resultatet visar beskrivningar på hur förskollärare använder 

digitala verktyg för att komplettera språkfrämjande aktiviteter, som exempelvis 

läsupplevelser där iPad och projektorer används för att spela upp sagoberättelser. Di-
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gitala verktyg beskrivs som tillgångar för att engagera barn och rikta fokus mot ett in-

nehåll och menar att analogt material, som en fysisk litteraturbok, inte har samma ka-

pacitet att engagera barn. Digiläsning är ett begrepp som Hermansson och Olin- 

Scheller (2019) lyfter fram som innebär att digitala verktyg används för e-bokläsning. 

Vilket möjliggör att barn kan lyssna till en berättelse samtidigt som text och bild syn-

liggörs på skärmen. Digiläsning skapar förutsättningar för förskollärare att anpassa 

läsupplevelsen genom att tillämpa olika lässtrategier samtidigt som digiläsning kan 

skapa fler läsaktiviteter som är initierade av barnen (a.a). Fler barninitierade aktivite-

ter kan med hänsyn till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018a) vara fördelaktigt 

i barns möjlighet till utökat inflytande i praktiken. 

   Den viktigaste aspekten i en läsupplevelse ur ett didaktiskt perspektiv är hur berät-

telsen blir uppläst. Olika lässtrategier kan tillämpas för att styra barns läsprocess i rätt 

riktning. Vid läsupplevelser kan förskollärare främja barns kognitiva utveckling, ge-

nom att tänka högt under läsupplevelsen för att visa och tillgodose barn strategier för 

att förstå handlingen i berättelsen. Detta blir en svårighet vid digitala berättelser, ef-

tersom en fysisk läsare saknas (Hermansson & Olin-Scheller, 2019). iPad beskrivs i 

detta sammanhang som ytterligare ett komplement till förskollärares undervisning. 

Gällande förskollärares användning av digitala verktyg som ett pedagogiskt läromedel 

visar resultatet beskrivningar av att medvetenhet under en läsupplevelse med digitala 

verktyg blir en viktig aspekt för att uppmärksamma ord och begrepp menar förskollä-

rare. I studiens resultat framkommer det att förskollärare använder digitala verktyg i 

ett medvetet syfte i olika ämnesdidaktiska sammanhang, vilket motsätter sig till Jernes 

m.fl. (2010) konstateranden, som tyder på att förskollärares implementering av digi-

tala verktyg i ämnesdidaktisk undervisning är begränsade. Detta tyder på att förskol-

lärare tycks uppvisa en positiv personlig inställning till digitala verktyg och dess bety-

delse i barns utveckling och lärande, som i enlighet med Masoumi (2015) anses vara 

en påverkansfaktor i hur digitala verktyg praktiskt tillämpas i förskolan. Individers ti-

digare erfarenheter samt förskolans uttalade normer menar Masoumi (2015) vara en 

påverkande faktor vid tillämpning av digitala verktyg. 

   Förskollärare i denna studie lyfter fram erfarenhet som en betydelsefull aspekt vid 

användning av digitala verktyg, vilket svarar mot studiens syfte som intresserar sig i 

hur digitala verktyg tillämpas i förskolan. I den meningen är det rimligt att tolka att 

erfarenhet anses skapa goda förutsättningar för ett vidare utforskande av verktygen. 

Genom att tillämpa digitala verktyg i den dagliga praktiken kan verktygen inta en aktiv 

roll i förskolans undervisning och blir därmed ytterligare dimensioner som kan på-

verka barns utveckling och lärande (Kjällander, 2019). Forskning framtagen av 

Kerckaert m.fl. (2015) stödjer Kjällanders (2019) tanke om betydelsen av det ömsesi-

diga samspelet mellan den fysiska miljön samt digitala verktyg och menar att digitala 

verktyg kan fungera som en katalysator för en kreativ undervisning. Utifrån det post-

humanistiska perspektivet som bygger på ett vidgat synsätt för att synliggöra materi-

alitetens betydelse i barns kunskapande blir det synligt att digitala verktyg skapar vid-

gade möjligheter för en mer inkluderande undervisning genom kreativa tillvägagångs-

sätt. Kerkckaert m.fl. (2015) lyfter fram vikten av att digitala verktyg ska fungera som 
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ett hjälpmedel för barns kunskapande och poängterar att användning av digitala verk-

tyg i separata sammanhang tenderar att fokusera på lärandet mot de tekniska baskun-

skaperna som krävs för att hantera verktygen, snarare än att lärandet ska svara mot 

läroplansmålen.  

   I takt med den digitala samhällsutvecklingen som sker blir barns förmåga att hantera 

digitala verktyg en nödvändighet. Studiens resultat visar att förskollärare anser att an-

vändningen av digitala verktyg är av vikt med hänsyn till att skapa en likvärdig digital 

undervisning som kan påverka barns senare skolgång. Ur ett långsiktigt perspektiv har 

den digitala undervisningen i förskolan en betydande roll under barns senare skolgång. 

Genom att barn lär sig hantera och bemästra den digitala tekniken redan i förskoleål-

der menar Jernes m.fl. (2010) att tid kan frigöras för en bredare innehållsinlärning i 

skolan. Detta förutsätter ett medvetet bruk av digitala verktyg av förskollärare för att 

kunna tillgodose barn de grundläggande färdigheter i att hantera och bemästra digital 

teknik, vilket gynnar barns utveckling och lärande ur ett långsiktigt perspektiv. Samti-

digt tyder forskning på att användning av digitala verktyg främst sker i samband med 

barns fria lek, i ett underhållande syfte. Ur ett vuxenperspektiv kan det vara svårt att 

avgöra när digitala verktyg i barns fria lek blir ett underhållande redskap eller ett red-

skap för att främja barns lärande (Masoumi, 2015).  

 

6.3 Möjligheter och hinder med digitala verktyg 

Forskning framtagen av Jernes m.fl. (2010) presenterar ett resultat som visar att digi-

tala verktyg inte implementeras i undervisningen i samma utsträckning som andra äm-

nesdidaktiska ämnen. Detta tyder enligt Jernes m.fl. (2010) på att förskollärare gene-

rellt har låg kunskap om hur digitala verktyg kan tillämpas som komplement till under-

visningen. Det framgår att barn intresserar sig för digitalisering samtidigt som intres-

set tenderar att avta om inte förskollärare kontinuerligt reflekterar över huruvida digi-

tala verktyg kan tillämpas på ett kreativt sätt i undervisningen (a.a). Flertalet förskol-

lärare i denna studie beskriver möjligheter med digitala verktyg och lyfter fram vikten 

av att använda digitala verktyg i ett pedagogiskt syfte samt att pedagogisk undervisning 

genom digitala verktyg ska svara mot läroplanens strävansmål, som förutsätter ett 

medvetet bruk av digitala verktyg. En central utgångspunkt ur en onto-epistemologisk 

förståelse på kunskap är vilka performativa agenter som ingår i intra-aktionerna och 

hur dess egenskaper påverkar varandra. Av den anledningen är det inte möjligt att för-

utse vilket lärande som blir effekten av aktörers intra-aktion eftersom de performativa 

agenternas egenskaper påverkas och förändras beroende på intra-aktionerna (Barad, 

2007).  

   I studiens resultat uttrycker förskollärare en intention om att vara närvarande för att 

medvetet använda digitala verktyg tillsammans med barn, som ur en intra-aktiv peda-

gogik kan utgöra en grund för ett kollaborativt utforskande (Lenz Taguchi, 2012), som 

innebär att vuxna och barn tillåts att utforska individuella sätt att tänka och handla för 

att synliggöra konsekvenserna av deras agerande. En metod som skapar möjligheter 

för barn att utforska utan vuxnas förutbestämda mål (a.a). Detta förhållningssätt mot-

svarar Stephen och Plowmans (2008) beskrivning av guided interaktion som syftar till 
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att läraren är aktiv i barns kunskapande och ställer frågor, påvisar och uppmuntrar 

barn i syfte att stimulera barns nyfikenhet för kunskapssökande. Samtidigt visar stu-

diens resultat flera beskrivningar gällande hinder som digitala verktyg kan tillföra. 

Förskollärare beskriver att tidsbrist är en faktor som hindrar implementeringen av di-

gitala verktyg i undervisningen, vilket förskollärare beskriver som en förutsättning för 

att utveckla den individuella digitala kompetensen.  

   Forskning påvisar att det råder en övergripande oro bland förskollärare om vilken 

påverkan digitala verktyg har i barns sociala interaktion (Kjällander 2019; Plowman & 

Mcpake, 2013; Stephen & Plowman 2008). Kjällander (2019) samt Stephen och Plow-

man (2013) svarar mot denna oro och hävdar att förskollärarens förhållningssätt kan 

påverka huruvida digitala verktyg kan fungera i den pedagogiska undervisningen. 

Barns subjektiva erfarenheter av digitala verktyg kan påverka barns framtida engage-

mang i möten med materialet. Förskollärares förhållningssätt i digital undervisning, 

som Stephen och Plowman (2008) beskriver som guided interaction, kan skapa förut-

sättningar för att barn ska uppleva erfarenheter med digitala verktyg som framgångs-

rika. Detta menar Stephen och Plowman (2008) skapar större förutsättningar för barn 

att vilja erfara materialet ytterligare. 

   Digitaliseringens påverkan på barns sociala interaktion diskuteras av Plowman och 

Mcpake (2013) som lyfter fram de pedagogiska vinsterna som digitala verktyg i kom-

bination med fysiska aktiviteter kan resultera i. Det som Plowman och Mcpake (2013) 

beskriver som fysisk aktivitet tolkar vi som användning av analogt material. Förskollä-

rare i denna studie beskriver att utbudet av material påverkar vilka möjligheter och 

hinder digitala verktyg som pedagogiskt läromedel kan tillföra. I resultatet beskriver 

förskollärare att tillgång till digitala verktyg skapar möjligheter för att komplettera di-

gitalt med analogt material i undervisningen. Förskollärare uttrycker att denna kom-

bination kan möjliggöra att barns olika behov kan beaktas vid anpassning av undervis-

ning, vilket kan förstås som pedagogiska vinster (Plowman och Mcpake, 2013). Genom 

att ta hänsyn till barns olika behov kan förskollärare skapa förutsättningar för en mer 

likvärdig undervisning menar Kjällander (2019). På detta sätt kan digitala verktyg be-

skrivas som ett hjälpmedel för barns ökade delaktighet (a.a).  

 

6.4 Metoddiskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka åtta förskollärares uppfattningar 

om sitt arbete med digitala verktyg samt betydelsen av digitala verktyg i relation till 

barns utveckling och lärande i förskolan. Med hänsyn till studiens syfte har valet av en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer varit till vår fördel eftersom vi sö-

ker respondenternas subjektiva uppfattningar. Med bakgrund till Brymans (2018) be-

skrivning av semistrukturerade intervjuer valdes detta utifrån metodens flexibilitet 

och möjlighet till fördjupade och utvecklade resonemang. De semistrukturerade inter-

vjuerna förbereddes via en intervjuguide som gav oss ett underlag för en gemensam 

utgångspunkt. Vi ser detta val av genomförande fördelaktigt för att studien ska möjlig-

göra respondenternas flexibilitet i deras utlåtanden, till skillnad från en kvantitativ 
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undersökning som begränsar respondenternas svar. Detta kan medföra misstolk-

ningar som vid semistrukturerade intervjuer kan följas upp genom följdfrågor (Bry-

man, 2018). Vi valde att genomföra våra intervjuer i par med motivet att detta skulle 

säkerställa att vi tar del av samma information från våra respondenter vilket var till 

fördel i vår tematiska analysprocess som förenklades när vi tillsammans hade tagit del 

av samma information. Vi ansåg att detta skapade en gemensam utgångspunkt som 

var till värde i vårt arbete med att jämföra resultatet. Bryman (2018) lyfter fram en 

svaghet som tematisk analys kan medföra i en kvalitativ studie vilket är dess tidskrä-

vande process, något som vi uppmärksammade vid vår resultatsammanställning. Vårt 

val att genomföra samtliga intervjuer i par upplevdes som en tidskrävande process ut-

ifrån studiens begränsade tidsram som vi däremot anser har varit värdefull för vår stu-

die. Transkriberingen som genomfördes efter intervjuerna skrevs ut i pappersform för 

att sedan fungera som ett underlag i vår tematiska analys. 

    För att undvika feltolkningar vid bearbetning av insamlade data spelades intervju-

erna in via ljudupptagning för att sedan transkriberas, vilket stärker studiens tillförlit-

lighet (Bryman, 2018). Vi anser att detta har varit till fördel för vår studie eftersom det 

har gett oss möjlighet att granska materialet upprepade gånger för att säkerställa kor-

rekta uppfattningar av respondenternas uttalanden. Studiens tidsram har varit en på-

verkansfaktor i hur vi har valt att genomföra studien. Önskvärt hade varit att komplet-

tera empirin med observationer, vilket vi anser hade gett studien en större tyngd.  

  Urvalet bestod av åtta verksamma förskollärare vilket ger studien en god uppfattning 

av studiens ändamål men representerar inte en generell uppfattning som kräver en 

mer omfattande studie. Vi upptäckte svårigheter i samband med förfrågningar om del-

tagande i studien. Vi upptäckte att faktorer som tidsbrist, personalbortfall samt okun-

skap inom ämnet påverkade de tillfrågande, vilket resulterade i fördröjning av delar i 

processen. Trots faktorer som vi har upplevt som en svårighet under studiens gång 

anser vi att studien har besvarat sitt syfte. 

6.5 Slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

digitala verktyg i verksamheten samt vilken betydelse de upplever att digitala verktyg 

har för barns utveckling och lärande i förskolan. Genom studiens syfte och frågeställ-

ningar med anknytning till det posthumanistiska perspektivet har följande resultat 

kunnat påvisas. Resultatet pekar på att förskollärare har en övervägande positiv in-

ställning till digitala verktyg i förskolan eftersom det har kommit att bli en naturlig del 

av den digitala samhällsutvecklingen. Det råder en samstämmighet hos de intervjuade 

förskollärarna i att tillämpningen av digitala verktyg får betydelse för barns utveckling 

och lärande när digitala verktyg används med ett pedagogiskt syfte.  

   Studiens resultat synliggör att digitala verktyg som iPad och projektor är de mest 

frekventa digitala verktygen och används exempelvis till att förstärka analog miljö och 

komplettera analogt material. Användningen av digitala verktyg sker även i samband 

med pedagogisk dokumentation i syfte att följa upp barns lärprocesser. Digitala verk-
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tyg beskrivs av förskollärare som ett användbart komplement till ett flertal ämnesdi-

daktiska ämnen i förskolan förutsatt att användningen svarar mot läroplanens läran-

demål och riktlinjer. Icke-mänskliga aktörer påverkar hur människor praktiserar och 

ses som en medskapare av vår kunskap enligt ett posthumanistiskt perspektiv (Lenz 

Taguchi, 2012). Denna syn på materialitetens betydelse i undervisningspraktiken blir 

belyst i studiens resultat, vilket tyder på att förskollärare bekräftar materialitetens in-

neboende kraft till att förändra individer och omgivning, vilket Barad (2007) beskriver 

som aktörers performativa agens. 

   Slutligen synliggör resultatet i denna studie att förskollärare ser ett flertal möjligheter 

med digitala verktyg som ett pedagogiskt läromedel kan tillföra, exempelvis anser för-

skollärare att digitala verktyg engagerar barn och kan med fördel användas som kom-

plement till analogt material för att förstärka barns lärandeprocesser. I barns möte 

med digitala verktyg kan en process av samkonstituerande möjliggörs utifrån ett post-

humanistiskt perspektiv. Barns möte och utbyte av olika materialiteter möjliggör nya 

erfarenheter, vilket skapar möjligheter för materialet att fungera som en kunskapskälla 

(Barad, 2012). 

   I resultatet beskriver förskollärare hinder som kan tillföra svårigheter i arbetet med 

att implementera digitala verktyg i förskolan. Tidsbrist beskrivs som en påverkansfak-

tor som hindrar förskollärare att undersöka digitala verktyg, vilket påverkar såväl den 

individuella kompetensen som den digitala undervisningen i förskolan. Vidare ut-

trycker flera av förskollärarna behov av utökad kompetensutveckling och menar att 

brist på digital kompetens utgör ett hinder som påverkar hur digitala verktyg imple-

menteras i den dagliga verksamheten. Ett posthumanistiskt förhållningssätt till icke-

mänsklig materialitet är fördelaktigt vid tillämpning av digitala verktyg i förskolan för 

att vidga synen på barns subjekt- och meningsskapande i förskolekontexten.  

 

6.6 Implikationer för förskolläraryrket 

Studien belyser vikten av att tillämpa digitala verktyg i förskolan med ett pedagogiskt 

syfte för att materialet ska fungera som komplement till undervisningen. Studiens re-

sultat har visat påverkansfaktorer som påverkar i vilken grad digitala verktyg används 

i praktiken. Genom att synliggöra och problematisera dessa faktorer utifrån ett lös-

ningsfokuserat förhållningssätt kan vår studie bidra till en yrkesutveckling inom förs-

kollärarprofessionen. Denna studie är av relevans med hänsyn till den reviderade lä-

roplanen (2018a) och dess ökade krav på digitalisering i förskolan.  

6.7 Fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning skulle det vara av intresse att genom observationer 

undersöka hur förskollärare agerar i praktiken i förhållande till respondenternas sub-

jektiva åsikter som framkommer i denna studie. Observationen skulle kunna tillföra 

olika synvinklar till studien, bland annat barns initiativ till användning av digitala 

verktyg samt vilka effekter som uppkommer i barns intra-aktioner med informations- 

och kommunikationsteknik. Genom att observera det samkonstituerande som sker i 
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barns intra-aktioner kan relationen mellan mänsklig- och icke-mänsklig materialitet 

synliggöras samt vilka lärprocesser som skapas av dem. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1; Missivbrev  

 

Hej! 

Vi heter Susanna Latvasalo och Hanna Sellén och studerar på förskollärarprogrammet 

vid Mälardalens Högskola. Vi går nu vår sista termin och ska skriva ett examensarbete 

där vi vill studera hur IKT används som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Syftet med 

vår studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med och resonerar 

kring IKT som pedagogiskt verktyg för att främja barns utveckling och lärande.   

Vi skulle uppskatta om du med din erfarenhet och kompetens kan vara med och bidra 

med dina erfarenheter och ditt synsätt kring IKT genom att delta i en intervju. Det 

insamlade datamaterialet kommer endast att användas som underlag för vårt själv-

ständiga arbete.  

Ditt deltagande i studien kommer att behandlas utifrån Vetenskapsrådets (2017) forsk-

ningsetiska principer. Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter och vi önskar ditt samtycke 

till att få spela in samtalet. Deltagandet i intervjun är frivillig och du har möjlighet att 

avbryta ditt deltagande när du vill. Ditt deltagande kommer att beaktas konfidentiellt, 

och kommer endast användas till studiens ändamål. Det inspelade materialet kommer 

att raderas efter att studien är färdigställd.  

Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss för mer information. 

Susanna Latvasalo, xxxx@student.mdh.se, 07xxxxxxxx 

Hanna Sellén, xxx@student.mdh.se, 07xxxxxxxx 

Handledare: Karin Franzén, xxxxx@mdh.se  

 

Vänliga hälsningar,  

Susanna och Hanna 
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Bilaga 2; Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

• Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

• Vilka åldrar arbetar du just nu i förskolan? 

• Har du ett intresse för multimedia och informationsteknik? 

 

Intervjufrågor 

• Hur tänker du kring arbetet med IKT som pedagogiskt verktyg?  

• Hur upplever du att IKT som pedagogiskt verktyg används i den dagliga verk-

samheten? 

• Har användandet av IKT i barngruppen ett syfte? 

• Hur ställer du dig till den reviderade läroplanen och dess ökade krav på digita-

lisering i förskolan? 

• Kan du berätta om vilka möjligheter och svårigheter som finns med att an-

vända IKT som pedagogiskt verktyg? 

• Hur anser du att digitala verktyg påverkar barns lärande?  

• Hur upplever du din roll i att stödja barnen i deras utveckling av digital kom-

petens? 

• Vilka digitala verktyg finns tillgängliga för barnen?  

• Finns det kompetensutveckling inom IKT-användning som du har tagit del av? 

- i såna fall vilken? 

• Känner du dig trygg med att använda IKT-verktyg och dess funktioner?  

 

 

 

 

 

 


