
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete, 30 hp 

Specialpedagogutbildningen, 90 hp 

Ht 2018   

 

 

DIGITALISERING I 

FÖRSKOLAN 

Betydelsen av IKT för barns  

lärande och utveckling 

Janna Eurén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om förskollärares och förskolechefers tankar och 

erfarenheter gällande arbetet med digitalisering i förskolan och hur digitala verktyg kan underlätta för 

barn i behov av särskilt stöd. För att få svar på syftet och forskningsfrågorna användes kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Sju förskollärare på tre olika förskolor och två förskolechefer 

intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt ordagrant. Studien utgick från det 

sociokulturella och det specialpedagogiska relationella perspektivet på lärande med en hermeneutisk 

ansats och i resultatet framkom att förskollärarna är övervägande positiva till digitaliseringen. Däremot 

kände de sig osäkra på metoder och arbetssätt och ingen av förskollärarna hade särskilt stor erfarenhet 

av digitala verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visade även att 

förskolecheferna lägger mycket av ansvaret på förskollärarna att utveckla arbetet med digitaliseringen 

samtidigt som förskollärarna själva efterfrågade mer kompetensutveckling och stöd av sina chefer 

gällande digitaliseringen. Utifrån resultatet blev slutsatsen att arbetet med digitalisering i förskolorna 

behöver bättre struktur och planering för att barnens lärande och utveckling på bästa sätt ska gynnas. 

Både förskollärarna och förskolecheferna behöver mer kunskap gällande aktuell forskning kring till 

exempel hur apparna skall väljas ut, men även vad gäller betydelsen av samspelet mellan barnen och 

de vuxna som en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Personalen behöver få tid till 

kompetensutveckling och planering och chefernas ledarskap behöver bli mer aktivt och närvarande om 

förskollärarna ska känna sig trygga i arbetet med digitaliseringen.  

 

Nyckelord: Förskolan, digitala verktyg, specialpedagogik, ledarskap, kompetensutveckling. 

 

Abstract 
 
The purpose of this study was to gain more knowledge about the preschool teachers' and preschool   

managers' thoughts and experiences regarding the work with digitalisation in preschool and how 

digital tools can facilitate children in need of special support. In order to get an answer to the purpose 

and research questions, qualitative method was used with semi-structured interviews. Seven preschool 

teachers at three different preschools and two preschool managers were interviewed. The interviews 

were recorded and transcribed verbatim afterwards. The study was based on the socio-cultural and the 

special educational relational perspective on learning with a hermeneutic approach, and in the result it 

emerged that preschool teachers are predominantly positive for digitalisation. However, they felt 

unsure of methods and working methods and none of the preschool teachers had much experience of 

digital tools in the work with children in need of special support. The results also showed that the 

preschool managers put much of the responsibility on preschool teachers to develop the work with 

digitalisation while at the same time the preschool teachers themselves demanded more skills 

development and support from their managers regarding digitalisation. Based on the result, the 

conclusion was that the work with digitalisation in preschools needs better structure and planning in 

order to best promote children's learning and development. Both the preschool teachers and the 

preschool managers need more knowledge regarding current research on, for example, how the apps 

should be selected, but also with regard to the importance of the interaction between the children and 

the adults as a prerequisite for learning to take place. The staff needs to have time for competence 

development and planning and the managers' leadership needs to be more active and present if 

preschool teachers should feel secure in the work with digitalisation. 

Keywords: Preschool, digital tools, special education, leadership, competence development. 



 

 

Innehållsförteckning 

 

 

1. Inledning 1 

Syfte och forskningsfrågor 2 

Begreppsförklaringar 2 

2. Bakgrund 4 

3. Tidigare forskning 7 

4. Teoretiska utgångspunkter 17 

Lärande i samspel 17 

Specialpedagogisk teori 19 

Specialpedagogens yrkesroll 20 

5. Studiens metod och genomförande 21 

Metoddiskussion 26 

6. Resultat 28 

Tillgång till digitala verktyg 28 

Lärande och IKT 30 

Hinder med digitala verktyg 32 

Barn i behov av särskilt stöd 34 

Förskollärarnas kompetensutveckling 35 

Förskolechefernas erfarenheter av digitalisering i förskolan 38 

Sammanfattning av resultatet 43 

Gemensamma erfarenheter och uppfattningar 43 

Skilda erfarenheter och uppfattningar 44 

7. Analys och sammanfattande diskussion 45 

Avslutande reflektioner om studiens resultat 53 

Förslag på vidare forskning 54 

8. Litteraturförteckning 55 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 
 

Dagens barn föds in i en digital värld. Överallt i samhället omges vi av digitala sammanhang 

och förskolan är inget undantag. Den första juli 2019 får förskolan en ny läroplan där 

digitaliseringen kommer få ta större plats än innan. Regeringen har bedömt att förskolans 

läroplan, Lpfö-98/16, behöver förnyas för att vara bättre anpassad till dagens samhälle och 

dess framtida utmaningar (Regeringskansliet, 2018).  

 

Ungefär 95 procent av 4- och 5- åringarna i Sverige är inskrivna i förskolan (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018) där grunden ska läggas för varje barns möjlighet att tillägna 

sig de kunskaper som behövs för att leva i vårt moderna samhälle. Skälen till att alla barn och 

elever ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens är att vi lever i en tid med snabb 

förändringstakt, ökad digitalisering och ett stort informationsflöde. Barn och elever behöver 

digital kompetens för att kunna verka i vårt samhälle i framtiden när de ska studera och 

arbeta. Genom att ge alla barn och elever samma förutsättningar i utbildningen ökar även 

likvärdigheten (Skolverket, 2018).  

 

Kritiska röster höjs också inför digitaliseringen i förskolan. Paulina Neuding (2018) skriver i 

en krönika i Dagens samhälle om hur techföretagen täljer guld i förskolan samt att det borde 

vara föräldrarna själva som skulle bestämma om barnen ska stirra in i skärmar eller inte på 

förskolan (a.a.). Föräldraorganisationen Barnverket (2018) oroas över att politiker och 

myndigheter har satt upp mål för digitalisering i förskolan och skolan utan hänsyn till 

befintlig kunskap om barns hälsa och utveckling och utan att ha gjort förebyggande 

riskbedömningar. Barnverket uppmanar de svenska myndigheterna och beslutsfattare att 

hämta kunskap från den internationella och medicinska forskningen där barns ökade skärmtid 

kopplas till exempelvis närsynthet, diabetes, sömn- och koncentrationssvårigheter (a.a.). 

 

Det kan tyckas mer relevant än någonsin att fundera över hur vi kan ge barnen rätt sorts 

utbildning och verktyg för att kunna förhålla sig till vårt framtida samhälle där bland annat 

digitaliseringen utvecklas i snabb takt. Som blivande specialpedagog är det därför intressant 

att öka kunskapen om verksamma förskollärares och förskolechefers tankar och erfarenheter 

av digitala verktyg i arbetet med barnen och hur de ser på den framtida digitaliseringen av 

förskolan i och med den nya läroplanen.  
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förskollärares och förskolechefers tankar 

om och erfarenheter av arbetet med digitalisering i förskolan enligt den nya läroplanen och 

särskilt hur digitala verktyg kan underlätta för barn i behov av särskilt stöd. Studiens 

forskningsfrågor är:  

 

1. I vilka situationer uppfattar förskollärare att lärande sker hos barnen med hjälp av 

digitala verktyg? 

2. Vilka möjligheter till kompetensutveckling har förskolans personal när det kommer till 

digitala verktyg och hur de kan användas för att stötta förskolebarnens lärande? 

3. Hur ser förskolecheferna på digitaliseringen i förskolan?  

4. Vilken betydelse har förskolechefernas ledarskap för personalens arbete med 

digitalisering i förskolan? 

 

Begreppsförklaringar 
 

I studien används följande begrepp i den löpande texten, med undantag för rena citat:  

 

IKT: förkortningen står för Informations- och Kommunikationsteknik och syftar till den 

kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med 

Digitala verktyg menas surfplatta, digitalkamera, mobiltelefon, dator och alla former av 

teknik som används för att kommunicera. Exempel från Skolverkets (2018) temasidor om 

digitalisering i förskolan: “använd digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla 

barnens lärmiljöer. Det kan till exempel handla om att förstärka miljön genom projiceringar, 

ljud och ljus, men också genom att barnen får använda digitala verktyg i sin vardag. Du ökar 

barnens förutsättningar att både få uppleva och lära sig genom digitala verktyg, en kompetens 

för fortsatt lärande” (a.a.). 

 

Pedagogisk app: Med pedagogisk app menas vanligtvis i förskolans kontext att appen ska 

bidra till ett lärande (författarens anm.). En app är ett tillämpningsprogram för mobila enheter 

som smarta telefoner eller surfplattor. De mobila applikationer som finns kan exempelvis 

användas som mediaspelare, GPS-mottagare, sms och chat program, mobila webbläsare och 
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som spel. Appar är enkla att ladda ner och installeras. En del appar kan vara gratis att ladda 

ner, medan andra kostar pengar. En fördel med att använda sig av appar framför en vanlig 

webbläsare är att det går snabbare att starta appen än att vänta på nedladdning av webbsidan, 

och att appen kan vara bättre anpassad till den aktuella mobila enheten. En mobilapplikation 

kan också i högre grad utnyttja telefonens hårdvara som kamera, GPS och inbyggda 

funktioner som adressboken, jämfört vad motsvarande mobilanpassade webbsida kan 

(mobilapplikation, u.å).  

 

Bee Bot: (beskrivs här lite mer specifikt, då det är ett relativt nytt digitalt verktyg, 

författarens anm.) är en robot som utgör ett verktyg för interaktivt utforskande av 

programmering. Roboten har en specifik radie och programmeras för att följa valda 

riktningar, den kan skapa förutsättningar för samtal kring lägesbegrepp samt rumsförståelse. 

Bee Botens användning kan vidareutvecklas med hjälp av banor och uppdragskort. 

Användningsområde: Bee Boten skapar möjligheten att lyfta fram begrepp och skapa 

förförståelse kring programmering och lägesbegrepp. Genom en gruppaktivitet kan 

utforskandet av roboten lägga grunden för att följa instruktioner, uppdrag eller banor (Örebro 

kommun, 2016).  

  



 

4 

 

2. Bakgrund  
 

Enligt Skolverket (2016b) fylls förskolan allt mer med IKT-utrustning och användningen av 

IKT har ökat. Surfplattan har fått ett stort genombrott i förskolans kontext och det finns idag 

omkring 46 000 surfplattor ute i verksamheterna. I förskolan går det ungefär 8,2 barn per 

surfplatta jämfört med 12,5 barn per surfplatta 2011, vilket pekar på en ökning vad gäller 

tillgängligheten för barnen. I denna del diskuteras digitalisering i förskolan utifrån följande tre 

rubriker: Digitalisering i förskolan, Lärande och IKT, samt Förskolans kvalitet. 

 

Digitalisering i förskolan 

Den första juli 2019, ersätts förskolans nuvarande läroplan, Lpfö-98/16, med förskolans nya 

läroplan, Lpfö-18. Styrdokumenten har ändrats gällande att barn och elever ska få kunskap 

och förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, kunna använda och 

förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik samt kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 

användning av digital teknik. Att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital 

kompetens handlar om att ge alla elever samma förutsättningar och därmed öka 

likvärdigheten (Skolverket, 2018). I förskolan skall barnen ges möjligheter och tillfällen att 

möta teknik i sin vardag. Genom att använda multimedia och informationsteknik i skapande 

processer och i tillämpning kan barnen utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 

2016a).  

 

Enligt Skolverket (2016b) anser förskolans personal att IKT bidrar till utveckling inom många 

av förskolans områden, men andelen personal som anser att IKT i stor utsträckning bidrar till 

barns utveckling har minskat. Minskningen gäller framför allt frågan om IKT stimulerar och 

utmanar barns utveckling och lärande. IKT som ett pedagogiskt verktyg anses mest 

betydelsefullt bland personalen såväl 2015 som 2012. Vanligast, enligt personalen, är att 

surfplattorna utvecklar barnens språk, minst vanligt är att barnen använder surfplattan till att 

läsa/ titta i böcker eller tidningar. Ungefär 36 procent av förskolorna hade 2015 en IKT-plan. 

Innehållet i IKT-planen handlade framförallt om mål för personalens kompetensutveckling 

inom IKT, mål för hur IKT ska integreras i verksamheterna och utgöra ett pedagogiskt 

verktyg, samt mål för hur förskolan ska utveckla barnens IKT-användning. Mindre vanligt var 

att planerna innehöll beskrivningar om hur förskolan ska beakta och hantera barnens integritet 

och minst vanligt var att ta upp tekniska frågor om exempelvis utrustningens standard. 
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Samtidigt som förskolorna har tillgång till mer IKT än tidigare och IKT används allt mer i 

förskolan är det färre av personalen som är positiva till vad IKT kan åstadkomma, jämfört 

med 2011 (a.a.). 

 

Lärande och IKT 

I förskolan ska barns lärande och utveckling främjas. Barnens lärande ska baseras på 

samspelet mellan de vuxna och barnen, och genom att barnen lär av varandra. De vuxna ska 

ge barnen vägledning och uppmuntran till att öka sin egen kompetens och utveckla nya 

kunskaper och insikter. ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka nya kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera” (Skolverket, 2016a, s. 6-7).  

 

Användandet av digitala lärresurser i förskolan kan stödja undervisningen, lärandet och 

måluppfyllelsen och i förskolan ska alla barn ges möjligheter att möta och förhålla sig till den 

digitala teknik vi omges av. Genom att digitalisera förskolan förbereds barnen för ett allt mer 

digitaliserat samhälle och när barnen erbjuds olika verktyg inom IKT i förskolan skapas 

förutsättningar och tillgänglighet för barnens lärande, oavsett deras funktionsförmåga. 

Ursprungligen fördes datorerna in i förskolan ur ett jämställdhets,- och en demokratiaspekt 

eftersom de digitala klyftorna bör tas på allvar. Användningen av IKT erbjuder också nya 

möjligheter för barn i behov av särskilt stöd (Forsling, 2011; Skolforskningsinstitutet, 2017; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).  

 

Förskolans verksamhet vilar på, samt ska bedrivas på demokratiska grunder. I förskolan ska 

utbildningen vara likvärdig och hänsyn tas till barnens olika förutsättningar och behov. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få stöd anpassat efter egna 

behov och premisser för att utvecklas (Skollagen, 2010:800; Skolverket, 2016a). Det ingår i 

förskolans uppdrag att anpassa verksamheten efter barnen och ge mer stöd och extra 

stimulans till de barn som behöver det för att utvecklas så långt som möjligt. Uppdraget 

avseende särskilt stöd i förskolan kan ses som en process med olika delar. Behoven av extra 

stöd är alltid relationellt och situationsbundet, vilket betyder att det är i relation till vad som 

händer i mötet med människor, miljöer och aktiviteter i förskolan, behovet av stöd uppstår. 

Behov av särskilt stöd handlar därmed aldrig om ett enskilt barns egenskaper. Det relationella 
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synsättet innebär att stödinsatser i första hand och så långt som möjligt ska vara generella och 

förebyggande, vilket ställer krav på förskolepersonalens förhållningssätt och kompetens. 

Förskolans läroplan betonar att arbetslaget har ett gemensamt ansvar över detta, men hur 

stödet ska se ut är en tolkningsfråga och finns inte angivet på något bestämt sätt i läroplanen. 

Eftersom läroplanen är målstyrd och inte anger hur förskolorna ska arbeta i detalj finns en risk 

att barnen inte erbjuds likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling eftersom det finns 

stora skillnader i hur personalen i förskolan tolkar och uppfattar uppdraget gällande barn i 

behov av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2017).  

 

Förskolans kvalitet 

Förskolechefen ansvarar över förskolans kvalitet. Verksamheten ska systematiskt och 

kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Det innebär bland annat att förskolechefen 

ansvarar över att personalen kontinuerligt ges möjlighet till den kompetensutveckling de 

behöver för att professionellt kunna utföra sina arbetsuppgifter. De ansvarar även över att 

lärandemiljön i förskolan utformas så barnen har tillgång till material och en bra miljö som 

stimulerar deras utveckling och lärande, samt att utforma verksamheten så barnen får det 

särskilda stöd, hjälp och utmaningar de behöver (Skolverket, 2016a). Många förskollärare 

uppger att deras behov av kompetensutveckling är mycket eller ganska stort inom 

grundläggande datorkunskap (Skolverket, 2016b).  
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3. Tidigare forskning 
 

I förskolan ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Både 

forskningen och förskolan bör inta ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till barns och 

lärares aktiviteter med digitala teknologier, då det i dagsläget finns relativt lite forskning om 

små barn och digitalisering. Många vuxna hyser idag oro över barns kognitiva, motoriska och 

socioemotionella utveckling. Under senare år har även oron över barn och ungas mentala 

hälsa setts som ett hot. I huvudsak är det inom medicinska och neurologiska studier som 

diskursen teknologi som risk undersökts och fått stort utrymme såväl i USA som i Sverige 

(Nilsen, 2018).  

 

Nedan kommer digitalisering i förskolan beskrivas utifrån rubrikerna: Digitala infödingar, 

Förutsättningar för lärande, Barns agens, Surfplattor och pedagogiska appar, Förskollärarnas 

arbetssätt, En lärande organisation och avslutningsvis Framgångsrikt ledarskap. Begreppen 

förskola, förskollärare och förskolechef används överallt i studien utom i avsnittet En lärande 

organisation. Där används orden skola och lärare utifrån den valda litteraturen, vilken är 

överförbar i förskolans kontext. 

 

Digitala infödingar 

Myten om att dagens barn är digitalt infödda är empiriskt ogrundad och kan vara problematisk 

om forskare och lärare tar för givet att alla barn födda efter en viss tidpunkt har erfarenhet av 

och intresse för digital teknologi. Internationella studier visar att barns digitala kunskaper och 

kompetenser varierar stort och rimligtvis är så också fallet i Sverige. Många nyare studier 

utgår från tanken om det kompetenta och det digitalt kompetenta barnet, vilken ses som 

kapabelt att utan stöttning från lärare interagera med appar på egen hand. Även om många 

barn idag har digital vana och erfarenhet, gäller det inte alla. Förskolebarns olika 

förutsättningar, intressen och erfarenheter påverkar vilken digital kompetens de har möjlighet 

att utveckla. Visserligen skaffar barn sig tidigt erfarenheter av pekteknologi och appar, men 

det innebär inte per automatik att de är digitalt kompetenta eller intresserade av teknologi. Det 

är svårt att veta precis vilka digitala kompetenser framtidens samhälle kommer efterfråga och 

om den digitala likvärdigheten är den viktigaste frågan i vårt utbildningssystem just nu eller 

om teknologin är tänkt att användas som en snabblösning för att lösa problemen i 

utbildningssektorn (Nilsen, 2018).  
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Förutsättningar för lärande 

Aktuell forskning inom både didaktik, pedagogik och forskning om hjärnans kapacitet och 

möjligheter, intresserar sig för relationerna mellan individen och omvärlden och hur kunskap 

och identitet skapas relationellt. Forskningen gällande betydelsen av tid och rum och 

undervisningsmaterial, fokuserar på lärande i relation med den omgivande miljön och i mötet 

med andra människor. Lärande ses inte längre som en isolerad, individuell och oberoende 

aktivitet, lärandet är en del av livet och förskolans del i utbildningssystemet kan ses som den 

viktigaste i barns liv. Förskolans läroplan synliggör barns lärande och utveckling inom många 

områden och intentionerna med läroplanen kan sammanfattas med att barns lärande är 

relationellt, vilket betyder att det är genom kommunikation och interaktion med omvärlden 

som lärande kan ske. Forskning har visat att kvaliteten i förskolan varierar och därmed även 

barnens förutsättningar för lärande (Sheridan & Pramling, 2009; Skolverket, 2012). 

 

Skolinspektionens (2018) granskning visar att där det saknas pedagogisk kompetens bland 

personalen gällande förskolans innehåll och uppdrag, påverkas möjligheterna att arbeta 

målstyrt och barnen ges sämre förutsättningar för utveckling och lärande. Vissa av 

läroplansmålen, exempelvis teknik, synliggörs inte i förskolan (a.a.). Många förskolor inför 

också fler och fler arrangerade situationer där barnen får göra sådant som kan bockas av mot 

läroplansmålen, även om effektforskningen kring barns lärande i förskolan är liten. Innan nya 

metoder införs bör vi ha kunskap om det vi gör och lärande behöver ske på ett sätt som är 

åldersadekvat. Det finns en oro idag att kommande generationer inte ska stå rustade för den 

globala konkurrensen, vilket har skapat en utbildningshets (Edfeldt, 2017).  

 

Det är nödvändigt för personalen i förskolan att förstå hur kunskaps och lärprocesserna 

påverkas av vårt allt mer digitaliserade samhälle. Att använda sig av IKT i den pedagogiska 

verksamheten skapar både möjligheter och vinster. Genom olika IKT-verktyg ges barnen 

möjlighet att göra sina röster hörda och synliggöra sina intressen. För att utmana barnen och 

främja den proximala utvecklingszonen (Begreppet förklaras närmare under rubriken 

Teoretiska utgångspunkter) behövs medvetna och kompetenta pedagoger men även tid för 

reflektion över de pedagogiska processerna och sitt eget agerande i förskolans miljö 

(Lundgren Öhman, 2014). Eftersom nästan alla svenska barn är inskrivna i förskolan kan 

implementeringen av digitala verktyg i förskolan ge alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskap kring digitala verktyg (Nilsen, 2014).  
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Barn i förskoleåldern är idag redan konsumenter och producenter av digitala medier, 60 

procent av Sveriges treåringar och 79 procent av femåringarna använder internet. Den snabba 

digitala utvecklingen har skapat utmaningar för utbildningsväsendet och i förskolan behöver 

professionen fundera och diskutera över hur barnens digitala erfarenheter påverkar förskolans 

innehåll. Förskollärarna behöver ha kunskap om hur de bäst kan arbeta med digitala verktyg i 

förskolan för att främja lärande (Hernwall, 2016). Den digitala tekniken kan användas som ett 

komplement vilken kan ta lärandet till nya nivåer, men man måste reflektera över hur man ska 

arbeta med den nya tekniken. Tack vare surfplattans multimodala funktioner har barn som 

exempelvis ligger efter med språket eller har annat modersmål fått nya möjligheter att 

utveckla och stimulera sin språkutveckling. I en interventionsstudie på en norsk förskola, 

angavs exempelvis surfplattan som en värdefull resurs i olika språkaktiviteter (Gyllensvärd, 

2015; Petersen, 2015).  

 

Idéerna och föreställningarna om lärande och digitalisering är inte grundade i forskning, 

vilket är problematiskt eftersom de fått så stort genomslag i förskolan och skolans värld, 

förklarar Nilsen (2018) i sin senaste avhandling. Omfattande metastudier om spelbaserat 

lärande visar att många olika faktorer spelar in för vilken typ av lärande som möjliggörs. Det 

finns därmed skäl att förhålla sig kritiskt till påståenden om att digitala spel leder till lärande 

utan att hänsyn tas till kontext och användarperspektiv eftersom empirin kring spelbaserat 

lärande är svag (a.a.).  

 

Barns agens 

Barns deltagande och förmåga att agera i en viss situation, deras agens, är tätt sammanflätad 

med hur människor och miljö på ett mer generellt plan samspelar med varandra och hur olika 

möjligheter och hinder uppstår i mötet mellan människan och miljön. När barnen använder 

surfplattan kan de utöva sin agens exempelvis genom att få kommunicera på sitt modersmål, 

genom att lyssna på sagor eller via Skype. Lärarna, apparnas egenskaper, interaktionen mellan 

deltagarna och aktiviteterna de ingår i, bidrar till medieringen av barns möjlighet till agens. 

Barns agens och engagemang blir högre i lekfulla aktiviteter där lärarna intar en mer 

tillbakadragen roll kring surfplattan. I lärarstyrda, mindre lekbetonade aktiviteter blir barnens 

agens och engagemang lägre. De vuxnas roll som möjliggörare av agens i digitala aktiviteter 

får heller inte förringas (Nilsen, 2018; Petersen, 2015).  
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Surfplattor och pedagogiska appar 

Barns tillgång till surfplattor i Sverige har ökat stort. Trots det är forskningen kring surfplattor 

i svenska förskolor relativt liten och mycket av den internationella forskningen gällande 

surfplattor och lärande baseras framförallt på äldre barn (Nilsen, 2018; Petersen, 2015). 

Digitala teknologier inom förskolans ramar är dock ett växande område inom forskningen. 

Hittills har studierna främst fokuserat på frågor om barns utveckling och lärande i förhållande 

till olika teknologier och majoriteten av studierna utgår ifrån vad som kan och borde hända 

när barn använder teknologi. Det finns en kunskapslucka när det gäller forskning inom 

förskolan där utgångspunkten är barns och lärares aktiviteter med surfplattor och appar. De 

flesta studier i förskolans kontext tar sin utgångspunkt i förväntningar på ett potentiellt 

lärande hos barnen. Forskning som rör farhågor om negativ inverkan på barns utveckling och 

välmående är relativt liten (Nilsen, 2018).   

 

Internationell forskning visar att kontextuella faktorer som lärares kompetens, 

ämneskunskaper och attityder spelar en avgörande roll vid introduktion och användning av 

digital teknologi i utbildningssammanhang. Andra studier visar att barn och vuxna ofta har 

olika perspektiv på aktiviteterna på surfplattan och med appar. Barn förknippar appar och 

surfplattor med spel och underhållning snarare än lärande (Nilsen, 2018). Kjällander och 

Moinian (2014) har i sina forskningsstudier kunnat se hur surfplattan i förskolan kan utöka 

barnens möjligheter till delaktighet och inverkan (agens) men även att barnen begränsas av 

valen de vuxna gjort när de laddat ner appar till surfplattan. Surfplattan markerar en 

vändpunkt för barns meningsskapande och lek i formella och informella situationer (a.a.). 

 

Tidigare forskning som Kjällander och Moinian (2014)  hänvisar till, visar på hur 

surfplattorna med sina appar möjliggör för förskolebarnen att använda dem och navigera 

självständigt. Digitala spel har ofta kritiserats som hämmande av barns kreativitet, men 

Kjällanders och Moinians studier visar hur barnens användande av applikationerna är kreativa 

när det använder sig av de tillgängliga lägena för att skapa nya betydelser. Deras analyser 

visar hur små barn avsiktligt omvandlar och redigerar digitala medier. Den nya designen och 

målen de väljer för sin aktivitet ses här som lek där de omvandlar tecken som tillhandahålls i 

det digitala gränssnittet. Genom att de utmanar apparnas design omvandlas barnen från att 

vara konsumenter till att istället bli producenter (a.a.).  
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I en artikel beskriver Lawrence (2017) att vilken typ av app som väljs tycks spela en viktig 

roll i gruppaktiviteter. Appar med sluten design där barnen inte kan utmana appen med sin 

egen kreativitet och spel med belöningar, visade sig i Lawrence studie skapa en mer negativ, 

konkurrensinriktad stämning mellan barnen. När barnen istället använde sig av mer öppna 

appar utan yttre belöning, hade de roligt tillsammans och använde sin fantasi för att skapa 

berättelser utifrån sina bilder. Sammantaget tycktes spelandet på surfplattorna leda till social 

interaktion och barn som i andra situationer inte var ledare kunde bli det om de hade speciell 

kunskap kring en app och vid flera tillfällen lärde sig barnen av varandra genom att samarbeta 

(a.a.). I en Nyzeeländsk studie där användningen av surfplattor i förskolan analyserats, drogs 

slutsatserna att innehållet och appens design är avgörande för att ett lärande ska ske (Petersen, 

2015). Även Nilsen (2018) förklarar att appens design och egenskaper tycks ha betydelse för 

vilken aktivitet och interaktion som uppstår. 

 

Barnen är snabba på att lära sig använda surfplattan, betydligt svårare är det att avgöra vilket 

lärande som apparna möjliggör förklarar Nilsen (2018) som i sin forskning sett att många av 

de pedagogiska apparna höll en låg pedagogisk nivå. Även om barnen lärde sig att använda 

apparna på rätt sätt tycktes lärandet begränsat och till största del handla om memorering. 

Enligt Nilsen ser det först och främst ut att handla om att lärandet sker inom appens 

gränssnitt, barnen lär sig att ”klara appen”. Resultatet visade även att barnen ofta använder sig 

av ”trial and error” när de använder appar. De provar sig fram i appen, drar, släpper och 

klickar på föremål. Genom att barnen uppmärksammar vilken sorts feedback de får i appen, 

lär de sig att förstå appen, främst genom upprepad förstärkning. Strategin innebär att barnen 

tillägnar sig appens system snarare än dess pedagogiska innehåll. Om barnen interagerar med 

appar som stödjer ”trial and error” kommer de också spela genom just det och den 

pedagogiska potentialen med appen riskerar till största del att gå förlorad. Förskollärarnas 

förmåga att engagera barnen kring appen är avgörande för vilken typ av interaktion som 

möjliggörs i aktiviteten. Det går inte att enbart erbjuda barnen pedagogiska appar och förvänta 

sig att de per automatik tillägnar sig appens pedagogiska innehåll (a.a.).  

 

Många förskollärare litar på de pedagogiska apparnas inneboende möjligheter för barnens 

kunskapsutveckling. Detta kan indikera på en brist av medvetenhet hos förskollärarna över 

hur viktig deras egen roll som förmedlare av meningsskapande och stöd vad gäller lärande 

kring surfplattan är. De pedagogiska apparna har mindre med mjukvarans design att göra 

eftersom det är förskollärarnas följsamhet och stöttning som är viktigast i barnens aktiviteter 
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runt surfplattan (Dunkels & Marklund, 2016; Nilsen, 2014). Gyllensvärd (2015) uppmanar 

förskolans personal att inte vara för appifierad och låta apparna styra lärandet utan istället 

vara kreativa och hitta nya sätt att använda de appar som redan finns. Det är lätt hänt att 

barnen betar av app efter app med olika pedagogiska teman samtidigt som förskollärarna hela 

tiden letar efter nya appar som ska stimulera barnens intresse och lärande (a.a.).  

 

Å ena sidan ser den viktigaste framgångsfaktorn gällande arbetet kring surfplattor ut att vara 

en medveten och närvarande pedagog som kan problematisera och ställa frågor till barnen. 

Insikterna om hur barnen kan vägledas i olika aktiviteter och de didaktiska uttrycksformerna 

barnen erbjuds, skapar öppningar för lärande (Aglassinger, Strindholm, Kallin & Rudnik 

Norling, 2012; Nilsen, 2014). Å andra sidan har Nilsen (2018) i sin senaste forskning sett att 

barnen ofta tappade intresset för aktiviteten när förskollärarna försökte rikta deras 

uppmärksamhet mot det pedagogiska innehållet i appen. 

 

Förskollärarnas arbetssätt 

I Skolinspektionens (2018) granskning om förskolans kvalitet och måluppfyllelse, visar 

resultatet på att många förskolor behöver utveckla arbetet inom området teknik och att 

förskolepersonalen särskilt inom nämnda område, upplever en stor osäkerhet i sitt arbete. Det 

saknas kompetens och kunskap för att förskolepersonalen ska kunna arbeta på ett genomtänkt 

och aktivt sätt, vilket även kan leda till att de undviker att arbeta med teknik. 

Förskolepersonalens osäkerhet kan leda till att barnen går miste om möjligheter att bli 

intresserade av exempelvis teknik, vilket på lång sikt kan påverka deras studieval (a.a.).  

 

Både internationell och nationell forskning visar att förskollärare oroar sig över barns bruk av 

digitala teknologier, samt att de själva känner sig osäkra och oförberedda inför att använda 

tekniken (Hernwall, 2016; Nilsen, 2018). Förskollärare är idag övervägande positiva till 

digitalisering, men fortfarande oroas många och är rädda för den. Användningen av 

surfplattorna innebär att förskollärarna utmanas i att omförhandla vissa aspekter av sin 

profession och de behöver utveckla nya sätt att tänka kring sin egen praktik (Aglassinger et al. 

2012; Dunkels & Marklund, 2016; Hernwall, 2016; Lawrence, 2017; Nilsen, 2014). IKT 

påverkar innehållet i förskolan och en förändring av förskolans professionella innehåll 

behövs. Det är av yttersta vikt att personalen i förskolan får möjlighet att utveckla en kritisk 

förståelse och adekvat användning av digitala verktyg för att kunna möta barnens behov och 
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förväntningar. Den digitala kompetensen och det livslånga lärandet har skapat stora 

utmaningar för de pedagogiska metoderna (Hernwall, 2016).  

 

Digital teknik är vanligt i många småbarns liv men inte i förskolans kultur. Många barn har 

digital erfarenhet och kompetens hemifrån men i många förskolor ses inte detta som något 

positivt. Den digitala tekniken anses inte ha ett pedagogiskt värde och många oroas över att de 

digitala verktygen begränsar barnens interaktioner med varandra. Historiskt sett har lärare 

anklagats för att motarbeta digitaliseringen i utbildningssystemet och inte utveckla sin 

pedagogik utifrån den digitala teknologins förutsättningar. När personalen upplever att de 

saknar kunskap och har svårt att relatera till digitala verktyg i den dagliga verksamheten, har 

de heller inte självförtroendet att stötta barnen i deras lärprocess. Förskollärarnas attityder mot 

teknik och dess potentiella kvaliteter i den pedagogiska verksamheten handlar även om 

huruvida barnen ses som kompetenta eller om de behöver skyddas. Deras attityder formar hur 

de genomför sin undervisning i förskolan men även lärarens barnsyn har betydelse och får 

pedagogiska konsekvenser. Sådana attityder kan handla om att förskolan ses som en fristad, 

där barnens ges skydd mot samhällets trender (Hernwall, 2016; Lawrence, 2017; Nilsen, 

2018). 

 

En annan orsak till förskollärares motstånd till digitala verktyg ser ut att vara att det anses 

svårt att tillämpa i den traditionella förskolan. Digitala verktyg uppfattas som ett hot mot 

förskolans verksamhet och man vill skydda barnen från detta. I förskolans kontext har leken 

traditionellt sett värderats högt, både utifrån ett nordiskt perspektiv men även internationellt, 

vilket kan vara en förklaring till varför digitala teknologier ses som ett hot mot leken och 

förskolans verksamhet. De största utmaningarna handlar därför om förskollärarnas intresse för 

användningen av digitala verktyg i sitt arbete med barnen i förskolan och att de tillägnar sig 

tekniken. Det kräver ett aktivt deltagande av de vuxna för att använda och utveckla de digitala 

verktygens kvaliteter i förskolan (Hernwall, 2016; Lawrence, 2017; Nilsen, 2018).  

 

Att vara förskollärare är på många vis att vara en mellanchef. Förskolläraren ges, utöver att 

vara en del av sitt arbetslag med gemensamma arbetsuppgifter, även ett särskilt ansvar kring 

arbetet med barns utveckling och lärande. Det ställer krav på förskolläraren att veta vilken 

kompetens som finns i arbetslaget och att känna till vad förskolechefen vill med 

verksamheten. Förskolläraren behöver kontinuerligt ha både en fungerande kommunikation 
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med förskolechefen som med sina egna kollegor i arbetslaget (Riddarsporre & Erlandsson, 

2018).  

Förskollärare är ett yrke i ständig förändring. Att vara förskollärare innebär att man 

samtidigt är bärare av professionens yrkesmässiga traditioner och är 

professionsutvecklare. I takt med samhällets utveckling och förskolans ställning inom 

utbildningssystemet förändras förskollärares kompetenser kontinuerligt och anpassas 

till de krav och förväntningar som en viss tid och kontext ställer på professionen och 

förskolan. (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s. 13) 

 

Det är viktigt att förskollärare tar och ges förutsättningar att ta ansvar för undervisningen i 

förskolan, vilket både Skollagen och riktlinjerna i läroplanen om barnens utveckling och 

lärande anger (Skolinspektionen, 2016). I förskolans läroplan finns riktlinjer för 

förskollärarens ansvar kring arbetet i barngruppen. Det är bland annat förskollärarens ansvar 

att se till att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling 

och lärande liksom att barnen ställs inför utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2016a). I Skolinspektionens (2018) 

granskning efterfrågar förskollärarna mer tid för reflektion över sitt eget pedagogiska uppdrag 

eftersom de upplever att tiden för att utveckla sitt arbete inte finns. 

 

En lärande organisation 

Begreppet lärande organisation visar på en fokusförskjutning från individen till 

sammanhanget. Kunskap och kunskapsutveckling finns till och blir till hos individen, men 

genom samspel med andra sker också en betydande grad av lärande. Ur ett organisatoriskt 

perspektiv på lärande behöver de sammanhang där lärandet sker studeras för att förstå 

lärprocesserna och deras villkor. Organisationer lär sig när individer lär sig men vad man lär 

sig i en organisation beror till stor del på vad andra redan kan och hur den kompetensen 

synliggörs, värdesätts, utvecklas och sprids inom organisationen. Organisatoriska strukturer 

och processer har därför stor betydelse för hur det individuella lärandet kan ske inom en 

organisation (Blossing, Nyen, Söderström & Hagen, 2012).  

 

Inom teoribildningen för lärande organisationer argumenteras för att skolor behöver stärka de 

delar i organisationen som bygger upp dess förbättringskapacitet för att kunna ta sig an brister 
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i verksamheten, kunna åtgärda och förbättra den. Många skolor har intensiva 

initieringsskeden, där lärarna skickas på utbildningsdagar eller studerar litteratur tillsammans. 

Ett vanligt förekommande problem är att många skolor uppfattar initieringsfasen som hela 

processen och att förbättringsprocessen är klar efter det år som initieringen kanske tar. Själva 

implementeringsfasen, där lärare och ledare ska omsätta sin nya kunskap i praktiken, är enligt 

forskningen den viktigaste och mest kritiska fasen i ett förbättringsarbete. 

Implementeringsfasen kan ta och behöver få ta lång tid för att det nya ska bli en del av det 

vardagliga arbetet (Blossing et al, 2012).  

 

Framgångsrikt ledarskap 

En övergripande slutsats gällande forskning om framgångsrikt ledarskap i förskolan, är att de 

flesta av dessa framgångsrika ledare använder sig av ett liknande ledarskap. Framförallt 

handlar det om att skapa förutsättningar för personalen att förbättra sina prestationer, där 

förskollärarnas kvalitet och villkor för att utveckla sig själva ses som viktig för verksamheten. 

Forskningen visar också på att framgångsrika ledare erbjuder många möjligheter till 

kompetensutveckling som en medveten strategi till personalens motivation och engagemang, 

men även för att höja kvaliteten på verksamheten. Viktigast av allt är att anpassa 

förbättringsarbeten efter praktiska problem i den egna arbetsvardagen, vilket förutsätter att 

förskolechefen har en känslighet inför vilken sorts kompetensutveckling och vilka mål de 

egna förskolorna behöver (Riddarsporre & Erlandsson, 2018). 

 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret över att förskolans verksamhet bedrivs i 

enlighet med läroplansmålen och uppdraget i sin helhet. Hen ansvarar även över att skapa 

förutsättningar för förskollärarna att ansvara över utbildningen och kunna arbeta efter 

läroplanens riktlinjer (Skolinspektionen, 2016). I Skollagens andra kapitel fastslås att 

förskolechefen vid en förskoleenhet ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och verka 

för utveckling av utbildningen. Det är också förskolechefen som fattar beslut om enhetens 

inre organisation och bär ansvaret att fördela resurser efter barnens olika behov och 

förutsättningar (Riddarsporre & Erlandsson, 2018). Skollagen, läroplanen, Skolverkets 

allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, tillsynsmyndigheten och de två 

skolledarförbunden skulle tillsammans kunna bilda en begreppsbestämning av pedagogiskt 

ledarskap på följande sätt: 
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Pedagogiskt ledarskap handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar för utveckling, att 

leda och samordna det pedagogiska arbetet i riktning mot hög kvalitet och god måluppfyllelse, 

hela tiden med fokus på barns utveckling och lärande, genom att systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utvärdera verksamheten. (Riddarsporre & Erlandsson, 2018, s. 19) 

 

När förskolechefen lyckas skapa samsyn kring det pedagogiska uppdraget och inspirera sina 

medarbetare till utveckling och vilja att föra det pedagogiska arbetet framåt, skapas 

förutsättningar för hög kvalitet i förskolan (Skolinspektionen, 2018). För att en förskolechef 

ska kunna utöva sitt pedagogiska ledarskap behöver hen ha god kännedom om vilka resurser 

och behov som finns i verksamheten. I stora verksamheter finns det en risk för att avståndet i 

det vardagliga arbetet mellan verksamheten och chefen växer och förskolläraren kan då 

fungera som en brygga mellan verksamheten och chefen för att kommunikationen ska kunna 

fungera bra (Riddarsporre & Erlandsson, 2018).  

 

Det är viktigt att alla som arbetar på förskolan ges förutsättningar att utveckla sin kompetens 

eftersom samhället hela tiden är i rörelse. Nya utmaningar ställer krav på förskolans 

verksamhet och förskolan behöver ständigt arbeta för att vara en lärande organisation där alla 

barn kan tas emot på likvärdiga villkor (Riddarsporre & Erlandsson, 2018). Skolinspektionens 

(2018) rapport om förskolans kvalitet och måluppfyllelse visar på stora skillnader i den 

svenska förskolan när det handlar om läroplansmålen, vilket innebär att förskolan inte är 

likvärdig för alla barn. Det är därför viktigt att förskolechefen ser till att personalen ges 

förutsättningar till rätt sorts kompetensutveckling (a.a.).  

 

På de förskolor Skolinspektionen (2018) bedömde ha hög kvalitet, framhålls förskolechefens 

ledning av det pedagogiska arbetet som centralt. Granskningen visar även att förskolechefens 

roll som pedagogisk ledare av förskolans pedagogiska verksamhet ofta får stå tillbaka 

eftersom personalfrågor, budget och andra administrativa uppgifter tar tid från det 

pedagogiska ledarskapsuppdraget. Förskolechefernas kännedom om personalens kompetens 

eller behov av kompetensutveckling varierar och även om kompetensutvecklingsbehovet är 

känt innebär det inte per automatik att något görs åt det. I Skolinspektionens granskning 

framkom även att centrala satsningar för kompetensutveckling och utveckling av 

verksamheten från huvudmannen inom olika områden ofta genomförs, men att de tyvärr 

rinner ut i sanden utan att följas upp (a.a.). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är hämtade ur det sociokulturella och det relationella 

specialpedagogiska perspektivet på lärande. Perspektiven lämpar sig att använda utifrån att de 

fokuserar på kulturella och sociala aspekter på lärande. Lärande i relation till både miljön, 

omgivningen och den sociala relationen människor emellan, kan skapa antingen möjligheter 

eller hinder i barnens lärande, beroende av hur dessa faktorer samspelar. Nedan beskrivs 

dessa utgångspunkter under följande rubriker: Lärande i samspel, Specialpedagogisk teori och 

Specialpedagogens yrkesroll. 

 

Lärande i samspel 
 

I Vygotskijs sociokulturella perspektiv ses allt lärande som socialt, barn lär sig genom att 

interagera med andra, både vuxna och barn. Med socialt ansåg Vygotskij att idéer och 

begrepp ofta medieras genom mer erfarna personer (Smidt, 2010). Begreppet mediering 

kommer från tyskans vermittlung och betyder förmedla. Det innebär bland annat att våra 

tankar och föreställningar kommer från och färgas av den kultur vi lever i och mediering sker 

genom teknik, resurserna i vårt språk och olika artefakter. Artefakterna är alla de fysiska 

redskap som finns i vår vardag exempelvis IKT. Vygotskij förklarade kulturen som både 

materiell och immateriell och att dessa dimensioner samspelar. Utvecklingen av de materiella 

resurserna går hand i hand med utvecklingen av människans intellektuella kunskaper och 

idéer (Säljö, 2000). 

 

Det sociala samspelet ses som en viktig drivkraft för barns utveckling och lärande i det 

sociokulturella perspektivet (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Förskolan ska främja lärande 

och verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld. Genom att iaktta, samtala och 

reflektera kan barnen erövra kunskap. Barns lärande ska baseras på samspelet mellan vuxna 

och barn samt att barnen lär av varandra. ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna 

för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” 

(Skolverket, 2016a, s, 7). Vygotskij intresserade sig för hur det går till när barn gör 

intellektuella framsteg och bidrog med den viktiga pedagogiska insikten att utveckling och 

undervisning inte sammanfaller per automatik (Smidt, 2010).  
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Individens tankar och handlingar utvecklas framför allt i sociala sammanhang och Vygotskijs 

begrepp ”The Zone of Proximal Development”, den närmaste utvecklingszonen, vill betona 

den avgörande betydelsen när barn och vuxna interagerar med varandra i specifika aktiviteter 

och där någon av deltagarna har mer kunskap än de andra. I dessa situationer uppstår 

möjligheter för lärande (Jakobsson, 2012). Ojämlikheten i de båda aktörernas kunskaper och 

förutsättningar betonas i begreppet och ses som en förutsättning för att en utveckling ska 

kunna ske (Säljö, 2000). Om undervisningen knyter an till barnets tidigare erfarenheter kan 

tänkandet utvecklas och ny kunskap erövras (Smidt, 2010). I dessa situationer tycks även de 

mest erfarna nå ny insikt och lärande eftersom man behöver reflektera över sina egna 

förklaringar och argument, tänka om och lyssna på andra (Jakobsson, 2012).  

 

Lärande sker i många sammanhang. Ibland sker lärandet avsiktligt, andra gånger sker det 

oavsiktligt (Säljö, 2013). Genom samspel tar barn och vuxna till sig nya sätt att tala, tänka och 

handla. Den lärande är till en början i behov av hjälp och stöd av den mer erfarne, för att efter 

hand och med ny erövrad kunskap kunna ta ett större ansvar och på sikt utföra handlingen 

själv (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). En central fråga inom det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur vi lär oss och varför vissa är bättre än andra i många situationer. 

Perspektivet har kritiserats för att lärande inte går att förklara, men i det sociokulturella 

perspektivet handlar lärande om hur individer tillgodogör sig de kunskaper och färdigheter 

man utsätts för. Människan lär, utvecklas och förändras livet igenom och för att förstå det 

behöver lärandet ses som något som växer fram i sociala praktiker och med hjälp av olika 

kulturella redskap (Säljö, 2013).  

 

Samspelet mellan kollektiv och individ står också i fokus för perspektivet. Människors 

intellektuella förmågor och kunskaper är under ständig förändring eftersom de kulturella och 

fysiska redskapen hela tiden förändras (Säljö, 2000). Tanken, medvetandet och den materiella 

världen bildar en helhet där den materiella världen i form av olika artefakter och kulturella 

produkter påverkar och möjliggör vårt sätt att tänka. Högre mentala funktioner utvecklas och 

skapas enligt Vygotskij, beroende av vilka verktyg vi använder och vilka tecken som finns 

tillgängliga i interaktionen med vår omgivning. Lärandet uppfattas som en utvidgning av vår 

förmåga att använda de kulturella produkterna (Jakobsson, 2012). Kommunikation och 

språkutveckling utgör en viktig länk mellan barnet och dess omgivning. Barnet blir delaktigt i 

hur människor uppfattar och förklarar olika företeelser genom att kommunicera i lek och 

annan interaktion. Barnet tänker med och genom de språkliga uttryck de får av omgivningen 
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och tagit till sig i samspel med andra. Kommunikationen föregår vårt tänkande.  När vi lär oss 

ett språk kan vi även ta till oss kulturen och den samhälleliga gemenskapen vi lever i, vilket är 

raka motsatsen till Piagets tankar om individen som en självreglerande individ som upptäckte 

och förstod allt mer av världen på egen hand (Säljö, 2000). 

 

Specialpedagogisk teori 
 

Specialpedagogikens kunskapsområde är brett, betraktas som tvärvetenskapligt och hämtar 

teorier från flera olika fält (Lindqvist, 2017). Tidigare sågs specialpedagogiken som ett 

kunskapsområde som trädde in för att hjälpa barn med problem. Idag handlar 

specialpedagogiken om att förebygga svårigheter och problem genom stödinsatser och 

utveckling av lärmiljön genom exempelvis förbättrad tillgänglighet. Samspel mellan personer 

och omgivningen är ett centralt tema inom specialpedagogiken, men även barns 

grundläggande behov, stödinsatser till barn som befinner sig i svårigheter, barns hälsa, 

funktionsnedsättningar samt övergångar mellan olika skolformer för att nämna några. Ett 

annat av specialpedagogikens syften handlar om att främja inkludering genom att undanröja 

hinder som står i vägen för inkludering, såsom att ge nödvändiga stödinsatser och göra 

lärmiljön tillgänglig. Det specialpedagogiska kunskapsområdet har de senare åren 

uppmärksammats i högre grad än tidigare och de tidiga specialpedagogiska insatserna ses 

numera ha stor betydelse för att ge barn och elever en bra start och en god grund för fortsatt 

utbildning och för livet i övrigt. Det är inte längre ett alternativ att passivt vänta och hoppas 

på förbättringar (Lundqvist, 2018).  

 

Inom specialpedagogisk forskning finns olika perspektiv på stödinsatser och skolsvårigheter. 

Det relationella perspektivet stämmer överens med Skollagens beskrivning av elevhälsans 

uppdrag som främst förebyggande och hälsofrämjande, i motsats till exempelvis det 

kategoriska perspektivet, där man fokuserar på individen och kopplar ihop svårigheterna som 

uppstår i skolan eller förskolan med exempelvis en funktionsnedsättning eller barnets 

hemförhållanden. Barnet/ eleven är utifrån ett kategoriskt synsätt med behov av stöd och 

stödet ges oftast i form av enskild undervisning separerat från den övriga klassen/gruppen. 

Stödet ges främst för att lösa de mest akuta situationerna för att barnet/ eleven sedan ska 

kunna återgå till den ordinarie undervisningen så snart som möjligt.  Med det relationella 

perspektivet som utgångspunkt utgår man från att barn och elevers svårigheter uppstår när 

lärmiljön brister. De specialpedagogiska insatserna riktas inte enbart mot det enskilda barnet/ 
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eleven, utan även mot lärmiljöerna och skolans organisation. Specialpedagogisk verksamhet 

handlar om att förstå barns och elevers styrkor och svagheter för att kunna forma lärmiljöer 

utifrån behov och förutsättningar innan svårigheter uppstår, snarare än arbeta med åtgärdande 

insatser (Lindqvist, 2017). Kvaliteten på lärmiljöer spelar roll för barnets sociala och 

kunskapsmässiga utveckling. Därför behöver kvaliteten i lärmiljöerna undersökas och 

utvärderas så att de som håller låg kvalitet kan höja sin kvalitet genom förbättringsarbeten. 

Stödinsatser kan vara svåra att implementera i en rörig och ostrukturerad lärmiljö, varför det 

har avgörande betydelse att arbeta med lärmiljöerna innan stödinsatser planeras och sätts in 

(Lundqvist, 2018).  

 

Specialpedagogens yrkesroll 
 

Specialpedagogerna förväntas leda arbetet med att utveckla det pedagogiska arbetet för att 

kunna möta alla barns behov. Arbetet innebär bland annat att handleda och verka rådgivande, 

att arbeta med förebyggande arbete i lärmiljöer, planera, implementera och utvärdera 

åtgärdande insatser och elevhälsoarbete (Lindqvist, 2017; Lundqvist, 2018).  

 

I examensordningen för specialpedagoger understryks bland annat vikten av 

specialpedagogiska kunskaper och förmågor, att visa kunskap om specialpedagogikens 

vetenskapliga grund och forskning, samt visa förmåga att förebygga och undanröja hinder i 

lärmiljöerna. Specialpedagoger förväntas kunna bedriva kvalificerade samtal och verka 

rådgivande, men även ha fördjupade kunskaper om faktorer på organisations-, grupp- och 

individnivå som påverkar barns utveckling (Lundqvist, 2018; SFS 2011:688).  
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5. Studiens metod och genomförande 
 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval, urval, genomförande, de forskningsetiska 

principerna, databearbetning och analys, samt studiens kvalitet och trovärdighet. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion. 

 

Metodval 

I denna studie har kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts för att uppnå 

studiens syfte och besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2008). Den kvalitativa forskningen 

ger forskaren tillträde till informantens egna upplevelser och erfarenheter. Metoden är flexibel 

på så vis att fokus och inriktning kan ändras under själva intervjun beroende på hur 

informanten svarar (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Urval  

Urvalet av informanter styrdes utifrån studiens syfte (Bryman, 2008; Kvale & Brinkmann, 

2014). Sju förskollärare på tre olika förskolor i en mindre glesbygdskommun har intervjuats 

och dessa har sedan kompletterats med intervjuer med två förskolechefer som har ett 

gemensamt ansvar över de valda förskolorna. Läsåret 2017/2018 var digitaliseringen ett av 

kommunens prioriterade områden/mål och tillgången till digitala verktyg i förskolorna var då 

och är fortfarande relativt god. Det finns bland annat surfplattor, projektorer, datorer och 

smarta telefoner att tillgå i samtliga av kommunens förskolegrupper. Urvalet av informanter 

kunde därför förväntas ha relevant erfarenhet som svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

De medverkande förskollärarna kontaktades personligen genom ett besök på deras respektive 

förskola. En av förskollärarna var sjuk den dagen besöken genomfördes och kontaktades 

därför senare via e-post. Samtliga förskollärare ställde sig positiva till att delta i studien. 

Förskolecheferna kontaktades via e-post och båda meddelade inom en vecka att de kunde 

ställa upp på att bli intervjuade. Informanternas ålder var mellan 28 till 53 år och deras 

arbetslivserfarenhet varierade mellan 4 till 22 år (se Tabell 1). Flera av förskollärarna hade 

även erfarenhet av att arbeta i förskolan som barnskötare innan de vidareutbildade sig till 

förskollärare. Den ena förskolechefen (Informant A) hade en förskollärarexamen och den 

andra (Informant B) var utbildad grundskollärare (årskurs 1-7).  
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Tabell 1.  Sammanställning över informanternas befattning, ålder och yrkesverksamma år. 

 

Informant Yrke Ålder Erfarenhet (år) 

 A Förskolechef 46 4 

 B Förskolechef 36 7 

C Förskollärare 28 4 

D Förskollärare 47 4 

E Förskollärare 53 6 

F Förskollärare 45 7 

G Förskollärare 45 22 

H Förskollärare 42 6 

I Förskollärare 48 9 

 

 

Genomförande av intervju 

I denna studie bokades samtliga intervjuer in ungefär två veckor före intervjutillfällena. 

Informanterna fick själva välja den tid som passade dem bäst, på ett antal föreslagna datum. 

Tiderna för intervjuerna blev därför utspridda över dagen då några hade tid att låta sig 

intervjuas på förmiddagar och andra på eftermiddagstid. Intervjuerna genomfördes på så vis 

under en tvåveckorsperiod. Innan genomförandet av intervjuerna, konstruerades två 

halvstrukturerade intervjuguider med övergripande frågor gällande digitaliseringen i 

förskolan, barns lärande, barn i behov av särskilt stöd samt förskollärarnas 

kompetensutveckling (se Bilaga 2 och 3).  
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Frågorna formulerades i syftet att kunna täcka in studiens forskningsfrågor. Den ena 

intervjuguiden riktades till förskollärarna och den andra till förskolecheferna, eftersom 

innehållet i frågorna delvis skilde sig åt. Intervjuguiden fungerar som ett manus och kan vara 

detaljerad med välformulerade frågor eller övergripande innehålla några av de ämnen som ska 

tas upp (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer genomfördes på förskollärarnas och 

förskolechefernas arbetstid och ute på deras respektive arbetsplatser. Intervjuerna med 

förskollärarna genomfördes på respektive förskolas kontor eller personalrum där vi kunde 

sitta i lugn och ro. Vid en av intervjuerna blev vi avbrutna, men det var inget som påverkade 

intervjun nämnvärt utan samtalstråden gick att fånga upp på ett smidigt sätt igen. I övrigt flöt 

intervjuerna med förskollärarna på bra utan några avvikande händelser. Intervjuerna med 

förskolecheferna skedde på deras respektive kontor och utan några avbrott. Valet att plats var 

dels för att underlätta för informanterna att medverka i studien, men även för att intervjuerna 

kunde genomföras i en för informanterna trygg och känd miljö.  

 

En timme per intervjutillfälle avsattes och intervjuerna pågick mellan 30 till 60 minuter. 

Några informanter pratade på utan att behöva så många följdfrågor, medan andra behövde lite 

mer uppföljande frågor. Samtliga intervjuer inleddes med en kortare orientering (Kvale & 

Brinkmann, 2014) där informanterna informerades om syftet med intervjun och de 

forskningsetiska principerna förklarades närmare. Informanterna fick även skriva under 

informationsbrevet (se Bilaga 1) och gavs möjlighet att ställa egna frågor. Sedan informerades 

informanterna om att intervjuerna skulle spelas in, vilket alla godtog. Några av förskollärarna 

blev lite nervösa av att de skulle spelas in, men det var inget som sedan märktes när 

intervjuerna väl satte igång. Att spela in intervjuerna innebar ett tidskrävande arbete eftersom 

transkribering tar mycket tid, men inspelningarna gjorde att jag inte behövde föra 

anteckningar under själva intervjutillfällena utan kunde istället fokusera på informanten och 

lättare följa med i samtalet.  

 

Utifrån intervjuguidernas övergripande frågor ställdes ungefär samma frågor till samtliga 

informanter. Övervägande ställdes öppna frågor, men även uppföljande och sonderande 

frågor, och tystnad tilläts för att tillåta eftertanke (Kvale & Brinkmann, 2014). I slutet av 

intervjuerna gavs informanterna möjlighet att ställa ytterligare frågor om det var något de 

undrade över som inte redan tagits upp. Enligt överenskommelse med informanterna, gavs jag 

möjlighet att kontakta dem i efterhand för eventuella kompletterande frågor vilket visades 

vara en bra sak då två kompletterande frågor behövdes ställas till alla informanter i slutet av 



 

24 

 

studiens sammanställning. Informanterna kontaktades då via telefon och de kompletterande 

frågorna gällde informanternas ålder och yrkesverksamma år.  Efter varje intervjutillfälle 

ägnade jag en stund åt egen eftertanke och reflektion, vilket kan vara en fördel inför analysen 

(Kvale & Brinkmann, 2014) eftersom viktiga iakttagelser och händelser då kan antecknas och 

inte glöms bort.  

 

Forskningsetiska principer 

I en kvalitativ studie bör risken att informanten lider skada vara så liten som möjligt. Det är 

svårt att på förhand veta vad informanterna berättar och hur samtalen kan ta en plötslig 

vändning. Forskaren behöver vara medveten om att deltagarna kan komma att avslöja saker 

de efteråt ångrar (Kvale & Brinkmann, 2014). Ingen av informanterna i studien har ångrat 

eller velat dementera något som framkommit under intervjuerna. Samtliga informanter har 

öppet och intresserat delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser gällande digitalisering 

i förskolan. En risk som dock finns är att om informanterna själva berättar för andra kollegor 

att de deltagit i studien kan det finnas möjlighet för den som läser studien att lista ut 

informanternas identiteter då kommunen är liten. 

 

I denna studie har hänsyn tagits till de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017) gällande hanteringen av forskningsmaterialet. 

Genom informerat samtycke informerades informanterna om studiens allmänna syfte och vad 

det innebar att delta i den. Samtycket innebär även att deltagandet är frivilligt och att man när 

som helst kan avbryta sin medverkan. Principerna ska se till att deltagarna inte skadas och 

respektera människors förmåga att fatta beslut (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna 

har även informerats om att intervjuerna spelas in och att det färdiga examensarbetet kommer 

sparas i Umeå universitets databas och kommer kunna läsas av andra. De har även fått skriva 

under ett informationsbrev där de forskningsetiska principerna förtydligats (se Bilaga 1).  

 

Databearbetning och analys 

Bearbetningen och analysen av data i studien har inspirerats av hermeneutiken. Samtal och 

text är centrala begrepp inom hermeneutiken där tonvikten läggs på tolkarens förkunskaper 

till innehållet i texten (Kvale & Brinkmann, 2014). Förförståelsen kan vara en tillgång i 

tolkningsprocessen men forskaren behöver påminna sig om och vara medveten över de 

fördomar och övertygelser vi själva också bär på. När forskaren förhåller sig till detta ökar 
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möjligheterna att tolka och förstå vad texten erbjuder. En viktig uppgift för den hermeneutiske 

tolkaren är att ha en nyfiken och öppen hållning till texten men även att försöka minska den 

kulturella distansen mellan texternas kunskap och budskap och förmedla den nya insikten till 

andra (Westlund, 2015). Förförståelsen gällande digitaliseringen i förskolan var i detta fall en 

tillgång eftersom följdfrågorna under intervjuerna och analysen av resultatet kunde utgå från 

ett verksamhetsnära perspektiv. Dock var vikten av att kunna förhålla sig objektivt till 

informanternas svar hela tiden närvarande under forskningsprocessen. Hermeneutiken handlar 

om att försöka erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text (Kvale & 

Brinkmann, 2014) och hänsyn bör tas till att all data och alla texter inte är lämpade att tolka 

hermeneutiskt (Westlund, 2015). Utifrån syftet med denna studie har det passat att tolka 

texterna hermeneutiskt.  

 

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor transkriberades intervjuerna 

ordagrant och lästes därefter noga igenom några gånger för att upptäcka eventuella misstag. 

När transkriberingen var gjord sorterades informanternas svar in efter respektive 

forskningsfråga för att lättare få en överblick kring svaren och dess innehåll. 

Forskningsfrågorna delades in i olika färger och sorterade in svaren under de olika rubrikerna 

som en sorts kategorisering. Kodning eller kategorisering är en vanlig form av dataanalys 

vilken hjälper forskaren att få överblick över textmaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). När 

transkriberingen och kategoriseringen var färdig sorterades de sammanställda, tolkade svaren 

in under respektive forskningsfråga. Med utgångspunkt i dessa forskningsfrågor presenteras 

resultatet i löpande text under resultatet, men då med andra rubriker. 

 

Studiens kvalitet och trovärdighet 

I denna studie har metodstegen beskrivits så detaljerat som möjligt för att den som läser 

lättare ska kunna bedöma studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom 

intervjuforskning ställs sällan frågan vad gäller reliabilitet och validitet, eftersom utskriften av 

en intervju till största del handlar om tolkningar samt att det är svårt att bedöma validiteten 

hos en utskriven intervju då man bortser från att det muntliga och skriftliga språket använder 

olika retoriska former (a.a.). Studiens trovärdighet bedöms som god då intervjuerna i studien 

har genomförts med hänsyn till de etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningsprocessens olika steg noggrant har beskrivits, studiens syfte och forskningsfrågor 

har besvarats och intervjufrågorna har redovisats (se Bilaga 2 och 3). Det faktum att jag själv 
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är utbildad förskollärare med lång erfarenhet hade kunnat minska studiens trovärdighet. För 

att öka objektiviteten i studien intog jag därför det specialpedagogiska och det hermeneutiska 

perspektivet, i syfte att kunna förhålla mig så objektivt som möjligt under intervjuerna med 

både förskollärarna och förskolecheferna, trots dessa förkunskaper.  

 

Metoddiskussion 

 
Studiens syfte var att utifrån det sociokulturella och det specialpedagogiska relationella 

perspektivet på barns lärande öka kunskapen om förskollärares och förskolechefers tankar och 

erfarenheter av arbetet med digitalisering i förskolan. Syfte och forskningsfrågor har besvarats 

genom semistrukturerade intervjuer med nio stycken informanter, vilket får anses vara ett 

tillräckligt stort underlag för studiens omfång. Informanternas olika yrkeskategorier och 

erfarenheter speglar hur arbetet med digitaliseringen i förskolan kan ses utifrån både ett 

organisations-, och ett grupperspektiv samt hur det påverkar individnivån i organisationen, 

vilket gav ett spännande djup åt studien. Rekommendationerna för gällande vetenskaplig 

metod har följts under arbetets gång.  

 

Intervjuerna har flutit på bra och tekniken har fungerat utmärkt. Under transkriberingarna och 

bearbetningen av resultatet har tillfällen upptäckts där andra följdfrågor hade kunnat ställas 

för att ytterligare fördjupa studiens kärna. En pilotstudie (Bryman, 2008) hade kunnat 

genomföras innan, då det framkom när intervjuerna lyssnades igenom att ett par väsentliga 

frågor aldrig ställts till informanterna. Det fanns däremot tid att ställa några av dessa 

kompletterande frågor senare, vilket också gjordes. Intervjuguiderna gjordes utifrån relevant 

litteratur i ämnet och utifrån egna förkunskaper. Bäst förutsättningar för att kunna tolka 

intervjuer hermeneutiskt är när forskaren intagit en tillbakadragen roll och inte styrt 

intervjuerna för hårt utan låtit informanterna få stort utrymme till egna reflektioner och tankar 

(Westlund, 2015). Informanterna gavs till stor del det mesta av talutrymmet på grund av att 

jag kunde hålla tillbaka mina egoimpulser och intressera mig för vad informanterna hade att 

säga.  

 

Transkribering av muntliga intervjuer är svåra att återge. Inom hermeneutiken sägs att 

“översätta är att förråda” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218) och forskaren behöver vara 

medveten om att kroppsspråk, hållning, gester, röstläge, intonation och andning går förlorade 
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vid utskrifter (a.a.). För att minimera risken med att gå miste om väsentliga erfarenheter, 

undvika missförstånd och feltolkningar, gjordes egna minnesanteckningar i direkt anslutning 

till intervjutillfällena, för att ha till hands vid transkriberingen av intervjumaterialet. För att få 

ännu större förståelse för förskolornas arbete med digitaliseringen hade det varit intressant, 

om tiden funnits, att göra deltagande observationer (Bryman, 2008). Utifrån den begränsade 

tiden för studien valdes detta alternativ bort för att intervjumaterialet istället skulle bli så bra 

som möjligt. 
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6. Resultat 
 

Resultatet av intervjuerna beskriver förskollärarnas och förskolechefernas upplevelser och 

erfarenheter av digitalisering i förskolan. I resultatdelen benämns förskollärarna som 

Informant C, D, E, F, G, H och I och förskolecheferna benämns som Informant A och B. 

Inledningsvis redogörs kort för tillgången av digitala verktyg i förskolorna. Därefter redovisas 

följande utvalda rubriker, med uppsatsens forskningsfrågor som grund: Lärande och IKT, 

Hinder med digitala verktyg, Barn i behov av särskilt stöd, Förskollärarnas 

kompetensutveckling och Förskolechefernas erfarenheter och uppfattningar om IKT i 

förskolan. Avslutningsvis ges en Sammanfattning av resultatet, där förskollärarnas och 

förskolechefernas gemensamma erfarenheter och uppfattningar om digitalisering i förskolan, 

samt deras skilda erfarenheter och uppfattningar om digitalisering i förskolan beskrivs.  

 

Tillgång till digitala verktyg  
 

Det ser olika ut vilka digitala verktyg som finns att tillgå i de olika förskolegrupperna. Några 

förskollärare beskriver att de har ett varierat utbud av digitala verktyg i sin verksamhet med 

barnen, medan andra har något färre verktyg till hands. Det digitala verktyg som framförallt 

används i förskolan är surfplattan. Alla förskollärare nämner också projektorn och mobilen 

som tillgängliga verktyg. Några förskolegrupper har robotar, så kallade Bee bots, som övar 

förståelse för programmering. En grupp har tillgång till mikroskop som de kan koppla till 

surfplattan och projektorn. Andra digitala verktyg som finns i verksamheterna är ljusbord, 

keyboard och dator. Förskollärarna berättar att surfplattorna framförallt används till att spela 

spel på, men att de även lagt in digitala böcker så barnen kan scanna QR-koder och lyssna på 

sagor.  

 

I en grupp där de arbetat med tema bondgården har förskolläraren satt upp bilder med djur på 

väggen med en QR-kod under som barnen kan scanna:  

 

Ja vi jobbar nu runt tema bondgården och då har vi också bilder av olika djur på 

bondgården på väggen med en QR-kod under, så kan de scanna den så kommer det ett 

litet filmklipp av det där djuret, hur det låter, hur det ser ut (Informant C).  
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En del avdelningar fotograferar också mycket med surfplattorna och har de med sig utomhus 

på gården och till skogen. Några av förskollärarna beskriver att surfplattorna finns tillgängliga 

för barnen hela tiden och andra tar bara fram dem ibland. I de grupper där surfplattorna alltid 

finns tillhands upplever förskollärarna att surfplattorna är som vilket annat material som helst 

bland barnen, medan förskollärarna som tar fram surfplattorna vid speciella tillfällen mer ger 

bilden av att barnen blir störda, exempelvis i sin lek, när surfplattan tas fram. En av 

förskollärarna berättar att de brukar låta barnen spela på morgonen en stund och ibland på 

eftermiddagarna, men flyter leken på bra brukar de låta surfplattan vila. Hen upplever att 

barnens lek påverkas av surfplattan om den tas fram och funderar över detta fenomen: 

  

Nu efter frukost, då var det flera barn som hade bra lekar på avdelningen och så var det 

ett barn som frågade, en annan hörde det och avbröt också på en gång sin lek och kom 

och frågade. Men då hade jag ju redan lovat det här första barnet och vi letade reda på 

den och så fick det första barnet lärplattan. Men det andra barnet gick ju och satte sig 

bredvid och avbröt då sin lek med sin kompis i den miljön (Informant E). 

 

En annan förskollärare ger en liknande bild. Hen beskriver att de lite större barnen får ha 

surfplattan ibland när de lägger de små barnen efter lunchen eller om det är lite lugnt någon 

dag. Egentligen skulle de vilja använda surfplattan mer, men så fort den tas fram släpper de 

andra barnen sin lek: 

 

Det bästa skulle vara om det gick att sätta sig med ett eller ett par barn i lugn och ro 

någonstans, men det är svårt när det är många barn i gruppen. Kanske skulle det vara 

annorlunda om den var framme jämt, nu blir det mer som en fest när den tas fram och 

alla släpper allt de håller på med (Informant C). 

 

Alla förskollärare beskriver att barnen får använda sig av surfplattan i förskolan, oavsett ålder, 

medan andra digitala verktyg som mobilen eller dator övervägande används av de vuxna. 

Projektorn styrs också av de vuxna, men barnen kan önska vad de ska göra på den, 

exempelvis titta på dans och lyssna på musik eller förstora upp foton de tagit.  

 

På en avdelning, där surfplattan ständigt finns tillgänglig för barnen och kan ligga bortglömd 

långa stunder, har den stationära datorn istället fått en väldigt hög status. Datorn används till 

att spela på och barnen kan även skriva ut texter från den, vilket inte går att göra från 

surfplattan. När någon får sätta sig vid datorn blir det kö och leken kan komma att avbrytas, 
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berättar en av förskollärarna. Hen funderar över om det har att göra med att barnen inte har fri 

tillgång till datorn som har påverkat dess popularitet:  

 

Det kan också bli så här för om de här leker då och så ser de att Kalle har satt sig vid 

datorn, åh, sedan är det min tur, så blir det en kö där. Så den kan faktiskt ställa till det 

lite (Informant F).  

 

Lärande och IKT 
 

Samtliga förskollärare uppger att de har pedagogiska appar i surfplattorna som barnen spelar 

på och att det är en typ av lärande som sker via ett digitalt verktyg i förskolan. Flera av 

förskollärarna nämner Pettson och Findus som ett bra pedagogiskt spel där barnen får öva 

exempelvis konstruktion. Olika typer av sorteringsspel där barnen övar sig på att kategorisera 

och ordna efter färger och storlek, olika sorters pussel och memory är också pedagogiska 

appar där förskollärarna anser att barnens lärande utvecklas. Många av dessa spel handlar om 

att dra saker till rätt plats i hyllan och barnen får göra om tills det blir rätt, exempelvis genom 

att bollen hela tiden far ner på golvet om den placeras på fel hylla. Appar för siffror och 

bokstäver är också något som främjar barnens lärande enligt förskollärarnas uppfattning.  

 

En förskollärare menar att det nästan bara sker lärande genom de digitala verktygen eftersom 

det går så lätt: “Föräldrarna tror kanske att nu sitter barnen bara med surfplattan igen, men 

genom spelen utvecklar de så mycket” (Informant D). Hen förklarar vidare: “Att barnen 

dessutom väljer att sätta sig vid surfplattan för att exempelvis spela ett matematikspel, är helt 

fantastiskt. Att lärande får vara roligt” (Informant D). En annan av förskollärarna upplever 

inte att de appar som finns på surfplattan i förskolan per automatik leder till ett lärande hos 

barnen, utan att det handlar om att vara en närvarande vuxen också:  

 

Nej det tycker jag inte, alltså inte enbart. Jag ser det nog mer som ett komplement 

tänker jag. För att vi använder de inte riktigt på det viset utan då tror jag man behöver 

vara mer närvarande som pedagog för att se det lärandet (Informant I). 

 

Flera av förskollärarna tycker att digitala verktyg öppnar upp för ett breddat lärande där man 

kan lära barnen mer saker än tidigare. Surfplattan är ett bra, undersökande verktyg där barnen 

får lära sig att man kan göra så mycket mer än att bara spela spel på den, förklarar en av 
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förskollärarna. Tillsammans med barnen kan man söka reda på fakta om saker de undrar över 

och sedan kan hela gruppen få se resultatet på projektorn, det går att lyssna på musik, sagor 

och andra språk: 

Om vi pratar om någonting som inte jag kan svara på då brukar jag säga, men då tar vi 

reda på det och så söker vi upp det tillsammans när barnen är med. Så det tycker jag att 

den är bra så (Informant H). 

 

En annan förskollärare (Informant C) berättar hur de arbetat med boken ”Knacka på” på 

surfplattan och kopplat ihop den med de olika karaktärerna i Babblarna. Genom att barnen har 

fått knacka på även hos Babblarna, har de kunnat upptäcka hur det ser ut hemma hos dem 

också. Förskolläraren ville visa barnen att det går att vidga perspektivet ”Knacka på” och söka 

sig utanför bokens ramar genom enkel teknik. 

 

Förskollärarna är övervägande positiva till digitaliseringen i förskolan och några av de största 

möjligheterna som förskollärarna ser med digitaliseringen är just att barnens lärande kan 

utvecklas i andra riktningar än tidigare. Det går att söka reda på fakta om saker på ett enkelt 

sätt, barnen övar på samarbete och turtagning, de kan på ett okomplicerat och roligt vis öva på 

matematik, sin språkutveckling och teknik i form av programmering och konstruktion av 

olika slag. Det finns egentligen ingen hejd på vad man kan göra: 

 

Det är ju roligast när det blir ett undersökande verktyg. Så det finns fantastiska möjligheter, 

det finns ju ingen ände på det när man börjar tänka vad man kan göra så är det ju en uppsjö av 

det. Ibland lite för mycket, eftersom det finns så mycket så måste man försöka smalna av det. 

Det kan också bli sådär att nä men nu har jag ingen kontroll, det blir för mycket och då blir det 

ingenting av det. Så kan det kännas ibland (Informant F).  

 

Det viktigaste enligt förskollärarna är att veta syftet med aktiviteterna kring de digitala 

verktygen och det svåraste är att veta hur det ska gå till och varför. 
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Hinder med digitala verktyg 
 

När det gäller hinder med digitaliseringen nämner förskollärarna bland annat olika typer av 

teknikstrul, som internetuppkopplingen, att skrivaren krånglar eller att någon kollega tagit 

med sig surfplattan ut i skogen. Men även att det är svårt att finna tid, dels för att sätta sig in i 

alla appar, men också att hinna sitta ned tillsammans med barnen i deras aktiviteter med 

surfplattan: “Tid är ju nutidens lyx. En gång i tiden var det pengar, nu är det tid. Man skulle ju 

jättegärna vilja hinna sitta med där och vara med där…” (Informant F). Oftast sitter barnen 

själva eller ett par stycken tillsammans runt surfplattan. Förskollärarna upplever att det är 

svårt att hinna sitta ner tillsammans med barnen. En av förskollärarna uttrycker: “väldigt 

sällan. Önskvärt vore ju att man hade den tiden” (Informant I).  

 

Några av förskollärarna berättar att en del barn också lätt fastnar i aktiviteter kring surfplattan 

och oroar sig över att det hämmar deras lekutveckling, kreativitet och fantasi. En av 

förskollärarna beskriver:  

 

En del barn får svårt att leka. Att de blir så fast vid det där så att det blir som en 

barnpassning mera än som ett verktyg. Att de tittar på film, och de blir så fast vid den 

här paddan hela tiden. Så ja, det kan jag tycka är ett litet hinder och man måste kanske 

tänka sig för lite grann hur det, hur stor plats i barnens dagar ska den vara för att inte ta 

bort lekens betydelse också (Informant H). 

 

En annan av förskollärarna funderar också över om det är bra för barn att sitta mycket framför 

en skärm och berättar att en del barn har svårt att släppa taget om surfplattan i förskolan och 

att de nästan måste dra den ur händerna på dem efter fyrtio minuters spelande. Det är som att 

barnen bara vill ha mer och mer, förklarar förskolläraren. Efteråt har barnen svårt att komma 

igång med andra aktiviteter, när de inte längre får sitta vid surfplattan. Istället springer de 

omkring och vet inte vad de ska göra, de är så vana att sitta vid en skärm hela tiden. 

Förskolläraren berättar att en del barn i gruppen direkt när de kommer på morgonen vill sätta 

igång med att skriva ut något eller spela spel på datorn eller surfplattan:  

 

Och sedan när man, nej men nu får du vänta en liten stund, då kan de faktiskt bli lite 

arga ibland också. Jag vet inte hur jag ska förklara, för det känns liksom som att 

fantasin är nästan borta för att kunna hitta på någonting annat istället för att det bara ska 
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vara paddan eller datorn. De kommer inte på någonting annat för det är bara det de vet 

och kan (Informant G). 

 

Vidare funderar förskolläraren över konsekvenser med digitaliseringen, inte bara i förskolan 

utan även när det gäller samspelet mellan barnen och deras föräldrar. Hen vill inte verka 

gammalmodig men tycker ändå att vissa saker väcker tankar: 

 

Och sedan det här andra jag tänker på, det är liksom det här man ser, jamen när de 

kommer hit med barnen, de som åker barnvagn till exempel hit då, jamen då går 

mamman eller pappan med telefonen och så skjuter man vagnen, man pratar inte med 

barnet någonting och så slänger man in barnet och så går man själv med plattan eller 

telefonen och så går man iväg (Informant G). 

 

En tredje förskollärare känner sig till och med lite emot digitaliseringen och ifrågasätter 

nyttan med att små barn ska sitta vid skärmar i förskolan:  

 

Nej jag tror att det hämmar barnens, jag tror att det, vad ska jag säga, det hindrar mer än 

det ger. Jag tror att de, alltså i vårt samhälle som är idag måste de ju lära sig men jag 

tror inte att de behöver lära sig när de är små. Jag tror att det räcker om de lär sig vissa 

grunder, ja inte vet jag som femsexåringar, innan dess tror jag inte alls det finns något 

behov (Informant E).  

 

Hen funderar över vad som händer med barnens uthållighet när de spelar spel där de hela 

tiden får snabb feedback och belöning, och att det behövs en balans där barnen tillåts ha 

långtråkigt ibland också: “Vi behöver det här tråkiga för att bli kreativa. Allt vi gör med 

barnen i förskolan ska det ju vara forskning på. Men just digitaliseringen, alltså nyttan med 

den. Vad jag vet finns det just inte så mycket på det” (Informant E).  

 

När det gäller vilka appar som förskollärarna väljer ut och installerar åt barnen, beskriver 

förskollärarna att de försöker se till att apparna utgår från barnens intressen och att de är 

pedagogiska så att barnen lär sig något också: “Lite grann utifrån barnens intressen, men 

sedan ska det ju också vara, jamen det ska vara lärorikt. Inte de här vanliga spelapparna, för 

det tänker vi att de har hemma, utan mer, ja, pedagogiskt”(Informant I).  
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Ingen av förskollärarna anser sig ha full koll på apparnas egentliga, pedagogiska funktioner 

eftersom de sällan har tid att sätta sig in i apparna utan får gå på hörsägen huruvida appen är 

bra eller inte. En av förskollärarna ifrågasätter detta och funderar kring hur valet av appar går 

till: 

  

Det är ju vi som bestämmer det på avdelningarna. Så det är ju lite fel också kan jag 

tycka. Jag kan tycka liksom ifrån chefsposition så tycker jag nästan att de kan 

bestämma att de här apparna ska alla ha, som man vet är bra faktiskt (Informant H).   

 

Barn i behov av särskilt stöd 
 

Ingen av förskollärarna har särskilt stor erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg för att 

underlätta lärandet hos barn i behov av särskilt stöd. Däremot tror flera av förskollärarna att 

digitala verktyg skulle kunna underlätta och stödja barnen i deras utveckling och lärande. 

Samtliga förskollärare anser sig kunna för lite men skulle vilja lära sig mer gällande detta.  

 

En av förskollärarna förklarar: “jag vet att vi hade ju ett barn på avdelningen som hade 

assistent och det här barnet hade ju några egna appar” (Informant E). Hen beskriver även att 

de har några barn just nu som de upplever skulle behöva stöd i sin språkutveckling och att de 

säkert skulle kunna använda sig av de digitala verktygen kring detta, men att det inte görs: 

“Sedan har ju vi barn som vi misstänker att de behöver, ja att de behöver hjälp med språket, 

språkförståelse och sådant. Och där finns det säkert också appar som vi skulle kunna utnyttja. 

Så det är någonting som vi måste jobba med. Att vi måste få till för deras språkutveckling” 

(Informant E).  

 

En annan förskollärare beskriver att de just nu har ett barn i behov av särskilt stöd på sin 

avdelning och att hen har sett hur surfplattan underlättat för det barnet, exempelvis vad gäller 

det sociala samspelet med andra barn i gruppen. Barnet tycker väldigt mycket om att sitta med 

surfplattan och behärskar den väldigt bra. Hen kan lära de andra barnen saker och det är ett 

fint tillfälle att få kunna briljera lite inför sina kamrater: 

 

Jag tror att det är just, för som jag tror det är det liksom att hen är, hur ska jag säga? hen 

kan paddan så bra och liksom att hen kan lära till de andra också, så känner hen sig att 
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hen kan det här och kan visa eftersom hen inte har språket annars. Så tror jag det är ett 

bra verktyg just för det här barnet (Informant G).  

 

Den av förskollärarna som medvetet arbetar med barn i behov av särskilt stöd, beskriver hur 

hen arbetar med ett program där man tar kort och gör teater tillsammans. Arbetssättet skapar 

många bra dialoger upplever förskolläraren och gynnar barnen i olika svårigheter, exempelvis 

kan man öva barnen i det sociala samspelet: 

 

Jo men just det här att de kan få in, de kan få in saker i olika sammanhang och vi 

bygger meningar och liksom vi för en diskussion över olika saker fast det blir lek. Och 

så just att man kan filma det och så kan de se filmen sedan och så skrattar de över sig 

själva. Så de lär ju sig väldigt mycket av den (Informant H). 

 

Förskollärarnas kompetensutveckling 
 

Alla förskollärarna anser att kompetensen bland personalen vad gäller digitaliseringen i 

förskolan och i sitt eget arbetslag varierar stort. En del är väldigt pålästa och intresserade, 

medan andra är helt novis. De flesta menar att mycket handlar om eget intresse och 

engagemang och att många känner sig rädda och osäkra på vad som förväntas av dem som 

pedagoger, samt vad digitaliseringen av förskolan innebär i praktiken: “min ambition är att 

jag ska lära mig jättemycket men sen har jag faktiskt inte hunnit” (Informant D). Ingen av 

förskollärarna upplever att de erbjudits eller har fått tillräckligt med kompetensutveckling 

gällande digitaliseringen i förskolan och en av förskollärarna uttrycker: “Det känns som ett 

bortglömt område när det gäller kompetensutveckling” (Informant D).  

 

Förra året var digitaliseringen ett av kommunens prioriterade mål och förskolans personal fick 

då en studiedag kring temat. Men det behövs betydligt mer än så för att hålla digitaliseringen 

vid liv menar förskollärarna. Flera av förskollärarna beskriver att en enda studiedag är alldeles 

för lite och de önskar att det satsades mer på kompetensutvecklingen för personalen. De 

efterlyser fler möjligheter att få sitta ner tillsammans med andra och dela erfarenheter, 

diskutera och få prova på, att träffas kontinuerligt i exempelvis en projektgrupp. Som det är 

nu, ligger det mycket i eget intresse vad man gör och om man gör något tillsammans med 

barnen. En av förskollärare uttrycker:  
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Jag tror man måste få mer utbildningar eller projektgrupper, någonting, så att man 

håller det vid liv hela tiden. Det måste hända grejer hela tiden och inte bara en gång om 

året (Informant C). 

 

En annan av förskollärarna berättar att hen fått åka på ett par IKT-mässor och fått med sig 

massor av idéer och inspiration därifrån. Det svåra är sedan att förmedla det till alla andra 

som inte varit där. Dels finns inte den tiden att kunna göra det, men samtidigt förklarar hen att 

man själv behöver öva och underhålla sin nya kunskap, vilket också är svårt att hinna med: 

“Innan jag kan vidareförmedla eller lära någon annan, då måste jag själv kunna först. Jag 

måste få jobba med det ett tag, det är färskvara” (Informant F).  

 

Samtliga förskollärare berättar att de är intresserade av digitaliseringen men deras 

engagemang skiljer sig åt litegrann. En del av förskollärarna är mycket intresserade och 

nyfikna, tycker digitaliseringen är rolig och utvecklande, medan några av förskollärarna är 

mindre entusiastiska. Det som är gemensamt för alla oavsett vad de tycker om själva 

digitaliseringen som sådan, är just att de efterfrågar mycket mer kompetensutveckling och att 

de alla upplever att det saknas tid och förutsättningar till att arbeta med digitaliseringen i 

förskolan. Planeringstiden de har äts upp av annat och att sätta sig in i hur olika program och 

appar fungerar tar tid. 

 

En förskollärare berättar att hen ofta sitter på sina raster och provar de pedagogiska spelen 

eller gör små filmer inför föräldramöten och föräldrasamtal. Hen beskriver att de inte skulle 

hinna med att dokumentera så mycket som de gör om hen inte gjorde det på rasterna. Det 

beror delvis på att planeringstiden inte räcker till, men även på att de haft mycket 

sjukskrivningar i arbetslaget och många vikarier: 

 

 Jag gör det på rasten… det är egentligen inte bra. Jag sitter väldigt ofta på min rast och 

skriver och klipper och håller på med ipaden. Som nu när vi skulle göra klart de där 

filmerna, nu gjorde vi två igår, då kan jag göra det på rasten. Och det är egentligen fel, 

man ska inte göra det (Informant C). 
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En annan förskollärare förklarar att hen ibland stannar kvar efter arbetstid och försöker lära 

sig mer om apparna och de olika digitala verktygen som finns i verksamheten. Då går det att 

fråga någon mer erfaren kollega eller sitta själv och prova och försöka förstå sig på verktygen:  

 

Ja men då stannar jag kvar och så frågar jag X lite saker och ting då, hur gör man här 

och vad gör man det här eller också får jag läsa på det själv och testa på själv för det 

finns ju ingen tid över annars (Informant G). 

 

 En tredje förskollärare berättar att hen gjorde mycket sådant på sin fritid förr men att hen nu 

inte orkar arbeta på det sättet längre: “jag har ju jobbat mycket på min fritid under de här åren, 

gjort saker som man har använt här och så vill jag inte arbeta längre för det orkar jag inte” 

(Informant H). 

 

Förskollärarna saknar stöd från sina chefer när det gäller implementeringen av 

digitaliseringen i förskolan och önskar att de erbjöds bättre förutsättningar för att kunna utföra 

sitt pedagogiska uppdrag. Uteblivet stöd gör att arbetet med digitalisering rinner ut i sanden 

och att ha studiedag en gång i halvåret tror förskollärarna inte är tillräckligt, utan att det 

behövs mer kontinuerligt för att en förändring ska kunna ske. 

 

Att få rätt förutsättningar till att digitalisera förskolan handlar enligt förskollärarna mycket om 

vilket stöd cheferna ger en. Dels behövs bra utrustning som fungerar, men även förståelse för 

att det tar mycket tid för förskollärarna. Förskollärarna upplever att de har relativt bra med 

utrustning och att cheferna är positiva till inköp av olika digitala verktyg. Däremot känner 

personalen att mycket av ansvaret ligger på dem själva huruvida digitaliseringen ska gå till:  

 

Även om jag är intresserad av det här behöver jag stöd kring hur jag ska göra och vi 

måste få tid att reflektera med varandra. De flesta av oss skulle nog tycka att det här är 

kul, men då måste vi få tid till att testa, leka och få göra fel (Informant C).  

 

Hen tycker att det skulle vara roligt med projektgrupper och skulle även kunna tänka sig att 

handleda en sådan. En annan av förskollärarna anser att det borde finnas en IKT-pedagog i 

kommunen som kunde åka runt till alla förskolor. En IKT-pedagog som hade koll på alla bra 

appar och kunde handleda personalen i den digitala kompetensen: “Det borde finnas lika väl 

som en specialpedagog” (Informant F).  
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En tredje förskollärare menar att cheferna inte är särskilt insatta i deras arbete med 

digitaliseringen, förutom det som beskrivs under skattningarna i det systematiska 

kvalitetsarbetet: “Nej, de är ju aldrig här. Nä, så det är ju det på skattningen, så nej det tycker 

jag inte att de är insatta, det tycker jag inte” (Informant H). Hen berättar vidare att den kritik 

de framfört gällande att skapa bättre förutsättningar för bra arbetssätt och metoder gällande 

digitaliseringen bara runnit ut i sanden. Som erfaren förskollärare upplever hen att 

digitaliseringen är ett av de svåraste områdena eftersom det är så stort och det är svårt att veta 

vilken nivå man ska lägga sig på. Därför det hade varit skönt med mer vägledning och stöd: 

 

Man får ju liksom som en press på sig också; men Gud, har jag använt digitalisering till 

barnen eller inte? Då blir det ju en stress istället, har jag gjort tillräckligt eller har jag 

inte, har jag gjort för mycket, har jag gått för djupt på det? (Informant H). 

 

För att barnen ska få en likvärdig utbildning i förskolan behöver personalen få utveckla sina 

grundläggande kunskaper gällande de digitala verktyg som finns samt lära sig hur man kan 

arbeta med dem på bästa sätt anser förskollärarna. Att få tid till att lära sig grunderna inom 

digitalisering, ha tid att sätta sig in i apparna och förstå syftet med vad vi gör med barnen i 

förskolan och varför är viktigt att känna till.  Dessutom behöver de utrustas med bra metoder 

och arbetssätt för att barnens lärande ska kunna gynnas i framtiden anser förskollärarna själva.  

 

Förskolechefernas erfarenheter av digitalisering i förskolan 
 

Förskolechefernas allmänna bild av hur digitaliseringen i kommunens förskolor ser ut, är att 

det är väldigt olika. Den ena förskolechefen (Informant A), förklarar att en del avdelningar 

har kommit ganska långt i sin digitalisering, medan andra bara har börjat nosa på den. Alla 

förskoleavdelningar har fått samma förutsättningar när det gäller att införskaffa digitala 

verktyg så att alla ska ha en likvärdig grund att utgå ifrån när de börjat arbeta med de digitala 

verktygen i verksamheten med barnen: 

 

Det ser väldigt olika ut och de som själva är intresserade av pedagogerna, det är de som 

för in det på avdelningen. Många är rädda för digitaliseringen, tycker att det är tufft och 

det är för att man inte behärskar det själv såklart men vi har ju försökt stärkt upp på alla 

avdelningar så att de ändå ska ha de möjligheterna att det finns. Det finns en projektor 

på varje avdelning, det finns paddor på varje avdelning, alla avdelningar ska ha en 
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bärbar dator, iphonetelefoner så att de kan vara kompatibla med paddorna, och vissa 

avdelningar är ju sådär levande att de har igång det hela tiden och att det bara blir ett 

verktyg, ett arbetsverktyg (Informant A). 

  

Den andra förskolechefen menar att: “Vissa har varit jätteintresserade och kommit jättelångt, 

vissa har inte varit intresserade och det har inte kommit så jättelångt. Vi kan väl hoppas att de 

som har utbildats de sista fem åren i alla fall tar med sig någon form av minimum kunskaper 

men sedan återigen, är man intresserad blir det ju roligare, är man inte intresserad så då blir 

det ju mindre. Och det är väl ett bekymmer kan jag tycka då” (Informant B). 

 

På de avdelningarna där digitaliseringen kommit lite längre används de digitala verktygen 

som ett arbetsverktyg, integrerat i gruppen menar den ena förskolechefen (Informant A). Där 

ligger surfplattorna framme och de har även lyckats komma ifrån det där tjatet om att nu har 

den eller den suttit si och så länge vid surfplattan: “Där flyter det bara på. Så där har det blivit 

en del av miljön och materialet precis som penna och papper. Det är väl dit någonstans jag 

önskar att det faktiskt kan komma” (Informant A). Förskolechefen menar att många i 

personalen är lite rädda för digitaliseringen, tycker att det är tufft för att de inte behärskar det: 

 

Tar man bara fram surfplattan ibland blir den inte en naturlig del i vardagen på 

förskolan, då är det ju nästan så att den skimrar och drar till sig alla då måste man ja, 

inom citationstecken, sluta sin lek för att nu är den där framme. Kan man avdramatisera 

det här med, med den då tror jag att man kan inom tid jobba bort det där tänket och att 

barnen ändå ah men vi fortsätter leka för det där kan man göra sen (Informant A).  

 

Den andra förskolechefen (Informant B) är mycket positiv till ny teknik och är av den 

uppfattningen att det finns ett stort egenvärde i den nya tekniken. Genom att införa digitala 

verktyg redan i förskolan, förbereds barnen på ett naturligt sätt inför skolan menar Informant 

B. Hen tror det är bra att börja med detta redan i förskolan: “sedan finns det ju fantastiska 

appar och tankesätt och ja det finns jättemycket positivt också, men just det här att 

inkörsporten inför nästa steg den är värd att betona“(Informant B). 

 

De digitala verktygen kan även fungera som ett kompensatoriskt verktyg för många barn, 

förklarar den första förskolechefen (Informant A). Surfplattan innehåller väldigt många olika 

funktioner som kan underlätta i många situationer för barnen. Hen menar även att personalen 

kan använda sig av de digitala verktygen som stöd vid exempelvis utvecklingssamtalen med 
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föräldrarna och att det idag är det så mycket lättare att visa bilder än tidigare när du var 

tvungen att skriva ut på papper och skrivaren kanske krånglade eller pappret tog slut. Det 

finns så många fler möjligheter idag, det går att göra flera mappar och visa olika situationer 

kring barnet för föräldrarna:  

 

Använda digitaliseringen till bra utvecklingssamtal som stöd, väldigt smidigt, göra 

mappar, visa- jamen här är ditt barn under drama processen och här ser ni när vi är i 

skogen och samlar kottar, ja men den där biten. Jag tror att det kan underlätta ifall man 

vågar börja använda verktyget. Det kan bli väldigt smidigt, tror jag, här är ditt barn ute i 

skogen, här har vi drama och så vidare (Informant A). 

 

Den andra förskolechefen (Informant B) berättar att personalen för en tid sedan har infört att 

de skickar mms till vårdnadshavarna minst en gång i veckan. Syftet med det är att ge 

vårdnadshavarna en liten glimt av vad deras barn gör i förskolan och att dialogen mellan 

barnen, vårdnadshavarna och personalen kan vidgas mer i och med att det erbjuds en annan 

förförståelse. Vet vårdnadshavaren om att barnet varit i skogen på förmiddagen när den 

hämtar, kan denne ställa frågor till både personalen och barnet om det också. Tekniken idag 

möjliggör en betydligt snabbare återkoppling till det som sker i barnens förskolevardag och 

bidrar till större delaktighet för föräldrarna, menar hen (Informant B): “Responsen från 

vårdnadshavarna har hittills varit positiva” (Informant B). 

 

Det är viktigt att föra en dialog med föräldrarna kring digitaliseringen anser den ena 

förskolechefen (Informant A). Hen menar att personalen behöver kunna förklara varför de 

arbetar med digitala verktyg tillsammans med barnen, att de inte bara sitter och spelar utan att 

det finns ett syfte med det också: “det är ju otroligt, om man tittar på plattan, om man tittar på 

projektorn som skjuter upp liksom, det kan ju vara väldigt socialt främjande för barnen, man 

sitter och hjälper varandra med klurigheter till exempel, man dansar tillsammans man har det 

på väggen, det kan skapa en social närvaro” (Informant A). Sedan kan det verka avskärmande 

för vissa barn, och därför är det så viktigt att pedagogerna är med och finns i närheten av 

barnen när de håller på med det här så att det inte bara blir sittande med surfplattan, utan 

personalen behöver ställa frågor och visa intresse för det barnen gör fortsätter hen: 

  
Det kan också avskärma en, man kan ju bli väldigt inne i sin del också. Men där, det 

viktigaste är ju att pedagogerna är med och att de finns i närheten av barnen när de 
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håller på med det här så att det inte bara blir sitta med paddan, vad gör ni för 

någonting? vad kan man göra sen? att söka kunskap ja men ja hur kan en skorsten se ut, 

ja man ritar en skorsten på ett hus men kanske det finns fler olika skorstenar. Ja men vi 

öppnar upp snabbt och tittar (Informant A).  

 

Ett hinder med digitaliseringen den ena förskolechefen kan se är att vissa barn fastnar i att 

bara vilja spela: “Men då är det faktiskt de vuxnas ansvar att rensa plattorna, ha bra appar” 

(Informant A). Den andre förskolechefen (Informant B) tycker sig inte se så många hinder. 

Däremot anser hen att det är viktig att alla funderar över varför vi gör det vi gör med barnen 

och de digitala verktygen:  

 

Alltså de positiva delarna är odelat positiva, sedan måste vi fundera varför vi gör vissa 

saker för appar är per definition inte bra, men de bra apparna är bra. De ska vi fortsätta 

använda. Jag har inget problem med uttryck som skärmtid och så vidare så länge man 

har tänkt varför vi gör sakerna, men om vi bara ger barnen en padda och roa dig själv, 

jamen då har vi ju tappat pedagogiken. Alltså, pedagogerna är ju till för att de ska lära 

barnen en massa saker och som ett hjälpmedel i den kampen så har de en padda om det 

är det vi tänker nu då. Vi kan ju inte använda att paddan är pedagogen och att de andra 

är passoppor som ser till att matvagnen är framdragen och att de får hjälp att byta 

blöjan, utan det gäller ju att börja i rätt riktning (Informant B). 

 

Det är personalen själva som bestämmer vilka appar som de installerar åt barnen berättar 

förskolecheferna: “därför är det är viktigt att ha pedagoger som har IT-vana och vet vad som 

är bra appar” (Informant B). Den ena förskolechefen (Informant B), förklarar att just när det 

gäller apparna har pedagogerna själva 100 procent inflytande vilket också hen tycker är bra. 

Förskolechefen förklarar att hen inte har något behov av att ha mer insyn gällande apparna 

utan litar fullt ut på pedagogerna i detta: 

  

Och när jag får upplevelsen att det inte fungerar då får man ju ta en diskussion. Och kan 

man försvara den då är det ju bara att tuta och köra och kan man inte försvara den, då 

brukar ju personalen själva fatta att det inte är en bra idé (Informant B). 

 

I kommunen har det precis gjorts en IKT-plan, men den är inte så bra, menar den ena 

förskolechefen: “nä men det står ingenting liksom det, det står att man ska jobba med digitala 
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hjälpmedel och att det borde finnas någon form av kompetensutveckling, ja så att poängen är 

att oavsett hur fantastisk duktig du är, och hur halvkass du är kommer du kunna läsa IKT-

planen och tänka det där gör jag och så bockar man av. Så att det är ett luftslott bara” 

(Informant B). 

 

När det gäller personalens kompetensutveckling, berättar förskolecheferna att det förra året 

hade en hel studiedag om digitalisering och att de flesta i personalen var positiva över den 

dagen:  

 

Vi har haft studiedagar i digitalisering, egentligen alla möjliga olika saker. Men det är 

ju så här också att jättemånga är ju positiva under en sådan studiedag, för då får de 

liksom hands on, eller de får en fantastisk föreläsning. Men sedan ska man tillbaka på 

avdelningen, man får en padda i handen, och den gör ju inte som den gjorde på 

föreläsningen, för den krånglar ju plötsligt. Och det är ju en frustration (Informant B). 

 

Att personalen blir frustrerad kan utgöra ett hinder i deras arbete med digitalisering: ”Det är 

ett jättehinder, men det är väl därför paddorna oftast används till appar, för där funkar den ju. 

Alla vet att om jag köper en app för 32 kronor och laddar ner den så fungerar den. Men en 

padda är ju så mycket, mycket mer än bara en app. Alltså på skolan så hade vi SPSM 

involverade som kom och hade en föreläsning i två timmar om allting på en padda som inte är 

en app, och det var ju helt fantastiska grejer som finns på alla ipads, men som man inte vet 

om. För att man inte har tiden att botanisera ner i det” (Informant B). 

 

När det gäller frågan om vilka förutsättningar för övrigt personalen får när det gäller 

digitalisering, i form av planeringstid och kompetensutveckling, säger den ena 

förskolechefen: 

 

 Alltså såhär, man kan använda sin egen planeringstid till att sätta sig in i appar, och 

utifrån att alla har egen planeringstid så ja, det finns jättemycket, alltså det ges jättebra 

förutsättningar. Å andra sidan så är det att förskolelivet är ju större än att sätta sig in i 

appar, det är ju andra saker som ligger på också, så att det är väl så att vill du bli duktig 

på appar, då finns det tid. Tycker du att paddan är det värsta som har hänt, så ges det 

inga förutsättningar. Men som sagt vi försökte då i fjol, eller försökte, vi hade 

föreläsningar om digitalisering som var uppskattade, och det var för att i vårt 
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systematiska kvalitetsarbete så är det inbyggt i fyra år och i fjol så var det digitalisering. 

Därför var det kopplat till det då. Så att om man ska vara elak mot oss själva kan man 

säga att ja men nu under tre år så bygger det på eget initiativ, sedan kommer det igen då 

(Informant B). 

 

Den andra förskolechefen (Informant A) hoppas att den nya läroplanen som kommer till nästa 

sommar ska ge lite mer tydliga riktlinjer kring digitaliseringen i förskolan. Hen menar att man 

kommit längre i skolan kring digitaliseringen och att det skulle kunna vara mycket bättre i 

förskolan: “Vi är bara i startgroparna än så länge” (Informant A) och hoppas att IKT-planen 

är ett steg mot ett tydligare mål även inom förskolans verksamhet. 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

I studien framkommer att förskollärarna är övervägande positiva till digitaliseringen men att 

deras erfarenheter är väldigt varierade. Förskollärarna upplever att de behöver mer kompetens 

och planeringstid för att kunna lära sig mer om de digitala verktygen och efterfrågar mer stöd 

från sina chefer kring metoder och arbetssätt. De pedagogiska apparna används ibland utan att 

förskollärarna hinner titta igenom dem och barnen sitter ofta själva eller tillsammans med 

några andra barn framför surfplattorna. Nästan ingen av förskollärarna har erfarenhet av, eller 

arbetar medvetet med digitala verktyg och barn i behov av särskilt stöd.  

 

Förskolecheferna är medvetna om att förskollärarnas intresse för och erfarenhet av 

digitaliseringen är varierad, men har stort förtroende för deras profession och lägger sig heller 

inte i vilka appar som förskollärarna arbetar med. Enligt förskolecheferna finns det gott om 

planeringstid där personalen kan lära sig mer om digitala verktyg. Förskolecheferna är 

medvetna om att arbetet med digitaliseringen inte har kommit så långt och att det är ett stort 

utvecklingsområde i kommunen. De har inga konkreta idéer om hur det ska kunna gå till och 

uppger att IKT-planen som finns behöver omarbetas.  

 

Gemensamma erfarenheter och uppfattningar  
 

Gemensamt för både förskollärarna och förskolechefernas erfarenheter och uppfattningar om 

digitalisering och dess möjligheter, är att de digitala verktygen kan möjliggöra många fler 

lärtillfällen och öka tillgängligheten för barnen i behov av särskilt stöd, men även för alla 

barn. Det går snabbt att söka information idag jämfört med tidigare, vilket gör att barnen 
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tillsammans med de vuxna lättare kan tillägna sig ny kunskap utifrån barnens intressen. 

Dokumentation av arbetet tillsammans med barnen är enklare eftersom det går att skriva ut 

bilder och foton på en gång och digitaliseringen möjliggör en annan typ av kommunikation 

med vårdnadshavarna, exempelvis när personalen skickar bilder på föräldrarnas 

mobiltelefoner eller gör filmer till föräldramöten och utvecklingssamtal.  

 

När det gäller vilka hinder förskollärarna och förskolecheferna kan se med digitaliseringen 

handlar det framförallt om teknikstrul och att en del barn lätt fastnar framför skärmar istället 

för att leka. Ett annat hinder är även att förskollärarnas kompetens varierar, vilket minskar 

likvärdigheten för barnen enligt förskollärarna själva. Förskollärarna upplever fler hinder än 

förskolecheferna. De funderar över hur barnens fantasi, kreativitet och lekutveckling 

påverkas, om barnens uthållighet blir sämre av spel som ger snabba belöningar, samt hur 

samspelet mellan barnen och deras föräldrar påverkas av att föräldrarna själva är uppslukade 

av sina mobiler vid hämtningar och lämningar. Ett annat hinder som förskollärarna beskriver 

är tiden som inte finns. Dels tiden att sätta sig in i de digitala verktygen men framför allt tiden 

att hinna sitta ner tillsammans med barnen, vid exempelvis surfplattan. 

 

Skilda erfarenheter och uppfattningar 
 

Förskollärarnas och förskolechefernas tankar och erfarenheter gällande möjligheter och 

hinder med digitaliseringen i förskolan skiljer sig även åt på några punkter. Förskollärarna 

anser att de är i behov av betydligt mer kompetensutveckling och att deras reflektions och 

planeringstid långt ifrån är tillräcklig för att sätta sig in i alla appar och digitala verktyg. 

Förskolecheferna däremot menar att det finns gott om planeringstid där förskollärarna om de 

vill, kan tillgodogöra sig de digitala verktygen. Förskolecheferna har stort förtroende för att 

förskollärarna väljer bra pedagogiska appar till verksamheten och ger personalen fria händer 

över detta, samtidigt som förskollärarna uttrycker frustration över att de inte känner sig nöjda 

med att välja appar på hörsägen och sällan hinner titta igenom dem innan de presenteras för 

barnen. Förskollärarna efterfrågar mer stöd av förskolecheferna, de känner sig osäkra på vad 

som förväntas av dem kring digitaliseringen och saknar förståelse från förskolecheferna 

gällande hur mycket tid det tar att arbeta med digitaliseringen. Förskolecheferna är medvetna 

om att arbetet med digitaliseringen inte kommit så långt ute i förskolorna, men har just nu 

inget konkret att komma med huruvida de ska leda detta arbete.  
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7. Analys och sammanfattande diskussion  
 

Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares och förskolechefers tankar om 

och erfarenheter av digitalisering i förskolan utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv på 

barns lärande i samband med IKT. I följande avsnitt kommer en diskussion kring 

forskningsresultatet kopplat till forskningsfrågorna att föras. Avslutningsvis ges förslag på 

fortsatt forskning. 

 

IKT och barns lärande 

Förskollärarna i studien använder sig inte i så stor utsträckning av digitala verktyg som ett 

kompletterande pedagogiskt verktyg, istället sitter barnen ofta själva och spelar på surfplattan. 

I praktiken innebär det att barnens tid vid surfplattan i sig inte blir särskilt pedagogisk, 

eftersom de vuxna inte finns där och vägleder dem, ställer frågor och utmanar barnen. Tid att 

sitta ned med barnen tycks vara något samtliga förskollärare upplever att de saknar, vilket 

också framkom i Skolinspektionens (2018) granskning, förskollärare efterfrågar mer tid för 

reflektion över sitt pedagogiska uppdrag. Både Skollagen och förskolans läroplan, anger 

vikten av att förskollärare tar och ges förutsättningar att ta ansvar över undervisningen i 

förskolan (Skolinspektionen, 2016). Resultatet i studien pekar på samma sak som 

Skolinspektionens granskningar visat, att tid är en bristvara för förskollärarna, vilket försvårar 

deras förutsättningar för det pedagogiska uppdraget.  

 

Det kan även vara svårt för förskollärarna att uppfatta potentiella lärtillfällen hos barnen i 

dessa situationer även om förskollärarna menar att barnen lär sig av de pedagogiska apparna. 

Förskollärarna väljer själva ut vilka appar som de installerar åt barnen på surfplattorna och 

förskolecheferna lägger sig heller inte i vilka appar som väljs, utan litar på personalens 

omdöme. Utifrån osäkerheten flera av förskollärarna uttrycker, kan man ställa sig frågan om 

valet av apparna då blir särskilt pedagogiska? Dels därför att förskollärarna sällan hinner titta 

igenom apparna innan de presenteras för barnen, men också för att barnen enligt 

förskollärarna till största del sitter själva vid surfplattorna utan något vuxenstöd. Kjällander 

och Moinian (2014) beskriver även att valen de vuxna gör när de väljer ut appar kan begränsa 

barnens möjlighet till delaktighet och inverkan, vilket är viktigt att ha med sig i arbetet med 

barnens lärande. 
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I perspektiv till vad exempelvis Aglassinger et al. (2012) menar är den viktigaste 

framgångsfaktorn gällande arbetet kring surfplattor, en medveten och närvarande pedagog 

som kan problematisera och ställa frågor till barnen, ser det ut att behövas en annan 

pedagogisk strategi på förskolorna för att barnens lärande och utveckling ska stimuleras mer. 

Förskollärarnas och förskolechefernas förståelse kring hur betydelsefulla valen av 

pedagogiska appar är, behöver uppmärksammas eftersom de påverkar den pedagogiska 

praktiken och dess innehåll. Det borde ligga mer i förskolechefernas intresse vilka appar 

förskollärarna arbetar med i förskolan och hur valet av appar påverkar barnens möjligheter till 

agens och lärande eftersom förskolecheferna ansvarar över förskolans kvalitet. För att kunna 

göra det krävs ett aktivt deltagande av förskolecheferna i deras pedagogiska uppdrag för att 

tillsammans med förskollärarna kunna föra verksamhetens utveckling framåt. Utifrån studiens 

resultat ser det inte ut att finnas en strategi över hur eller varför apparna väljs ut, utan att 

förskollärarna provar sig fram, delvis utifrån barnens intressen men även utifrån hörsägen.  

 

Som visats i den tidigare forskningen ökar barns deltagande och förmåga att agera i en viss 

situation, deras agens och engagemang, i lekfulla aktiviteter där förskollärarna intar en mer 

tillbakadragen roll runt exempelvis surfplattan. I de lärarledda, mer styrda och mindre 

lekbetonade aktiviteterna minskar istället barnens engagemang och agens (Nilsen, 2018; 

Petersen, 2015). Det är dock viktigt att poängtera att det är skillnad på att aldrig hinna sitta 

ner med barnen och att medvetet ha en tillbakadragen roll utifrån en pedagogisk tanke och ett 

aktivt agerande från förskollärarna när det gäller sådana situationer.  

 

Undervisningen i förskolan ska, som tidigare nämnts i bakgrunden, vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. En av förskollärarna är skeptisk till att små barn ska sitta så mycket 

vid skärmar eftersom det inte finns så mycket forskning kring små barn och digitalisering. 

Nilsen (2018) anser att det finns skäl att förhålla sig kritiskt till påståenden om att digitala spel 

leder till lärande eftersom empirin kring spelbaserat lärande är svagt. Det finns en 

kunskapslucka när det gäller forskning inom förskolan där utgångspunkten är barns och 

lärares aktiviteter med surfplattor och appar. Det går inte att enbart erbjuda barnen 

pedagogiska appar och förvänta sig att de per automatik tillägnar sig appens pedagogiska 

innehåll, menar Nilsen. Flera av förskollärarna i studien upplever att barnen lär sig saker när 

de använder pedagogiska appar på surfplattorna och deras svar indikerar att de litar på att de 

pedagogiska apparna, just för att de är pedagogiska, innebär att barnen lär sig något. Dunkels 

och Marklund (2016) beskriver att det är framträdande hur förskollärare litar på inneboende 
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möjligheter i de pedagogiska apparna för utvecklingen av barnens kunskapsutveckling och 

menar att det kan indikera på en brist av medvetenhet hos förskollärarna över hur viktig deras 

egen roll är som förmedlare av meningsskapande och stöd vad gäller lärande kring 

surfplattan. Det framkommer i resultatet i denna studie att förskollärarna är medvetna om sin 

egen roll, men att de upplever att det är svårt att hinna med allt som förväntas av dem i arbetet 

med barnen. 

 

Barnens lek 

Ett resultat som framkommer i studien är att flera av förskollärarna upplever att barnens lek 

störs när surfplattan tas fram. Olika förklaringar förskollärarna hade till detta handlade om att 

barnen tycker det blir extra festligt när surfplattan kommer fram och därför släpper allt, men 

även att vissa barn har svårt att komma igång med att leka efter att de suttit med surfplattan 

och spelat. På de avdelningar där surfplattan fanns tillgänglig för barnen hela tiden, upplevde 

personalen inte att leken påverkades särskilt mycket. Däremot hade datorn en liknande effekt 

på just en sådan avdelning, vilket en av förskollärarna trodde kunde bero på att barnen inte 

har fri tillgång till datorn. I de grupper där surfplattan finns tillgänglig hela tiden, blir den å 

ena sidan mer neutral och integrerad i gruppen. Å andra sidan användes den inte heller där 

som ett verktyg utan mest för barnen att spela på, varför den pedagogiska biten kan tyckas gå 

förlorad i alla fall.  

 

Som visades i presentationen av tidigare forskning så har leken traditionellt sett värderats högt 

i förskolans kontext i både ett nordiskt och internationellt perspektiv och förskollärarnas 

intresse för att utveckla den digitala kompetensen och sin egen förståelse för de digitala 

verktygens kvaliteter är en stor utmaning idag (Hernwall, 2016; Lawrence, 2017; Nilsen, 

2018). I denna studies resultat visades att förskollärarnas upplevelser av hur leken påverkades 

eller inte påverkades av digitala verktyg skilde sig åt, beroende av deras inställning till att 

verktygen ständigt fanns tillgängliga eller inte för barnen.  

 

Förskollärarnas förutsättningar och erfarenheter av att arbeta med IKT 

I intervjuerna med förskollärarna i studien framkommer att tillgången till digitala verktyg i 

förskolans verksamheter är relativt god. Alla verksamheter har tillgång till surfplattor, 

projektorer och mobiltelefoner. Resultatet visar på att den största utmaningen för 

förskollärarna handlar om hur de ska arbeta med de digitala verktygen tillsammans med 
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barnen för att gynna deras lärande och utveckling. Förskollärarna i studien har varierad 

erfarenhet kring IKT och de allra flesta känner osäkerhet över hur de ska arbeta med 

digitaliseringen och vad som egentligen förväntas av dem. De saknar konkreta metoder och 

arbetssätt för att kunna utföra sitt uppdrag enligt läroplansmålen och upplever att deras 

kunskaper är knappa. 

 

Resultatet vad gäller kvaliteten på arbetet inom området teknik är i sig inget unikt. 

Skolinspektionens (2018) granskning om förskolans kvalitet och måluppfyllelse, visar att 

många förskolor behöver utveckla arbetet inom området teknik. Hernwall (2016) anser att det 

är viktigt att personalen i förskolan får möjlighet att utveckla en kritisk förståelse och adekvat 

användning av digitala verktyg för att kunna möta barnens behov och förväntningar. Även om 

förskollärarna i denna studie är övervägande positiva till digitaliseringen upplever de precis 

som Skolinspektionens (2018) granskning visar, att de har för lite kunskap och erfarenhet av 

de digitala verktygen och därför känner sig osäkra. En av förskollärarna uttrycker till och med 

att hen tycker digitaliseringen är det allra svåraste i arbetet med barnen. Om förskollärarna 

saknar metoder och arbetssätt för sitt arbete med digitala verktyg tillsammans med barnen, 

blir den pedagogiska kvaliteten troligtvis lägre än om de hade haft mer kunskap.  

 

Lärarens attityder rörande digital teknologi formar hur de genomför sin undervisning i 

förskolan och förskollärarna behöver ges möjlighet att utveckla nya sätt att tänka kring sin 

egen praktik (Dunkels & Marklund, 2016; Hernwall 2016; Lawrence 2017; Nilsen, 2018). 

Förskollärarna i studien uppger flera brister i deras egna förutsättningar att kunna arbeta med 

IKT i förskolan, och efterfrågar mer stöd från sina chefer, samtidigt som cheferna lägger 

mycket ansvar på förskollärarna själva. Deras uppfattningar om förskollärarnas 

förutsättningar att arbeta med IKT skiljer sig åt, vilket bidrar till en viss frustration och 

likgiltighet hos förskollärarna. En viktig förutsättning för att lyckas med den digitala 

satsningen i förskolan, med en tydlig och bra pedagogisk verksamhet kring den nya tekniken, 

är enligt Gyllensvärd (2015) en delaktig och drivande chef.  

 

Förskollärarna och förskolecheferna i en lärande organisation 

I Skolinspektionens (2018) granskning kring förskolans kvalitet och måluppfyllelse, framhölls 

förskolechefens ledning av det pedagogiska arbetet som centralt på de förskolor som 

bedömdes ha hög kvalitet. Samtidigt visar granskningen att förskolechefens roll som 
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pedagogisk ledare av förskolans pedagogiska verksamhet ofta får stå tillbaka eftersom andra 

uppgifter tar tid från det pedagogiska ledarskapsuppdraget. I denna studie är förskollärarnas 

upplevelse att cheferna inte hinner vara ute så mycket i verksamheten och stötta dem fullt ut 

kring deras arbete med digitaliseringen. Förskolechefernas svar tyder på att de känner till 

personalens varierande kompetens, men lägger ändå över det mesta av ansvaret på 

förskollärarna själva. Den ena förskolechefen berättar att hen litar helt på sin personal och 

därför inte behöver mer insyn än hen redan har, vilket indikerar att förskolechefens 

pedagogiska ledarskap till viss del får stå tillbaka på grund av andra uppgifter, på liknande 

sätt som Skolinspektionens granskning visat. I Skollagens andra kapitel fastslås att 

förskolechefen vid en förskoleenhet ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och verka 

för utveckling av utbildningen (Riddarsporre & Erlandsson, 2018). Riktlinjerna i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016a), gällande förskollärarnas ansvar, handlar bland annat om att det 

är deras ansvar att se till att arbetet i barngruppen genomförs på så vis att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande. Att förskolechefen lägger det ansvaret på 

förskollärarna är förstås rimligt, men lika viktigt är att förskollärarna ges förutsättningar att 

kunna ta ansvar för undervisningen i förskolan och att förskolecheferna lyssnar till deras 

behov och önskemål. 

 

 Blossing et al. (2012) betonar vikten av att lärande organisationer bygger upp en 

förändringskapacitet för att ta sig an, åtgärda och förbättra brister i verksamheten och 

Skolinspektionens (2018) granskning visar att även om kompetensutvecklingsbehovet är känt 

i verksamheten innebär det inte per automatik att något görs åt det. I resultatet i denna studie 

efterfrågar förskollärarna mer tid för reflektion över sitt eget pedagogiska uppdrag och menar 

att en studiedag per halvår är för lite för att hålla digitaliseringen levande. Deras svar kan 

knytas till vad Blossing et al. (2012) beskriver som ett vanligt förekommande problem i 

organisationsutveckling, nämligen att implementeringsfasen ofta glöms bort i 

förändringsarbeten eftersom man istället uppfattar initieringsfasen som hela 

förbättringsprocessen. Enligt forskningen är just implementeringsfasen den viktigaste och 

mest kritiska fasen och för att den ska bli en del av det vardagliga arbetet måste 

implementeringsfasen få ta tid (a.a.).  

 

Den ena av förskolecheferna berättar hur man i kommunen arbetar med fyra prioriterade mål 

per läsår i förskolan och att digitaliseringen de kommande tre åren på så vis ligger på 

förskollärarnas eget intresse och initiativ, eftersom det kommer nya mål varje läsår. Med 
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tanke på vad forskningen visar när det gäller förändringsarbeten och implementering, och vad 

förskollärarna uttrycker, är det möjligen inte det bästa sättet att arbeta på eftersom det blir 

svårt att implementera dessa förändringar i verksamheterna och hålla det levande på lång sikt. 

 

Utifrån studiens resultat gällande förskolechefernas ledarskap, handlar det till stor del om för 

förskollärarna att få förståelse från sina chefer gällande deras planeringstid och 

kompetensutveckling, men också att cheferna skulle vara ute mer i verksamheterna. 

Förskolecheferna lägger ett stort ansvar på förskollärarna själva att utveckla digitaliseringen i 

förskolorna, men är samtidigt medvetna om att arbetet med digitaliseringen inte har kommit 

så långt än. För att arbetet med digitaliseringen ska bli bra för barnen och förskollärarna, 

indikerar resultatet på att det behövs en tydlig plan över hur arbetet ska genomföras, en plan 

för deras kompetensutveckling, men också ett större engagemang från förskolecheferna. En 

av förskollärarna i studien berättar att hen åkt på olika mässor om digitalisering, men att det 

sedan inte finns tid vare sig att förmedla kunskaper till kollegor eller att själv hålla sig 

uppdaterad, vilket tyder på att organisationen inte tar vara på den nya kunskapen som 

uppnåtts och sprider den ut i organisationen.  

 

Kommunikationen mellan förskolecheferna och förskollärarna behöver förbättras, eftersom 

framgångsrikt ledarskap enligt forskningen framförallt handlar om att förskolechefen är 

lyhörd för vilken sorts kompetensutveckling som behövs i den egna organisationen och skapar 

förutsättningar för personalen att lyckas i sitt arbete (Riddarsporre & Erlandsson, 2018). 

Blossing et al. (2012) menar att förskolan ständigt behöver arbeta för att vara en lärande 

organisation och om de digitala verktygen ska bli lika integrerade som penna och papper, 

vilket den ena förskolechefen menar att de har som mål, behöver förskollärarnas 

förutsättningar att arbeta med IKT ses över och förbättras på både organisations, - grupp och 

individnivå.  

 

IKT och det sociokulturella perspektivet 

Förskollärarnas svar i resultatet indikerar på att barnen förmodligen går miste om flera 

lärandesituationer i förskolans kontext gällande IKT eftersom de sällan hinner sitta ned 

tillsammans med barnen runt surfplattan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står att 

barnens lärande ska baseras på samspelet mellan vuxna och barn och mellan barnen själva 

eftersom barnen om de vägleds av vuxna kan utveckla nya kunskaper och insikter i förskolan. 
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När det gäller barnens lärande och utveckling i samband med digitala verktyg, går det utifrån 

studiens resultat att förstå att mycket mer planering och reflektion kring hur dessa situationer 

bör utformas och genomföras tillsammans med barnen behövs. En brist gällande arbetet med 

IKT i förskolan ser ut att vara förskollärarnas förutsättningar att bedriva en professionell 

verksamhet, eftersom de ger uttryck för att de saknar förståelse från förskolecheferna kring 

deras planeringstid och kompetensutveckling. Förskollärarna uttrycker att deras kunskaper 

och erfarenheter gällande IKT skiljer sig mycket åt, varpå likvärdigheten i undervisningen går 

förlorad, vilket även förskolecheferna är medvetna om.  

 

IKT och den proximala utvecklingszonen 

Som visades i presentationen av studiens teoretiska utgångspunkter, är det sociala samspelet 

en viktig drivkraft för barns utveckling och lärande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 

Vygotskijs begrepp ”The Zone of Proximal Development”, beskriver att det är av avgörande 

betydelse för lärandet när barn och vuxna interagerar med varandra i en aktivitet och där 

någon av deltagarna också har mer kunskap än de andra. Lärande möjliggörs eftersom 

undervisningen knyter an till barnets tidigare erfarenheter, tänkandet utvecklas och ny 

kunskap erövras (Jakobson, 2012; Smidt, 2010). Kunskap och lärande växer fram i sociala 

sammanhang där barn och vuxna utvecklar nya sätt att tala, tänka och samspela på (Elm 

Fristorp & Lindstrand, 2012; Säljö, 2013). För att främja den proximala utvecklingszonen hos 

barnen behövs det medvetna och kompetenta pedagoger (Lundgren Öhman (2014).  

 

Förskollärarnas svar i studien handlar mycket om att de själva anser att de inte hinner med att 

sitta ner tillsammans med barnen, varpå det blir svårt att främja just den proximala 

utvecklingszonen. Forskningen visar att kvaliteten i förskolan varierar och därmed även 

barnens förutsättningar för lärande. Där det saknas pedagogisk kompetens bland personalen 

gällande förskolans innehåll och uppdrag, påverkas möjligheterna att arbeta målstyrt och 

barnen ges sämre förutsättningar för utveckling och lärande (Sheridan och Pramling, 2009; 

Skolinspektionen, 2018). I studiens resultat finner man att förskollärarna generellt sett är 

positiva till digitaliseringen, vilket i sig är positivt. Dels därför att de är öppna för förändring 

och nytänkande men även att de är nyfikna och intresserade av att lära sig mer. Några av 

förskollärarna kommer själva med förslag på kollegialt lärande genom workshops och en 

förskollärare nämner att det borde finnas en IKT-pedagog. Förskollärarnas inställning och 

engagemang gällande digitaliseringen är därför inte ett problem. Däremot ser 
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förutsättningarna för att kunna utveckla sin kunskap och sitt engagemang ut att vara svårare 

för förskollärarna och förutsättningarna till barnens lärande i samspel med de vuxna behöver 

förbättras när det kommer till IKT.  

 

IKT och det specialpedagogiska perspektivet 

I det relationella specialpedagogiska perspektivet, där kvaliteten på lärmiljöerna spelar en 

avgörande roll för barns sociala och kunskapsmässiga utveckling (Lundqvist, 2018) går det 

utifrån studiens resultat att se att arbetet med IKT är ett stort utvecklingsområde på både 

organisations, - grupp och individnivå i kommunen. Både förskollärarna och förskolecheferna 

är medvetna om detta även om det saknas en uttalad plan för hur det ska gå till.  

 

Ingen av förskollärarna i denna studie har särskilt stor erfarenhet av att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd och digitala verktyg, det är bara en av förskollärarna som till viss del 

arbetar medvetet med detta. Att förskollärarna inte anser att de arbetar medvetet med digitala 

verktyg och barn i behov av särskilt stöd, kan dels handla om att de saknar redskap och 

metoder för att kunna göra detta, men det kan även tyda på att det saknas rutiner i 

verksamheten kring att arbeta medvetet med barn i behov av särskilt stöd generellt. Enligt 

Skolinspektionen (2017) finns det stora skillnader i hur personalen i förskolan tolkar och 

uppfattar uppdraget gällande barn i behov av särskilt stöd eftersom läroplanen är målstyrd och 

inte anger hur förskolorna ska arbeta i detalj.  

 

Skolforskningsinstitutet (2017) förklarar att användandet av digitala lärresurser i förskolan 

kan stödja undervisningen, lärandet och måluppfyllelsen. Då behöver det förstås finnas bra 

metoder och arbetssätt innan det kan uppnås, vilket det enligt resultatet kan tolkas som att det 

inte finns. I studien framkommer att arbetet med digitaliseringen av förskolorna inte kommit 

så långt. Därför är det inte heller ett så förvånande resultat att förskollärarna inte arbetar med 

de digitala verktygen och barn i behov av särskilt stöd. Deras arbete med digitaliseringen 

behöver implementeras djupare innan det ska kunna fungera även i arbetet med barnen i 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) menar att när barnen 

erbjuds olika verktyg inom IKT i förskolan skapas förutsättningar och tillgänglighet för 

barnens lärande, oavsett deras funktionsförmåga, vilket även Forsling (2011) framhåller. 

Utifrån studiens resultat kan man se att det inte bara räcker att erbjuda barnen olika digitala 

verktyg utan närvarande pedagoger med relevant kompetens behövs också, samt det 
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betydelsefulla stödet av förskolecheferna i samverkan med specialpedagogen kring 

exempelvis utvecklingen av lärmiljöer, pedagogisk rådgivning och verksamhetsutveckling på 

organisations, -grupp och individnivå. 

 

Avslutande reflektioner om studiens resultat 
 

I studien framkommer att barnen sitter mycket själva vid surfplattan i förskolan och att 

förskollärarna därför har svårt att fånga upp barnens lärande. De pedagogiska apparna väljs ut 

av förskollärarna utifrån barnens intressen och vad förskollärarna själva anser vara lärande, 

pedagogiska appar. Förskollärarna upplever att barnen lär sig saker via de pedagogiska 

apparna, men några av förskollärarna har även erfarenhet av att barnens lek blir störd av de 

digitala verktygen och att en del barn fastnar i det digitala och har svårare att hitta på något 

annat i förskolans kontext.  

 

Ingen av förskollärarna har särskilt stor erfarenhet att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

och digitala verktyg. Förskollärarna är positiva till digitalisering och IKT i förskolan, men 

uppger att de saknar tillräcklig kunskap för att känna sig tillfreds i arbetet. Utifrån 

förskollärarnas minimala erfarenheter och kunskaper när det kommer till digitala verktyg, 

sättet apparna väljs ut på samt att barnen sitter mycket själva, behöver lärmiljön på 

förskolornas arbete med digitala verktyg utvecklas för att på sikt gynna barnens lärande. 

Förskollärarna efterfrågar mer förståelse från förskolecheferna när det gäller deras 

planeringstid och kompetensutveckling. De saknar metoder, arbetssätt och stöd i arbetet med 

digitaliseringen i förskolan och önskar att förskolecheferna skulle hinna vara ute mer i 

verksamheten.  

 

Förskolecheferna känner till personalens utvecklingsbehov, men någon plan på hur arbetet 

med digitaliseringen ska fortlöpa finns i dagsläget inte. Förskolecheferna är positiva till 

digitaliseringen i förskolan och känner till personalens varierande kompetens. Den ena 

förskolechefen tycker att digitaliseringen i förskolan är en viktig inkörsport mot skolan och 

den andra förskolechefen ser flera möjligheter med att använda digitala verktyg som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel i många situationer. IKT-planen i kommunen har stora brister 

enligt den ena förskolechefen och den andra förskolechefen hoppas att den nya läroplanen för 

förskolan ska göra uppdraget med digitaliseringen tydligare.  
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Förslag på vidare forskning 
 

Under arbetet med studien har jag blivit varse hur forskningen gällande yngre barn och IKT är 

ett relativt outforskat område, då de flesta studier rör äldre barn i skolmiljöer (Nilsen, 2018; 

Petersen, 2015). Ur det perspektivet, men även utifrån denna studies resultat, ser jag ett behov 

av mer forskning i förskolans kontext. Dels ser det ut att finnas ett behov av mer forskning 

kring barns lärande i samband med IKT, men också kring själva förskolläraruppdraget och 

dess organisering. Som blivande specialpedagog ser jag förstås behovet av att värna om att 

barns lärmiljöer utvecklas på bästa sätt för att gynna deras lärande och utveckling genom att 

undanröja hinder i deras förskolevardag. Därför är det också, precis som Skolinspektionen 

(2018) framhåller, viktigt att både förskollärare och förskolechefer ges rätt förutsättningar att 

utföra sin profession så barnens lärandemiljö i förskolan hela tiden utvecklas och förbättras. 
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Bilaga 1 

 
Informationsbrev till dig som medverkar i min intervjustudie 

 

Jag heter Janna Eurén och läser sista terminen på specialpedagogprogrammet i Umeå.  

I utbildningen ingår att göra ett examensarbete på 30 hp och jag har valt att skriva om 

digitaliseringen i förskolan med fokus på den nya läroplanen, barns lärande och utveckling.  

 

Jag vill informera dig om att jag i min studie kommer att följa de forskningsetiska reglerna 

vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på frågor som ställs. Intervjun kommer att spelas in.  

Din identitet kommer att hållas anonym och insamlat material kommer endast att användas i 

uppsatsens syfte. Uppsatsen kommer att publiceras via Umeå Universitet, vilket innebär att 

den kommer att finnas tillgänglig att läsas av andra. 

 

Det är viktigt att du vet vad din medverkan innebär och har du några frågor så kontakta mig 

gärna: janna.euren@gmail.com 

 

Jag har tagit del av informationen ovan, är införstådd med vad detta innebär och samtycker till 

att delta i studien. 

 

_____________________________________ 

Underskrift 

___________________________________________ 

Ort och datum 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide, Förskollärare 

1. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med digitala verktyg i förskolan? 

2. Har alla i arbetslaget en liknande erfarenhet av digitala verktyg? 

3. Hur skulle du beskriva ditt eget och ditt arbetslags inställning kring digitaliseringen av 

förskolan?  

4. På vilka sätt och i vilka situationer upplever du att surfplattan integreras i den dagliga 

verksamheten?  

5. Vad är det som avgör vilka appar ni installerar i surfplattorna? 

6. I vilka situationer med surfplattan uppfattar du ett lärande och en utveckling hos 

barnen?  

7. Hur påverkas barnens lek av era digitala verktyg enligt din uppfattning?  

8. När och i vilka situationer under dagen använder barnen surfplattan? 

9. Sitter barnen helst själva eller i grupp med surfplattan?  

10. Kan du se att barn i behov av särskilt stöd kan vara behjälpt genom surfplattan? 

11. I så fall på vilket sätt? Arbetar ni medvetet kring barn i behov av särskilt stöd och 

surfplattan?  

12. Vilka är de största möjligheterna med digitaliseringen i förskolan enligt dig? 

13. Vilka hinder har du stött på eller tror du kan finnas kring digitaliseringen?  

14. Anser du dig ha tillräcklig kompetens inför den nya läroplanen gällande arbetet med 

digitaliseringen? Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

15. På vilket sätt och vid vilka tillfällen ges du möjlighet till kompetensutveckling av din 

chef vad gäller digitaliseringen av förskolan? 

 
 



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide, förskolechef 

1. Vilka erfarenheter och tankar i egenskap av rektor har du av digitaliseringen i 

förskolan?  

2. Vilka är de främsta möjligheterna med digitaliseringen av förskolan enligt dig? 

3. Vilka hinder kan du uppleva? 

4. Kan du ge några exempel på hur personalen arbetar med digitala verktyg ute i 

förskolorna och hur ett lärande kan ske i dessa situationer?  

5. Vem avgör vilka appar som används i verksamheterna? 

6. På vilka sätt kommer den nya läroplanen påverka ert arbetssätt med digitaliseringen 

ute på förskolorna?  

7. Finns det en IKT-plan? Kan du ge några exempel på vad den i så fall innehåller?  

8. Hur många barn per surfplatta har ni i era förskolor? 

9. Är den digitala kompetensen stor bland personalen på förskolorna enligt din 

uppfattning? 

10. Vad behöver utvecklas enligt dig? 

11. I vilka situationer och vid vilka tillfällen erbjuds förskollärarna kompetensutveckling 

kring digitalisering? 


