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Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur förskollärare beskriver 
användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning. I denna studie användes 
det en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare från 
olika förskolor deltog. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Resultatet 
visade att användningen av digitala verktyg ses som ett komplement till barns lärande. 
Förskollärare belyser dock att de digitala redskapen används med urskillning så att det 
inte dominerar över den traditionella undervisningen. Resultatet visade även vikten av 
att ha ett medvetet förhållningssätt i vilket syfte digitala verktyg används tillsammans 
med barnen. Vår slutsats är att användningen av digitala verktyg var ett användbart 
läromedel i barns lärprocesser om de digitala verktygen används i ett pedagogiskt syfte.  
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1 Inledning 
 
Användningen av digitala verktyg är något både barn och vuxna möter och använder i 
vardagen. Det har även gett nya förutsättningar i samhället och en möjlig väg att bilda 
kunskap. Digitala verktyg har även tagit sin plats i förskolan och karakteriseras som ett 
läromedel i förskolans arbete. Det är något som rör förskollärares arbetssätt eftersom 
det pågår en diskussion om hur de digitala verktygen används i förskolans utbildning 
och hur det kan gynna barns lärande (Skolverket, 2019). Barns engagemang med 
användningen av olika digitala medel uppmärksammades inte tillräckligt med tanke 
på att det inte tydliggjordes i den gamla läroplanen medan i den nya reviderade 
läroplanen tydliggörs i utbildningen. Dessutom ska barnen kunna få tillgång och 
använda digitala verktyg i vardagen (Skolverket, 2019). Det finns flera förskollärare 
som använder sig av multimediateknik tillsammans med digitala verktyg. Detta 
kombineras med text, bild, video och ljud där syften är att förbättra undervisningen, 
presentera information och även för att barnen ska bli mer engagerade och motiverade 
i användningen av digitala verktyg. Det pågår dock fortfarande en diskussion om för- 
och nackdelar med digitala verktygs roll i barns användning av dessa material (Stephen 
och Edwards, 2018). Utvecklingen av nya tankar och idéer när det gäller barns 
användande av digitala verktyg i undervisningssyfte har gått sakta men under senare 
år har forskare visat större intresse och engagemang i barns användande av digitala 
medier.  Stephens och Edwards (2018) framhäver dock i sin studie att användningen 
av digitala verktyg är ett outforskat område i vad och hur barnen leker och lär sig med 
digital teknologi. Det finns alltså ett behov av digitala kunniga medborgare och även 
en anpassning till utbildningspraktiken i ett samhälle som är beroende av digitala 
verktyg. Otteborn, Schönborn och Hultrén (2019) påpekar att det är av yttersta vikt att 
barnen på förskolan får möjlighet att arbeta med digitala verktyg i samband med olika 
aktiviteter. Vi ser därför att det är av intresse att undersöka vad förskollärare har för 
uppfattningar om användningen av digitala verktyg i ett pedagogiskt syfte samt hur 
dessa digitala verktyg bidrar till barns lärande i förskolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver användningen av digitala 
verktyg i förskolans undervisning. Studien utgår från följande frågeställningar: 
 

• Vad har förskollärare för uppfattningar om användningen av digitala verktyg i 
ett pedagogiskt syfte? 

• På vilket sätt ser förskollärare att användningen av digitala verktyg kan bidra 
till barns lärande? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

Digitala verktyg – Det är ett övergripande begrepp som innefattar många olika 
redskapen som till exempelvis en lärplatta, applikation, reflektionsskärm, projektor, 
bluebots och med mera (Elyoussoufi, 2018).   
 
IKT (Informations- och kommunikationsteknologin) – Det är en kommunikation och 
informations teknik som används mellan människor. Detta kan underlätta 
dagensplanering i förskolan till exempel. Den betonar den kommunikativa aspekten  
och innehåller digitalt ljud, bild, video och olika datorprogram (Danielsson och 
Sommansson, 2014).  
 
App – Det är en förkortning av engelska ordet applikation som betyder programvara 
på svenska som kan laddas ner till lärplattor och datorer (Elyoussoufi, 2018). 
 
Programmering –  Det handlar om att instruera en maskin genom algortimer och 
kommando (Sönnerås, 2017). 

2 Bakgrund 
 
Detta avsnitt inleds med en genomgång av litteratur och tidigare forskning om 
implementeringen av digitala verktyg i förskolan. Avsnittet avslutas med en 
beskrivning av det sociokulturella perspektivet som vi har valt som tolkningsraster. 
Teoriavsnittet innefattar också en genomgång av de begrepp som vi ser som centrala i 
vår studie. 

2.1 Litteratursökning 

Tidigare forskning har sökts via databaserna Primo, Libris och Swepub samt genom 
granskning av referenslistor från tidigare examensarbete, avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar som var av relevans för vårt studieområde. Olika kombinationer 
av sökord som användes var förskol*, pedagog*, digital*, tools*, preschoolteachers* 
preschool*, digitala verktyg*, förskollärare* och läroverktyg*.   

2.2 Digitala verktyg 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) uttrycker att globalisering är en 
förändringsprocess där människor knyter samman runt om i världen genom 
integration och interaktion i utvecklingen inom politik, ekonomi och kultur. IKT är en 
central aspekt på globalisering då det har öppnat nya vägar att inta världen. Tiden har 
fått en annan mening där det finns en möjlig utväg att handla eller arbeta på ett helt 
annat sätt idag än vad det var förut. Genom att mejla eller chatta blir det lättare och 
snabbare att kommunicera med någon som befinner sig långt ifrån. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) framhåller vidare att mänskliga möten kan ersättas med 
dialoger med hjälp av applikationer som till exempel Skype eller videolänk. Det går 
även att ta många bilder och därefter är det möjligt att ta bort dessa med en klick. Foton 
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kan laddas upp och fördelas obegränsat. I denna virtuella värld blir barnen aktörer från 
tidig ålder där de skapar både egna kulturer och regler för kommunikation. När det 
gäller barns ålder relaterad till användningen av digitala verktyg framhäver Kjällander 
och Moinian (2014) i sin studie att de yngsta barnen kan lättare hantera digitala 
verktyg som exempelvis en lärplatta eftersom de använder sig av känselsinnet för att 
kunna lära sig. Det som barnen gör är att peka på skärmen och röra den med hjälp av 
sina fingrar. Den digitala utvecklingen sker snabbt och ostyrbart men vuxna har ändå 
en tendens att särskilja det analoga och det digitala (Thoresson, 2019). Dock menar 
Thoresson (2019) att barnen inte har något problem med att använda sig av både de 
analoga och digitala verktygen utan barnen tar hjälp av digitala verktyg när de känner 
ett behov av det.  
 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att i dagens samhälle har barnen som 
vistas i förskolan rätt att påverka sitt liv. Författarna belyser vidare att idag utmanas 
utbildningen med IKT när det finns en stor potentiell att ta reda på faktakunskaper 
med ett klick. Arbetet i förskolan ska förstås ligga rätt i tiden och i takt med 
utvecklingen inom IKT. Dessa digitala redskap finns därför i förskolan och har blivit 
ett hjälpmedel både för barn och förskolepersonal.  Många barn i förskolan kan hantera 
dessa digitala verktyg bättre än sina mor- och farföräldrar. Förskolan förväntas arbeta 
multimodalt med teknik, bilder, texter och sociala medier i och med att dessa digitala 
redskapen har fått större utrymme i samhället och även i barnens vardag (Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Nilsen (2018) lyfter fram att barn i familjer som tillhör en 
stark socioekonomisk status har flera begränsningar när det gäller användningen av 
digitala verktyg i hemmiljön. Fördelen med den minskade förbrukningen av digitala 
verktyg är att det ger familjer större möjlighet att tillbringa tid tillsammans. 
 
IKT har förändrats människors livsvillkor på ett grundläggande sätt och anses som ett 
lärverktyg enligt Strandberg (2006). Författaren menar att kommunikation och 
teckenanvändning är lärande i sig och inte bara något som stödjer lärande. Mänskliga 
aktiviteter har digitaliserats med den moderna datorn på ett gränsöverskridande sätt. 
IKT har arbetat snabbt med att omforma de traditionella kommunikations-mönster 
som samhället har haft och den digitala informationen idag har integrerats i vår kultur. 
Det är alltså en artefakt i många former och de digitala verktygen som finns tillgängliga 
och närvarande för barn och bör nyttjas vid lärande. Strandberg (2006) menar att 
digitala verktyg kan vara passande för barnens konkreta sätt att titta närmare på och 
få möjlighet att meka med världen på ungefär samma sätt som de mekar med 
traditionella leksaker. Digitala verktyg skapar lärmiljöer som är flersinnliga, konkreta, 
stimulerande, rika på assisterande ledtrådar och spännande. Det finns en oro hos 
vuxna som verkar inom förskolan gällande användningen av digitala verktyg då barnen 
kan hitta genvägar till lärande där de vuxnas roll eller läskunnande verkar få mindre 
betydelse. De digitala redskapen kan tillhandahålla gränslös information, möjlighet till 
kommunikation över hela världen samt skapa miljöer och stämningar där vuxnas 
tankesätt och lärmetoder utmanas. Barnen kan då styra den virtuella världen utan 
förberedande undervisningsmoment och ändå klara av att lösa de problem som för 
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vuxna kräver en form av textavkodning. Frustrationen som uppkommer hos 
förskollärare är att barnen hoppar över vägledningen från vuxna då de istället har 
större förtroende för sina kamrater. Detta leder i sin tur till att barnen har mer frihet 
att använda digitala verktyg på egen hand eftersom de vuxna inte kan hjälpa barnen 
(Strandberg, 2006). WHO (2019) belyser även olika risker när barn under fem år  
använder digitala verktyg och därför rekommenderar organisationen att barnen i den 
åldern inte ska använda digitala verktyg. Exempel på riskerna är att barnen kan få en 
negativ effekt i sin kroppshållning, otillräcklig sömn, nackspärr och sämre syn.  

2.3 Förskolans läroplan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) har det kommit ett förtydligat uppdrag när det 
gäller användningen av digitala verktyg. Det står inskrivet i läroplanen att utbildningen 
ska ge barnen förutsättningar för att de ska kunna konstruera, forma och skapa genom 
att använda sig av olika digitala redskap och tekniker. Det lyfts även fram att 
utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens. 
Dessutom ska barnen få möjlighet att stärka sin förståelse för digitalisering de möter i 
vardagen. En till förutsättning som ska ges till barnen är att de ska vara kritiska och 
ansvarsfulla i användningen av digitala verktyg. På så sätt får barnen syn på 
möjligheter, förståelse för risker och förmåga att värdera information. Vidare framhävs 
det i förskolans läroplan att förskollärare har ansvar för att varje barn i förskolan 
erbjuds olika inlärningsaktiviteter med hjälp av digitala verktyg där deras lärande 
stimuleras. Skolverket (2019) lyfter fram att det är förskollärare och arbetslag som 
oftast bestämmer vilka digitala lärresurser som används i utbildningen. Dock behövs 
det en reflektion kring de val som görs samt hur digitala verktyg kan bidra till barns 
lärande. Det finns annars en risk att förskollärare bidrar till en konsumtion av 
applikationer utan lärandesyfte (Skolverket, 2019). 

2.4 Tidigare forskning om digitala verktyg i förskolan  

Alltsedan det svenska skolsystemet började implementera och satsa på digitala 
redskap, såsom datorer och lärplattor, har frågor väckts kring användningen av 
digitala verktyg samt dess positiva och negativa effekter för barns lärande. Tidigare 
forskning (Nilsen, 2014) har pekat på hur digitala verktyg kan bidra till med motivation 
och engagemang i barns lärande, men studier saknas om hur digitala verktyg används 
i praktiken. I det empiriska materialet från Nilsen (2014) studie framträder ett 
märkbart mönster där förskollärarna spelar en betydande roll i användningen av 
digitala verktyg i förskolan. Förskollärarnas insikter om hur barnen kan vägledas i 
aktiviteter som innefattar digitala redskap har därför betyldese. Nilsen (2014) 
uppmärksammar även att de didaktiska uttrycksformerna, som förskollärarna 
erbjuder för att skapa möjligheter till lärande, är viktiga.  
 
Tidigare studier (Otterborn, Schönborn och Hultén, 2019) har visat att användningen 
av digitala verktyg är en självklar del i förskoleaktiviteter och att tonvikten ligger på 
programmeringsapplikationer. De framhåller att förskollärare redan är mycket 
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engagerade i att använda både digitala och analoga medel för att främja barns lärande. 
Förskollärare börjar med att genomföra aktiviteter utan digitala redskap så att barnen 
får uppleva konkreta upplevelser som senare kan stödjas med hjälp av digitala verktyg. 
Exempelvis kan förskollärare läsa en bok för barnen och låta dem få känna och bläddra 
i boken. De kan därefter med hjälp av digitala verktyg som exempelvis en projektor 
eller en reflektionsskärm visa upp bokens innehåll, vilket gör att flera barn kan se och 
vara med samtidigt som förskollärare är närvarande. I ett annat exempel 
fotograferades barnen när de utförde olika dansrörelser och dessa bilder användes 
sedan av barnen för att skapa en egen koreografi, som de senare utförde tillsammans. 
Förskollärare kan även använda foton för att reflektera tillsammans med arbetslag och 
barn (Otterborn, Schönborn och Hultén, 2019).  
 
Petersen (2015) skriver att förskollärare spelar en avgörande roll när barn deltar i 
digitala aktiviteter i förskolan, men ser att förskollärarna och barnen ofta har olika mål. 
Barnen vill spela spel genom applikationer, medan förskollärare vill ge barnen tillgång 
till digitala verktyg. Förskollärarna har ett didaktiskt lärandemål i åtanke då de 
genomför aktiviteter med barnen. Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) framhäver 
att förskollärare ser användningen av digitala verktyg som ett medel genom vilket 
många av dessa färdigheter kan utvecklas och främjas. Digitala verktyg såsom 
lärplattor kan vara ett kraftfullt verktyg att erbjuda barnen då de vill genomföra sina 
idéer. Barnen kan då använda sig av både verbala och förkroppsligade sätt i 
interaktionen med varandra. Å andra sida menar författaren att digitala verktyg såsom 
lärplattor inte blir ett särskilt stöd för barns lärande när det används på ett passivt sätt. 
Hernwall (2016) framhäver i sin studie att förskolelärarna behöver utveckla en kritisk 
förståelse och ha en medvetenhet om vilka digitala verktyg som används i aktiviteter 
tillsammans med barnen och varför de används. Lundkvist och Lindberg (2019) 
hävdar att det är vuxna som ska visa och lära barnen att vara kritiska och ansvarsfulla 
när det gäller användningen av digitala verktyg. 

2.5 Ett sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som bygger på tanken att människan 
är både en biologisk- och en kulturvarelse. Vygotskij förklarade att när det gäller 
människan så finns det en biologisk och en sociokulturell utvecklingslinje (Säljö, 2011). 
Den biologiska utvecklingen är lika för alla människor i världen och innefattar till 
exempel motoriska färdigheter som koordination och kroppskontroll (Säljö, 2011). 
Den sociokulturella utvecklingen bygger på föreställningen att människor skiljer sig 
från andra varelser eftersom utvecklingen påverkas av sociokulturella faktorer. Inom 
det sociokulturella perspektivet lyfts lärande fram som en viktig aspekt (Säljö, 2011). 
Vygotskij menade att lärandet finns i många olika moment såsom triviala samtal, 
handlingar eller händelser vilka ger människan möjlighet till att ta med sig någonting 
som blir användbart i framtiden (Säljö, 2011).  
 
Det sociokulturella perspektivet innefattar både intellektuella och fysiska redskap. 
Säljö (2000) framhäver att de digitala redskapen hjälper människor att gripa in och 
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hantera vardagspraktiken. De digitala verktygen hjälper människan att handla i en 
fysisk verklighet. Människors läsförmåga är ett exempel på hur det är möjligt att följa 
instruktioner och veta vad som händer i omvärlden. De fysiska redskapen är apparater 
som är en blandning mellan fysiskt material och intellektuella insikter som till exempel 
telefoner, datorer eller mikroskop (Säljö, 2000). 

2.6 Mediering 

Ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Det 
betyder att människan använder hjälpmedel i sina aktiviteter (Säljö 200). Vi möter 
världen indirekt eftersom vår relation till världen är medierad. Det finns en samverkan 
mellan människan och artefakten när en individ agerar och blir medveten om sin värld. 
Artefakt är materiella redskap som är skapad av människor men betydelsen av 
begreppet kan uppfattas olika för olika personer. Detta beror på vilken mediering en 
individ har i förhållande till erfarenhet, historia och sammanhang (Strandberg, 2006).  
Tolkningar och handlingar ser olika ut beroende på vad individen har för bakgrund och 
perspektiv (Säljö, 2000; Strandberg, 2006). 
 
I förskolan används digitala verktyg som redskap i vardagen för att främja barns 
lärande, exempelvis vid en utflykt till skogen där barnen kan undersöka ett föremål 
eller ett fenomen. Användningen av digitala läromedel är ett stöd när en person tänker 
och löser problem (Säljö, 2000). När digitala verktyg tillämpas i förskolan kan det leda 
till att barn blir kroppsligt förtrogna med ett kunskapsområde. Det betyder att 
förnimmelsen av kroppen relaterar till verktyg är i sig en läraktivitet som kan ta sin 
egen tid. Digitala verktyg beskrivs som intresseväckande och behöver inte alltid ha ett 
specifikt syfte utan fascinationen av digitalt verktyg kan i sig vara en läraraktivitet. 
Verktyget kan dessutom skapa en möjlighet för att komma igång med läraraktiviteter 
och befrämja nyskapandet (Strandberg, 2006). Strandberg (2006) formulerar 
följande: ”IKT ger barnen en helt ny möjlighet att mecka med världen på ungefär 
samma sätt som de meckar med leksaker” (s.93). 
 
Säljö (2000) belyser att en specifik mänsklig faktor i barnets utveckling är tillgången 
till verktyg och tecken. Barns mentala processer och tankeförmågor växer fram i 
barnets aktiva och gemensamma interaktion med den givna kulturen med hjälp av 
artefakter och inte enbart som biologiska processer i hjärnan. Verktyg och tecken är 
något barn kan nyttja som stöd för både tänkande och görande. Lärande är således 
beroende av att det finns tillgång till verktyg och tecken som är intresseväckande, 
stimulerande och även relevanta för de område som utforskas (Säljö ,2000). 
Strandberg (2006) menar att varje individ har en relation till redskap för att förstå hur 
omvärlden fungerar. Barnens förbindelse med digitala hjälpmedel är alltså kopplad till 
förnimmelser i kroppen för att begripa lärandet i sig.  
 
Strandberg (2006) skriver att det finns fyra olika sätt att beskriva människans relation 
till verktyg. Det första handlar om att människor är bundna till användningen av 
verktyg och tecken. Det andra är att människors verktyg delas mellan generationer. 
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Det tredje är att verktyg förbättras på ett kreativt sätt. Det sista är att vissa verktyg har 
en enastående form för människan i egenskap av tecknen som föreställer något såsom 
bilder och symboler. En av nycklarna till den kulturella utvecklingen är människans 
förmåga att både hantera de verkliga och de symboliska tecknen som i sin tur 
demonstrerar det som avses att föreställa. Sammanfattningsvis är artefakterna 
framsprungna och materialiserade ur mänsklig aktivitet som integreras och är stöd i 
vardagen. Dessa verktyg har betydelse för både människans handling och tänkande 
som förvandlas stegvis genom kreativitet. Det är därför viktigt att uppmuntra 
verktygsanvändningen eftersom yttre hjälpmedel kan vara källan till inre färdigheter i 
lärandeaktiviteter. Människan behöver förstå att tänkande är som en aktivitet vilket 
drar nyttja av hjälpmedel (Strandberg, 2006).  

2.7 Miljö  

Utifrån det sociokulturella perspektivet har miljöanpassningen en stor betydelse för 
undervisning och dess bidrag till barnens lärande. Strandberg (2006) framhåller att 
miljön inte är neutral utan den finns olika innebörder såsom kunskaper, värderingar, 
inlevelse, förväntningar, livsmönster och artefakter inbäddade i miljön. Barnens 
lärande blir mer meningsfull när digitala verktyg finns tillgängliga och placeras i deras 
höjdnivå. Säljö (2000) poängterar att förskolepersonalens sätt att organisera 
undervisning samt hur platsen är inredd är av stor betydelse eftersom gemensamma 
aktiviteter mellan barn och vuxna i sig bidrar till lärande. Strandberg (2006) lyfter 
fram att det väsentliga är vad barnen får för tillgång till material snarare än vad som 
finns i respektive rum. Det handlar alltså att forma rum där barns aktiviteter främjas 
genom att de får möjlighet att pröva och ompröva olika hjälpmedel. När det gäller 
användningen av digitala verktyg lyfter Forsling (2011) fram att i miljöer där 
pedagogerna inte är datavana eller motiverade att använda digitala redskap blir det 
svårare att uppmuntra och stimulera barnen till att använda digitala verktyg. 
Personalens ovana eller ovilja kan leda till en begränsning i barns lärande och därmed 
förhindrar barnen att kunna möta och utvecklas i miljöns sociokulturella kontext 
(Strandberg, 2006). Förskollärarna behöver kunna se och tro på den interaktiva 
lärmiljöns möjligheter för att kunna uppmuntra barnen i deras kompetens gällande 
användningen av digitala verktyg (Forsling, 2011). Strandberg (2006) nämner två 
aspekter som främjar för barns lärande i relation till miljön. Den första är att barnen 
ska få veta att de själva är en tillgång i sitt eget lärande och i förskolans miljö. Den 
andra aspekten är barns rätt till tillgång till de olika digitala verktyg som finns i 
förskolan eftersom dessa verktyg medierar barnens relation till världen. 

3 Metod 
 
I nedanstående avsnitt redovisar vi metodvalet, datainsamlingsmetod, urval, 
genomförande, databearbetning, etiska överväganden, och tillförlitlighet.  
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3.1 Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppsätt för att kunna besvara vårt syfte samt 
våra frågeställningar. Bryman (2018) framhäver att det som är centralt i kvalitativa 
studier är individernas uppfattningar och tolkningar av sin sociala verklighet. Den här 
studien innefattar ett kvalitativt angreppssätt då fokus ligger på vad 
intervjupersonerna säger och hur de säger det (Bryman, 2018). Vi är intresserade av 
intervjupersonens egna åsikter, upplevelser och kunskaper om digitala verktyg i 
förskolan, och därför har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Vi valde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Bryman (2018) 
framhåller att den semistrukturerade intervjuformen innefattar bestämda frågor men 
respondenten får möjlighet att ge form åt sitt eget svar. Frågorna som ställs ger 
intervjuaren möjligheten att få information om respondenternas uppfattningar om hur 
de upplever sin värld. Den semistrukturerade intervjuformen menar Bryman (2018) är 
flexibel eftersom det ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån vad 
respondenten svarar. Vi valde vidare att använda oss av en intervjuguide men frågorna 
ställdes inte i en viss ordning utan vi förhöll oss flexibla och anpassande ordningen 
efter respondentens berättande. Vi formulerade tolv intervjufrågor och därmed 
uppföljningsfrågor utifrån respondenternas svar.  

3.3 Urval  

Vi har valt att använda oss av ett målstyrt urval. Bryman (2018) förklarar att ett 
målstyrt eller ändamålsstyrt urval innefattar ett strategiskt sätt välja ut fall eller 
deltagare som är av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Valet av 
intervjupersoner kan enligt Bryman (2018) vara svårt, eftersom intervjuaren inte med 
säkerhet kan veta hur många deltagare som behövs för att få ett tillräckligt rikt material 
för att genomföra studien. Urvalsstorleken inom kvalitativa studier ska inte vara så 
liten att det blir svårt att få tillräckligt med data men urvalet ska inte heller vara så stort 
att det blir svårt att genomföra en analys (Bryman, 2018).  Vi har vänt oss till åtta 
utbildade förskollärare mellan 27 och 60 år. Förskollärarna har mellan 1 och 20 års 
erfarenheter inom yrket. Åtta av förskollärarna arbetar i kommunala förskolor och en 
förskollärare arbetar i en privat förskola. De flesta av deltagare har deltagit i olika 
former av fortbildning när det gäller användningen av digitala verktyg. En del av 
förskollärarna har fått gå på föreläsningar, workshops samt deltagit i 
kompetensutvecklingsdagar. En del av förskollärarna är dessutom lärcoacher eller 
Ipadmentorer och har deltagit i IKT kurser. En av förskollärarna saknade fortbildning 
inom digitalisering och användning av digitala verktyg på förskolan. Två av 
förskollärarna arbetar med de yngre barnen som är mellan 1 och 3 år gamla och 
resterande förskollärare arbetar med äldre barn som är mellan 3 och 5 år gamla. 
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3.4 Genomförande 

Vi utformade och använde oss utav en frågeguide som innefattade en kort minneslista 
över områdena som vi skulle beröra i vår semistrukturerad intervju (Bryman, 2018). 
Vi skapade därefter ett missivbrev där vi presenterar oss. Det stod även i studiesyftet, 
forskningsetiska riktlinjer samt frågan om deras samtycke för att delta i vår studie. 
Efter det tog vi kontakt med förskollärarna via e-post och bifogade missivbrevet för att 
de skulle kunna ta del av informationen om vår studie. Vi fick svar från förskollärarna 
och bokade in en tid som passade dem för att genomföra intervjun. Intervjuerna 
genomfördes på deltagarnas arbetsplats utom två fall då intervjun istället genomfördes 
på ett bibliotek. Vi har enskilt intervjuat förskollärarna där tiden för varje intervju 
varierade mellan 20 – 30 minuter. Vi dokumenterade intervjuerna genom 
ljudinspelning. Bryman (2018) förklarar att ljudinspelningen är ett redskap som 
underlättar intervjuaren att få en detaljeradanalys och ta tillvara respondentens egna 
ord. Vidare framhåller Bryman (2018) att om det bara görs anteckningar under 
intervjun kan risken bli att speciella fraser eller uttryck förloras. Att använda sig av 
ljudinspelning underlättar för intervjuaren att vara lyhörd inför respondenter svar 
utan att avbryta intervjupersonens svar och berättande (Bryman, 2018).  

3.5 Bearbetning, tolkning och dataanalys 

Det insamlade materialet har vi analyserat i enlighet med Brymans (2018) beskrivning 
av en tematisk analysmetod som består av sex olika steg. Det första steget är att läsa 
igenom de valda områden av materialet som ska analyseras. Vi har beaktat det första 
steget genom att vi har läst insamlade material och blivit bekanta med det. Det andra 
steget är att inleda kodningen av materialet vilket innebär att utveckla tankar om 
insamlade materialet och kategorisera materialet i mindre textdelar. Exempel på 
kodningar som framkom är ”användningen av digitala verktyg i undervisning”, 
”digitala verktygs för- och nackdelar”, ”oro i användningen av digitala verktyg”, 
”utmaningar och möjligheter”.  Vi har arbetat med andra steget genom att vi har kodat 
och bearbetat insamlade materialet för att därefter kunna sätta namn på teman och 
minska antalet koder. Det tredje steget handlar om att utveckla koderna till teman. Vi 
har minskat antalet koder och sökt gemensamma ämnet genom att skriftligt 
sammanfatta de koderna som var centrala i studien och därefter har vi kategoriserat 
dessa koder. Det fjärde steget är att ge relevanta namn till koderna som speglar 
studiens syfte och kopplat dessa koder till relevant teori. Vi har angett namn till våra 
koder som fångar stora delar av data och gjort kopplingar till studiens teori. Det femte 
steget handlar om att granska de eventuella kopplingar och anknytningar mellan 
begreppen. Detta har vi gjort genom att reflektera över kopplingarna vi har gjort med 
begreppen som användes i studien. Sista steget är att uppmärksamma teman för att få 
fram en narrativ data. De teman som valdes är förskollärarnas syn på digitala verktyg, 
användningen av digitala verktyg, betydelsen som de olika digitala redskapen har i 
barns lärande, vikten av att kunna använda digitala verktyg i vardagen samt 
möjligheter och utmaningar och den digital miljön som förskollärarna skapar i 
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förskolan. Därefter började vi en beskrivning av data samt att vi har säkerställt oss att 
de valda kategorierna är relevanta samt att de kan besvara forskningsfrågorna.  

3.6 Etiska överväganden 

Vi har beaktat de fyra forskningsetiska aspekterna som Bryman (2018) skriver som 
grundläggande i en studie; informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitet-
kravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera deltagarna om 
studiens syfte samt frågeställningar och att deras deltagande är frivilligt och att 
deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. Vi har beaktat informationskravet 
genom att skicka ett missivbrev via mejl. I missivbrevet (bilaga 2) står information till 
deltagarna om studien och att deras medverkan är frivillig samt att de har rätt att 
avbryta sitt deltagande när de vill utan att ge en förklaring. Samtyckeskravet betyder 
att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi har beaktat 
samtyckeskravet genom att vi har gett möjlighet till deltagarna att bestämma själva 
över sin medverkan och frågade även till respondenterna om samtalet fick spelas in. 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska försvaras och 
ingen obehörig ska ta del av dem. Vi har beaktat den här aspekten genom att förvara 
samlade data och uppgifter så att inga obehöriga kan komma åt dem. Det framgår inte 
heller i resultatet vilka som har deltagit i vår studie eller vilka förskolor förskollärarna 
arbetar vid. Den sista aspekten rör nyttjandekravet vilket innefattar att det ska framgå 
för deltagarna vad det insamlade materialet ska användas till, det vill säga i det här 
fallet enbart i ett studiesyfte (Bryman, 2018). Vi har även behandlat respondenterna 
på ett respektfullt sätt som enligt Vetenskapsrådet (2017) är viktigt under intervjun. Vi 
har visat intresse, engagemang och inte lagt några värderingar för det som 
respondenterna svarade under intervjun. 

3.7 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) påtalar att tillförlitlighet är en utav de grundläggande kriterier som 
finns för att bedöma kvaliteten i en studie. Författaren nämner fyra kriterier som 
stärker tillförlitligheten. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. När det gäller trovärdigheten har vi formulerat 
våra intervjufrågor (se bilaga 1) så att de speglar både syfte och forskningsfrågor. På så 
sätt har vi försäkrats oss att vi studerar det vi avser att studera och det stärker studiens 
tillförlitlighet. Bryman (2018) skriver att en kvalitativ studie har som utgångspunkt för 
en grupp individer och är ansluten till en specifik organisation, vilket leder till att 
resultatet inte kan överföras och kopplas på generellt sätt till andra sociala situationer 
och miljöer. Han menar därför att det är viktigt att ge fylliga och tajta beskrivningar av 
de detaljer som ingår i en kultur. Studiens pålitlighet stärks också av att det skapas en 
fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen, exempelvis 
forskningsfrågor, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, beslut rörande 
analys av data och så vidare. Att kunna styrka ock konfirmera innebär det att forskaren 
inte har låtit sina egna personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka, 
utförandet av och slutsatserna från en undersökning. Vi har sammanställt vårt resultat 
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med en strävan efter neutralitet. I studien har tillförlitligheten även beaktats genom 
att kontrollera att alla transkriberingar var korrekta. Det vill säga att vi har läst och 
lyssnat på varandras inspelade intervju, vilket har hjälpt oss att granska och se om allt 
som framkom under intervjun skrevs ner. Under intervjun var vi neutrala och undvek 
att lägga egna värderingar på vad som uttrycks av respondenterna. 

4 Resultat 
 
I nedanstående avsnitt presenteras inledningsvis förskollärarens syn på digitala 
verktyg, vilka olika digitala redskap som används till undervisningssyfte samt dess 
betydelse för barns lärande. Avsnittet innefattar också en beskrivning av förskolornas 
digitala miljö samt en presentation av de möjligheter och utmaningar som deltagarna 
ser gällande användningen av digitala verktyg i förskolan. 

4.1 Förskollärarnas syn på digitala verktyg 

Resultatet visar att digitala verktyg betraktas som ett komplement till andra aktiviteter 
i förskolan. Det framkommer i intervjuerna att användningen av digitala verktyg kan 
bidra till variation i lärandet samtidigt som de också kan vidga barns lärande genom 
att öppna upp för nya upptäcker och intresseområden. Resultatet visar att 
förskollärarna strävar efter en balans i användningen av digitala redskapen så att det 
inte ska dominera. I intervjuerna pekar förskollärarna på fördelarna med 
användningen av digitala verktyg. Samtliga förskollärare uttrycker att digitala verktyg 
underlättar deras arbete och gör även barns lärande roligare. Dokumentation används 
till exempel i syftet att göra barn mer delaktiga i reflektion och i olika kreativa 
processer. En åsikt som framkom i intervjuarna är att digitala verktyg kan ses som 
positiva när det kommer till klimatfrågan då pappershanteringen minskas. När det 
gäller förskollärarnas syn på nackdelar med digitala verktyg framkom det i resultatet 
att det även kan ge negativa konsekvenser för barns lärande. Förskollärarna uttrycker 
att barnen blir passiva om de digitala verktygen inte används i ett pedagogiskt syfte då 
det istället blir barnanpassning. Vikten av att vara restriktiv och också reflektera över 
syftet med användningen av digitala verktyg framkom i resultatet då lärande också kan 
ske på andra sätt. En förskollärare uttrycker följande: ”Vi behöver vara lite restriktiva 
och fundera över syftet med användningen av digitala verktyg, vara lite försiktiga 
istället bara för att använda det.”  

4.2 Användningen av digitala verktyg 

Det framkom i samtliga intervjuer att de digitala verktyg som förskollärarna ser att de 
främst använder i undervisningssyfte är, ”Lärplattor”, ”Projektor”, ”Mikroskop ägg”, 
ljusbord och reflektionsskärmar. Lärplattor knyts till fotografering, reflektion, 
högläsning och sagoberättande. När det gäller applikationer förklarar förskollärarna 
att de använder sig av bland annat ”Polyglott” och ”Magiska hatten”. Projektorer och 
reflektionsskärmar kan användas för att projicera, skapa olika miljöer som till exempel 
skog eller visa att de åker tåg, motoriska aktiviteter som dans, faktafilmer och kuber.  
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Förskollärarna förklarar att de använder sig av ”Mikroskop ägg” för att undersöka ett 
fenomen, när de går till skogen och tittar de på olika insekter eller löv på nära håll till 
exempel. Förskollärarna nämner även ”Ljusbordet” där barnen kan bygga och lägga 
magnetformer som visar olika effekter. Dessutom tillägger förskollärarna att de 
använder sig av ”Bluebots” för att föra in algoritm och kommando.  

4.3 Digitala verktygs betydelse för barns lärande 

Förskollärarna var samstämmiga i åsikten att de digitala verktygen har en stor 
betydelse för barns lärande. Ett argument som förs fram är att dagens samhälle har 
blivit mer digitaliserad och det kan vara bra att lägga grunden redan nu eftersom det 
är något barnen kommer att möta när de växer upp. Barnen får också möjlighet 
reflektera över sitt eget lärande på ett helt annat sätt. Ett tydligt exempel som framkom 
var att barn kan reflektera över ett aktivitetstillfälle och ställa frågor med hjälp av en 
lärplatta som är kopplad till en projektor eller reflektionsskärm. Lärandet i sig blir 
upprepningen, att kunna återuppleva saker många gånger. En förskollärare uttrycker 
att: 
 

Dels är ett sätt att låta barnen reflektera och se till exempel när vi filmar barnens lek så kan 
jag visa dem det och de kan få se sin lek utifrån och får ställa frågor i reflektion. Jag tänker 
att det blir ett lärande både att de få se sig själva och kompisar och att vi kan återuppleva 
saker många gånger vilket många barn tycker om och jag tror också att de lär sig i den här 
upprepningen. 

 
Ett annat argument som fördes fram var att det även gynnar arbetslagets arbete med 
att följa upp barnens lärprocesser genom att de reflektera tillsammans med barnen. 
När det gäller språk kan barnen vidare, genom att få tillgång till olika digitala verktyg, 
få möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter. En förskollärare berättar: 
 

Jag tänker att det är en stor betydelse för barns lärande om du tänker på, alltså barn med 
olika språk kan ha tillgång till olika verktyg. Man kan ju få höra på sagor i sina egna språk, 
det är ju jättestor vinst eftersom jag inte kan alla språk.  

 
En del förskollärare nämner bland annat ”Polyglott” och ”Magiska hatten” som en app 
för att kunna läsa sagor tillsammans med barnen på olika språk. Under intervjuerna 
lyftes också att digitala verktyg kan göra det lättare att lära sig olika 
undervisningsämnen såsom matematik och natur genom pedagogiska appar. 
Förskollärarna förklarar även att digitala verktyg underlättar både aktiviteter och 
undervisningar som till exempelvis att titta på en insekt på närmare håll med hjälp av 
mikroskop ägget samt söka faktainformation via datorer eller lärplattor. 

4.4 Vikten av att använda digitala verktyg i vardagen 

Vikten av att få möjligheten att använda digitala verktyg i vardagen förs fram av 
samtliga förskollärare. Det framkom att digitala verktyg är något som barnen växer 
med och det kan vara bra att lägga grunden för dem medan de är små men att det ska 



 

 
 

13 

finnas ett syfte och en tanke bakom det. Förskollärare motiverar användningen av 
digitala verktyg i förskolan genom att peka på att digitalisering är aktuellt och att 
samhället idag är mer digitaliserad. Det kom fram i intervjuerna att barnen får tillgång 
till en Ipad eller dator när de ska börja skolan och det är för att söka information. Det 
synliggjordes i följande citat:  
 

Jag tänker att som jag sa i början att samhället är uppbyggt utifrån digitalisering nu, sedan 
när de börjar i skolan så använder de oftast en Ipad eller dator till att söka information, vi är 
ju en informationssamhället där vi googlar oss till jättemycket. 

 
Samtliga förskollärare var eniga om att det är väsentligt att barnen också får tänka 
kring säkerheten gällande internet som till exempelvis källhantering. Vikten av 
gränssättning för att barnen ska kunna hantera de digitala verktygen är också något 
som lyfts i intervjuerna. En återkommande åsikt är att de digitala verktygen inte ska 
plockas bort utan barnen ska få lära sig att hantera de digitala verktygen och vara 
beredda på eventuella faror. Förskollärarna uttryckte vikten av att barn kan använda 
digitala verktyg i vardagen och att de lär sig verktygens för- och nackdelar. 
 
Förskollärarna svarade även att barnen behöver möta den digitala utvecklingen med 
en balans för att traditionellt lärande inte ska försvinna där papper och pennor 
används. En tanke som förs fram är att det kan finnas barn som inte möter de digitala 
verktygen i hemmet och därför är det viktigt att förskolan tillgodoser det då det står i 
förskolans läroplan att förskolan ska ha ett samarbete med hemmen för att ge barnen 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. En föreställning som framkom i 
intervjuerna var att när det gäller barnaåldern behöver inte tvååringar kunna lära sig 
att hantera digitala verktyg men att de ändå behöver bli bekanta med digitala 
redskapen. En annan föreställning som framkom i intervjuerna var att yngre barns 
intresse för och användning av digitala verktyg kan bidra till att det blir lättare för 
barnen att använda sig av de digitala verktygen i skolan. Vissa förskollärare uttryckte 
att yngre barn inte behöver kunna veta hur digitala verktyg fungerar utan det är 
förskollärare och arbetslag som ska hjälpa till med det. En förskollärare utryckte 
följande: 
 

Jag tycker inte att de behöver kunna det, alltså en Ipad till exempel, inte med de yngre som 
jag jobbar med. De yngsta barnen behöver inte veta hur dessa verktyg fungerar utan det kan 
vi förskollärare och arbetslaget hjälpa med för att visa på. Sedan när de blir äldre som här på 
[avdelningens namn] med de äldre barnen kan de få gärna lära sig att ta kort på det de gör, 
att veta hur en Ipad funkar för att kunna dokumentera det de gjort eller om det är något 
annat de vill visa upp men inte med de yngre barnen, där kan vi hjälpa till. 

 
Dessutom anser förskollärarna att barnen har tillgång till andra leksaker som de kan 
göra mycket med. Resultatet visar alltså att digitala verktyg betraktas som ett tillägg i 
barns lek och aktiviteter. 
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4.5 Möjligheter och utmaningar i användningen av digitala verktyg 

Möjligheterna som förskollärarna uppger kring användningen av digitala verktyg är att 
det blir ett lärande och att det kan vara ett hjälpmedel för barnens lärande. En annan 
möjlighet som fördes fram med hjälp av de olika digitala verktygen kan det vara lättare 
för förskollärarna och barn att ta stöd i fakta och det är även möjligt att titta på 
faktafilmer utifrån barns intresse. Vikten av att granska materialet först innan det visas 
lyftes dock också fram. Reklaminslag sågs som en utmaning vid användningen av gratis 
appar då annonser kommer upp och är svåra att undvika. Gratisapparna fördes fram 
som problematiska då de kan innehålla onödig information och många inslag som 
barnen inte behöver se. Samtliga förskollärare ser många utmaningar och känner även 
oro i användningen av digitala verktyg. En utmaning som nämndes var att hantera 
innehållet i den nya lagen angående lagring av bilder på barn (GDPR1), då det fördes 
fram att även de personer som borde ha utförlig kännedom om denna lag verkar osäkra 
på hur de ska förhålla sig. Förskollärarna var samstämmiga i åsikten att tillit och 
trygghet är två centrala aspekter som förskollärare ska inneha i användningen av de 
digitala redskapen, dels för att kunna använda digitala verktygen på ett bra sätt och 
dels för att reflektera över syftet. Det uppfattades dessutom som en börda när digitala 
verktygen inte fungerar som förskollärarna har tänkt sig.  

4.6 Digital miljö 

Med hjälp av reflektionsskärmar och projektorer skapas digitala miljöer för barnen i 
förskolan enligt samtliga förskollärarna. Syftet med digitala miljöer är att erbjuda 
barnen möjligheten att besöka och uppleva olika miljöer som till exempel att vara i en 
skog eller snö fallande flingor. En förskollärare berättar: 
 

Ja, vi använder oss av projektor och visar till exempel nu när det snöar mycket så har vi på 
en vägg en skogsmiljö och då sätter vi på snöbakgrund och barnen får se när flingorna faller 
ner, alltså de får en annan upplevelse inomhus. 

 
Projektorer och reflektionsskärmar används även för motoriska aktiviteter såsom dans 
och musik. Förskollärarna beskriver hur de kan projicera upp bilden på väggen så att 
barnen kan uppleva de nämnda miljöerna inne på förskolan. Det framkom även i 
intervjuerna att ett föremål som kallas för kuber kan skapa berikande miljöer 
tillsammans med digitala verktyg. I kuben kan barnen bygga och utforma olika digitala 
miljöer med hjälp av material såsom tyg och kartonger, personalen kan också sätta 
papper på väggen där en bild produceras så att barnen kan ritat av bilden. En 
förskollärare berättade att de har en digital ateljé där olika typer av digitala verktyg 
finns tillgängliga i det rummet. En förskollärare beskriver ateljén: 
 

 
1 Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas. Det innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter (Skolverket, 2019) (https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/gdpr-
dataskyddsforordningen-i-forskola-skola-och-vuxenutbildning)   
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Sedan har vi ju torget också kallas för digital ateljé. Barnen får komma i små grupper och det 
finns ju allt där typ, det finns olika typer av digitala verktyg som barnen får testa och använda. 
De går i olika tider, en gång per terminen i alla fall. Pedagogen som står där ger möjligheten 
till både barnen och förskollärarna att använda de olika verktygen samt att vi får lära oss om 
hur vi ska fortsätta med det på avdelningen. 

 
Det kom även fram i resultatet att användningen av reflektionsskärmar och projektorer 
ansågs berika barnens fantasi. Förskollärarna visar på vikten av att vara restriktiv och 
fundersam över syftet i användningen av digitala verktyg. En förskollärare beskriver: 
”Jag kan inte bara procedera hur mycket som helst för producerandets skull utan det 
ska finnas ett mål som barnen ska uppnå.” 

5 Analys 
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera analysen av resultatet med hjälp av 
sociokulturell teori, litteratur och tidigare forskning. Inledningsvis analyserar vi 
förskollärarens syn på digitala verktyg, vilka olika digitala redskap som används till 
undervisningssyfte samt dess betydelse för barns lärande. Därefter innefattar avsnittet 
en beskrivning av förskolornas digitala miljö samt en presentation av de möjligheter 
och utmaningar som deltagarna ser gällande användningen av digitala verktyg i 
förskolan. 

5.1 Förskollärarnas syn på digitala verktyg 

Resultatet visar att digitala verktyg betraktas som ett komplement till andra aktiviteter 
som genomförs på förskolan. Guls och Haake (2019) framhåller att digitala verktyg 
fungerar som ett komplement och stödmaterial eftersom det ger ett mervärde i vissa 
områden och specifika fall. Trots att digitala verktyg ses som ett komplement så lyfter 
förskollärarna vikten av att balansera olika verktyg för att de digitala verktygen inte 
börjar dominera. Kjällander (2019) framhäver att risken som kan finnas är att de 
digitala verktygen kan dominera barnens liv. Dessutom lyfter Guls och Haake (2019) 
fram att den mänskliga interaktionen och mellanmänskliga mötena inte kan ersättas 
med användningen av digitala verktyg. Inom det sociokulturella perspektivet kan det 
ses som att förskollärare använder sig av digitala verktyg som redskap för att ge barnen 
möjlighet att utforska och förstå sin omvärld. Detta i sin tur kan göra att barns lärande 
stödjs och stimuleras (Säljö, 2000).  
 
Resultatet visar också på den synen som förskollärarna har när det gäller fördelarna 
med användningen av digitala verktyg. Förskollärarna nämner att de digitala 
redskapen underlättar deras arbete samt att barns lärande blir roligare. En 
förskollärare förklarar att barnen blir mer delaktiga i reflektion och kreativa processer 
inom dokumentation som görs med hjälp av de olika digitala verktygen. Thoresson 
(2019) belyser att genom användningen av de olika digitala redskapen får barnen 
större inflyttande över sina tankar, upplevelser och sitt lärande. Författaren menar 
vidare att dokumentationen i samband med digitala verktyg blir värdefullt för både 
förskollärarna och barnen. Förskollärarna kan då få syn på hur barnen uppfattar och 
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utforskar sin omvärld. Barnen kan göra sin egen skapande i form av bilder, filmer och 
inspelade muntliga berättelser. Inom det sociokulturella perspektivet beskriver 
Strandberg (2006) att människans relation till verktyg gynnar barns kreativitet. Detta 
genom att barnen kan utveckla och göra andra representationer på ett annat sätt med 
hjälp av digitala verktyg. 
 
En till fördel som framkom i resultatet är att digitala verktyg ses som positiva när det 
gäller klimatfrågan då pappershanteringen minskas. Caiman och Kjällander (2019) 
betonar att användningen av digitala verktyg kan vara ett sätt att förbruka våra 
naturliga resurser varsamt. Både förskollärare och barn behöver uppleva kreativa 
processer i syfte att hitta förnyande lösningar på de komplexa hållbarhetsproblemen. 
Caiman och Kjällander (2019) förklarar vidare att barnen kan etablera nya och hållbara 
vanor, exempelvis att designa, skapa och forma sin omvärld med hjälp av digitala 
verktyg. Det betyder inte att de traditionella verktygen tas bort. Det blir ett annat sätt 
att utforska i undervisningsprocessen med digitala verktyg. Vilket utifrån det 
sociokulturella perspektivet kommer till användning genom medierande redskap. 
 
I resultatet framkom även förskollärarnas syn på nackdelar med digitala verktyg. 
Förskollärarna uttryckte att digitala redskapen kan ge negativa konsekvenser för barns 
lärande. De förklarar att barnen blir passiva när digitala verktyg inte innehåller ett 
pedagogiskt syfte och att då riskerar det att bli barnpassning. Bruce och Riddersporre 
(2019) lyfter fram att de vuxna som verkar inom förskola behöver förhålla sig till och 
ansvara för de digitala verktyg som används tillsammans med barnen. På så sätt kan 
det bidra till barns lärande. Om förskollärare missförstår uppdraget som står i 
förskolans läroplan och låter barnen sitta framför skärmen utan ett pedagogiskt syfte 
gynnar det inte barns lärande. Det framkom även i resultatet att förskolepersonalen 
ser att de behöver vara restriktiva och fundera över syftet med användningen av 
digitala verktyg då det också finns risker med alltför frekvent nyttjande tillsammans 
med barnen. Thoresson (2019) framhäver att förskollärarna ska vara medvetna om vad 
aktiviteterna har för syfte i samband med digitala verktyg. Det finns annars risk att 
barnen gör andra saker än det som förskollärare har tänkt sig där fokus hamnar bara 
på förbrukningen av digitala verktyg utan lärande. Inom det sociokulturella 
perspektivet ses digitala verktyg som artefakter för att stödja barnen i deras lärande 
(Säljö, 2000). Om digitala verktyg inte används på ett befrämjande sätt gynnas inte 
barns lärande. Det behövs grundligt övervägande och fysiskt agerande för att barnen 
ska kunna hämta in kunskap av en situation (Strandberg, 2006; Säljö, 2000). 

5.2 Användningen av digitala verktyg  

Inom sociokulturell teori knyts digitala verktyg till begreppet mediering eftersom de 
fungerar som stöd för barns lärande där barnen får stöd i deras kunskapsinlärning. De 
digitala redskapen blir då hjälpmedel i barns aktiviteter eftersom de utvecklar en 
förståelse för det de vill lära sig och samtidigt som de blir bekanta med digitala verktyg 
(Säljö, 2006). De digitala verktyg som förskollärare ser främst att de använder i 
undervisningssyfte är Ipads (som även kallas för en lärplatta i förskolan), projektor, 
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mikroskopägg, ljusbord och reflektionsskärmar. Bruce och Riddesporre (2019) 
framhåller att med hjälp av dessa digitala redskapen kan förskollärare arbeta med 
barns lärande utifrån olika aspekter, till exempel genom fantasi och kommunikation. 
Barnen kan vidga och spränga den verkliga världens gränser och begränsningar. Bruce 
och Riddesporre (2019) menar vidare att barnen får möjlighet att leva sig in andras 
känslor och de intar andras perspektiv genom de rollekar som de digitala verktygen 
erbjuder. Ett exempel på detta är att skapa berättelser till teater och film där barnen 
bjuds in till att gestalta och ljudsätta och också reflektera och diskutera tillsammans.  
 
Applikationer som förskollärarna nämner är bland annat polyglott och magiska hatten. 
De används dels i syftet att stimulera alla barns språkfärdigheter och dels för att 
befrämja de barn som har ett annat modersmål än svenska. Dessa appar har olika 
funktioner och så länge det används som läromedel kan det bidra till att stimulera 
barns lärande och kreativitet. Kjällander (2019) menar att apparna i sig är inte 
språkutvecklande utan det är förskollärares medvetna arbete med digitala verktyg och 
den genomtänkta pedagogiken som fungerar språkutvecklande (Kjällander, 2019). Det 
nämns även i resultatet att projektor, reflektionsskärmar, mikroskopsägg och 
ljusbordet är de digitala verktyg som främst används i förskolan till undervisningssyfte. 
Dessa digitala verktyg kan användas på många olika sätt. Exempelvis för att projicera 
bilder, skapa olika miljöer inomhus, undersöka fenomen, titta på olika insekter eller 
löv på nära håll och bygga magnetformen som visar olika effekter. Danielsson och 
Sommansson (2014) lyfter fram att arbetslagets eget arbete med barnen berikas 
eftersom det finns en stor ambition och vilja att använda digitala verktyg i förskolor. 
Författaren menar vidare att det handlar om att reflektera, samtala, lyssna och få en 
inblick över de olika digitala verktygen som förskollärarna använder, vilket bidrar till 
meningsskapande och tänkande. Åström (2014) poängterar att interaktion och 
kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna möjliggörs genom att använda 
sig av digitala verktyg. Författaren menar vidare att digitala verktyg kan tillföras bättre 
möjligheter och förutsättningar för barnens lärande inom olika ämnen och 
förskolepersonalen kan också omforma utbildningen med de olika digitala redskapen. 
Alla dessa digitala redskapen som beskrivs ovan är avgörande för att möjliggöra för 
barnen att ta till sig kunskaperna och även lära sig av varandra utifrån det 
sociokulturella perspektivet. Det betyder att barnen får sin egen förståelse kring deras 
intresse och därefter ta del av andras uppfattningar. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet ses alla dessa digitala redskapen som avgörande för att göra det möjligt 
för barnen att ta till sig kunskaperna och även lära sig av varandra. Det betyder att 
barnen får sin egen förståelse och skapar egna intressen och därefter kan ta del av 
andras uppfattningar (Säljö, 2000). 

5.3 Digitala verktygs betydelse för barns lärande 

Ett argument som framkom i resultatet är att digitala verktyg har stor betydelse för 
barns lärande eftersom samhället idag har blivit mer digitaliserad och att det är därför 
viktigt att lägga grunden för att kunna hantera de digitala redskapen i förskolan. 
Kjällander (2019) belyser att det vore märkligt om förskolan inte använder sig av 
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digitala redskap eftersom det utgör en grund för barns framtida samhällsengagemang. 
Det är genom digitala verktyg som barn kan få möjlighet att reflektera över sitt eget 
lärande på ett annat sätt än tidigare. Exempelvis så kan frågor ställas utifrån det 
barnen har upplevt med hjälp av en lärplatta som kopplas till en projektor eller 
reflektionsskärm. Lärandet i det här fallet blir en upprepning och med hjälp av de 
digitala redskapen kan barnen återuppleva lärsituationer. Bruce och Riddersporre 
(2019) lyfter fram att digitala verktyg kan vara ett enastående redskap for minnet 
eftersom det ger spår och låter barnen återuppleva det de varit med om samt reflektera 
och samtala om själva upplevelsen även om det är förbi. Det handlar om att lära sig av 
egna och andras erfarenheter då det hjälper barnen att befästa och associera. Inom det 
sociokulturella perspektivet kan digitala verktyg kopplas ihop med barns lärande. Det 
både stödjer och vägleder barnen hur de uppfattar omvärlden och därmed skaffar sig 
kunskaper (Säljö, 2000). 
 
När det gäller dokumentationen som görs med hjälp digitala verktyg uttrycker 
förskollärarna att det gynnar även arbetslagets arbete eftersom det underlättar arbetet 
med att följa upp barnens lärprocesser genom att reflektera över dokumentationen. 
Caiman och Kjällander (2019) framhäver att dokumentation som genomförs digitalt 
erbjuder både pedagoger och barn möjlighet att gå tillbaka och studera den process 
som är meningsfullt för dem. De kan då gå igenom och reflektera över händelsen i en 
både bakåt och framåtsyftande växelverkan som oftast föder nya idéer och tankar. Guls 
och Haake (2019) benämner det som en metakognitiv process där förskollärna 
reflektera over sin egen förmåga och förståelse. Författarna menar vidare att barn 
förnimmer sitt lärande när de använder sig av digitala verktyg genom att lära ut det de 
har lärt sig, det vill säga att undervisa till en annan kamrat det som barnet kan. Guls 
och Haake (2019) förklarar vidare att digitala verktyg stärker även barnens förmåga 
att tro på sig själva. Barn som är blyga, osäkra eller har mindre tilltro till sina egna 
kunskaper och förmågor får möjlighet att ta en roll där barnet kan vara den som kan 
lite mer och lär ut sitt kunnande till ett annat barn (Guls och Haake, 2019). Utifrån det 
sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att det finns lärande i olika möten och 
situationer. Människor skulle därigenom få möjlighet att ta till sig kunskap med hjälp 
av artefakter, vilket i detta fall är digitala verktyg. 
 
Resultatet visar att digitala verktyg är betydelsefulla när det gäller språk eftersom det 
finns olika digitala redskap som befrämjar barnens språkfärdigheter. Ett exempel som 
uppges i resultatet är polyglott som är en app där det finns sagor på olika språk. 
Thoresson (2019) framhäver att digitala verktyg är ett hjälpmedel för personer som 
möter hinder med språket. Även Kjällander (2019) framhåller att med hjälp av de 
digitala verktygen får yngre barn och barn med svenska som andra språk möjlighet att 
kommunicera på en mer avancerad nivå än om de hade hänvisats till att vänta in sin 
koordinationsförmåga för att kunna lära och tala. Förskollärarna som blev intervjuade 
uttryckte att pedagogiska appar stödjer lärandet i olika undervirningsämnen som 
exempelvis matematik och natur. Det framkommer vidare i intervjuerna att de digitala 
redskapen kan stödja aktiviteterna som genomförs på förskolan tillsammans med 
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barnen. Kjällander (2019) betonar att digitala aktiviteter kan stödja barns sociala 
interaktion i förskolan om förskollärarna finns närvarande och vägleder dem med ett 
socialt förhållningssätt. Inom det sociokulturella perspektivet kan kommunikation och 
interaktion tolkas som en bro för att bygga upp språket. Det kan även ses som ett 
medierande redskap, eftersom det blir som en nyckel för att människor ska kunna 
samspela och interagera med varandra (Säljö, 2000). 

5.4 Vikten av att använda digitala verktyg i vardagen 

Utifrån det som kom fram i resultatet är det viktigt att barnen får möjlighet att använda 
digitala verktyg i sin vardag eftersom samhället är mer digitaliserad idag. Säljö (2000) 
framhäver att ett viktigt element för barns lärande är att kunna ha tillgång till olika 
verktyg. Dessutom framhåller Thoresson (2019 att barn ska förberedas på att hantera 
digitala verktyg och använda sin kompetens i sitt vuxna liv.  Författaren menar att det 
kommer finnas jobb i framtiden som inte finns idag men som kommer att kräva en 
digital kompetens och det är därför viktigt att förskolan arbetar med digitala verktyg 
tillsammans med barnen och följer med i samhällsutvecklingen. Resultatet pekar, 
liksom Thoresson (2019), på vikten av att förskollärare är medvetna om syftet när 
digitala verktyg används i aktiviteter med barnen. Det är även av stort vikt att barnen 
får möjligheten att tänka på vad som är lämplig och säkert på internet samt att vara 
källkritiska för att inte hamna i obehagliga situationer. Thoresson (2019) lyfter fram 
att barn ska kunna se möjligheter med digitala verktyg men att de även ska utveckla en 
förståelse för riskerna som finns. I och med att användningen av digitala verktyg ökar 
i samhället så ökar också kraven på källkritiken av olika informationsflödet (Sönnerås, 
2017) samt kritiskt tänkande (Thoresson, 2019). Lundkvist och Lindberg (2019) lyfter 
fram i sin studie att vuxna behöver visa och lära barnen att vara kritiska och 
ansvarsfulla när de använder digitala verktyg såsom också förskollärarna i vår studie 
framhåller. Författarna menar vidare att vuxna bör lära barnen att reflektera över vad 
som är sant och trovärdig när digitala verktyg används samt vad som kan vara en fiktiv 
historia och påhittad information. Till detta tillägger Thoresson (2019) att det behövs 
en förståelse för hur förskollärarna förhåller sig till bilder, filmer och texter, eftersom 
de har olika ursprung och syften. Barnen får sitt första frö till källkritik genom att 
förskollärarna ger dem erfarenheter av att tolka vad som ses samt att få reflektera över 
det (Thoresson, 2019). Inom det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att 
digitala verktyg fungerar som informations- och kommunikationsverktyg. Det skapar 
möjlighet för vuxna och barn att problematisera granskningen av informationen. Den 
digitala artefakten får då en ny betydelse eftersom det finns en lärdom i denna som 
vuxna och barn vill förstå (Säljö, 2000). 
 
Det kom fram i intervjuerna att barnen behöver möta den digitala utvecklingen med 
en balans så att det traditionella lärandet inte försvinner. Thoresson (2019) framhåller 
att vuxna har tendensen att åtskilja det analoga och det digitala verktyget men att den 
uppdelningen inte blir relevant för barnen. Författaren menar att barnen rör sig utan 
svårighet mellan analogt och digitalt och att barnen använder sig av digitala verktyg 
när de behöver det. Digitala verktyg blir då en naturlig del av barns liv där de kan styra 
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efter deras behov och vad de är intresserade av genom att testa sig fram olika symboler 
istället för att tolka textbaserat material. Studien som Kjällander och Moinian (2014) 
genomförde visar att de yngsta barnen har lättare att hantera digitala verktyg som 
exempelvis lärplattor eftersom barnen i den åldern lär sig genom känsel. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet kan det förstås som att barnen använder sig av digitala 
verktyg som redskap för att förmedla sina viljor och intressen. Genom att peka på 
skärmen och röra på den med fingrarna kan de påverka händelseförloppet samt 
tankesättet (Säljö, 2000). 
 
Det framkom även i resultatet att det kan finnas barn som inte har någon kontakt med 
digitala verktyg i hemmiljön och därför är det viktigt att förskolan ger barnen 
möjligheten att arbeta med digitala verktyg. Utifrån ett empiriskt exempel belyser 
Nilsen (2018) att familjer som är i en stark socioekonomisk grupp begränsar mer barns 
skärmtid i jämförelse med föräldrar som är i en socioekonomiskt utsatt grupp. 
Författaren förklarar att fördelarna med den första gruppen är att föräldrarna 
tillbringar mer tid tillsammans med sina barn. Kjällander (2019) argumenterar att det 
är av stort vikt att förskollärare behöver ha medvetenhet när digitala verktyg ska 
användas och därmed se till att tillgodose för de barn som inte riktig möter de digitala 
redskapen i hemmen. Sönnerås (2017) betonar att det är av stor betydelse att 
förskollärarna tillsammans med barnen utforskar och lär tillsammans för att tillägna 
sig nya kunskaper och erfarenheter kring digitala verktyg. Denna medvetenhet lyfter 
också förskollärarna i vår studie som viktig. Inom det sociokulturella perspektivet kan 
detta tolkas som att barnen ges nya sätt att lära sig när nya artefakter används, som till 
exempel digitala verktyg (Säljö, 2000). Lärandet och fysiska artefakter är 
sammankopplade, vilket innebär att om en artefakt läggs till eller tas bort i barns lek, 
aktivitet, kan det också vara en orsak till förändring i barns lärande (Säljö, 2000). 
 
I resultatet för förskollärare fram tanken att tvååringar inte behöver kunna lära sig att 
hantera digitala verktyg men att barnen ändå behöver bli bekanta med de olika digitala 
verktygen och att barnen har redan ett intresse för att använda digitala verktyg. 
Studien som Kjällander och Moinian (2014) genomförde visar att de yngsta barnen har 
lättare att hantera digitala verktyg som exempelvis lärplattor eftersom barnen i den 
åldern lär sig genom känselsinnet. Barnen pekar på skärmen och rör den med hjälp av 
fingrarna men detta skulle bli svårt med en dator eftersom musen behöver rörasmed 
hela handen. Utifrån det sociokulturella perspektivet omvandlar och omarbetar de 
yngsta barnen digitala verktyg avsiktligt, då barnen anses som didaktiska 
konstruktörer inom den digitala dimensionen (Säljö, 2000; Kjällander och Moinian, 
2014).  Det framkom i resultatet att barn behöver vuxna som hjälper dem med 
användningen av digitala verktyg enligt förskollärarna. Lundkvist och Lindberg (2019) 
poängterar att vuxna behöver vara närvarande och hjälpa barnen att ta sig an 
innehållet som digitala verktygen erbjuder. 
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5.5 Möjligheter och utmaningar i användningen av digitala verktyg 

Vi har tidigare nämnt de fördelar och nackdelar som förskollärarna ansåg gällande 
deras synsätt med användningen av digitala verktyg men de visade även på utmaningar 
och möjligheter. En av möjligheterna som förs fram i resultatet är att användningen av 
digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel för barnen och därmed det kan bidra till 
lärande. Dock framgår det inte i resultatet vilket specifikt lärande som förskollärarna 
relaterar digitala verktyg till men tidigare forskning pekar på en rad möjligheter.  
Lagergren och Holmberg (2019) menar att barnen får möjligheter till lärande och 
skapande med hjälp av digitala verktyg oavsett om barnen vill lära sig om djur, natur 
eller bygga hinderbanor. Holmberg och Lagergren (2019) nämner att pedagogiken kan 
komma att stärkas genom digitala verktyg när de implementerats helt i förskolan 
eftersom digitala verktyg ger möjligheter till variation i lärandet. Nilsen (2018) samt 
Kjällander och Moinian (2014) lyfter fram att fysiska redskap såsom papper, kritor, 
klossar, böcker, spadar, cyklar och digitala verktyg som exempelvis lärplattor och 
digitalkameror är artefakter som öppnar möjligheter för att leka, skapa, bygga, läsa, 
förflytta sig och kommunicera på många olika sätt. Författarna poängterar att digitala 
verktyg tillför nya möjligheter samt begränsningar till mediering för både barn och 
förskollärare när de digitala redskapen introduceras i utbildningen. Nilsen (2018) 
menar att människorna inte upplever världen direkt utan den förmedlas genom de 
olika redskapen. Nilsen (2014) förklarar att medierande kulturella redskap skapar 
möjligheter som bidrar till att människorna förändrar sitt sätt att uppleva och agera i 
världen, vilket utifrån det sociokulturella perspektivet ses digitala redskapen som 
hjälpmedel där människor får förståelse för det som händer i deras omvärld.  
 
När det kommer till utmaningar uttrycker förskollärarna att det finns många 
utmaningar och känner oro i användningen av digitala verktyg. Nilsen (2018) lyfter, 
liksom förskollärarna i vår studie, att det som blir problematiskt med digitala 
verktygen är om de används utan syfte och reflektion. När det gäller appar 
uppmärksammar Nilsen (2014) i sin studie att lärarna hade laddat ner många appar 
och att de inte hade kontroll över dem samt att de inte längre visste syftet med apparna. 
Dessutom lyfter Skolverket (2019) fram att när en applikation laddas ner behöver 
förskollärare och arbetslag problematisera användningen av verktyget utifrån 
styrdokument och förskolans uppdrag samt att tänka i termer av att det är läromedel 
och ett material för lärande. Nilsen (2014) vidare nämner utifrån sin studie att lärarna 
uppmärksammade att det finns appar som inte var tillämpliga för barnen samt att 
dessa appar innehöll reklam och direktlänkar till internet. Utifrån resultatet uppges att 
förskollärarna ser reklamen i gratisapparna som en utmaning. Förskollärarna 
uttrycker att det är svårt att undvika appar som innehåller onödig information vilket 
kan bidra till att barn får ta del av inslag som de inte har något behov av det. Detta kan 
kopplas till det sociokulturella perspektivet eftersom barnens interaktioner med både 
förskollärare och lärplattan kan ses som socialt förankrade (Säljö, 2000). Barnen 
utvecklas och skaffar sig kunskaper där de lär sig att förstå sin omvärld och kan på så 
sätt vara källkritiska mot till exempel reklam i gratisappar (Säljö, 2000). 
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I resultatet nämndes att en av utmaningarna i användningen av digitala verktyg är att 
hantera det som står i den nya lagen angående lagring av bilder på barn, som kallas för 
GDPR. Datainspektionen (2018) hävdar att barnens personuppgifter ska skyddas i 
enlighet med dataskyddsförordningen, eftersom barnen inte kan räkna med de risker 
som finns när det lämnas uppgifter. Dessutom är inte barn medvetna om vilka 
rättigheter de har när det gäller personuppgiftsskyddet. Datainspektionen (2018) 
nämner även att vuxna bör ha kunskap om hur personuppgifter ska behandlas enligt 
lagen. Det kan vara ett sätt för arbetslaget att få tankar och samtala vidare om hur de 
kan förhålla sig till den nya lagen. Danielsson och Sommansson (2014) skriver att 
digitala verktyg kan berika förskollärares eget arbete. Förskollärarna kan till exempel 
använda sig av nätbaserade tjänster som kan ge nya perspektiv och förklara 
sammanhanget som kan vara svår att förstå. Det framkom också i resultatet att tillit 
och trygghet är centrala aspekter som förskollärarna ska inneha med användningen av 
digitala verktyg vilket Thoresson (2019) belyser i sin bok. Thoresson (2019) menar att 
tilltron till förmåga och kunskaper i användningen av digitala verktyg bör utvecklas.  

5.6 Digital miljö 

Forsling (2011) framhäver att barnens möjligheter till kunskapande och utvecklande 
av digitalkompetens som meningsskapande blir begränsade om de inte har tillgång till 
miljöer där pedagogerna är vana eller motiverade av använda digitala verktyg. 
Dessutom menar författaren att det är av stor betydelse att förskollärare ser och tror 
på den interaktiva lärandemiljöns möjligheter, där barnen kan utveckla sin kompetens 
att av använda de digitala verktygen. Det synliggjordes i resultatet att 
reflektionsskärmar och projektorer är digitala redskap som används för att skapa 
digitala miljöer för barnen inne i förskolan. Reflektionsskärmar och projektorer kan 
även användas till motoriska aktiviteter. Skolverket (2019) skriver att med hjälp av en 
dator eller lärplatta och en projektor kan förskollärare erbjuda barnen nya möjligheter 
för att skapa stämningar och miljöer. På så sätt blir de olika moment som sker i rummet 
tillsammans med digitala verktyg ett hjälpmedel för barnen att handla i en fysisk 
verklighet. Ett återkommande svar som kom fram i resultatet är att en digital ateljé 
används kontinuerligt för att uppmuntra barnen med användningen av digitala 
verktyg. Förskollärare förklarade att den är en fysisk miljö som finns olika typer av 
digitala resurser där barnen kan prova och testa sig fram. Olika händelser, handlingar 
och även samtal som barnen möter i den digitala ateljén gör det möjligt för dem att 
förstå deras upplevelse i sin vardag. Exempelvis befrämjas barns förmåga att läsa och 
följa instruktioner samt att få förståelse för det som händer i deras omgivning. Det 
innebär en ömsesidig påverkan mellan mentala och fysiska material vilket kan kopplas 
ihop med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). 
 
Lundkvist och Lindberg (2019) framhåller att digitala verktyg, som exempelvis 
lärplattor, ger fantasin möjlighet att möta verkligheten samt att barn blir producenter 
och agenter i sitt eget lärande på ett lekfullt sätt. Även Kjällander och Moinian (2014) 
framhäver att barnens fantasi berikas när digitala verktyg är tillgängliga för dem. Dock 
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finns risken att digitala miljöer kan begränsa och förhindra barns kreativitet. 
Förskollärarna i vår studie pekar hur de delvis begränsar barnet som producenter då 
de menar att producerandet också ska fylla ett syfte. Thoresson (2019) menar att 
digitala verktyg inte finns bara för att konsumera utan det är även möjligt att barnen 
själva kan skapa verktyg, tjänster och innehåll. Barnen får inflytande över processen 
och resultatet när dem själva får skapa filmer med digitalt material. Dessutom menar 
Thoresson (2019) att både barn och vuxna får en bättre förståelse för digitala verktygen 
genom att procedera själva och när förståelsen om hur digitala verktyg fungerar blir 
det lättare att påverka den. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan det ses som att 
barns inflytande stimuleras då de får möjlighet att påverka sin egen aktivitet och även 
att få olika alternativ i planerade aktiviteter med hjälp av att använda digitala verktyg 
(Säljö, 2000). 

6 Diskussion 
 
I denna del kommer vi att diskutera studiens syfte och frågeställningar där vi ville 
undersöka hur förskollärares beskriver användningen av digitala verktyg i förskolans 
undervisning. Studien utgår från följande frågeställningar: Vad har förskollärare för 
uppfattningar om användning av digitala verktyg pedagogiskt syfte? På vilket sätt ser 
förskollärare att användningen av digitala verktyg kan bidra till barns lärande? 
Därefter kommer vi att diskutera metoden vi valde, tydliggöra vår slutsats samt ge 
förslag till fortsatta studier. 

6.1 Diskussion kring användningen av digitala verktyg i förskolan 

Vi anser att det finns flera olika spänningsfält gällande digitaliseringen i förskolan. 
Förskollärare har till exempel krav i förskolan med användningen av digitala verktyg 
då det satt upp som ett mål i det svenska styrdokument. Förskollärarna behöver 
dessutom hänga med och följa samhällsutvecklingen samt våga utforska nya vägar. 
Bruce och Riddersporre (2019) lyfter fram att förskolan välkomnar digitalisering och 
betraktas som ett naturligt och användbart hjälpmedel, där både pedagoger och barn 
ses som aktiva samskapare av mening och innehåll. I dagens samhälle föds barnen in i 
en digitaliserad värld samt att det är en naturlig del av deras liv att använda sig av den 
moderna tekniken i form av mobiler, lärplattor och datorer. Dessa digitala verktyg 
anses som smidigt och snabbt verktyg för kommunikation, arbete och lärande (Bruce 
och Riddersporre, 2019).  
 
Utifrån denna studie har vi fått en större insikt i hur digitala verktyg kan användas till 
undervisningssyfte så att det bidrar till barns lärande. Användningen av digitala 
verktyg är något som poängteras och tydliggörs i den förskolans nya läroplan där det 
står att barnen ska kunna få möjlighet att använda digitala verktyg på ett sätt som 
stimulerar barns lärande (Skolverket, 2018). Förskolläraren ansvarar även för att 
barnen utvecklar en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Undervisning 
om digitala verktyg i förskolan innebär att barnen ska få möta, lära och testa sig fram 
hur de olika digitala redskapen fungerar och användas (Skolverket, 2018). 



 

 
 

24 

Digitalisering är något som förskollärare inte undgår då det finns i förskollärares 
uppdrag. Vi anser dock att det som kan vara problematisk i användningen av digitala 
redskapen är när barn i förskolan tillåts använda dessa digitala redskapen på icke-
pedagogiskt sätt. Vi vill därför lyfta vikten av att vara försiktig i användningen av 
digitala verktyg eftersom det kan vara svårt att veta hur barnen kan påverkas. WHO 
(2019) framhåller i sina rekommendationer att barn under fem år inte ska använda 
digitala verktyg eftersom det finns risker såsom otillräcklig sömn, negativa effekt i 
kroppshållning, nackspärr och sämre syn. Om digitala redskap används på ett 
medvetet sätt och i ett specifikt syfte främjar det barns lärande. Vi ser att ett första steg 
för barn att utveckla sin förståelse för digitala verktyg kan vara att använda sig av en 
kamera eller en lärplatta. Barnet kan lära sig att hålla i verktyget och utforska dess 
funktioner och få syn på vad som händer när verktyget används, vilket gör att barnen 
bekantar sig med verktyget. Fokus ligger då i själva innehållet som utforskande snarare 
än vad barnen exakt gör med verktyget (Thoresson, 2019).  
 
När det kommer till förskollärares syn på digitala verktyg visar vårt resultat att digitala 
redskap ses som ett komplement till lärande. Vi ser dock att det är viktigt att 
förskollärare använder digitala redskapen med försiktighet så att det inte dominerar 
över den traditionella undervisningen, Kjällander (2019) uttrycket att förskollärare 
behöver vara medveten om sitt förhållningssätt i användningen av digitala verktygen. 
Caiman och Kjällander (2019) visar att det pågår en debatt om barns aktivitet i mötet 
med digitala verktyg. De digitala verktyg ses som betydelsefulla i barnens vardag och 
det digitala gränssnittet lyfts fram som en plats för barnen att själva forma sina egna 
kulturer. Samtidigt kan det finnas en oro för både barns och vuxnas ökade skärmtider 
samt de konsekvenser det kan få om det inte används på ett medvetet sätt. En del av 
förskollärarna uppger vikten av att alltid ha ett syfte med användningen av digitala 
verktyg. De menar att digitala redskapen inte ska finnas i verksamheten utan något 
syfte, de ska vara en del av undervisningen. Det nämns även att förskollärarens närvaro 
är betydelsefull när barnen hanterar de olika digitala verktygen. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kopplar vi det till den grundläggande synen på lärande i 
samspel och interaktion med andra människor (Säljö, 2014). Barnen ökar sina 
kunskaper genom medieringen mellan digitala verktyg men även genom de samtal som 
uppstår (Säljö, 2014).  
 
Utifrån studiens resultat anser vi att användningen av digitala verktyg kan vara ett stöd 
och även utmana barns lärprocesser. Förskollärare har möjlighet att skapa eller 
anpassa ett undervisningstillfälle för att uppmuntra barns lärande. Ett barn som är 
intresserad av skapande kan vara en inspiration så barnet kan visa sina förmågor för 
andra barn med hjälp av digitala verktyg. Bruce och Riddersporre (2019) belyser att 
den digitala världen för med sig multimodala alternativ, som exempelvis ljud och film, 
med möjligheter att göra en utformad layout till enskilda förhållanden och 
förutsättningar samt att det öppnar upp för barn att visa känslor, kommunicera och 
vara kreativa på ett lekfullt sätt. 
 



 

 
 

25 

Det som vi också tyckte var intressant var att vi fick möjligheten att intervjua 
förskollärare med olika års erfarenhet då det gav oss en bättre och breddare förståelse 
för hur digitala verktyg används i förskolan i undervisningssyfte. Utifrån 
förskollärarnas svar anser vi att det är viktigt med fortbildning inom området för att 
kunna hantera de digitala redskapen så att de främjar barns lärande. Strandberg 
(2006) skriver att förskolor som inte lyfter upp och-/eller motverkar användningen av 
digitala verktyg kan bidra till frustation hos förskolepersonal, eftersom det hör till 
deras uppdrag att arbeta med digitala verktyg i förskolan. 

6.2 Metoddiskussion  

I denna studie har vi använt oss av kvalitativa intervju som metod. Vi anser att det har 
varit en passande metod för vårt studie. Vi har fått fram resultat som svarar på vår 
studies syfte och problemformulering med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att ge förskollärarna möjlighet att 
vara flexibla i sin deltagande och vi anser även att det gav oss mer djupgående svar. Vi 
har sammanlagt intervjuat åtta förskollärare för att synliggöra deras syn på 
användningen av digitala verktyg. Vi har även använt oss av ljudinspelning och 
transkribering för att få en tydlig bild utifrån de svar som förskollärarna gett. Däremot 
kan det vara ofördelaktigt att använda endast denna metod då det kan bli svårt att få 
insyn i hur förskolläraren ger form åt sitt berättande i praktiska handlingar. Vi hade 
kunnat genomföra en observation som komplement till den kvalitativa metoden för att 
ge en mer vidgad bild. 
 
Vi hade redan från början tänkt att genomföra intervjuerna enskilt med respektive 
förskollärare. Av olika anledningar, samt tidsbrist från förskollärarna, fick vi flytta 
fram intervjuerna en vecka och arbetet blev därför lite försenade. Därefter bestämde vi 
oss att genomgå de kurslitteraturer och studier som var relevanta i vårt arbete. I 
litteratursökning kan vi vidare ha missat artiklar då vi endast har använt ”preschool” 
– inte kindergar* eller nursery* (för de yngsta barnen) som sökorden.  

7 Slutsats  
 
Utifrån syftet och frågeställningar i denna studie har det framkommit att 
användningen av digitala verktyg är ett hjälpmedel som används i undervisningssyfte 
och som därför också gynnar barns lärande. Resultatet synliggjorde att samtliga 
förskollärare ser användningen av digitala redskapen som både ett komplement och 
ett tillägg i förskolans utbildning. Digitala verktyg betraktas som en tillgång för både 
förskollärare och barn. Med hjälp av digitala resurser får barnen ett breddare utbud av 
lek- och aktiviteter. De digitala verktygen synliggör även barns lärandeprocesser 
genom att den öppnar nya sätt att lära sig nya saker för att förstå sin omvärld. 
Förskolepersonalens förhållningssätt är av stor vikt när det gäller användningen av 
digitala verktyg för att de ska bidra till lärande och inte användas som barnpassning. 
Användningen av digitala verktyg kan till exempelvis bidra till att skapa lärandemiljöer 
och olika stämningar med hjälp av en lärplatta, projektor och reflektionsskärmar. 
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Genom att visa upp bilder och filmer så att alla kan se samt ha en dialog med barnen. 
Ett användningsområde för språkutveckling är olika appar och QR-koder där barnen 
får möjlighet att läsa böcker och lyssna på sagor. Det stimulerar även barns 
språkinlärning för dem som har ett annat modersmål än svenska. Den slutsatsen vi kan 
dra utifrån vår studie är att digitala verktyg kan vara förstärkande och en resurs till 
barns lärande. Dock ska det finnas en balansgång i användningen av digitala läromedel 
för att inte det sociala samspelet mellan barn och vuxna ska gå förlorat. Förskollärare 
måste ha en medveten tanke i användningen av de olika digitala redskapen i samband 
med förskolans strävansmål. 

8 Förslag till fortsatta studier 
 
I denna studie har vi fokuserat oss främst på förskollärarnas berättelser och deras syn 
i användningen av digitala verktyg, men vi skulle även vilja ta reda på hur deras 
berättelser speglas i verkligheten. Vi anser att digitalisering är något som lyfts fram i 
förskolan som ett pågående eller kommande utvecklingsarbete. Det behövs även mer 
forskning kring hur förskolor arbetar med digitala verktyg. Det kan vara intressant att 
forska om vad digitalisering egentligen menas och vad det är som ska digitaliseras i 
förskolans utbildning samt konsekvenser som finns med användningen av digitala 
verktyg. Dessutom anser vi att det behövs mer forskning om förskollärarnas 
kompetens för att uppnå uppdraget som står i förskolans läroplan. Ännu ett förslag till 
fortsatta studier kan vara att ta del av vårdnadshavarens uppfattningar och hur de 
resonerar kring användningen av digitala verktyg i förskolans utbildning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Ålder? 
 

2. Examensår? 
 

3. Hur många års erfarenhet har du i yrket? 
 
Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för fortbildning inom digitalisering i förskolan? 
 

2. Vad tänker du kring förskolans digitalisering? 
 

3. Vad är din syn på digitala verktyg som förskollärare? 
 

4. Vilka digitala verktyg använder du här i förskolan? 
 

5. Vad har dessa digitala verktyg för betydelse för barns lärande? 
 

6. På vilket sätt används de digitala verktygen tillsammans med barnen? 
 

7. Tycker du att det är viktigt att barnen ska kunna använda dessa verktyg i deras 
vardag? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 

8. Kände du någon oro när avsnitten om digitalisering förtydligades i den nya 
läroplanen?  Varför? Varför inte? 
 

9. Ser du några möjligheter och utmaningar som kan uppkomma i användningen 
av digitala verktyg? 
 

10. Hur skapar ni en digital miljö för barnen i förskolan? 
 

11. Vad tycker du är kännetecknande för digital kompetens? 
 

12. Hur skulle du beskriva din digitala kompetens? 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 
Informations och samtycketsbrev om en studie om digitala verktyg i 
förskolan 
 
Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola som läser 
sista terminen. Under hösten ska vi skriva vårt självständiga arbete. Vi har valt att 
genomföra en studie om digitalisering i förskolan. Syftet med studien är att undersöka 
hur de digitala verktygen används av förskollärare i vardagen samt hur användningen 
av digitala verktyg kan bidra till barns lärande och utveckling. 
 
Vi vill gärna ta del av dina tankar kring digitalisering i förskolan då du har kunskaper 
och erfarenheter av ämnet. Svaren vi får av dig kan ge ny värdefull kunskap till vår 
studie. Arbetet följer de forskningsetiska riktlinjer. Det vill säga att det är frivilligt och 
du kan när som helst avbryta din medverkan. Insamlade materialet kommer endast 
användas i studiesyfte, det kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att det 
inte kommer att framgå i resultatet vilka som har deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 
2017). 
 
Vi tänker att boka in en tid som passar dig där vi kan träffas. Intervjun kommer att ta 
ca. 30 minuter och vi kommer att använda oss av ljudinspelning under intervjun. Det 
insamlade materialet kommer att användas i denna studie. Samtalet ska transkriberas 
och därefter raderas när uppsatsen har blivit godkänd. Resultatet av studien kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på̊ databasen Diva. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss via 
mail och mobiltelefon. Tack på förhand! 
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