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1. Inledning 

Den första juli 2019 träder det i kraft en reviderad läroplan för förskolan. I denna förstärks 

skrivningen angående digital kompetens och IKT i förskolan (SKOLFS 2018). För att 

kunna ta tillvara på de möjligheter som digitala verktyg erbjuder inom förskolans 

verksamhet krävs en god digital kompetens. Digital kompetens kommer till användning 

i arbete med barn, kommunikation med vårdnadshavare samt andra områden inom 

verksamheten. Att barn får möjlighet att utveckla digital kompetens och får uppleva att 

arbeta med digitala verktyg är av vikt då det är en kompetens som de har nytta av i sitt 

fortsatta lärande (Skolverket u.å.). Vårt examensarbete undersöker några förskollärares 

upplevelser angående sin digitala kompetens och ett arbete med IKT. Vi har valt att 

fokusera på några förskollärares upplevelser angående digital kompetens och arbete med 

IKT då om barn ska få möjligheter för att utveckla sin digitala kompetens behöver det 

ske ett kvalitativt arbete med IKT i förskolans verksamhet. Vi stipulerar att det finns en 

koppling mellan hur förskollärare upplever sin digitala kompetens och hur de väljer att 

arbeta med de digitala verktygen. Spekulationen grundar sig i våra personliga 

erfarenheter ute i förskolans verksamhet. Vår tanke för denna spekulation är att om det 

finns en osäkerhet för arbete med digitala verktyg kan det minska barnens möjligheter i 

sin digitala kompetensutveckling. 

Digitalisering har under de senaste åren fått ett genomslag i förskola och skola i Sverige, 

vilket framkommer genom de olika nationella och internationella styrdokument som 

skapats eller reviderats på bara några års tid. I Europaparlamentets (2006/962/EG) 

rekommendation om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande finns digital kompetens 

som en av dessa åtta nyckelkompetenser. Ytterligare ett exempel på den utveckling som 

skett inom styrdokument är förskolans läroplan (Skolverket 2016). Läroplanen för 

förskolan har reviderats i tre omgångar på den korta perioden år 2010, 2016 och nu 2018. 

Den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 2019 ställer nya krav på förskollärare. 

Exempelvis ska förskollärare ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg som 

stimulerar utveckling och lärande (SKOLFS 2018).  

Vår studie tar upp både den nuvarande läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) samt 

den som ska träda i kraft 2019 (SKOLFS 2018). Argumentationen bakom valet var att 

förskollärare ska förhålla sig till den nuvarande läroplanen men behöver även förbereda 



 

8 

 

sig för den nya tillträdande läroplanen. Men även därför att i den kommande läroplanen 

så framkommer nya och tydligare mål gällande digitala verktyg. De nya skrivningar om 

digital kompetens har framställts i enighet med den nya nationella IT-strategin som 

regeringen har beslutat. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara 

på digitaliseringens möjligheter. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens 

samt ska kunskapsutveckling och likvärdigheten stärkas (Skolverket 2017a).   

Förskolan ska arbeta med att lägga grunden för att barn kan tillägna sig de kunskaper som 

krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle.  Förskolan har även rollen att stärka 

elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, även skapa ett 

kritiskt förhållningssätt mot medier och det digitala samt att ta eget ansvar för detta 

(Skolverket 2017b). Då den digitala utvecklingen har skett under en kort period i 

förskolans verksamhet har vi själva upplevt att inte alla förskollärare har följt med i 

utvecklingen. I alla fall inte till den mån som den kommande läroplanen sätter krav på. 

Med den nya läroplanen som träder i kraft 2019 i åtanke så höjs kraven på förskollärarnas 

digitala kompetens då arbete med IKT och digital kompetens med barngruppen får större 

inslag i styrdokument samt i verksamheten. Överensstämmer förskollärarnas upplevelser 

av den digitala kompetens som de behöver i sin yrkesroll med dem mål och förväntningar 

som styrdokumenten presenterar? Genom att undersöka förskollärares enskilda syn 

angående digital kompetens samt arbete med IKT är vårt mål att påvisa den effekt digital 

kompetens har i verksamheten. 

1.1. Begreppsdefinitioner 

I denna del presenteras tre begrepp som är centrala för vår studie. Begreppen är centrala 

för vår studie då de alla förekommer i en förklaring av det digitala samhälle vi lever i idag 

och kan ge en förståelse över den förändring som skett och fortfarande sker i förskolans 

verksamhet. 

1.1.1. Digitalisering 

Digitalisering är ett begrepp som beskriver den ökade integrationen av teknik som skett i 

samhället och som tagit stor fart under 2000-talet. Digitalisering när det gäller skola och 

förskola innebär att det har skapats nya möjligheter till hur lärandesituationerna kan se ut 

och planeras. ”Digitaliseringen förändrar det formella lärandet som sker i skolan, hur vi 
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kommunicerar, skaffar kunskap och upprätthåller kontakter i olika sammanhang, där 

olika läromodeller med teknik som stöd blir allt vanligare” (Skolverket 2018, s.7). 

1.1.2. Digital kompetens 

De styrdokument som skapats eller reviderats på senare tid ska bidra till att barn och 

elever utvecklar förståelse för hur digitalisering påverkar individen och samhället. 

(SKOLFS 2018, Skolverket 2017a). Inom digitalisering är digital kompetens ett centralt 

begrepp, digital kompetens är dock besvärligt att göra konkret eftersom det är ett brett 

begrepp som sträcker sig över många yrkesgrupper och kan därmed kopplas till olika 

perspektiv. Den digitala kompetens som krävs för en programmerare behöver inte vara 

relevant för andra yrkesgrupper. Skolverket har definierat vad digital kompetens är för 

lärare samt vad barn och elever ska utveckla inom sina egna digitala kompetens. 

Skolverket (2018) definierar att digital kompetens för elever är ett stort kunskapsområde 

som ska utveckla deras förståelse om och handlingsberedskap för hur digitalisering 

påverkar både individen samt samhället. Fokus i vår studie är förskollärare och inte 

elever. Därmed för att göra det breda begreppet digital kompetens konkret samt i koppling 

till förskollärare definierar vi en bruksdefinition som används i denna studie. Den 

bruksdefinition på digital kompetens vi arbetar med i denna studie tar stöd från Skolverket 

(Skolverket u.å.) och Digitaliseringskommissionens (2015) definition av begreppet. 

Argumentationen till varför Digitaliseringskommissionens definition av begreppet 

används i vår studie är att Skolverket utgår från Digitaliseringskommissionens definition 

och är därmed relevant för en studie angående förskollärare. Skolverket skriver att digital 

kompetens hos förskollärare är att de ska: 

 kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

 kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

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

användning av digital teknik  

1.1.3. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

IKT som förkortning kan delas upp i två delar där IT står för informationsteknik och KT 

som står för kommunikationsteknik. IKT är ett sammanslaget uttryck när man talar om 

IT i utbildningssammanhang då IT inte längre anses som bara ett informationsmedel inom 
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skolan utan även ett kommunikationsmedel. Begreppet har därmed utvecklats i 

förhållande till den digitala utvecklingen (Nationalencyklopedin u.å.). IKT i denna studie 

kommer användas i diskussioner om arbete med digitala verktyg och hur de används. 

Exempel på digitala verktyg är lärplattor, digitalkameror, projektorer och QR-koder. I 

denna text kommer vi använda begreppet IKT-ansvarig för de som är ansvariga för IKT 

eller IT inom verksamheten. 

1.2. Syfte 

Syftet i vår studie är att undersöka hur några förskolläraren upplever digital kompetens, 

hos sig själv samt i verksamheten, deras upplevelser av hur digital kompetens kan påverka 

deras arbete med IKT och deras upplevelser av att arbeta med IKT.  

1.2.1. Forskningsfrågor 

Med styrdokument och den roll IKT och digital kompetens får i den nya läroplanen för 

förskolan (SKOLFS 2018) i åtanke har forskningsfrågorna i denna studie formulerats på 

ett sätt som fokuserar på förskollärares digitala kompetens och arbete med IKT. Dessa tre 

forskningsfrågor är: 

1. Hur upplever några förskollärare sin digitala kompetens?  

2. Hur upplever några förskollärare att deras digitala kompetens påverkar hur de 

arbetar i förskolans verksamhet? 

3. Hur upplever några förskollärare arbete med IKT? 
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2. Litteraturbakgrund 

I följande avsnitt presenteras relevant forskning angående digital kompetens samt 

användning av IKT inom förskolan för att ge en förståelse angående vilken forskning som 

gjorts på dessa områden. Forskningen presenteras och argumenteras för hur de är 

relevanta för vår studie. 

2.1. Digital kompetens som ett gränsöverskridande begrepp 

Ilomäki, Paavola, Lakkala och Kantosalo (2016) beskriver digital kompetens som ett 

relativt nytt begrepp som har sitt ursprung i ett samhällsbehov för att definiera 

kärnkompetenser för ett kunskapssamhälle. Begreppet användes först i policyrelaterade 

dokument men har sedan fått en större roll i forskning, speciellt forskning kring 

skolverksamhet och policydokument. Dock så upplever Ilomäki m.fl. att digital 

kompetens i kontexter kring policy är vagt och motsägelsefullt eftersom begreppet inte är 

direkt kopplat till enbart en disciplin utan tar element från flera discipliner. Jansen m.fl. 

(2013) lyfter tanken att digital kompetens kan argumenteras som gränsöverskridande då 

begreppet utvecklas med teknologier och kan kopplas till flera olika discipliner. 

Resultatet blir då att begreppets mening beror på vem som använder det eller i vilken 

kontext. Ilomäki m.fl. (2016) argumenterar också att digital kompetens kan vara ett 

gränsöverskridande begrepp från två synsätt, där det ena är att begreppet grundar sig i 

fyra olika discipliner. De discipliner som digital kompetens tar element från enligt 

Ilomäki m.fl. är läskunnighetstudier, biblioteksstudier, mediestudier och teknikstudier. 

Det andra synsättet är att begreppet är levande då det inte definieras på ett exakt sätt och 

får olika mening beroende på vilka aktörer som använder det. Men att begreppet är 

samtidigt explicit nog för att det ska kunna användas i diskussioner mellan olika 

discipliner och kulturer. 

Både Jansen m.fl. (2013) och Ilomäki m.fl. (2016) presenterar hur de definierar digital 

kompetens. Jansen m.fl. definition utgår från deras studie som tar del av 95 experter från 

olika discipliner och resulterar i tolv olika kompetenser. Dessa tolv kompetenser 

behandlar både privatliv och arbetsliv där exempelvis kompetensen specialiserad och 

avancerad kompetens för arbete och kreativa uttryck är fokuserad på arbetslivet. Däremot 

är exempelvis kompetensen att ha en balanserad attityd mot teknologi en kompetens som 

finns både i arbetsliv och privatliv.  
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Ilomäki m.fl. (2016) har utfört en genomgång av 70 artiklar vars resultat tog i användning 

för att presentera deras tolkning av digital kompetens som presenteras i fyra olika 

kompetenser. Två av dessa fyra kompetenser är att kunna använda teknologiska 

skickligheter i arbete med digitala verktyg och verksamheter samt att ha en motivation 

att vara delaktiga och engagerade i den digitala kulturen. Genom att presentera en 

motivation som en del av den digitala kompetensen menar Ilomäki m.fl. att attityder mot 

teknologi finns inom kompetens begreppet. Argumentationen är att attityder är en 

drivkraft av utveckling inom kompetensen. Även Jansen m.fl. (2013) tar ståndpunkten att 

attityder har en plats inom kompetens med argumentationen att det behövs en balanserad 

attityd jämtemot i detta fall teknologi för att en kritisk aspekt ska finnas med samt viljan 

att utveckla sitt användande av digitala verktyg. 

Ilomäki m.fl. (2016) och Jansen m.fl. (2013) argumenterar för att digital kompetens kan 

förstås som ett gränsöverskridande begrepp och kan därmed förstås i olika discipliner och 

kulturer. Just denna punkt är relevant för vår studie då vi fokuserar på några förskollärares 

upplevelser av digital kompetens, men den upplevelsen är inte exklusiv då andra 

discipliner kan lägga annan mening i begreppet digital kompetens. Även synen att 

attityder har en plats inom kompetens begreppet är relevant för vår studie. 

Argumentationen är att vi då kan förstå att förskollärares attityder mot digital kompetens 

och arbete med IKT kan ses som en del av deras egna digitala kompetens. 

2.2. Digital kompetens i lärarutbildningen 

Som nämnts tidigare har digital kompetens fått en central roll i förskolans verksamhet. 

Eftersom digitala verktyg får en större roll i förskolans verksamhet är behovet av en god 

digital kompetens allt mer betydelsefullt. Förskollärarens utbildning har en roll i 

förskollärarens utveckling av digitala kompetenser i förskolans kontexter. Reneland-

Forsman (2011) lyfter de utmaningar förskollärare ställs inför vid användandet av digitala 

verktyg. Det är skolan som bär en del av ansvaret för att unga människor får likvärdiga 

möjligheter att beträda nya digitala samhälleliga arenor. Men i Reneland-Forsmans studie 

visar det sig att digital kompetens kan vara ett sällsynt inslag i lärarutbildningar och även 

reell erfarenhet av digital kompetens ute i skolverksamhet bland lärarutbildarna. En 

anledning till att lärarutbildarna inte besitter en stor erfarenhet av IKT-användning inom 

förskolan och skolan är för att digitaliseringen är ett senare inslag i förskolans samt 

skolans verksamhet. Reneland-Forsman menar att det finns lärosäten som ännu inte 
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lyckats hantera den anpassning till informationssamhällets framväxt som efterfrågas ur 

ett EU-perspektiv. Resultatet av detta blir att digital kompetens därmed inte får en central 

roll i utbildningen utan att lärarstudenterna får större delen av denna kunskap ute på sina 

verksamhetsförlagda utbildningar. Resultatet visar även på att mål och strävan finns för 

att implementera digital kompetens mer i utbildningar men att dessa inte resulterar i 

faktiska förändringar i lärarutbildningarna ännu. Med Reneland-Forsmans argumentation 

i åtanke kan brist på digital kompetens i lärarutbildningen därmed leda till brist på digital 

kompetens i verksamheten. 

 

Bristande inslag av digital kompetens i lärarutbildningen kan även kopplas till 

Berättarministeriets undersökning (2017). Undersökningsföretaget Demoskop fick i 

uppdrag av Berättarministeriet (2017) och i samarbete med kungliga tekniska högskolan 

att kartlägga hur framtida lärare uppfattar lärarutbildningens fokus på digitaliseringen 

som ett verktyg i skolan. Berättarministeriet (2017) betonar vilken grundförutsättning 

digital kompetens har blivit i ett allt mer kunskapsdrivande samhälle, och att det är skolan 

som ska ge barnen verktygen för att kunna möta ett allt mer digitaliserat samhälle. Syftet 

med Berättarministeriets undersökning var att kartlägga hur framtida lärare uppfattade 

lärarutbildningens fokus på digitaliseringen som ett verktyg i skolan. Undersökningen 

baserades på 1346 intervjuer från 13 lärosäten. Det framgår bland annat i rapporten att 

nästan hälften av lärarstudenterna upplever att förberedelserna för att de ska kunna 

bedriva digitaliserad utbildning är dåliga. 

     

Forsling (2011) har skrivit om betydelsen den digital kompetens har i förskolan. Forsling 

skriver att ett hinder för digital kompetens och arbete med IKT inom förskolan är 

pedagogernas avsaknad av erfarenheter och kunskaper angående användning av digitala 

verktyg. Resultatet av detta hinder är att de digitala verktygen inte nyttjas eller hanteras 

på ett felaktigt sätt på flera förskolor. Pedagogernas avsaknad av arbetet med digitala 

verktyg avspeglas sedan i barnens motivation och uppmuntran för att utveckla sin digitala 

kompetens. Därmed förlorar de digitala verktygen sin roll som ett meningsskapande 

verktyg och blir istället ett lekmaterial. Men Forsling lyfter fram att IKT och digital 

kompetens är något som behöver få mer plats både i förskoleverksamheten men även i 

utbildning av lärare, som vi inte kan förbise. Genom att en digital kompetens utvecklas 

hos förskollärare kan därmed en medvetenhet samt tydliga mål för arbete med digitala 
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verktyg framkomma. Forsling skriver angående utvecklandet av digital kompetens hos 

förskollärare att  

Det är viktigt i sammanhanget dels hur pedagogerna förhåller sig till datorn, 

dels det konkreta användandet av dem. Det är viktigt att alla lärare och 

pedagoger kan se och tro på den interaktiva lärandemiljöns möjligheter, för att 

barn ska kunna utveckla sin kompetens inom området. (Forsling, 2011, s. 91)  

Dessa studier är relevanta för vår studie då vi kan dra en koppling till förskollärarnas 

digitala kompetens och den utbildningen förskollärare går igenom. Finns det ett bristande 

inslag av IKT och digital kompetens inom förskollärarutbildningen får det konsekvenser 

sedan när förskollärna kommer ut i verksamheten. Det kan även påverka lärarstudenters 

uppfattning angående IKT och digital kompetens roll i verksamheten och de möjligheter 

de skapar. Finns det en motsträvig attityd mot arbete med digitala verktyg inom 

arbetslaget kan det få en påverkan på den roll IKT har inom den verksamheten. Om 

förskolan ska sträva mot en digitalt likvärdig verksamhet kan det vara problematiskt om 

verksamheter inte har en positiv attityd mot arbete med IKT. 

2.3. Digitala lärplattor i förskolan 

Kjällander (2016) utgår med syftet i en rapport att undersöka och utvärdera förskolans 

digitala lärmiljöer och då främst barns och förskollärares arbete med digitala lärplattor. 

Projektet utfördes i fyra förskolor i Uppsala där videoobservationer av barngrupper samt 

intervjuer med förskollärare genomförts. Resultatet visade att barn i åldrarna ett till fem 

producerar media snarare än konsumerar den menar Kjällander. I hennes studie visar det 

att förskollärarna kreativt och intresserat utforskar det vidgade digitala gränssnittet 

tillsammans med barnen. Det är förskollärarna som iscensätter och skapar förutsättningar 

och därmed didaktiskt designar för barns lärande med de digitala lärplattorna, något som 

blir relevant i vår studie där de medverkande förskollärare får beskriva sitt arbete med 

IKT och hur de iscensätter ett digitalt lärande.  

I Kjällanders (2016) studie framgick det att förskollärarna var eniga om att förskolan inte 

behöver fokusera på att introducera den digitala världen. Argumentationen är att hemmen 

redan är digitala och att därmed bör förskolan fokusera på att visa barnen hur man kan 

använda lärplattorna utöver det de gör där hemma. Studien lyfter fram de olika 

meningsskapande aktiviteter barnen och förskollärarna kan iscensätta med hjälp av 

lärplattorna. Förskollärarna tar även upp en utmaning med lärplattan då dess 
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lagringsutrymme är begränsat när ett stort antal barn måste dela på en eller väldigt få 

lärplattor.  

Då Kjällanders (2016) studie fokuserar på arbete med digitala lärplattor samt digitala 

lärmiljöer blir det av intresse för vår studie då den ger exempel på hur arbete med IKT 

kan se ut i förskolans verksamhet. Kjällander lyfter även fram vikten av att ställa 

didaktiska frågor vid användandet av digitala verktyg samt att förskollärare inte ska vara 

rädda för att utmana sig själva i lärandet och användningen av digitala verktyg. Genom 

en ökad kompetens i användandet samt i planerandet av de digitala verktygen, får barnen 

större möjlighet att använda lärplattorna på ett annat sätt än vad de gör hemma. Det kan 

därmed tänkas att en god digital kompetens kan krävas av förskollärare för att utöka 

möjligheterna för barnen att utveckla deras digitala kompetens. 

2.4. Förskollärares konceptualisering av digital media  

Hernwall (2016) skriver om svenska förskollärares konceptualisering av digital media 

samt hur olika förskollärare genom workshops diskuterade hur IKT kan utvecklas i 

relation till förskolans verksamhet. Resultaten i Hernwalls studie baserades på en analys 

av verbalt och skrivna påståenden samt designsketcher som visar att IKT kan upplevas 

på olika sätt. De flesta förskollärarna i studien ser konceptet IKT som antingen en 

möjlighet i form av stöd till specifika kompetenser som exempelvis språkutveckling. Eller 

ser förskollärarna IKT som ett hot mot reell kommunikation samt redan etablerade 

konceptualiseringar om förskolan och dess verksamhet. Resultatet av dessa workshops 

var att även om förskollärarna hade olika åsikter om IKT kom de överens om att de 

behöver få mer stöd från respektive kommun och förskolechef. Anledningen till att mer 

stöd krävdes var att de upplevde sig själva att inte ha erfarenhet eller kunskap nog för att 

använda de tillgängliga digitala verktygen. Det framkom även i resultatet argument och 

resonemang från deltagarna i workshopen att det finns en spänning mellan den 

pedagogiska praktiken och de styrdokumenten som berör den. Spänningen finns där 

eftersom det framkommer strävansmål i styrdokumenten för verksamheten som kan vara 

svåruppnåeliga om inte en digital kompetens finns i verksamheten eller om IKT inte har 

en roll i den pedagogiska praktiken. 

Resultatet från Hernwalls (2016) studie är relevant för vår studie då resultatet syftar att 

förskollärares argument och resonemang angående arbete med IKT kan förstås i koppling 
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till digital kompetens samt relationen mellan det pedagogiska arbetet och anslag av IKT. 

För vår studie är det även intressant att i resultatet framkom en spänning mellan 

styrdokumenten samt verksamheten. Det väcker frågan om argumenten angående om en 

digital kompetens inte finns eller om IKT inte har en roll i verksamheten kommer 

framkomma under vår analys. 

I analysen i Hernwalls (2016) studie framkommer olika påstående angående osäkerhet 

gällande hur och varför IKT används i praktiken från de deltagande. Dessa påståenden 

tolkas fram i tre argument. Att förskolan ska vara en säker plats där barnen inte ska behöva 

möta ny digital media. Att förskollärarna har få eller inga positiva erfarenheter angående 

hur digital media kan användas. Samt det sista argumentet, att de inte är involverade i 

valet eller implantationen av IKT i verksamheten. Hernwalls analys belyser därmed tre 

hinder som IKT och digital kompetens möter i den pedagogiska verksamheten. Om 

förskollärare är motsträviga till användning av IKT eller har bristfällig digital kompetens 

kan konsekvenserna vara att det visar sig i verksamheten vilket är relevant för vår studie. 

Dessa hinder kan även kopplas till Ilomäkis m.fl. (2016) och Jansens m.fl. (2013) tankar 

om att attityder har en plats inom digital kompetens och att dessa attityder påverkar arbete 

med IKT inom förskolan. 

2.5. Förskollärares erfarenhet av digitala berättelser 

Yuksel-Arslan, Yildirim och Ross Robin (2016) har genomfört en fenomenologisk studie 

av förskollärares erfarenheter med att använda lärplattor till digitala berättelser eller 

digital storytelling i tidig barndomsutbildning. Digital storytelling är en del av det arbete 

som kan ske inom IKT i förskolans verksamhet med fokus på berättande i digital form. 

Syftet med studien är att reducera deltagarnas erfarenheter angående hur digitala 

berättelser används i utbildningssyfte till en beskrivning av själva essensen av fenomenet 

digital storytelling. Yuksel-Arslans m.fl. (2016) studie visar att flera positiva effekter 

framkommer i arbete med digital storytelling. Några av de positiva effekter som 

framkommer i arbete med digitala berättelser är att det kan ses som ett alternativt 

problemlösande lärande verktyg som kan höja barnens motivation. Det utmanar 

förskolans verksamhet till att ändras för att göra det mer jämlikt för alla barn i 

verksamheten då inte alla har samma förutsättningar när det gäller erfarenhet eller 

användande av digitala medel. Det framkom även att förskollärarna upplevde att det fanns 

flera hinder i arbete med digitala berättelser. Dessa var exempelvis tillgång till teknik, 
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klassrummens storlek och miljö samt tidsbrist. Men deltagarna förde fram att dessa hinder 

kunde överkommas och att det största problemet egentligen var dem själva. Detta på 

grund av att de upplevde att de hade bristfällig digital kompetens samt inte hade 

erfarenhet av arbete med digitala berättelser. 

Yuksel-Arslans m.fl. (2016) studie är relevant för vår studie på det sättet att studien visar 

olika positiva effekter genom ett visst arbete inom IKT. Den belyser även de hinder som 

deltagarna upplever kan finnas i arbete med IKT, eller som i detta fall digitala berättelser. 

Speciellt intressant här är att de deltagande upplevde att de inte hade tillräcklig digital 

kompetens för att kunna använda de möjligheter som IKT kan erbjuda. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

I denna del presenteras övergripande ett sociokulturellt perspektiv och därefter 

presenterar vi centrala begrepp som vi använder i vår studie. Dessa centrala begrepp 

knyter vi an till vår studie och beskriver hur vi förhåller oss till dem. Det är även dessa 

centrala begrepp som vi sedan kommer använda i vår analys. 

3.1. Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från Vygotskij tankar om kognitivt tänkande sker 

genom sociala interaktioner inom miljön.  Med anledningen att det är inom sociala 

mänskliga aktiviteter som vi blir oss själva (Dixon-Krauss 1996). Vi har valt att ta del av 

ett sociokulturellt perspektiv i vår studie då flera begrepp inom sociokulturella teorin kan 

ge en förklaring över hur kompetens skapas samt arbete med digitala verktyg. De fyra 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet vi kommer främst använda i vår studie är 

samspel, situerat lärande, mediering samt utvecklingszoner. 

3.1.1. Samspelet 

I det sociokulturella perspektivet utvecklas lärandet kontinuerlig och utvecklas i 

sociokulturella miljöer i samspel med andra.  Vygotskij menar att det är i ett sampel med 

andra som människan klarar av att lösa olika problem och hinder och kan därefter pröva 

att göra det själv. Språket är därmed en viktig del av samspelet och genom att kunna ta 

del av andras tankar, idéer, färdigheter skapas möjligheter för att utveckla nya kunskaper 

och insikter. Vygotskij benämner processen att ta till sig något och göra det till sitt eget 

för internalisering. Internalisering är den process där individens mentala processer 

utvecklas från ett samspel eller social samverkan till individuella medvetenhetsfunktioner 

och kan där med prova göra det själv (Dixon-Krauss 1996). För vår studie så utspelar 

samspel en möjlighet för förskollärare att utveckla sin digitala kompetens och sitt 

arbetssätt inom IKT. 

3.1.2. Situerat lärande 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv så är människans lärande alltid situerat. Detta betyder 

att lärandet äger rum i olika specifika situationer som tillämpar sig bäst för det lärandet. 

Om barnen ska lära sig att hantera en dator så blir det lättare att göra det i datorrummet 

(Dixon-Krass 1996). I vårt arbete betyder det då att om förskollärare ska utveckla sin 



 

19 

 

kompetens eller kunskap kring att arbeta med IKT sker det bäst i en miljö som stödjer 

detta. 

3.1.3. Mediering 

Det är inte bara med hjälp av miljöerna och samspelet med andra som lärandet uppfylls. 

Människan använder olika medierade artefakter, det vill säga fysiska verktyg eller 

föremål som människan använder för att lösa problem. Mediering har därför blivit ett 

centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet för att förklara samspelet mellan 

människans tänkande och användning av kulturella artefakter. Därför är det viktigt för 

lärarna som utformar lärandemiljöerna att tänka på vilka artefakter som erbjuds till barnen 

i verksamheten för att barnen ska kunna utveckla sitt lärande. Artefakterna låter barn 

utforska sin miljö och varje artefakt har inom sig olika möjligheter för utforskning 

(Dixon-Krauss 2009). Artefakter i vår studie är just de digitala verktyg som förskollärarna 

uttrycker finns i deras verksamheter. 

3.1.4. Utvecklingszoner 

Utvecklingszoner, eller proximala utvecklingszoner är enligt Vygotskij det avstånd 

mellan vad en individ kan utföra eller prestera ensam i relation till vad individen kan 

utföra eller prestera i samarbete med mer kapabla kamrater. I denna zon är den som lär 

sig mottaglig för stöd och förklaringar av en mer kompetent person. Detta leder till att 

den som lär sig sedan kan försöka att utföra uppgiften på egen hand. För att arbeta inom 

sin utvecklingszon behöver den ingå i en instruktionsaktivitet som är för komplicerad för 

att genomföra på egen hand. Det måste även finnas stöd av en mer kapabel kamrat. 

(Dixon-Krauss 1996). Åsén Nordström (2017) lyfter fram kollegialt lärande som en av 

de viktigaste framgångsfaktorerna för skolutvecklingen. Genom att lärarna granskar sin 

egen och andras undervisning skapar man därmed goda förutsättningar för att förbättra 

undervisningssituationerna i verksamheterna. I vår studie så kopplar vi samman kollegialt 

lärande och utvecklingszoner då det kollegiala lärandet ger förskollärare möjlighet att ta 

vara på de kompetenser och kunskaper som arbetslaget erbjuder. 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras val av forskningsmetod i form kvalitativ metod samt sedan 

av semistrukturerade intervjuer samt urval i vår studie. Sedan beskrivs genomförandet 

samt hur bearbetning av insamlat material har skett. Avslutningsvis i kapitlet framförs de 

etiska ställningstagandena som beaktats.  

4.1. Kvalitativ forskningsansats 

Enligt Denscombe (2009) så är den kvalitativa metoden optimal när människors 

uppfattningar, förståelse samt tankar är av intresse för en studie, då det skapar detaljerade 

beskrivningar. Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats och den metod som 

använts för empiriinsamling är intervjuer. Det som vi har uttryckt intresse för i denna 

studie har varit förskollärarnas egna tankar och upplevelser där de ska kunna ge 

beskrivande svar på frågorna under intervjuerna. Förskollärarna som medverkar ska 

kunna visa på hur de förstår det ämne vi valt att ställa frågor kring samt ge egna exempel 

(Denscombe 2009). Därför är en kvalitativ forskningsansats mer lämpad än t.ex. en 

kvantitativ forskningsansats för den här studien. Hade en mer generell eller övergripande 

beskrivning angående digital kompetens och arbete med IKT efterfrågats av vår studie, 

hade exempelvis en kvantitativ enkätstudie varit mer lämpad. Detta då kvantitativa 

metoder är mer lämpade när forskning kan använda sig av kvantitativ data som har formen 

av siffror.  

Som nämnt är digital kompetens ett begrepp som kan förstås utifrån flera discipliner och 

kan därmed vara komplext att definiera till specifika situationer. Denscombe (2009) för 

fram att den kvalitativa forskningsansatsen är positiv i dessa komplicerade situationer, då 

det möjliggör att en hantering eller beskrivning av situationen kan skapas. Dessa 

situationer kan då vara arbete med IKT i förskolans verksamhet och vilken effekt digital 

kompetens kan ha i dessa situationer. För att förstå hur förskollärare definierar digital 

kompetens samt deras upplevelse om arbete med IKT används två olika analysmodeller. 

Dessa analysmodeller presenteras i bearbetning av data. 

4.1.1. Semistrukturerade intervjuer 

Anledningen till att vi har valt intervju som vår metod är att vi finner den som mest 

lämplig då vi är ute efter förskollärarnas åsikter, upplevelser samt erfarenheter. Detta 
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stämmer in med intervjuns möjlighet att ta reda på djupare eller mer personliga meningar 

om ett innehålls invecklade beskaffenhet än vad exempelvis en enkät hade erbjudit. Syftet 

med intervjuer är att upptäcka den intervjuades upplevelse om ett visst fenomen (Patel & 

Davidsson 2011). Detta innebär att man aldrig i förväg får formulera svarsalternativ för 

respondenten utan istället ger öppna frågor. Valet av intervju som metod argumenteras 

även med att personer kan uppfatta vissa frågor som känsliga eller personliga vilket i en 

intervju kan hanteras på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt vilket andra metoder inte alltid 

har möjlighet till. Semistrukturerade intervjuer tillåter forskarna att utgå från färdiga 

intervjufrågor men lämnar rum för de deltagande att utveckla sina svar och föra intervjun 

framåt. Forskarna behöver därmed vara öppna för att intervjun kan gå åt olika riktningar 

men behöver även vara beredda att styra tillbaka intervjun mot det relevanta ämnet. 

Följdfrågor är av stor vikt inom semistrukturerade intervjuer då det visar att forskarna är 

lyhörda men ger även forskarna möjlighet att få reda på mer relevant information 

(Denscombe 2009).  

När intervju har valts metod behöver vi även vara medvetna om vilka effekter metoden 

medför och hur de deltagande kan påverkas av det. En kritik mot att använda intervjuer 

som metod är att en så kallad intervjuareffekt kan framkomma. Intervjuareffekt är en 

effekt där de deltagande svarar olika beroende på hur de deltagande uppfattar dem som 

intervjuar och att detta påverkar vilket sätt de deltagande delar med sig i intervjun 

(Denscombe 2009). Exempelvis så kan personliga fördomar angående ålder, kön, 

yrkesroll, klädstil och etnicitet på de som utför intervjun vara faktorer som kan påverka 

svar från de deltagande. 

Enligt Denscombe (2009) så behöver de som ska utföra en intervju arbeta och reflektera 

över hur deras påverkan på undersökningsresultatet kan minimeras för att till den största 

möjligheten kunna nå en objektiv roll i intervjun som möjligt. Dock kan aldrig en sann 

objektiv roll uppnås eftersom människor alltid påverkas av sina tidigare erfarenheter och 

tankar. Att vara medveten om att sann objektivitet inte kan uppnås samt att intervjuare 

ska eftersträva att vara så objektiva som möjligt, så skapas det en uppmaning för ett aktivt 

arbete innan intervjuer. Om de som utför intervjun utgår från ett subjektivt synsätt kan de 

deltagande istället bli påverkade av de som utför intervjuns egna synsätt. Att använda sig 

ut av kvalitativa intervjuer som metod medför att en del krav ställs. Patel och Davidsson 

(2011) lyfter fram att behärskning av vissa tekniker behövs för att intervjun ska bli 
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fullständig. En av dessa tekniker är att vi som utför intervjun kan läsa av gester, 

kroppsspråk samt ordval hos de deltagande. Anledningen till varför denna teknik är viktig 

är att det kan påverka när en tolkning av svar ska ske. Exempelvis kan det vara om de 

deltagande har ett ironiskt tonläge eller skämtar, vilket kan få stor påverkning vid analys 

av intervjuer. 

Denscombe (2009) lyfter även att det är viktigt att de medverkande ska få möjlighet att 

finna sig till rätta och slappna av. Med den argumentationen började intervjuerna i vår 

studie med att förskollärarna fick konkreta frågor som var enkla att både förstå och 

besvara. Dessa frågorna berörde främst deras arbetserfarenhet inom förskolas verksamhet 

och vilken ålder deras barngrupp hade. Anledningen är för att den som blir intervjuad ska 

känna sig trygg och lugn och som förhoppningsvis resulterar i en lyckad intervju. Även 

Patel & Davidsson (2011) ger detta argumentet då de lyfter fram att för att en kvalitativ 

intervju ska bli lyckad så behöver den som utför intervju hjälpa den deltagande att bygga 

upp ett meningsfullt och sammanhängande samtal om det valda fenomenet. 

I vår studie valde vi att inte skicka ut frågorna som intervjun ska baseras på till de 

förskollärarna på förhand. Detta eftersom vi inte har velat riskera att förskollärarna läser 

på angående digital kompetens eller arbete med IKT, då det är deras personliga tankar 

och erfarenheter som är i fokus. Om vi hade skickat ut frågorna i förhand hade det kunnat 

resultera i mer betänkta och pålästa svar kopplade till just deras synsätt. Men vi upplevde 

att risken fanns att om förskollärarna läst frågorna i förtid och därmed funderat på 

intervjufrågorna, så skapades möjligheten att de skulle svara så som dem önskar att de 

arbetar eller delar med sig av ett mindre subjektivt synsätt. Eftersom det är deras egna 

upplevelser och erfarenheter som efterfrågas i vår studie hade det kunnat färga svaren 

som framkom under intervjuerna.  

Att avsluta en intervju kan påverka om de som deltar känner sig nöjda och tillfredsställda 

med intervjutillfället. I vår studie avslutades intervjuerna med att förskollärarna fick 

möjlighet till att föra fram sådant som den deltagande inte har fått möjlighet till att 

diskutera tidigare. Enligt Denscombe (2009) kan detta medföra ett lugn med tanke på att 

den deltagande då har fått tillfälle att föra fram sådant som inte diskuterats. Även att den 

deltagande får möjlighet till att rätta till ett svar som de tidigare sagt eller gå djupare in i 

en beskrivning kan minska risken missförstånd. 
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4.2. Metodkritik 

Den intervjumetod som har valts för denna studie är relevant med argumentationen att 

det är den enskilda förskollärarens åsikter, upplevelser samt erfarenheter av digital 

kompetens samt hur de arbetar med IKT som är i fokus. Syftet med en intervju är att 

upptäcka den intervjuandes uppfattning eller upplevelse om ett visst fenomen (Patel & 

Davidsson 2011). Nackdelen med en intervjumetod är att vi som forskare kan sätta vår 

egen prägel, förståelse och personliga erfarenheter på det insamlande materialet. Det 

insamlande materialet av intervjun kan därmed påverkas av personlig identitet. 

Semistrukturerade intervjuer kräver även att forskare låter de intervjuande föra intervjun 

framåt men inte lämna det relevanta ämnesområdet. Det ställer även ett högre krav på 

följdfrågor från forskarna (Denscombe 2009). För att undvika att den insamlade empirin 

påverkas av oss som forskare så eftersträvas först och främst en så stor objektivitet som 

möjligt vid intervjutillfället. Men även att analyser sker efter intervjuer angående om 

något svar har blivit påverkat av oss som utfört intervjun. 

4.3. Pilotstudie 

Inför intervjuerna så utfördes en pilotstudie med syfte att kontrollera var väsentliga för 

studien och väl formulerade så att den intervjuade kan ge relevanta svar samt för att 

undersöka vilken tidsram intervjuerna kunde tänkas utföras. Pilotstudie används för att 

pröva en viss teknik eller pröva ett visst upplägg samt för att få feedback och om det 

behövs justera frågor eller upplägg (Patel & Davidsson 2011). Pilotstudie motsvarar den 

egentliga undersökningen men genomförs i en liten skala. Den medverkande 

förskolläraren i pilotstudien upplevde att intervjufrågorna var tydliga och välformulerade. 

Förskolläraren kunde klart och tydligt ge svar på frågorna även om det fanns vissa frågor 

som behövde mer betänketid på grund av de komplicerade begreppen som tas upp i 

intervjufrågorna. Syftet med pilotstudien var att ge oss som forskare tydlig bild på 

intervjufrågornas uppbyggnad och gav möjlighet till att ändra på frågornas ordning. Det 

gav även möjlighet att tillägga följdfrågor som ansågs vara väsentliga för att kunna få 

fram de bästa möjliga svaren från den medverkande förskolläraren.  

4.4. Urval 

Urvalet av deltagande i vår studie gjordes enligt ett bekvämlighetsurval (Denscombe 

2009). Förskolornas geografiska läge, att alla deltagande inte arbetade i samma kommun 
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och att de deltagande var intresserade och villiga att vara öppna med sina perspektiv var 

av stor vikt för vår studie. De förskollärare som upplevde att de hade tid och intresse att 

delta, medverkade i studien. Vi valde att enbart intervjua förskollärare i vår studie då det 

är just förskollärarna som har ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet. Det är även 

förskollärarna som det främst ställs krav på i styrdokument när det gäller IKT och digital 

kompetens eftersom det är förskolläraren som har huvudansvaret i planeringen av 

verksamheten. Därmed har det inte heller varit relevant för vår studie att lägga fokus på 

barnen i verksamheten eller samarbete med vårdnadshavare. När man inte kan få in hela 

populationen som i detta fall förskollärare måste man använda sig av ett urval, så att vi 

får in en grupp som är en miniatyr av populationen ett så kallat stickprov (Patel & 

Davidsson 2011). 

Det krav som ställdes för att kunna medverka i vår studie var att deltagaren ska vara 

licensierad förskollärare på en förskola. I studien medverkar sex förskollärare som är 

verksamma på sex olika förskolor i tre kommuner. I denna studie ligger det ingen vikt i 

vilka kommuner som förskollärarna arbetar i, utan vikten ligger på de enskilda 

förskollärarnas erfarenheter och upplevelser. Förskollärares erfarenheter och upplevelser 

är influerade av vilka kommuner de arbetar i, för att därmed inte riskera att enbart få 

liknande intervjuer valdes att intervjuer skulle ske i tre kommuner. 

4.5. Genomförande 

För att kunna genomföra studien kontaktades förskolechefer, första förskollärare och 

personliga kontakter i tre olika kommuner för att få kontakt med verksamma förskollärare 

som kunde tänkas ställa upp på en intervju. Genom mail och telefonkontakt kunde 

förskollärarna tidigt få en förklaring om studiens syfte. När förskollärarna hade visat ett 

intresse för ett medverkande i studien skickades ett missivbrev ut till dem (Bilaga 1). I 

missivbrevet förklarades det tydligt för de medverkande studiens syfte, studiens 

genomförande samt de etiska principerna för studien. I början av studien skedde en 

pilotintervju där intervjufrågorna ansågs vara passande och två ändringar skedde i 

frågorna för att göra dem mer konkreta. Efter det var det fyra förskollärare som kunde 

medverka i studien. I ett senare skede kontaktades två förskollärare till för att stärka den 

empiri som redan samlats. Detta resulterade i att det är totalt sex intervjuer som utgör 

empirin för vår studie. 
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Intervjuerna (Bilaga 2) med förskollärarna genomfördes en intervju i taget. Intervjuerna 

ägde rum på förskolor som förskollärna arbetade på, dock i avskilda rum från den 

pågående verksamheten samt en intervju på högskolan i Kristianstad. Förskollärarna fick 

själva bestämma vart intervjuerna skulle utföras samt ge önskemål på datum och tid när 

intervjun skulle ske. Detta då de var tvungna att anpassa sig efter deras egna 

verksamheters rutiner. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter, med en avstickare på 

11 minuter, beroende på de medverkandes svarsformuleringar. Anledningen till att en 

intervju tog kortare tid än de andra tror vi beror på den brist av IKT som framkom i den 

deltagandes verksamhet. Intervjuerna spelades in med en ljudsinpelare som sedan 

transkriberades och analyserades. 

4.6. Bearbetning av data 

Bearbetning av data i vår studie sker med en fenomenologisk analys samt en tematisk 

analys. Den fenomenologiska analysen används gällande digital kompetens och den 

tematiska analysen angående förskollärares upplevelse av arbete med IKT. Anledningen 

till att vi har valt att använda två analysmetoder är att vi vill få fram essensen av digital 

kompetens för förskollärare. Vi vill även identifiera gemensamma teman gällande arbete 

med IKT samt hur förskollärare upplever digital kompetens roll i verksamheten. Detta 

hade inte varit möjligt om vi enbart arbetat med en analysmetod, utan det är då mer 

lämpligt för oss i vår studie att arbeta med två analysmetoder. 

4.6.1. Tematisk analys 

Med en tematisk analys med fokus på innehåll så kan gemensamma teman identifieras i 

empirin och sedan skrivas samman. Denna metod är lämplig tillsammans med intervjuer 

eftersom gemensamma teman kan identifieras i detaljerade transkriptioner av intervjuerna 

(Jepson Wigg 2015). För att identifiera centrala teman i vår empiri har vi transkriberat 

intervjuerna ord för ord där pausers längd markerades samt om deltagarna tvekade eller 

behövde tänka efter. Även när de härmade någon eller skämtade markerades det eftersom 

det annars kan tolkas fel i analysprocessen. Nästa steg var att leta efter gemensamma drag 

i de olika intervjuerna för att sammanställa resultatet i teman.  
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4.6.2. Fenomenologisk analys 

Att använda sig av en fenomenologisk analys är lämpligt i en studie då forskare vill utgå 

från ett empiriskt material istället för en teori eller perspektiv. Fördelen med att använda 

en fenomenologisk metod är att den effektivt får fram de väsentliga beståndsdelarna av 

det utforskade fenomenet (Szklarski 2015). Fenomenet i denna studie är hur förskollärare 

upplever digital kompetens. Fenomenologi kännetecknas av olika egenskaper som är just 

typiska för kvalitativa forskningsansatser. Karlsson (1993) lyfter att det är just de 

betydelser som objekt har för individer som ligger i fokus och leder till att förståelse av 

den subjektiva betydelsen kan nås genom tolkning. Moustakas (1994) lägger stort fokus 

av själva utforskningen av meningsinnehållet i de mänskliga upplevelserna.  För att de 

mänskliga upplevelserna ska kunna tolkas behöver de förstås i den kontext som de 

utforskas.  Fenomenologi utgår från ett induktivt förhållningssätt då det är empiri och inte 

teori som är i fokus. Därmed behövs det tillämpas ett strikt induktivt förhållningssätt för 

att en empiritrogen fenomenologisk analys ska kunna ske. Forskningsprocessen tar 

därmed inte stöd av tidigare teorier eller modeller i utforskandet av fenomenet i fråga 

(Szklarski 2015). 

Den fenomenologiska analys som vår studie förhåller sig till tar grund ur Szklarskis 

(2015, s.138) samlade version av Giorgis analysmetod. Szklarski använder även ett sjätte 

steg med en slutlig verifiering av fenomenets essens, detta steg kommer dock inte 

användas i vår studie på grund av tidsbrist. Vår analysprocess framställs här i de fem 

stegen samt hur de utförs: 

 bestämning av helhetsbetydelsen 

 avgränsning av meningsbärande enheter 

 transformering av vardagliga beskrivningar 

 framställning av fenomenets situerade struktur 

 framställning av fenomenets generella struktur. 

Bestämning av helhetsbetydelsen är det första steget i analysprocessen vilket har syftet 

att få grepp om det huvudsakliga innehållet från den insamlade empirin. 

 I avgränsning av meningsbärande enheter bryts empirin ner i mindre delar där syftet är 

upptäcka skiftningar i meningsinnehållet och därmed få fram meningsbärande enheter. 

De meningsbärande enheterna ska skildra olika aspekter av det utforskade fenomenet.  
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Transformering av vardagliga beskrivningar innebär att en detaljerad kontextuell analys 

av de meningsbärande enheterna till det sammanhang som enheterna ingår i. Här 

reflekteras det över varje enhets meningsinnehåll. Med detta så krävs det en 

meningstydande tolkning där både explicit och implicit fakta tolkas. En explicit tolkning 

innebär att forskaren tolkar de språkliga uttryck som sägs bokstavligen, en implicit 

tolkning innebär att forskaren tolkar indirekta uttryck som exempelvis metaforer.  

Framställning av fenomenets situerade struktur innebär att de transformerade 

meningsenheterna förs samman igen för att ge en beskrivning av det utforskade 

fenomenet. Det är fortfarande situerat eftersom varje beskrivning görs med utgångspunkt 

i en enda intervju och är därmed situerad till just den intervjun. 

Framställning av fenomenets generella struktur startar analysen med en genomgång av 

de situerade beskrivningarna för att sedan identifiera de centrala teman som träder fram. 

Sedan utförs en eidetisk reduktion för att få fram fenomenets essens genom att särskilja 

de teman som varierar eller inte varierar från den insamlade empirin. De teman som inte 

varierar sig mellan empirin utgör själva essensen av fenomenet. 

4.7. Trovärdighet 

I en kvalitativ studie används begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur väl 

datainsamlingen och mätningen har gått till i en studie. Validitet innebär att vi mäter det 

som vi avser att mäta och reliabilitet avser att det mäts på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson 2011). 

Enligt Denscombe (2009) är det däremot svårt för kvalitativa forskare att visa hur exakta 

och träffsäkra deras data är. Därför använder man istället termen trovärdighet för 

verifiering av data. Det finns däremot vissa åtgärder forskarna ska genomföra för att 

övertyga läsarna om att studiens insamlade data är med största rimlighet så exakta och 

träffsäkra som möjligt (Denscombe 2009). I vår studie var vi två forskare som samlade 

in data och därmed ökade trovärdigheten genom en triangulering, ”Triangulering innebär 

att man betraktar saker i mer än ett perspektiv” (Denscombe 2009 s.184). Det kan betyda 

att man har använt olika metoder eller man är flera forskare i samma studie för att få 

bättre förståelse av det som undersöks. Är man fler forskare i samma studie för att kunna 

jämföra materialet eller undvika eventuell snedvridning från någon speciell forskare är 

det forskartriangluering (Denscombe 2009). Eftersom vi var två forskare både under 
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intervjuerna men även under bearbetning av det insamlande materialet så har det gett oss 

goda förutsättningar för att använda oss av forskartriangluering. 

4.8. Det etiska förhållningssättet 

På grund av att vi har valt intervjuer som forskningsmetod är det viktigt att 

diskussionsfrågorna är relevanta för studiens syfte. Vi som forskare måste respektera 

deltagarnas rättigheter och deltagande. Vi skickade ut ett missivbrev till deltagarna som 

tog upp deras rättigheter i enighet med de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2002). 

4.8.1. De fyra forskningsetiska principerna 

De forskningsetiska principerna är indelade i fyra stycken krav.  

 Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens 

syfte, vilket kommer ske genom det missivbrev som skickas ut.  

 Samtyckekravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva ska få 

bestämma över sitt medverkande, detta tillfredsställs genom att deltagarna alltid 

har fullt val över sitt deltagande i studien.  

 Konfidentialitetskravet bygger på att uppgifter om deltagarna i undersökningen 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, vilket kommer uppfyllas 

genom ansvarsfullt bearbetande av data samt kontinuerligt medvetande om 

säkerhet.  

 Nyttjandekravet, handlar om att uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål, vilket försäkras om att de uppgifter som 

insamlas endast används till just denna studie och till det syfte vi har angett 

(Vetenskapsrådet 2002). 

För att få en fullständig dokumentation under intervjuerna användes både anteckningar 

samt ljudinspelningar. När det används på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt innebär 

ljudintagningar inte någon störning i intervjusituation och de har tydliga fördelar 

(Denscombe 2009).  

Efter intervjuerna var avklarade och det inspelade hade transkriberats samt analyserats 

raderades ljudinspelningarna. Den empiri som insamlats sparades på två olika enheter för 
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att försäkra till största möjliga mån att inga obehöriga fick tillkomst samt för att försäkra 

att ingen empiri förstördes innan transkribering och analys färdigställts. 
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5. Resultat & analys 

I denna del presenteras resultat och analys i relation till våra forskningsfrågor Hur 

upplever några förskollärare sin digitala kompetens? Hur upplever några förskollärare 

att deras digitala kompetens påverkar hur de arbetar i förskolans verksamhet? Hur 

upplever förskollärare arbete med IKT? I analyserna uppkom det fyra centrala begrepp 

vilka var trygghet, intresse, möjlighet och attityder. Analyserna har delats upp i fyra 

kategorier då det var de teman som förtydligades. Kategorierna är förskollärares 

upplevelse om digital kompetens, ett kvalitativt arbete med IKT, stöd och möjligheter för 

kompetensutveckling och styrdokumentens roll och förväntningar. Den fenomenologiska 

analysen ligger som grund för förskollärares upplevelse av digital kompetens medan den 

tematiska analysen ligger som grund för de resterande kategorierna. För att göra det 

tydligare för läsarna ger vi deltagarna som presenteras som exempel i texten namnen 

Hans, Lena, Jerry, Felicia, Petter och Astrid. Dessa representerar nödvändigtvis inte de 

olika könen utan är bara sex namn för att göra det lättare för läsarna. 

5.1. Förskollärares upplevelse av digital kompetens 

Digital kompetens var något som deltagarna hade olika upplevelser av vad begreppet har 

för innebörd, vilket framkom tydligt i analysprocessen. Men för att få fram essensen av 

digital kompetens enligt Szklarskis (2015) modell så behöver den generella strukturen för 

fenomenet framställas. Den essens av förskollärares definition av digital kompetens som 

framkom genom analysen var att: Digital kompetens är att kunna använda digitala 

verktyg på ett korrekt och lämpligt sätt. 

Eftersom åsikterna varierade mycket mellan de som deltog i intervjuerna så framkom 

endast en egenskap i den generella strukturen, medan de situerade strukturerna hade stor 

variation. Skillnaderna som framkom i framställningen av digital kompetens situerade 

struktur visade hur olika förskollärare upplever samt kopplar olika förmågor och attityder 

till begreppet. Exempelvis definierade Hans digital kompetens på detta viset.  

Att föra samman verksamhet och digitala verktyg där man inte gör det till ett 

hinder utan ser det som en möjlighet i verksamheten. Sen även att kunna 

använda en projektor, göra en QR-kod och det jag inte kan just nu kan jag lära 

mig. (Förskollärare Hans) 
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Att integrera digitala verktyg i verksamheten framkom som en del av digital kompetens 

för två av deltagarna och Hans menade även att attityden att vilja lära sig finns inom 

digital kompetens.  

När vi frågade Lena om hur hon skulle definiera digital kompetens svarade hon med att 

fråga om vi menade ur ett barn eller vuxenperspektiv. Det var den enda gången som en 

deltagare presenterade tanken om att digital kompetens kan ses ur dessa två perspektiv. 

Lena definierade sedan digital kompetens såhär.  

Att man behöver en källkritik, sen så krävs det också en kunskap av hur jag 

ska hantera de digitala verktygen. Vi behöver också vara trygga i vår kunskap 

så vi kan låta barnen pröva och låta dem misslyckas för att ge dem stöd och 

utmaningar. (Förskollärare Lena) 

Här presenteras uppfattningen om att källkritik är en beståndsdel av den digitala 

kompetensen och är förskollärare trygga i sin kunskap och kompetens så ökar barnens 

möjligheter till att utveckla deras digitala kompetens.  

5.1.1. Sammanfattande analys av förskollärares upplevelse om digital 

kompetens 

Utveckling av kompetenser och lärande är inte en individuell process enligt ett 

sociokulturellt perspektiv. Utan det sker genom samspel, interaktion och internalisering 

och samtidigt sker lärande och utveckling kontinuerligt. Vår tolkning av resultatet ur ett 

sociokulturellt perspektiv blir att synen på den digitala kompetensen är så varierande då 

förskollärarna är delaktiga av olika samspel och olika miljöer. I vissa av dessa miljöer är 

IKT integrerat och arbetslaget har kunskaper om digitala verktyg där förskollärarna kan 

ta del av utvecklingszoner genom kollegialt lärande. En del av förskollärarna menade att 

attityder finns inom digital kompetens då de ansåg att attityder påverkade arbetet. Det 

som alla förskollärare i studien hade gemensamt var att det fanns arbete med digitala 

verktyg inom verksamheten, sedan hur arbetet skedde varierade mellan verksamheterna. 

De förskollärare som uttryckte att det fanns en integration av IKT i verksamheten var 

även de som gav bredare definition på digital kompetens. Det var även de som uttryckte 

att det fanns en god relation till de IKT-ansvariga och kunde ta del av deras kunskap, det 

vill säga gå utanför sin egen zon för att ta del av kompetensen hos kapabla kamrater i en 

utvecklingszon. Däremot så lyfte de förskollärare som upplevde att de hade en bristfällig 

digital kompetens att de inte hade några direkta möjligheter till kompetensutveckling, då 

deras verksamhet inte var lika digitaliserad. 
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5.2. Ett kvalitativt arbete med IKT 

Samtliga förskollärare i vår studie har framfört att arbete med digitala verktyg sker i 

verksamheterna, dock så framkommer skillnader på hur integrerad IKT är i verksamheten 

samt tillgången till digitala verktyg. Samtliga förskollärare har talat om hur den digitala 

lärplattan har en central roll i dokumentation samt som digitalt verktyg för barnen att 

arbeta med. Det varierar även hur många lärplattor som finns tillgängliga i verksamheten 

samt hur tillgängliga de är för barnen. Jerry säger så här om lärplattan i verksamheten. 

Vi jobbar lite olika på avdelningarna här, men vi använder lärplattan väldigt 

mycket! Det kan vara språkutvecklande appar, göra sagor, filma, göra 

timelapse, skapa QR-koder och massa annat. (Förskollärare Jerry) 

Att integrera IKT i verksamheten visade en variation mellan verksamheterna och därmed 

hur arbete med digitala verktyg skedde. Tre av verksamheterna uttryckte att det fanns 

mellan sex till sju olika digitala verktyg som de använde ofta i sin verksamhet medan två 

av verksamheterna använde tre digitala verktyg. De digitala verktyg som förekom mest 

mellan verksamheterna var lärplattor, projektor samt robotar. Programmering var ett 

område som fyra av sex deltagande sa att de arbetade med på olika sätt där Felicia gav 

denna tanke. 

[…] det som vi jobbar med nu till och börja med är den mer fysiska delen som 

programmeringen handlar om. Den handlar om att se mönster och samband, 

flytta kroppen i siktningar, pilar och instruera varandra hur man ska göra. Sen 

efter det kan det användas på de robotar vi har här i verksamheten. 

(Förskollärare Felicia) 

I samtal om arbete med digitala verktyg så lyfter fyra av förskollärarna vikten av att vara 

trygg i sitt arbete och att inte vara rädda för att misslyckas. Genom intervjuerna framkom 

det en variation angående hur säkra de deltagande var i sin kunskap om arbete med IKT 

och de som uttryckte att de hade en bristande kunskap gav uttryck för att detta hade en 

påverkan på arbetet. Exempelvis nämnde Petter det här gällande sitt arbete med IKT. 

Men jag är mest bekväm med att använda paddan (lärplattan) men det är 

väldigt lite arbete med barnen, alltså vi har inte dem kunskaperna känner vi! 

(Förskollärare Petter) 

Den sista egenskapen som framkom under analysen som påverkade arbetet med IKT i 

förskolan var intresse och attityder mot användande av de digitala verktygen. Fem av sex 

deltagande uttryckte att de hade ett eget intresse av att arbeta med digitala verktyg i 

verksamheten och att detta underlättade för dem. Tre stycken nämnde att deras 
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erfarenheter med IKT har varit användbart i deras nuvarande arbete. Astrid beskriver 

vikten av intresse såhär. 

Såklart så har eget intresse en stor del av det (arbete med IKT) också, är man 

alltså trygg i det och tycker det är roligt och jag har ett intresse för det då är det 

lättare. (Förskollärare Astrid) 

Hans lyfter denna tanke vid diskussion om det egna intresset och intresse hos arbetslaget. 

Men jag tror att mycket ligger i eget intresse och okunskap och man är liksom 

lite rädd för det man inte riktigt kan. Många är ju livrädda för att göra fel, att 

det ska hamna någonstans i cyberspace och där man aldrig kan ta tillbaka det. 

(Förskollärare Hans) 

Det var fyra deltagande som lyfte att det fanns olika intresse och attityder inom arbetslaget 

när det gällde arbete med IKT. Tre av dem såg det som positivt då det tillförde mer 

diskussioner angående det arbete som faktiskt skedde med digitala verktyg i deras 

verksamheter.  

5.2.1. Sammanfattande analys av ett kvalitativt arbete med IKT 

I arbete med artefakter, vilket de digitala verktygen är enligt ett sociokulturellt perspektiv, 

är det nyttigt att kunna nyttja de resurser och möjligheter som redskapen erbjuder. Genom 

att ha mediering i åtanke så kan samspelet mellan användandet av de digitala verktygen 

och människors tänkande analyseras.  

Digitala verktyg är en del av den digitalisering som sker i vår moderna kultur och har 

varit del av skolas kultur under en kort period. Det började med digitalkameror och 

datorer till idag där det finns en mängd olika digitala verktyg, men dessa inte är 

tillgängliga i alla verksamheter. Dessa digitala verktyg ger möjligheter för de inom 

verksamheten att använda just den artefakten för att utforska sin miljö. Då förskolan ska 

sträva efter att vara en likvärdig verksamhet upplever vi det problematiskt att vissa 

verksamheter har möjligheten att använda fler digitala verktyg än andra. Detta resulterar 

i att barnen inte får samma möjligheter i deras verksamhets kulturella mediering. Dock 

behöver det finnas en kompetens hos förskollärarna om de ska vara en kapabel kamrat 

vars kunskap och kompetens barnen eller de andra i verksamheten ska kunna ta del av.  

Miljön är även av vikt då miljön behöver vara tillåtande och inspirera till att utforska med 

hjälp av de digitala verktygen. Det spelar ingen roll hur många digitala verktyg som 

verksamheten har som resurs om de digitala verktygen inte får en roll i verksamhetens 

miljö som tillåter utforskande och där barnen har åtkomst. Miljöerna behöver ge 
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möjlighet till ett gott situerat lärande där miljöerna är lämpliga för de aktiviteter som ska 

ske. Eftersom digitala verktyg kan användas till en mängd olika aktiviteter bör det 

resultera i att miljöerna kan utformas på en mängd olika sätt beroende på vad som 

efterfrågas. Det framkommer även som en viktig punkt för många av förskollärarna att 

det ska finnas en trygg miljö där både förskollärare och barn kan utforska med hjälp av 

de digitala verktygen. Argumentationen för att en trygg miljö bör finnas är att de som 

befinner sig i verksamheten får då möjligheten att utgå från sitt eget intresse och vara 

trygga och säkra i sitt utforskande utan att behöva vara rädda för misslyckande.  

5.3. Stöd och möjligheter för kompetensutveckling 

Fem av sex deltagande nämnde att de hade en IKT-ansvarig på verksamheten och att det 

var främst de som tog del av fortbildning. IKT-ansvariga skulle sedan föra vidare 

kunskaperna till arbetslagen vid vilket deltagarna hade varierande åsikter. Felicia gav 

detta exempel gällande deras IKT-ansvarig. 

Alltså dem förklarar gärna på ett naturligt och enkelt sätt och försöker göra det 

begripligt och ta bort det är att det ska vara svårt. De försöker ge oss verktygen 

och ta bort den här rädslan att misslyckas. (Förskollärare Felicia) 

Däremot gav Astrid detta som svar gällande deras IKT-ansvariga. 

Men jag upplever att det inte når ut till resterande personal för vi har en 

barnskötare som går… det blir lite så att om man lägger ansvar på en person 

så tar den personen allt ansvar… så systemet funkar inte riktigt där! 

(Förskollärare Astrid) 

Två av deltagarna var själva IKT-ansvariga där den ena lyfte fördelen med deras roll då 

de kan förklara för arbetslaget på ett mer anpassat sätt. Dock upplevdes det att de behöver 

få tid för att få föra vidare kompetens och kunskapen till personal i verksamheterna. 

Genom att få tid att sitta ner och diskutera med arbetslagen kan arbete med IKT utvecklas 

gemensamt vilket var viktigt då det ökar intresset om alla är delaktiga i vad som sker och 

vad som ska prioriteras. 

Kompetensutveckling kan inte bara ske genom IKT-ansvariga utan fyra av deltagarna 

nämnde även nätverksträffar, kollegialt lärande, fortutbildning eller internet som källor 

för kompetensutveckling. Det var en variation på hur deltagarna kunde gå till väga för att 

få ta del av dessa möjligheter. Nätverksträffar var en möjlighet som de själva inte kunde 

styra över hur ofta eller när det skulle ske och problemet framkom att nätverksträffar kan 
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infalla när förskolläraren inte är tillgänglig. Att ta del av fortutbildning framkom vara upp 

till förskolläraren att argumentera med förskolechefen där Jerry förklarar det så här. 

[…] men då hade vi i alla fall olika små seminarium eller utbildningar där man 

kunde anmäla sig i kommunen… och där var bland annat hur man gör QR-

koder eller hur man jobbat digitalt. Sen tror jag mycket väl att vi skulle få gå 

fortutbildningar om vi önskade det om vi pratade med vår chef. (Förskollärare 

Jerry) 

Lena lyfter hur det kan vara problematiskt att det är förskolecheferna som har kontroll 

över vilken fortutbildning som erbjuds genom detta uttalande. 

Vi har närverksträffar där förskollärare och pedagoger träffas varannan vecka. 

Då träffas vi från fyra förskolor och vi alla önskade att ha IKT eller digitala 

verktyg som utvecklingsområde, men det fick vi avslag från ledningen då det 

inte tyckte att det skulle vara så prioriterat. (Förskollärare Lena) 

5.3.1. Sammanfattande analys av stöd och möjligheter för fortsatt utbildning 

Genom det kollegiala lärandet kan förskollärare utbyta kunskaper, analysera och granska 

både sin egen undervisning och arbetslaget. Vi uppfattade att en del av deltagarna inte 

tyckte att IKT-ansvarigas kompetens och erfarenhet fördes vidare till resten av 

arbetslaget. De förskollärare vi intervjuade som var IKT-ansvariga uttryckte sig om att 

det fanns tid att dela med sig av sin kunskap men inte tillräckligt och att det inte var 

prioriterat i arbetslagsträffarna. Vi upplever att det kan skapa ett hinder då kunskapen och 

kompetensen hos de IKT-ansvariga inte nödvändigtvis sprids vidare till resten av 

arbetslaget och därmed påverkas deras arbete med IKT. Tidspress är något som är vanligt 

förekommande i verksamheten, och prioriteras inte tid till att sprida digitalkompetens 

under arbetslagsträffar kan det var problematiskt att finna tid till att sprida det. I det 

sociokulturella perspektivet så är lärande situerat och äger rum i olika specifika 

situationer som tillämpar sig bäst för det lärandet. Därför är t.ex. arbetslagsträffar eller 

nätverksträffar bra miljöer för kompetensutveckling eftersom de tenderar att bjuda in för 

diskussioner eller utbyte av erfarenheter. Förskollärarna i vår studie uttryckte att de vill 

ha mer kompetensutveckling och ha fler nätverksträffar eller fortbildning då de kan 

utveckla sin digitala kompetens i specifika miljöer. Problemet med nätverksträffarna var 

enligt en del förskollärare att de oftast inföll när förskollärarna inte var tillgänglig. En 

förskollärare antydde att det var chefernas beslut vilken fortbildning förskollärna skulle 

delta. Här var digital kompetens inte ett prioriterat område för cheferna vilket kan 

resultera i en antydan hos förskollärarna att arbetet med digitala verktyg inte anses viktigt. 
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Möjligheter för kompetensutveckling var därmed något som samtliga förskollärare 

upplevde behöver vara tillgängligt. Argumentationen var därför att om barnen ska få 

möjlighet till att utveckla sin digitala kompetens är det en fördel om förskolläraren är 

säker och trygg i sitt arbete då det kan ge större variation och flexibilitet inom IKT-arbete. 

5.4. Styrdokumentens roll och några förskollärares 

förväntningar 

När vi frågade deltagarna om hur de ser på de mål och riktlinjer angående arbetet med 

digitala verktyg så berördes båda den nuvarande läroplanen och den som komma skall. 

Den generella åsikten om målen som berörde de digitala verktygen i den nuvarande 

läroplanen var att målen var inte tydliga och har en liten roll. Det står teknik i läroplanen 

men det är tolkningsbart över hur det ska användas i verksamheten och i 

dokumentationen. Lena beskrev sina tankar om målen som berörde teknik i dagens 

läroplan såhär. 

Det har varit lite i skymundan det här med digital teknik i dagens läroplan. Det 

har varit att man kunnat tolka det som man bör jobba med det, men behöver 

inte och därmed väljer kanske folk att inte arbeta med det. (Förskollärare Lena) 

Samtliga förskollärare uttryckte glädje gällande de nya mål som berörde digitala verktyg 

och digital kompetens i den kommande läroplanen då de upplevde att målen var bra och 

att de hade förtydligats. Därmed sätts det press på förskollärare och cheferna då resultatet 

blir att IKT är ett viktigt område som behöver kontinuerligt utvecklas. Jerry gav ett 

exempel angående sin uppfattning om målen i den kommande läroplanen såhär. 

Jag tycker målen blir bättre framöver för dem trycker mer på digitalisering i 

den kommande läroplanen. I den kommande läroplanen så står det klart och 

tydligt att det är detta vi ska jobba med. Att detta är en del av barnens nutid 

och vi måste arbeta mer med det för det är även deras framtid. (Förskollärare 

Jerry) 

Två av förskollärarna i studien uttryckte även sin oro om att det saknas både kompetens 

och verktyg för att uppfylla målen. Felicia uttryckte sig på detta viset. 

Min spontana tanke när jag läser den nya läroplanen är att nu måste vi skaffa 

oss kunskaper! Nu har vi andra krav på oss och vi måste förmedla till cheferna 

att vi saknar kunskaperna. Att vi behöver verktyg och utbildning! 

(Förskollärare Felicia) 
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Det var en av de intervjuade som var missnöjd med både dagens läroplan och delvis den 

kommande för att det inte tryckte på de digitala begreppen ännu mer och Astrid uttryckte 

sig såhär. 

Jag tycker det som finns just nu har en väldigt liten roll och man måste själv 

tolka det var man ska sätta in det! Det finns inte skrivet och likadant är det med 

den nya tyvärr. Jag förstår inte riktigt varför det kom med lite tydligare.  Vi 

har inte kunnat koppla aktiviteter till digitala verktyg som vi har velat, och där 

tror jag det kommer bli en förvirring för förskollärare och pedagoger som 

kanske kommer tänka, ska vi jobba med det eller inte. (Förskollärare Astrid) 

5.4.1. Sammanfattande analys av styrdokumentens roll och några förskollärares 

förväntningar 

I det sociokulturella perspektivet finns uppfattningen att om mål och kriterier är 

tillräckligt begripliga och drivande så kan de påverka utvecklingen, på samma sätt som 

lärande påverkar utvecklingen. Är målen tillräckligt begripliga och tillgängliga blir det 

lättare att ta sig an dem. Tillgängligheten är stor då alla har tillgång till läroplanen, men 

de behöver även vara begripliga. Genom samspel med arbetslaget upplevde 

förskollärarna att de kunde diskutera målen och kopplade det till verksamheten och sitt 

arbetssätt. Majoriteten av förskollärarna i studien ansåg att målen som berörde arbetet 

med IKT i den nya läroplanen har blivit tydligare än i den nuvarande läroplanen. 

Förskollärna syftade på att de var nöjda med att de hade en bättre bild av vad de skulle 

arbeta med och vilka mål de ska arbeta utifrån. Men dem kände även en press då vissa av 

förskollärna ansåg att de behövde mer kompetens och verktyg för att uppnå målen. En 

förskollärare gav en antydan till att målen inte har förtydligats tillräckligt och att det 

fortfarande kommer bli en förvirring bland arbetslaget på hur man ska tolka de nya målen.  

Med tydliga och konkreta mål upplever förskollärarna att de kan ta inspiration från 

styrdokumenten i skapande av en digital miljö och aktiviteter. Deltagarna lyfter hur viktig 

trygghet är och hur tydliga mål ger möjligheten att ta stöd och känna ökad säkerhet. 

Utvecklingszoner kan vara av nytta när den kommande läroplanen ska implementeras, då 

de som upplever att de är trygga i målen kan ge stöd och utveckla arbetslaget. 
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6. Diskussion 

Syftet med vår studie var att genom kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer att undersöka hur några förskollärare upplever digital 

kompetens, hos sig själv samt i verksamheten och hur deras upplevelser av digital 

kompetens kan påverka deras arbete med IKT. I följande kapitel kommer diskussionen 

att presenteras. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt kommer att föras fram i 

relation till resultat och analys. Avslutningsvis redogörs en slutsats följt av förslag till 

vidare forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultat och analys att diskuteras med kopplingar till 

tidigare forskning och ett sociokulturellt perspektiv. Det som framkom som väsentligt var 

hur begreppet digital kompetens kunde definieras och vilka egenskaper som kunde läggas 

in i begreppet. Vidare diskuteras hur arbete med IKT kan se ut och hur tillgången till 

digitala verktyg skiljer sig åt mellan verksamheter och hur detta kan påverka strävan om 

en likvärdig förskola. Avslutningsvis diskuteras den önskan som har framkommit i vår 

studie av tillgång till kompetensutveckling av förskollärare och varför detta kan behövas. 

6.1.1. Några förskollärares upplevelser av digital kompetens 

En av forskningsfrågorna i vår studie var hur några förskollärare upplevde sin egna 

digitala kompetens. Det som framkom genom vår fenomenologiska analys var att 

essensen av digital kompetens för de förskollärare som deltog i studien var arbete med 

digitala verktyg ska ske på ett korrekt och lämpligt sätt. Det som var intressant här var att 

det var den enda gemensamma egenskapen av de sex deltagande, men att det sedan fanns 

en relativt stor skillnad mellan hur mycket egenskaper de la in i begreppet. Då det fanns 

ett stort spann av olika egenskaper som förskollärare förknippade med digital kompetens 

kan det argumenteras att stödja tanken om digital kompetens som ett gränsöverskridande 

begrepp. Både Jansen m.fl. (2013) och Ilomäki m.fl. (2013) lyfter även denna tanke då 

de argumenterar att digital kompetens tar grund ur olika discipliner och därmed kan få 

olika mening beroende på kontexten. De stödjer även tanken av att attityder finns inom 

den digitala kompetensen vilket några av de deltagande förskollärarna presenterade i form 

av nyfikenhet, trygghet och intresse.  
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Förskollärarnas syn på sin egen kompetens varierade stort, då de som hade integrerat IKT 

i verksamheten upplevde sig själva som mer säkra i sitt arbete och de som knappt använde 

digitala verktyg uttryckte en osäkerhet och rädsla av att misslyckas. De 

förskoleverksamheter vars miljöer IKT är integrerat i kan vi tolka skapar en möjlighet för 

kompetensutveckling som vi kan koppla till ett situerade lärande. Det var även dem 

förskollärarna som upplevde sig ha en god relation till sitt arbetslag och IKT-ansvariga 

och har större tillfälle att nyttja utvecklingszoner. Om dessa utvecklingszoner inte finns 

tillgängliga inom verksamheten kan det upplevas problematiskt då lärande förekommer 

genom bland annat interaktioner enligt ett sociokulturellt perspektiv. Forsling (2011) 

stödjer tanken att förskollärares brist på kompetens och erfarenhet av arbete med IKT kan 

ge negativa påföljder på barnens egna digitala kompetensutveckling samt motivation. 

Detta då utan god digital kompetens blir förskolan inte ett komplement till hemmet som 

ger barnen andra möjligheter i användandet av digitala verktyg, utan kan då resultera i 

lek som oftast sker med digitala verktyg i hemmet. 

Då förskollärare som deltog i studiens definition av digital kompetens skiljer sig från 

Skolverkets (u.å.) definition tolkar vi att det kan leda till förvirring och otrygghet som 

några av de deltagande förskollärarna även har uttryckt. Det kan tänkas leda till en 

missuppfattning i arbete med IKT samt vara ett hinder för skapandet av en digital 

likvärdighet inom förskolan som är ett mål i den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet (Skolverket 2017a). Ur ett sociokulturellt perspektiv så behöver målen vara 

tydliga och begripliga för att det ska bidra till en ökad utveckling, är målen dock otydliga 

och leder till förvirring kan detta istället stjälpa utvecklingen.  

6.1.2. Upplevelser av arbete med IKT i förskolans verksamhet 

Förskollärarna som deltog i undersökningen gav flera exempel på hur de arbetade med 

digitala verktyg som de hade tillgång till samt deras upplevelser. De förskollärare som 

gav en bred tolkning av digital kompetens upplevde även arbetet med digitala verktyg 

som utmanande och givande. Anledningen till att arbetet sågs utmanade och givande var 

för att det presenterade flera nya möjligheter inom en mängd ämnen som de upplevde 

barnen var intresserade av. Då dessa artefakter har inom sig kulturella kontexter och 

förväntningar låter de barnen få möjlighet att tolka deras miljö. Men det framkom i våra 

analyser att utbudet av digitala verktyg kunde skilja sig mellan verksamheterna. De 

förskollärare som upplevde att IKT var integrerat i verksamheten lyfte att barnen hade 
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tillgång till olika digitala verktyg i verksamheten under större delar om inte hela dagen. 

Däremot var det tvärtom för de förskollärare ansåg sig ha en bristande kompetens då de 

inte var trygga i att låta barnen använda alla digitala verktyg om dem upplevde sig själva 

inte ha kompetens eller kunskap att använda det digitala verktyget. De förskollärare som 

upplevde sig själva ha en god digital kompetens uttryckte att det var därför som de kunde 

arbeta tryggt och utforskande med de digitala verktygen tillsammans med barnen. 

Däremot lyfte de förskollärare som upplevde sig själva ha en bristande digital kompetens 

att det påverkade arbetet med digitala verktyg på ett negativt sätt. Detta då de inte kunde 

ge fler möjligheter för barnen att utveckla digital kompetens eller erfarenheter av arbete 

med olika digitala verktyg.  

Yuksel-Arslan, Yildirim och Ross Robin (2016) tar även upp den tanken de deltagarna i 

deras studie uttryckte att det var dem själva som var det största hindret då de upplevde 

sig själva att ha en bristande kompetens. Andra hinder som framkom i deras studie var 

tillgång till teknik, klassrummens storlek och miljö samt tidsbrist. Dessa faktorer var 

något som även förskollärarna i vår studie uttryckte var problematiska och som skiljde 

sig åt mellan verksamheterna. Enligt Skolverket (2018b) så ska förskolan arbeta med att 

lägga grunden för att barn ska tillägna sig de kunskaper som krävs för att utvecklas och 

vara verksamma i vårt moderna samhälle. Är då inte miljöerna utformade så att barn får 

tillgänglighet till de digitala verktygen eller inte lämpliga för ett situerat lärande kan det 

försvåra barnens skapande av digital kompetens.  

Kjällander (2016) skriver i sin studie att det är förskollärarna som kreativt och intresserat 

utforskar det vidgade digitala gränssnittet tillsammans med barnen. Då det är 

förskollärarna som iscensätter och skapar förutsättningar och därmed didaktiskt designar 

för barns lärande med digitala lärplattor. Digitala lärplattor var den artefakt som samtliga 

förskollärare i vår studie sa att de arbetade med och det var även den artefakt som de 

flesta upplevde sig trygga att arbeta med. Men vi anser att det inte räcker att förskollärare 

är trygga med lärplattor och inte anser sig själva ha kompetens med andra digitala 

verktyg. Argumentationen för vår tanke är att enligt den kommande läroplanen för 

förskolan (SKOLFS 2018) ska förskollärare ansvara för att varje barn får använda digitala 

verktyg som stimulerar utveckling och lärande. Varje digitalt verktyg har inom sig olika 

möjligheter och kan användas inom olika områden. Om förskolan ska sträva att uppnå en 

likvärdig digitalt arbete i verksamheterna kan det då argumenteras för att kompetens för 
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flera digitala verktyg krävs. Även då att förskollärare behöver vara öppna och orädda i 

sin utveckling av flera kompetenser inom den nuvarande digitaliserade förskolan. 

6.1.3. Önskan om kompetensutveckling 

En önskan som framkom under intervjuerna från samtliga deltagande förskollärare var att 

kompetensutveckling behöver vara tillgängligt då den digitala utvecklingen sker snabbt 

och nya digitala verktyg blir tillgängliga för verksamheterna. Dock framkom det att 

tillgång till kompetensutveckling samt hur prioriterat IKT var skiljde sig åt mellan 

verksamheter. Som nämnt innan har IKT-ansvariga en stor roll för den digitala 

kompetensutveckling som sker inom arbetslaget då det är främst dem som får tillgång till 

fortbildning. De deltagande förskollärare som var själva IKT-ansvariga gav intrycket att 

de kan behöva mer tid för att verkligen kunna dela med sig av sin kunskap och hjälpa de 

andra i verksamheten för att de sedan ska kunna göra det själva. Andra deltagande lyfte 

att de inte alls kunde ta vara på den utvecklingszon som de andra gav uttryck för då den 

goda relationen till IKT-ansvarig inte fanns. Men IKT-ansvariga är inte det enda sättet att 

utveckla sin kompetens då flera lyfte att de hade tillgång till fortutbildning genom 

exempelvis nätverksgrupper eller workshops. Dock så framkom det att inte alla 

förskollärare i vår studie hade full tillgång till dessa tillfällen då ledningar inte ansåg IKT 

som ett prioriterat område. Hernwall (2016) lyfter i sin studie att de deltagande upplevde 

att de behövde mer stöd från kommun och förskolechef då de själva ansågs sig ha 

bristande erfarenhet och kompetens för att använda de digitala verktygen på ett korrekt 

sätt. 

En annan vinkel är att se på den lärarutbildning som förskollärare får där de ska komma 

förberedda ut i verksamheter efter en färdig lärarutbildning. Detta är särskilt relevant för 

vår studie då fyra av sex deltagande blev klara med sin lärarutbildning för senast fyra år 

sedan. Reneland-Forsman (2011) lyfter att digital kompetens kan vara ett sällsynt inslag 

i lärarutbildningen där en anledning är att IKT är ett relativt nytt inslag i förskolan. 

Resultatet blir att den kunskap och erfarenhet studenterna får sker under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Om det finns en skillnad, så som vi har upplevt i vår 

studie, i hur pass integrerad IKT är i verksamheten kan detta då även resultera i 

kompetensskillnader och stora skillnader i erfarenheter som studenter får i utbildningen. 

Det kan då påverka studenternas syn på vikten av digital kompetens i förskolan samt 
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motivation i sin egen kompetensutveckling som blir allt mer betydelsefullt i vårt moderna 

samhälle.  

6.2. Slutsats 

Syftet med det här arbetet var att undersöka förskollärares syn på sin egna digitala 

kompetens samt arbete med IKT i förskolan. Frågeställningarna i relation till syftet är: 

Hur upplever några förskollärare sin digitala kompetens? Hur upplever några 

förskollärare att deras digitala kompetens påverkar hur de arbetar i förskolans 

verksamhet? Hur upplever förskollärare arbete med IKT? Frågeställningarna har 

besvarats i resultatet, analyserats samt diskuterats. 

Slutsatserna som vi har kommit fram till i vår studie är att det finns en variation i hur 

förskollärare ser på sin egna digitala kompetens. Variationen kan exempelvis bero på 

egna intressen, ens attityder till arbete med IKT, tillgången till kompetensutveckling eller 

ens utbildning. Vi upplever att det finns en tydlig koppling mellan hur förskollärare ser 

på sin egna digitala kompetens samt hur de väljer att arbeta med IKT. Argumentationen 

är att de förskollärare som upplevde sig som trygga och säkra i sin digitala kompetens 

och sitt arbete med IKT, gav en bredare förståelse över vad digital kompetens och arbete 

med IKT kan innehålla. Vi kunde se ett samband mellan att de som upplevde sig själv 

som säkra i sitt arbete med IKT och i sin digitala kompetens gav ett bredare utbud av 

möjligheter för barnen att utveckla deras digitala kompetens. Dock så behöver vi ha i 

åtanke att detta är endast baserat på förskollärarnas perspektiv och inte undersökt genom 

exempelvis observationer. Förskollärarna upplevde arbete med IKT gav större 

möjligheter inom ämnesarbete då de var villiga att undersöka med barnen men var även 

öppna för misslyckande. De förskollärare som gav oro för misslyckande och att de hade 

en bristfällig kompetens uttryckte att arbete med IKT var något som de inte var bekväma 

med. Vilket kunde resultera i att barnen inte fick tillgång till de digitala verktygen eller 

möjlighet att utforska de digitala möjligheterna då förskollärarna inte vågade ge dem 

möjligheterna till barngruppen. 

Det framkom en bristfällig digital likvärdighet mellan verksamheters arbete med IKT 

samt tillgången av digital kompetens inom verksamheter. Vi har även dragit slutsatsen att 

digital kompetens kan ses som ett gränsöverskridande begrepp som behöver förstås i 

kontexter. Det faktum att det var en relativt stor skillnad mellan förskollärares definition 
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av digital kompetens, både mellan sig själva men även till skolverkets definition kan vara 

alarmerande. Anledningen till att det kan vara alarmerande är att om det finns skillnad 

mellan hur digital kompetens definieras mellan verksamheter så kan den digitala 

likvärdigheten vara svår att uppnå.  

Den här uppsatsen har varit ett fokus för oss nu i ett par månader där vi började med 

uppsatsplanen under vårterminen och har färdigställt arbetet under höstterminen. Vi tog 

oss an ämnet då vi har ett personligt intresse men även då det är ett ytterst relevant ämne 

som är i fokus i flera aktuella debatter. Det kommer även vara ett stort fokusområde när 

vi väl kommer ut i verksamheterna som utbildade förskollärare. Den här uppsatsen har 

gett oss en bredare definition av vad digital kompetens kan vara men även en respekt för 

att det är ett levande begrepp som kan komma att ändras i den snabba utveckling som 

sker i digitaliseringens framväxt. Vi har utvecklat en förståelse för den 

kompetensutveckling som kan ske inom verksamheter men även den skillnad som 

existerar mellan verksamheter. Men om vi ska uppnå en digitalt likvärdig förskola så 

behöver ledningar, kommuner och förskolechefer prioritera IKT då digitaliseringen 

fortsätter i skolans verksamheter. 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Ett resultat av detta arbete är att digitalisering sker under en snabb period och att det kan 

skapa klyftor mellan verksamheten och policydokument. Med det i tanke kan det vara 

relevant att undersöka när den nya läroplanen är implementerad hur processen har gått 

till samt skillnader eller konsekvenser. Då borde det bli tydligare hur förskolor arbetar 

med tydligare mål där förskollärare kan känna sig säkrare i styrdokumenten. 

Ett annat område som vi känner skulle vara relevant att studera är hur digitalt likvärdig 

förskolans verksamhet är. Detta med anledning av att vi har upplevt att det finns en stor 

skillnad i utbud av digitala verktyg samt kompetensutvecklingsmöjligheter. En sådan 

studie borde dels svara på eventuella konsekvenser som kan framkomma av en icke 

digitalt likvärdig förskola. Men även hur ledningar, kommuner och förskolechefer väljer 

att prioritera IKT och hur det i sig påverkar förskolans verksamhet och arbetslagens 

möjligheter. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 

Missivbrev 

Vi vill först tacka er för att ni har visat intresse och tagit er tid för att delta i vår studie. 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Olof Mattsson och Gustav Strand som läser sjunde terminen 

på förskollärarutbildningen vid Kristianstads Högskola.  Vi skriver just nu vårt 

examensarbete på 15 hp.  

Studien vi ska göra är att undersöka hur förskollärare ser på digitala kompetens och arbete 

med digitala medel där vi kommer ha intervjuer med förskollärare som metod. Syftet med 

andra ord är att undersöka hur den enskilda förskolläraren upplever digital kompetens, 

hos sig själv och i verksamheten samt hur arbete med digitala medel utförs. 

Intervjun kommer att ha en ljudupptagning där vi båda närvarar vid intervjun, en av oss 

utför intervjun medan den andra sköter anteckningar samt ljudupptagning. Intervjun 

kommer att ta ungefär 30 min. Varför vi har valt just detta område är på grund av 

digitaliseringens framväxt i förskolans värld och att det ställs nya krav och mål på 

verksamheter. Målet med studien är att ge en tydlig bild över hur förskollärare upplever 

digital kompetens och deras upplevelser av arbete med digitala verktyg. Undersökningen 

kommer att äga rum mellan v.36–44. 

Som forskare har vi skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som vi 

måste följa: 

1. Ni bestämmer över er medverkan och ni får närsomhelst välja om ni vill 

avbryta er medverkan och intervjuer. 

2. Namn på er eller förskolan kommer inte att presenteras i själva C-uppsatsen 

eller i muntliga presentationer om studien. 

3. Intervjuerna kommer att ljud-inspelas. Efter allt material har transkriberats och 

analyserats kommer detta att raderas. 

4. All information om deltagarna och allt material vi samlar in kommer bara 

användas för studiens ändamål  

Eftersom det är bara förskollärare vi vill intervjua så kommer ingen dokumentation eller 

observation på barnen behövas.  
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Arbetet kommer att senare publiceras genom Kristianstad högskola.  

Med vänliga hälsningar 

Gustav Strand, gustav.strand94@gmail.com 

Olof Mattsson, mattssonolof93@hotmail.com 

Handledare: Björn Cronquist, bjorn.cronquist@hkr.se  

8.2. Bilaga 2 

Intervjufrågor: Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

Hur länge har du arbetat i denna verksamhet? 

Har arbete med IKT och digital kompetens förändrats över den period du arbetat i 

verksamheten? 

Har du arbetat inom denna kommun hela tiden? Skillnader? 

Vilken ålder har de barn som du arbetar med i verksamheten? 

1. Hur skulle du beskriva ert arbete med IKT? Ge gärna exempel på hur ni gör. 

2. När ni arbetar med IKT, är det planerat arbete eller kan det även ske spontant? 

Om båda upplever du att det finns någon skillnad mellan dem? 

3.  Arbetar ni med det i speciella ämnen/områden eller är det ämnesövergripande? 

4. Är ni alltid medverkande när det är arbete med IKT i verksamheten? T.ex. om 

barnen sitter med lärplattor eller andra digitala medel. 

5. Hur skulle du definiera begreppet digital kompetens? 

6. Hur skulle du vilja beskriva din egna digitala kompetens?  

7. Vad skulle du vilja säga är viktigast inom digital kompetens för en 

förskollärare? Ge tre exempel.  

8. Upplever du att det finns något samband mellan hur du ser på din egen digitala 

kompetens och ditt arbete med IKT i verksamheten?  

9. Tycker du att ni har tid och medel i verksamheten för att kunna göra det ni vill 

eller skulle kunna göra inom IKT? 

10. Vad är dina tankar angående de mål och förväntningar som finns i läroplanen 

när det gäller digital kompetens och IKT? 

11. Hur ser det ut om ni vill ha stöd eller fortsatt utbildning inom IKT och digital 

kompetens?  

12. Finns det möjligheter för att kunna utbyta erfarenheter och kunskaper med andra 

verksamheter inom kommunen? 

13. Är det något mer du känner att du vill tillägga som du inte fått möjlighet till 

tidigare? 
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