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Sammanfattning 

För att ge barn möjlighet att utveckla digital kompetens behöver förskollärare ha kunskap och 

intresse att arbeta med digitala verktyg i förskolan. Vi lever i en värld där digital kompetens 

behövs eftersom samhället till stor del fungerar digitalt. Av den anledning har vi valt att göra 

en undersökning med syfte att skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan. För att nå 

syftet använder vi oss av följande frågeställningarna “vad innebär digital kompetens för 

förskollärare” samt “hur kan användandet av digitala verktyg enligt förskollärare bidra till barns 

lärande och utveckling”. Det kommande förslaget för revidering av förskolans läroplan 

framhäver att barn skall ha möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och det är 

förskollärarnas ansvar att i sin undervisning möjliggöra för detta. 

 

I studien presenteras tidigare forskning och annan litteratur som belyser styrdokument och 

riktlinjer, dessutom förskollärares kunskaper om digitala verktyg samt barns lärande genom 

digitala verktyg. 

 

Vi har valt en kvalitativ metod som genomförs genom fokusgruppssamtal. Fokusgruppssamtal 

har som syfte att fördjupa en kunskap genom diskussion mellan flera deltagare, i det här fallet 

för att synliggöra hur förskollärare resonerar kring digital kompetens i förskolan. 

 

Resultatet visar att förskolläraren behöver vara intresserade och motiverade att använda digitala 

verktyg i förskolan. Förskollärarens kunskaper kring verktygens användningsområde samt 

möjligheter påverkar möjligheterna för barns lärande genom digitala verktyg. Resultatet visar 

även att förskollärarna anser det vara viktigt att arbeta med digitala verktyg för att ge barn de 

kunskaper som kommer att behövas för kommande skolgång och arbetsliv. Vidare visar 

resultatet att förskollärarna ser det lustfyllda lärandet som drivkraften i arbetet där barns 

erfarenheter och intressen är utgångspunkten. Förskollärarna har flera mål när de medierar med 

digitala verktyg, där ämneskunskaper utvecklas genom kommunikation och samspel mellan 

barn. 
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INLEDNING  

Den snabba utvecklingen av digitalisering i samhället har givit människan helt nya möjligheter 

att söka information via internet. Idag är vägarna korta om det är något man vill ta reda på och 

det har öppnat upp helt nya möjligheter att bilda kunskap. Statens medieråd (2010) redovisar 

barns medievanor i hemmet och rapporten visar att användandet och tillgången av medier går 

ner i åldrarna. 2012/2013 presenterades det att 7% av 0-1 åringar spelade spel på surfplattor, 

året efter hade användandet ökat till 26%. Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har 

inverkan på förskolans verksamhet och förskollärarens uppdrag. Det gör att vi anser 

ämnesområdet mycket intressant och högst aktuellt för oss som blivande förskollärare. 

Vi lever i ett samhälle där digital kompetens efterfrågas och den 7 juni 2012 tog regeringen 

beslut om att tillsätta en digitaliseringskommissionen som  strategiskt skulle analysera behovet 

av att utveckla digital kompetens. Utgångspunkten för den strategiska analysen handlar om att 

tidigare forskning visar att hälften av arbetstillfällen kommer att försvinna på grund av ett allt 

mer digitalt och automatiserat samhälle. Samtidigt som arbetstillfällen minskar räknar EU med 

att det kommer saknas en miljon människor med de it kunskaper som samhället kommer 

efterfråga (Regeringen 2015). Att ha digital kompetens är avgörande för att möta framtidens 

arbetsliv, dels för att möta de stora utmaningar som kommer med att yrken digitaliseras men 

också för att möjliggöra framväxten av nya jobb, verksamheter och företag. Skolverket har 

2018 lagt in ett remissförslag till regeringen för revidering kring digital kompetens i förskolans 

läroplan. Förslaget har som syfte att skapa en röd tråd i utbildningen att utveckla de färdigheter 

som idag krävs för att verka i ett allt mer digitaliserat samhälle (Skolverket). Med hjälp av 

remissförslaget och tidigare forskning vill vi undersöka vad digital kompetens innebär för 

förskolläraren. Enligt oss är det ett högaktuellt ämnesområde där vår studie kan bidra till att 

skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan och hur digitala verktyg används för att 

bidra till barns utveckling och lärande. 

Bjurulf (2013, s. 15) beskriver att digitaliseringen som något snabbt och föränderligt som både 

barn och vuxna ständigt möter i sin vardag. Saar och Löfdahl (2004, s. 27) förklarar att 

förskolans innehåll och strukturer skapas av hur pedagoger tolkar och förstår läroplansmålen. 

Pedagogernas olika tolkningar av målen gör att iscensättningen skiljer sig mellan förskolor, 

vilket medför att det finns faktorer som möjliggör eller begränsar barns kunskapsbyggande. 

Kjällander (2013) har genom sitt forskningsprojekt “APPKNAPP - peka, lek och lär i 

förskolan” studerat hur barns lärande processer påverkas av digitala verktyg med utgångspunkt 

ur läroplanens revideringar, samt de digitala verktygens allt mer självklara plats i förskolans 

verksamhet. Kjällander menar att det behövs en mer nyanserad diskussion om utvecklingen för 

att förstå hur den påverkar barns lärande.  

Grunden för denna studie bottnar i ovanstående utgångspunkter samt våra egna erfarenheter 

som yrkesverksamma i förskolan. Vårt intresse för att undersöka digitala verktyg i förskolan 

uppkom när vi tog del av information i forum på sociala medier och nyhetsreportage kring 

förskolans digitalisering. Där upplevde vi digitaliseringen som splittrad och att det fanns ett för 

och emot av implementeringen av digitala verktyg i förskolan. Vi vill med denna studie 

undersöka vad digital kompetens kan innebära i förskolan för att skapa mer kunskap i ämnet. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan. 

Frågeställningar 

 Vad innebär digital kompetens för förskollärare? 

 Hur kan användandet av digitala verktyg enligt förskollärare bidra till barns lärande och 

utveckling? 

Nyckelord 

Digital kompetens, digitala verktyg, förskola, förskollärare, barn 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Avsnittet presenterar tidigare forskning och annan litteratur som är aktuell för studien. I 

avsnittet behandlas styrdokument och riktlinjer, forskning på förskollärares kunskaper av 

digitala verktyg samt barns lärande genom digitala verktyg. 

Styrdokument och riktlinjer  

Det svenska utbildningsväsendet gjorde 2010 förtydliganden kring teknik i läroplanen för 

förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2011 (Skolverket 2015). Läroplan för förskolan (Lpfö 

98, rev. 2016) anger att förskolan skall lägga grunden för att ge barn de kunskaper de behöver 

för att verka och leva i det moderna samhället. År 2017 gav regeringen Skolverket uppdraget 

att se över förskolans styrdokument för att förändra och förtydliga förskolans uppdrag på många 

olika områden. Ett av områdena handlar om digitaliseringen i förskolan. Remissförslaget anger 

att förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens för att ha 

möjlighet att förstå den digitalisering de möter i sin vardag. Undervisningen ska även ge barnen 

möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att på 

sikt kunna värdera information genom att se möjligheter och förstå risker.  

Förslaget till den reviderade läroplanen 2018 tydliggör förskollärarens uppdrag kring digitala 

verktyg i förskolan. Förslaget anger att barn i förskolan skall få möjlighet att använda digitala 

verktyg på ett sådant sätt som stimulerar deras utveckling och lärande.  

Förskollärares kunskap och attityder kring digitala verktyg 

För att barn tidigt skall få erfarenheter om digital kompetens menar Forsling (2011 s. 81) att 

förskollärare behöver förstå vad begreppet innebär. Forsling menar att förskollärare skulle 

kunna se digital kompetens utifrån tre aspekter. Den första är inlärningsaspekten, där 

användandet med digitala verktyg skulle kunna ge variation och förändring i förskolans 

arbetssätt. Det skulle kunna betyda att pedagoger kan använda IKT för att anpassa 

undervisningen för att till exempel stötta barn med särskilda rättigheter. Den andra aspekten är 

arbetslivsaspekten, utifrån att förskolan skall förbereda barn inför deras framtida yrkesliv. Den 

tredje aspekten handlar om demokratiaspekten, att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. 

De tre aspekter som Forsling beskriver är en framåtsyftande kunskap, med andra ord är barn en 

blivande medborgare. Dock lägger inga av dessa tre aspekter någon vikt vid det lustfyllda 

användandet, utan fokuserar mer på vad det i framtiden kan generera för färdigheter. Forsling 

(s.83) menar att den största utmaningen för förskollärare blir att se lärandet ur ett nytt och 

annorlunda perspektiv, tillsammans med barn i den interaktiva lärandemiljö som datorn 

möjliggör för. Förskollärare behöver reflektera över sin position för att låta barnen få konkret 

inflytande och skapa ett meningsfullt lärande utifrån barns intresse. Förskollärare behöver bli 

kompetenta nog för att förena barns kultur med den redan traditionella förskoleverksamheten. 

 

I jämförelse med Forslings tankar om digital kompetens som en framåtsyftande kunskap menar 

Bjurulf (2013, s. 13) att anledningen till att barn tidigt behöver få erfarenheter kring tekniska 

artefakter inte handlar om en framåtsyftande kunskap, utan Bjurulf beskriver att vårt samhälle 

redan är mer eller mindre uppbyggt på teknik och därav behöver barn få erfarenheter för att 

kunna verka ett tekniskt samhälle. Bjurulf (2013, s. 87) framhåller att barn växer upp i ett redan 



4 

 

pågående digitalt samhälle och har erfarenheter och intresse för digitala verktyg när de börjar I 

förskolan. Genom att förskolan erbjuder barn möjligheter att möta digitala verktyg på ett 

varierat sätt kan barn utveckla förståelse för hur verktygen kan användas. Tillgängligheten av 

digitala verktyg i förskolan tillsammans med pedagogernas förståelse för dem blir därför 

viktigt. 

Hernwall (2016, s. 19) genomförde 2014 en forskningsworkshop tillsammans med tolv 

förskollärare som främst fokuserade på användandet av digitala verktyg i förskolan. I förarbetet 

för workshopen fick förskollärarna både genom samtal och genom texter beskriva hur de 

upplever användandet av digitala verktyg inom förskolan. Efter genomförd workshop fick 

förskollärarna diskutera de digitala verktygens möjligheter, och trots att samtliga deltagare 

talade om de digitala verktygens potential i arbetet med barnen låg deras främsta 

uppmärksamhet på vilka personliga hinder som stod i vägen för användandet. Ett av hindren 

var oron kring hur man ska arbeta med digitala verktyg i förskolan och det andra hindret var 

okunskapen om varför man ska tillämpa digitala verktyg i förskolan. Hernwall kom i sin studie 

fram till att denna osäkerhet grundar sig i den kulturella förskoleidentiteten, att förskolan ska 

vara en fristad för barn, där rollen som förskollärare blir att skydda barn från sådant som kan 

skada dem. Men detta menar Hernwall handlar snarare om att förskollärarna själva inte besitter 

de kunskaper som krävs för att arbeta med digitala verktyg, eller att förskollärarna inte har 

medverkat i processen av implementeringen av digitala verktyg och därav inte förstår syftet. 

För att det ska bli möjligt att använda digitala verktyg som stöd i förskolans undervisning 

behöver förskollärare utveckla kunskaper om digital kompetens så att de i slutändan kan 

använda digitala verktyg på ett sätt att det främjar verksamheten och ses som ett stöd i att arbeta 

med barns kritiska och demokratiska utveckling. 

 

För att kunna arbeta med digitala verktyg i förskolan behöver förskollärare även ha kunskap 

om vad läroplanen anger för mål. Bjurulf (2013, s. 31) anser att den främsta anledningen till att 

läroplan för förskolan infördes var på grund av att undervisning skulle ske mer jämlikt i 

förskolan runt om i Sverige. Eftersom teknik har en tydlig plats i läroplanen skall barn med 

andra ord få möjlighet att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper samt färdigheter inom 

teknik. Bjurulf menar att det krävs att förskollärare har kunskaper inom ämnet för att kunna 

erbjuda en miljö där barn får möta teknik i sin vardag. Det är tillsammans med intresserade 

pedagoger som tycker det är roligt och stimulerande med teknik som arbetet främjas. Om 

pedagoger har en kritisk syn på digitala verktyg genom att vara oroliga, rädda eller inte tro sig 

kunna, begränsas även möjligheterna för barn att få tillgång till material som utvecklar tekniska 

förmågor. För att utveckla tekniska förmågor och sitt kunnande om teknik är det viktigt att 

tidigt i livet få kunskaper om digitala redskap. Bjurulf (2013, s. 91) menar att pedagogers 

kunskap om barns egna erfarenheter är viktigt för att kunna stimulera och utmana barn utifrån 

deras intresse. Barnens intresse blir den stora motorn där förskollärare behöver inta rollen som 

medupptäckare i barns digitala lärande. Därav behöver förskollärare ha både kunskap om barns 

lärande och om digitala verktygs möjligheter till lärande, för att kunna se hur dessa kan 

samverka med varandra. Personalgruppen kan genom arbetslagsmöten reflektera med varandra 

på vilket sätt de digitala verktygen ska användas och varför det är viktigt att barn får möjlighet 

att använda verktygen. Pedagogernas gemensamma förståelse kan skapa en känsla av mersmak, 

en vilja att prova mer och att lära sig mer. Detta tillstånd beskriver Bjurulf har stor betydelse 
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för hur medvetet pedagoger väljer att presentera och använda digitala redskap tillsammans med 

barn. Förskollärares medvetenheten om användandet av digitala verktyg handlar även om att 

vara kritisk till syftet när den pedagogiska verksamheten ska planeras. Jernes, Alvestad och 

Sinnerud (2010) menar att kritisk reflektion är en förutsättning för att arbeta med digitala 

verktyg i förskolan. I den studie som de genomförde fick förskollärare berätta om deras arbete 

med digitala verktyg på förskolor i Norge. En aspekt som framkom var att förskollärarna kände 

sig oroliga över barnens tid framför skärmen, och därav var den kritiska reflektionen viktigt för 

att förstå vad förskollärare behöver rikta sitt fokus mot i arbetet med digitala verktyg.  

Barns lärande med digital teknik  

Förskolan är på flera sätt en lärande mötesplats för barn. Öhman (2013, ss. 16-19) beskriver att 

förskolan är betydelsefull i de yngre barns vardag. Barn som vistas i förskolan har skiftande 

upplevelser och erfarenheter som förskolan ska ta tillvara och varje barn ska ges stöd för sin 

utveckling. Varje förskola skapar sin egen sociala och kulturella miljö. Tidigare forskning visar 

att användandet av digitala verktyg i förskolan kan utveckla barns förmåga bland annat sin läs- 

och skrivförmåga, sin fantasi, sin koncentration samt sitt språk. Säljö (2010) resonerar om hur 

digitala verktyg kan stödja barns lärande på flera plan, inte minst då det gäller förmågan att 

samarbeta. Det överensstämmer med det Kjällander (2014) anger i sitt forskningsprojekt om att 

implementera digitala lärplattor i förskolans vardagliga verksamhet. Genom att använda 

digitala resurser som stimulerande lärmiljöer kan förskolan uppmuntra både barns lek och 

stärka det sociala samspelet mellan förskolebarn. Det framkom att barnen vid aktivitet med 

lärplattan uppmuntrade och gav varandra komplimanger samt att barnen visade en hjälpsamhet 

och stöttade varandra med ord och gester.  

 

Ytterligare forskning kring barns lärande och utveckling genom digitala verktyg har gjorts. 

Klerfelts (2007) har i sin avhandling studerat barns meningsskapande och kommunikativa 

uttryck vid datoranvändandet för barn i ålder 2-10 år. I projektet var det pedagoger som gavs 

möjlighet att utveckla sin digitala verksamhet genom att arbeta med ett projekt “skapa med 

dator”. Avsikten med projektet var att använda dator till att utveckla barns skriftspråk och barns 

skapande av berättelser i ord och bild. Studien visar hur barn och pedagoger i arbetet med 

bildhistorier i interaktiva processer kan överbrygga klyftan mellan förskolan och mediekultur. 

Det visar att det är viktigt att förskollärare i förskolan skapar förutsättningar för barnen att 

arbeta i ett meningsfullt sammanhang. Ett sammanhang där barnen kan relatera till sina 

erfarenheter och intressen, kort sagt sin kultur. Det leder in på Kjällanders (2014) forskning 

som visar att de yngre barnen har ett stort intresse för det auditiva teckensystemet att trycka på 

en symbol eller en bild för att skapa och producera ljud, medan de äldre förskolebarnen 

engagerar sig mer i bilder, teckningar, filmer och animeringar. De intresserar sig mer på att 

skapa mening av information som presenteras på lärplattan genom att producera bildbaserade 

teckensystem. Något som återkom på de förskolor som var med i projektet var att virtuella och 

fysiska aktiviteter inspirerade varandra. Appar som engagerar barn innefattar ofta 

meningserbjudanden för estetiska uttryckssätt som dans, rörelse, sång, musik och drama men 

också lek. Sammanfattningsvis visar tidigare forskning kring barns utveckling och lärande i 

digitala miljöer att barn utvecklas när det sker i meningsfulla sammanhang där barns intressen 

ligger som grund. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT - ETT SOCIOKULTURELLT 

PERSPEKTIV  

I det här avsnittet presenteras Vygotskijs tankar kring barns lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Syftet med studien är att skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan med 

specifik fokus på vad digital kompetens innebär för förskollärare samt hur digitala verktyg kan 

bidra till barns lärande och utveckling. Teorins betydelse för studien är att den hjälper till i 

analysarbetet av förskollärarnas beskrivningar om digital kompetens på förskolan. Teorin 

beskriver hur lärandet kan gå till och vi använder den för att kunna förklara hur digital 

kompetens kan läras. I analysen av det insamlade materialet kommer teorin som presenteras 

nedan stödja oss för att utläsa mönster och kopplingar. Utifrån teorin har några centrala begrepp 

valts ut. Kommunikation, socialt samspel och mediering är begreppen som redovisas i detta 

avsnitt och kommer i resultatdiskussionen att resoneras kring i relation till den sociokulturella 

teorin. 

Kommunikation och socialt samspel 

Studien utgår från den sociokulturella teorin där Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) 

kulturhistoriska teori ligger som grund (Vygotskij, 1995, s. 8).  Utifrån den kulturhistoriska 

teorin har flera teoretiker under årens lopp utvecklat den sociokulturella teorin, där socialt 

samspel och kommunikation är det centrala för lärandet. I det sociala kollektiva samspelet 

mellan individer sker ett utbyte av erfarenheter och kunskaper som gynnar den enskilda 

individens lärande. Strandberg (2006, ss. 10-12) beskriver att Vygotskijs teori grundar sig i en 

uppfattning om att lärande sker i sociala sammanhang och att det inre tänkande har sitt ursprung 

i tänkandet tillsammans med andra. Det kan beskrivas som att lärande sker i aktiviteter med 

andra individer och det utvecklar människans inre processer. Vygotskij menar att det jag lär 

med andra kan jag senare göra själv. På liknande sätt beskriver Säljö (2014, ss. 36-37) att 

människans utveckling sker i sociokulturella kontexter. Det kan beskrivas att en vuxens 

människas kompetenta handlingar är en produkt av erfarenheter och processer som är 

sociokulturella. Människans beteende är format av kulturella och sociala erfarenheter. Säljö 

(2014, ss. 82-83) betonar att språk är en unik komponent i mänsklig kunskapsbildning. Med 

språket kan vi kommunicera det abstrakta och har möjlighet att mediera omvärlden. Språk och 

kommunikation hjälper oss att bli delaktiga med andra och vi kan samspela med varandra i 

olika aktiviteter. Det skapar möjlighet att kommunicera det som inte finns i vår direkta närhet 

och blir på så sätt oberoende från den situation som vi befinner oss i. Säljö (2014, s. 92) förklarar 

att människan har som tradition skiljt på språkligt buren kunskap och fysisk verksamhet, men 

menar att kommunikation och praktisk verksamhet hör ihop. Tanke, språk och handling 

samspelar och integreras i mänsklig verksamhet. I föreliggande studie innebär användningen 

av begreppen samspel och kommunikation att förskollärare kan stödja barns utveckling och 

lärande av digital kompetens genom att ge barn möjlighet att använda digitala verktyg i ett 

socialt kollektivt sammanhang.  
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Mediering 

Inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering ett centralt begrepp (Jakobsson 

(2012, ss. 157-158). Mediering är ett begrepp som betecknar att lärande sker som interaktion 

mellan vårt tänkande, våra handlingar och medierande resurser. Strandberg (2006, ss. 10-12) 

beskriver att människor inte möter världen direkt utan i våra aktiviteter används alltid 

hjälpmedel. Mellan människan och världen finns verktyg och tecken som medierande artefakter 

som hjälper till när vi tänker, när vi minns och utför en arbetsuppgift samt löser problem. Säljö 

(2014, s. 29) förklarar att hjälpmedel som människan tillverkat, ses som redskap av olika 

instrument för mätning, vägning, olika informations- och kommunikationsteknologi och annat.  

Utveckling av materiella hjälpmedel sker i samspel med människans utveckling av ideér och 

intellektuella resurser. Både Strandberg (2006) och Säljö (2014) är överens om att människors 

aktiviteter alltid är situerade och äger rum i situationer som innehåller kulturella kontexter, rum 

och platser. Strandberg (2006) förklarar att det är lättare att lära sig att läsa i en miljö som 

erbjuder texter än i en miljö som inte innehåller det. Säljö (2014, s. 30) understryker att 

människan skapar sin kultur och kulturella redskap för att förstå sin omvärld. Människan skapar 

och utvecklar olika tekniker och verktyg från sina kulturella kunskaper och erfarenheter. 

Jakobsson (2012,s. 153) återger att i den sociokulturella teorin ses tanken, medvetandet och den 

materiella världen som en helhet. Vidare förklarar Jakobsson (2012, s. 157) att beskriva 

begreppet mediering med endast termer som inlärning och kunskapsöverföring är otillräckligt 

och att lärande sker utifrån och in, det ger intryck av att kunskap endast är något som finns i 

människans inre. Det sociokulturella perspektivet beskriver att lärandet är mer avancerat. 

Indviders tänkande påverkas inte direkt utan i omvägar.  Det möjliggörs tillsammans med den 

materiella världen med olika verktyg och sociala/kulturella resultat är i ömsesidig kontakt med 

människan. I föreliggande studie innebär användningen av medieringsbegreppet att digitala 

verktyg kommunicerar digitalt innehåll som samspelar med förskollärare och barn genom 

utforskande lek. Det kan stödja och utveckla barns digitala kompetens. 
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METOD 

I det här avsnittet redogörs det för studiens metod och redskap för datainsamlingen. En 

beskrivning för de etiska ställningstaganden som gjorts under studiens genomförande och 

studiens reliabilitet och validitet samt en presentation av urvalet.  

Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att genom fokusgruppssamtal med förskollärare skapa mer kunskap om 

digital kompetens i förskolan. Därför är valet en kvalitativ undersökningsmetod. Alvesson och 

Sköldberg (2017, ss. 17-18) beskriver att kvalitativ metod kännetecknas av att det utgår från 

studieobjektets perspektiv av ett fenomen samt att den insamlade datan uppmärksammas och 

fokuseras öppet för att kunna kodifieras och kategoriseras. Vi använder oss av den kvalitativa 

metoden för att genom samtal försöka få tillgång till andra människors sätt att se på saker och 

ting samt i fokusgruppsamtal få syn på hur åsikter och attityder formas i ett socialt sammanhang 

(Alvehus 2013, ss. 86- 88).   

Metoden vi använder oss av i studien är fokusgruppssamtal. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren 

(2017, s. 16) definierar fokusgruppssamtal som en metod där människor möts och diskuterar 

olika aspekter av ett ämne i grupp ledd av en gruppledare. Fokusgruppsmetoden utgår från en 

kvalitativ ansats och är baserad på en socialkonstruktivistisk forskningstradition. Den 

socialkonstruktivistiska forskningstraditionen menar Dahlin-Ivanhoff och Holmgren skiljer sig 

från andra kvalitativa metoder då den syftar till att undersöka en kollektiv förståelse och 

kunskaper av världen. Eftersom metoden syftar till att utbyta erfarenheter blir inte den 

individuella uppfattningen kärnan i samtalet, utan här fokuserar man på det kollektiva lärandet. 

Metoden bygger på följande kärnkomponenter: 

 människor interagerar med varandra 

 gemensamhet och delad erfarenhet 

 en tillåtande miljö 

 ge makt åt deltagare 

 att skapa en medvetenhet. 

 

Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 10) belyser att fokusgruppsmetoden kan leda till ny 

kunskap och en fördjupad förståelse som inte alltid är förväntad. Genom samtal mellan 

deltagarna öppnar det upp för frågeställningar, fördjupade infallsvinklar och situationer där man 

ifrågasätter varandras tankar. Deltagarnas resonerande kring sina erfarenheter och kunskaper 

driver forskningsfrågorna vidare och på så sätt bidrar samtalet till att ny kunskap kan bildas. 

Urval och förarbete 

I planeringen för fokusgruppssamtalet vägdes val av deltagare noga över, då gruppens 

sammansättning påverkar hur diskussionerna kommer att utvecklas. Dahlin-Ivanhoff och 

Holmgren (2017, s. 52) anger att homogeniteten och heterogeniteten inom gruppen är en viktig 

faktor att ta hänsyn till i planeringen för sammansättningen. Homogeniteten förklaras som att 

deltagarna delar liknande erfarenheter som är grundläggande för att skapa diskussion, i 
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jämförelse med heterogeniteten som förklaras genom vikten av mångfald inom gruppen. Det är 

viktigt att deltagarna har kunskap, intresse och erfarenheter av det som skall diskuteras för att 

kunna få ut så mycket som möjligt av diskussionen.  Dahlin-Ivanhoff och Holmgren menar 

vidare att hierarkier lätt kan uppstå inom fokusgruppssamtal. För att deltagarna skall känna att 

de har samma av förutsättning att delta, har vi valt att tillfråga yrkeskategorin förskollärare i 

denna studie. Sex förskollärare tillfrågades och som arbetar på olika förskolor i södra Sverige. 

Förskollärarna är kända av oss sedan tidigare. Anledningen till valet av förskollärare som är 

kända var för att möjliggöra att dynamiken ska få de bästa förutsättningar under diskussionen, 

samt att få med personer i gruppen som har ett intresse för det ämne som ska behandlas. Vi 

delade in förskollärarna i två grupper om tre personer för att möjliggöra talutrymme och 

samhörighet. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 52) anger att planeringen för 

gruppsammansättningen är avgörande för hur väl deltagarna kommer agera i diskussionen. Det 

är av sin vikt att välja deltagare som har erfarenhet av ämnet, så att deltagarna kan förstå syftet 

med samtalet. Antalet deltagare per grupp valdes för att ge deltagarna mer tid för att diskutera 

sina åsikter och erfarenheter kring ämnet, så att gruppen kunde bli engagerad. Dahlin-Ivanhoff 

och Holmgren menar att mindre grupper ger gruppledaren mer tid för att kunna hantera aktiva 

diskussioner.  

 

Genomförande av fokusgruppsamtal  

Nedan presenteras tillvägagångssätt samt bearbetning av samtalen med de två fokusgrupperna.  

Tillvägagångssätt  

Inför fokusgruppssamtalet skapades en frågeguide där nyckelfrågor formulerades för att belysa 

och svara på vårt syfte. Nyckelfrågorna utformades på ett sätt så att de skulle stimulera till 

diskussion i gruppen. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 41) anger att formuleringen av 

nyckelfrågorna är viktig och att frågorna är tydliga, fokuserande, begripliga och är av ett 

intresse för målgruppen. När frågorna var framtagna skapades ett missivbrev som delades ut 

till förskollärarna. Deltagarna fick i god tid information om vad fokusgruppsamtalet har för 

syfte. Detta val gjordes för att ge förskollärare möjlighet att reflektera innan samtalet, och för 

att förskollärarna skulle kunna avgöra om fokusgruppen var av personligt intresse. Deltagarna 

blev även informerade om att gruppdiskussionen spelas in och hur deras svar kommer att 

behandlas. När förskollärarna anmält sitt intresse så bestämdes tid och plats i samråd med 

förskollärarna och platsen för samtalet blev i ett rum där vi kunde vara ostörda på 

förskollärarnas respektive arbetsplatser. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 61) betonar 

att val av rum och placeringen av deltagarna bör övervägas då man vill skapa en så avslappnad 

och bekväm miljö som möjligt. Förskollärarna placerades så att alla kunde se varandra och 

gruppledaren placerades i mitten för att kunna skapa ögonkontakt med alla. Innan samtalet 

startade förtydligade gruppledaren syftet med fokusgruppen, och för att kunna få med alla svar 

använde vi oss av ljudinspelning under samtalet. Ljudinspelningen var av stor vikt då vi gjorde 

valet att genomföra två fokusgrupper med endast en gruppledare i vardera grupp. Efter samtalet 

fick förskollärarna frågan om det var något de ytterligare ville tillägga ifall de ansåg att någon 

fråga inte belysts tillräckligt. Efter avslutat samtal bearbetades och transkriberades ljudfilerna 

som sedan förstördes för att ta hänsyn till nyttjandekravet. 
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Etik 

När en undersökning genomförs finns det forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapliga området att följa. För att uppfylla individskyddskravet finns det fyra 

huvudkrav och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Löfdahl 2014, ss. 32-38). 

I vår studie har följande val gjorts för att stärka individskyddskravet.  För att uppfylla 

informationskravet har studiens deltagare fått information muntligt samt ett missivbrev (se 

bilaga 1) som gavs till deltagarna om studiens syfte och mål. I enlighet med samtyckeskravet 

informerades deltagarna om att det är frivilligt att deltaga och att deras svar i intervjun ligger 

till grund för studien samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Innan fokusgruppssamtalet 

informerades gruppdeltagarna om att ljudinspelning sker under samtalet, det för att deltagarna 

skulle ha möjlighet att ta ut rätten att kunna avbryta sin medverkan i studien. Vi har tagit hänsyn 

till konfidentialitetskravet genom att använda fingerade namn på ort, förskola och personer. Det 

gäller även insamling av data som består av ljudupptagning och anteckningar. Studiens 

behandling av nyttjandekravet har skett genom att datamaterialet endast används till studien 

och inga obehöriga har tagit del av materialet. Det finns specifika etiska ställningstagande att 

ta hänsyn till vid fokusgruppssamtal som metod. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 69) 

belyser vikten av att gruppledarens fokus ligger på interaktionen mellan deltagarna och 

gruppens tankar som helhet snarare än individens egen åsikt. Gruppledaren skall även 

uppmuntra deltagarna att förmedla sina åsikter fritt. Under gruppdiskussionerna kan det uppstå 

missuppfattningar mellan deltagarna vilket gruppledarens har ansvar för att reda ut. Innan 

samtalen resonerade vi om olika tänkbara scenarier. En tanke som vi resonerade kring var hur 

vi skulle agera ifall diskussionen hamnade utanför studiens syfte. Det förberedde vi genom att 

prata ihop oss och kom fram till att tydliggöra för deltagarna att det som diskuteras är hur 

deltagarna resonerar kring digitala verktyg i förskolan. Vid tillfället för fokusgruppssamtalet 

informerade gruppledaren om att det som diskuteras stannar mellan deltagarna som medverkat 

under samtalet. Vi var medvetna om att det inte gick helt att säkerhetsställa, men vår 

förhoppning var att ett medgivande från alla skulle leda till trygghet för gruppen.  

Reliabilitet och validitet 

För att säkerhetsställa en god kvalitet i studien har noggranna val gjorts för att kunna styrka 

validiteten och reliabiliteten. Thurén (2007, ss. 26-27) förklarar att begreppet validitet kan 

ersättas med giltighet, det innebär att forskaren har undersökt det syfte och de frågeställningar 

som avses och inget annat. Kihlström (2007, s.164) beskriver vidare att validiteten stärks om 

någon annan person kan förstå forskningen genom att följa, resonera, diskutera och förstå 

resultatet. Thurén (2007, s. 27) anger att begreppet reliabilitet innebär att det insamlade 

materialet har en tillförlitlighet och är pålitligt. För att stärka validiteten och reliabiliteten 

övervägdes val av metod som var mest lämplig för studiens syfte samt överväganden kring 

deltagarna. Fokusgruppsfrågorna har noggrant diskuterats och bearbetats för att säkerhetsställa 

att de stämmer överens med syftet för studien. Tidigare forskning på ämnet har behandlats för 

att ha möjlighet att sätta oss in i ämnet och undvika förutfattade meningar och värderingar som 

kan medföra att syftet blev något annat. Studiens trovärdighet har säkerhetsställs genom att 

material som samlats in anses vara tillräcklig för att kunna dra slutsatser. Studiens behandling 
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av de etiska forskningsprinciperna stärker trovärdigheten samt att deltagarna har blivit upplysta 

om tillgång till undersökningens resultat. 

Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 77) anger att forskning om fokusgruppsmetoden har 

visat att metoden har en god validitet om den används på ett medvetet sätt. Eftersom att metoden 

genererar data som inte kan fås genom andra individuella kvalitativa metoder blir det av sin 

vikt att forskaren är mycket medveten om metodens struktur. Vidare anges det att erfarenheter 

kring att leda grupper är viktigt när metoden används och för att säkerhetsställa rollen och 

innehållet i fokusgruppen genomfördes en pilotstudie. Pilotstudiens syfte var att undersöka och 

säkerhetsställa att utformningen av frågor samt vår roll som moderatorer var på ett sätt som 

blev tydligt för respondenterna samt att frågorna genererade diskussion. Vid detta tillfälle 

valdes två personer ut som har dokumenterade erfarenheter av ledarskap och är vana att leda 

grupper samt kunskaper kring pedagogiska frågor. Genom detta val kunde vi både få insikt i 

hur väl frågorna var formulerade samt hur vi som moderatorer behövde förhålla oss i 

fokusgruppssamtalet. För att få möjlighet att utvärdera vår roll samt frågornas validitet och 

reliabilitet spelades samtalet in för att sedan lyssna av materialet för att utvärdera vad som 

behövdes ändras. 

Bearbetning 

Eftersom två fokusgruppssamtal genomfördes träffades vi efter vardera genomförd 

fokusgruppsintervjun. Vi började med att transkribera vårt material genom att först lyssna 

igenom båda ljudinspelningarna tillsammans. Efter att ha gått igenom samtalen skrevs det 

ordagrant ner vad förskollärarna sagt under varje nyckelfråga. Med hjälp av den sociokulturella 

teorin har vi kunnat urskilja mönster och kopplingar till begreppen kommunikation, samspel 

och mediering. Det sociokulturella perspektivet beskriver ett lärande och hur det kan gå till. Vi 

har genom vår analys använt utvalda begrepp för att åtskilja materialet och sammanställa det 

som var av teoretisk vikt. Det gjorde vi genom att bryta ner förskollärarnas svar och skapade 

kategorier. Genom att skapa kategorier kunde svaren sammanställas och på så sätt urskilja det 

som var av vikt för studien. Kategorierna delades sedan in i huvudrubriker, som sedan 

resulterade i underrubriker (se figur 1). Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 70) menar att 

syftet med fokusgruppmetoden är att få en fördjupad förståelse kring ett ämne. Genom att 

analysera data vill forskaren ta reda på hur gruppen gemensamt och kollektivt förstår det ämne 

som är i fokus för studien. Därför är själva diskussionen föremålet för analysen. Vidare menar 

Dahlin-Ivanhoff och Holmgren att det är viktigt att forskaren filtrerar bort sina egna 

värderingar, föreställningar och förväntningar. Därför ska analysen vara systematisk och följa 

en förutbestämd process, samt vara verifierbar, det vill säga att en annan forskare med tillgång 

till samma data skall kunna komma fram till liknande resultat.  
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RESULTAT 
Nedan presenteras sammanställt resultat av fokusgruppsamtalen utifrån studiens syfte som är 

att skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan.  

 

Studiens frågeställningar Huvudrubriker Underrubriker 

 Vad innebär digital 

kompetens för 

förskollärare? 

Vad innebär begreppet 

digital kompetens? 

Kunskaper och attityder hos 

förskollärare 

 

Digitala verktyg i 

undervisningen 

 

Digital miljö 

 

 Hur kan användandet 

av digitala verktyg 

bidra till barns 

lärande och 

utveckling? 

Vilka möjlighter för 

lärande kan digitala 

verktyg skapa? 

Delaktighet och inflytande 

 

Socialt samspel 

 

Barns digitala kompetens 

Figur 1. Tabell över sammanställning av rubriker 

 
Figur 1 visar studiens två frågeställningar samt de rubriker och underrubriker som urskiljs från 

det insamlade datamaterialet. Under första frågeställningen “Vad innebär digital kompetens för 

förskollärare?” presenteras i en huvudrubrik: Vad innebär begreppet digital kompetens? 

Huvudrubriken medför följande underrubriker: Kunskaper och attityder hos förskollärare, 

Digitala verktyg i undervisningen, Digital miljö.  Under studiens andra frågeställning “Hur 

användandet av digitala verktyg kan bidra till barns lärande och utveckling presenteras följande 

huvudrubrik: Vilka möjligheter för lärande kan digitala verktyg skapa? som medför följande 

underrubriker: Delaktighet och inflytande, Socialt samspel, Barns digital kompetens. 

 

Vi är väl medvetna om att innehållet i rubrikerna är svåra att särskilja då undervisning och 

lärande samspelar med varandra.Under analysprocessen har ovanstående rubriker valts ut för 

att kunna skapa en struktur som svarar på studiens frågeställningar.  
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Vad innebär begreppet digital kompetens? 

Här redovisas de resultat som är kopplat till studiens första frågeställning: Vad innebär digital 

kompetens för förskollärare? Resultatet presenteras i följande ordning: Kunskaper och attityder 

hos förskollärare. Digitala verktyg i undervisningen. Digital miljö. 

Kunskaper och attityder hos förskollärare 

Resultatet visar att vi lever i ett digitalt samhälle där barn har erfarenheter och kunskaper av 

digitala verktyg när de börjar i förskolan. Förskollärares talar om att deras egna digitala 

kunskaper är viktiga för att förstå arbetet med digitala verktyg.  Här följer citat som ger uttryck 

för deras resonemang. 

 

(F1): Det här med programmering, allt handlar ju om teknik idag. Bara man ser de nya bilar som finns 

idag, de har teknik som gör att man knappt behöver köra. Det har skett så mycket bara de senaste åren. 

Det är jätteviktigt att vi följer med den utvecklingen och det går så fort. Framtidens tekniker har vi här på 

förskolan och det åligger ju oss att hänga med på teknikbanan. Allt sker mer och mer elektroniskt man 

behöver inte längre sin namnteckning det är koder som räcker. Vi behöver ha kunskaper om verktygen 

för att kunna stötta barnen och vi får ju inte vara rädda att prova och föra in nya saker. 

 

Förskollärarna resonerar om att de är medvetna om att den digitala tekniken utvecklas i en 

snabb takt där förskolan har ett stort uppdrag att ge barnen de bästa möjligheterna att utveckla 

förmågor som på sikt ger dem förutsättningar att kunna medverka i det digitala samhället. 

Förskollärarna talar om att deras egna kunskaper kring digitala verktyg är viktiga i arbetet med 

barnen.  

 

(F2): Jag tänker också på de här med motivation, till att vi är positiva genom hela deras resa ända upp till 

skolan. Det är liksom att jämföra när jag började arbeta i förskolan- 95, då fanns det inte på kartan att 

barn skulle lära sig programmera och informationssöka på nätet. /.../ nu ser vi att det är andra färdigheter 

som vi ska lära barnen och nu ser världen ut så och vi måste få barnen intresserade av att lära sig och 

visa. 

 

(F6): Ett nytt fenomen som det digitala skapar är oro, jag tänker om man jämför med tv tittande på åttitalet 

och tittade man för mycket på tv fick man fyrkantiga ögon. För varje nytt fenomen som växer fram finns 

det en oro.  

 

(F4): /.../det är lite vad jag tänker att digital kompetens handlar om det här med att testa och prova för att 

finna nya lösningar. Prova, testa, göra om, där skapas kompetens. 

 

Citaten ovan visar att förskollärarna reflekterar kring att deras attityder kring digitala verktyg 

har betydelse. Förskollärarna lyfter fram att deras intresse och motivation har en betydande 

faktor i arbetet med digitala verktyg. Vidare anger förskollärarna en rådande samhällsoro om 

barns tid framför skärm, där förskollärarna resonerar hur förskolan behöver förhålla sig till 

barns användande av digitala verktyg. Förskollärarna anser att arbetslaget behöver ge sig själva 

och barn möjligheter att utforska digitala verktyg för att skapa en trygghet i användandet. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna anser att de själva behöver ha digital 

kompetens för att förstå på vilket sätt de ska arbeta med digitala verktyg i förskolan. 
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Digitala verktyg i undervisningen 

Resultatet visar även att digitala verktyg används på ett varierat sätt med många 

användningsområden. När förskollärarna talar om deras egna digitala kompetens berättar 

förskollärarna hur digitala verktyg kan gynna undervisningen i förskolan. Förskollärarna 

återkommer ofta till på vilket sätt de använde digitala verktyg. Citatet nedan åskådliggör 

förskollärarnas diskussion: 

 

(F4): Man skapar variationer, det digitala är en del. Det är ju fantastiskt hjälpmedel för du kan titta på en 

film och få det visuellt. Till exempel om vi läser en bok om djungeln så brukar vi efteråt leka temat i 

boken och då kan man skapa en miljö med de digitala verktygen. Det är så anpassningsbart. Hur olika 

djur låter? då kan man bara söka på det, man behöver inte förbereda så mycket. 

 

Citatet visar på att förskollärarna ser digitala verktyg som ett sätt att variera undervisningen. 

Förskollärarna anger att de digitala verktygen ger möjligheter i arbetet med barnen genom att 

kunna anpassa undervisningen utifrån barngruppens intressen, ålder, och gruppstorlek. 

Förskollärarna anger att bokläsning genom projektorn kan möjliggöra att ett flertal barn kan se 

bilderna samtidigt, vilket medför att alla barn kan delta i ett gemensamt sammanhang. Dock 

blir det svårare att resonera om bilderna eller textens innehåll i en större grupp. Därmed blir 

innebörder av digital kompetens i detta fall att kunna planera för och praktiskt använda digitala 

verktyg som en resurs i undervisningen i förskolan. 

Digital miljö  

Resutltatet visar avslutningsvis också att den digitala miljön organiseras på olika sätt i 

förskolan. När förskollärarna diskuterar hur digitala verktygen kan bli en naturlig del av 

verksamheten talar de om organisationen av den digitala miljön. Citaten nedan presenterar 

förskollärarnas utsagor: 

 
(F5): Vi har blue-boten framme ibland när barnen har frågat efter den men den finns inte hela tiden 

framme. Vi har väl funderat på att ha den som ett val på vår aktivitetstavla och att den kan finnas framme 

på förmiddagen och att det kan vara tre barn som väljer det. 

 
(F4): Det är framförallt Ipaden för att ta bilder och filmer för att fånga vad har gjort för att kunna se på 

det igen och upptäcka det igen det de upptäckte. /.../ - i kombination med projektorn så man kan visa det 

stort men även att skapa miljöer på väggarna.  

 

(F4): Miljön spelar roll, rummets storlek har betydelse för det händer så mycket i det rummet. I ett litet 

rum blir det mer avslappnande miljö. /.../. Ett litet mörkt intimt rum skapar mer avslappning.  

 

 

Utifrån förskollärarnas diskussion kring miljön visar resultatet att tillgängligheten av digitala 

verktyg är en förutsättning för att barn ska ha möjlighet att arbeta med digitala verktyg. 

Förskollärarna anger att blueboten är ett verktyg som inte alltid står framme, utan barnen 

behöver tillfråga en vuxen för att välja att programmera. Förskollärarnas menar att de behöver 

vara delaktiga samt närvarande i aktiviteten för att själva förstå vad barnen undersöker. Vidare 

visar resultatet hur den fysiska och psykiska digitala miljön medieras och det har betydelse för 

i vilken utsträckning barn har möjlighet att använda och lära genom verktygen. Genom att 
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förskollärarna dokumenterar med barnen med hjälp av lärplattan får barnen möjlighet att 

reflektera om det upplevda tillsammans med varandra på storbild. Även rummets storlek och 

möblemang var anser förskollärarna vara viktiga att ta hänsyn till när de arbetar med den 

digitala miljön. Sammanfattningsvis har den fysiska och psykiska digitala miljön betydelse för 

hur barn har möjlighet att uppleva genom verktygen. Noggranna överväganden kring rum, 

placering, tillgång och syften med den digitala miljön anser förskollärarna är viktig. 

 

Vilka möjligheter för lärande kan digitala verktyg skapa? 

Här redovisas de resultat som är kopplat till studiens andra frågeställning: Hur kan användandet 

av digitala verktyg bidra till barns lärande och utveckling? Resultatet presenteras i följande 

ordning: Delaktighet och inflytande. Socialt samspel. Barns digitala kompetens. 

Delaktighet och inflytande 

Resultatet visar att organisationen av de digitala verktygen skapar diskussioner kring 

demokrati. Under diskussionen kring hur digitala verktyg kan bli en naturlig del i verksamheten 

återkom förskollärarna till att barns inflytande och delaktighet har betydelse. Citaten nedan 

representerar resonemanget: 

 
(F6): Sedan är det ju även genom dokumentation /.../ Vi försöker få med barnen i dokumenterandet för 

att synliggöra deras lärande och görande. Vi gör mest men barnen får välja ut bilder och säger vad vi ska 

skriva. Vi vill utveckla att barnen själva tar bilder /.../  

 

(F:1) /.../ att det finns tillgängligt på deras nivå och att barnen ser vad man kan välja och samtidigt föra 

dialog med barnen om vad barnen vill använda det till för att få igång deras tankar. 

 

Förskollärarna uttrycker att barnen ska ges möjlighet att medverka i dokumentationen genom 

att bestämma vad som ska fotograferas, filmas och publiceras. På detta sätt ges barnen 

möjligheter för delaktighet och inflytande i sitt lärande enligt förskollärarna. De utvecklar 

vidare att tillgängligheten av digitala verktyg behöver vara på barnens nivå för att de själva ska 

kunna plocka fram materialet. Förskollärarna berättar att de krävs att de själva är 

medupptäckare tillsammans med barnen för att förstå vad barnen har för intentioner i arbetet 

med digitala verktyg. 

Socialt samspel 

Resultatet visar även att barns sociala samspel har betydelse för utveckling och lärande kring 

digtital kompetens. I frågan om vilka sorts kunskaper förskollärarna syftar till att barn kan 

erövra genom digital teknik talar förskollärarna om barnens samspel mellan varandra. 

Nedanstående citat förmedlar deras tankegångar: 

 
(F5): Samspel att låta dem få prova själva för det var många barn som ville visa hur man ska göra men vi 

ville att de skulle få testa själva. Samarbete mellan dessa två att om det inte blev rätt fick de prova igen. 

Vi såg att de lärde sig när vi gjorde lite varje dag och att de även tog hänsyn till varandra. Det var häftigt 

att se vad barnen utvecklade i sin programmeringskunskap under de veckorna. Barn tittade på varandra 

och lärde sig hur det fungerade. Det funkade lite dubbelt.  
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I diskussionen mellan förskollärarna framkom det att de digitala verktygen erbjuder många 

möjligheter till lärande. Förskollärarna diskuterade lärplattans mångsidiga möjligheter, och 

resonerade att förutom att barnen fick utveckla kunskap om digitala verktygens olika funktioner 

mynnande även lärandet ut i en social utveckling då förskollärarna såg hur barnen genom olika 

projekt delgav varandra erfarenheter och samarbetade. Förskollärarna ser att kommunikationen 

som sker i arbetet med de digitala verktygen i barnens aktiviteter, gynnar det sociala samspelet 

men också att barn lär varandra kunskaper om programmering. Sammanfattningsvis ser 

förskollärarna att det sociala samspelet och kommunikation mellan barnen bidrar till lärande 

och utveckling. 

Barns digitala kompetens 

Resultatet visar avslutningsvis att digital kompetens kan utvecklas genom varierande digitala 

aktiviteter. På frågan om vad förskollärarna anser vara viktiga kunskaper för barn att ha i dagens 

tekniksamhälle talade förskollärarna om barns digitala kompetens. Citaten nedan verifierar 

förskollärarnas utsagor: 

 
(F4): Kritiskt granska, att allt man matas med är kanske inte sanning. Det måste man lära sig som barn, 

det behöver inte bara vara från Internet man kan hitta fakta /.../  Och det här med att tyda och se symboler 

att allt behöver inte vara på ett sätt utan att det finns alternativa vägar att gå och det hänger ihop med 

källkritik och jämföra information från olika källor. 

 

 (F3): Ett exempel är när ett barn frågade var det var för skillnad på en gepard och leopard. Där kunde vi 

ställa frågor till barnen vad de behövde ställa för frågor för att få fram rätt information. Då behövde 

barnen även jämföra olika källor. 

 

(F3): Ta kort på alster för en dialog om det är ok att ta bild, lite förberedande för sekretess. Att få 

bestämma om man vill vara med på bild och i vilken vinkel som bilden ska tas.  

 

(F1): Bluebot är ett roligt och lekfullt sätt att arbeta med matematik genom att  tex lägga ut siffror på 

golvet och programmera, teknik. /.../ det blir mer konkret och man gör det med hela kroppen när man 

räknar. 

 

Förskollärarna lyfter fram att barn behöver kunskaper om digital kompetens eftersom att dagens 

mediesamhälle ställer krav på oss att kunna granska och värdera information. Förskollärarna 

pratar om att barn redan har kunskaper om vart de kan finna information exempelvis genom 

Google och där kan förskollärarna ge barnen stöttning i form av frågeställningar, stämmer detta 

eller inte? när barnen söker information.  Förskollärarna pratar även om etik kopplat till den 

digitala världen och social media, där förskollärarna menar att det är viktigt att tidigt göra barn 

uppmärksamma på etiska aspekter. Förskollärarna anger även hur de arbetar med digitala 

verktyg som ämneskunskap, som i ovanstående citat som berör ämnet matematik. Här blir det 

tydligt att förskollärarna är medvetna om hur de integrera ämneskunskaper genom digitala 

verktyg. 
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DISKUSSION 

I det här avslutande avsnittet diskuteras studiens resultat i relation till syftet att skapa mer 

kunskap om digital kompetens i förskolan. I diskussionen sammanförs resultatet till tidigare 

forskning, teoretisk utgångspunkt samt analys av resultatet. Slutligen presenteras didaktiska 

konsekvenser samt metoddiskussionen för studien. 

Resultatdiskussion 

Vi kommer att presentera resultatdiskussionen utifrån vår tabell (se figur 1) och resonerar 

utifrån de rubriker som används i reslutatet: 

Kunskaper och attityder hos förskollärare 

I resultatet presenteras det att förskollärarna själva anser sig behöva en digital kompetens för 

att ha möjlighet att arbeta med digitala verktyg i förskolan. Förskollärarna talar om den egna 

motivationen att använda verktygen och menar att det är dels denna motivation som möjliggör 

för användandet av digitala verktyg i förskolan. Vi menar att förskollärarna själva är medvetna 

om att deras intresse, kunskaper och attityder kring digitala verktyg har betydelse. I 

fokusgruppssamtalet ser vi ett engagemang kring digital teknik där förskollärarna uttrycker att 

det känns spännande och utvecklande att arbeta med verktygen. Det intresse och motivation 

som förskollärarna uttrycker är något som Bjurulf (2013, s. 31) anger vara viktiga för att barn 

ska ha möjlighet att möta teknik i sin vardag på ett sådant sätt så att de kan erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter i teknik. Något som vi fann intressant var att 

förskollärarna pendlade mellan en kritisk syn om skärmtid och på vilket sätt verktygen skall 

användas i förskolan. Denna kritiska syn handlar inte om otillräcklig kunskap eller rädslor, utan 

deras kritska reflekterande handlar snarare om att ha ett tydligt syfte i arbetet med de digitala 

verktygen. En kritisk syn menar Bjurulf (2013, s. 31) att förskollärares avgränsar möjligheter 

för barn att använda digitala verktyg, men utifrån vårt resultat kan vi se att förskollärarna på ett 

medvetet sätt balanserar tankarna mellan mål och syfte kring användandet av digitala verktyg i 

förskolan. Denna kritiska syn var även något som Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) angav 

vara av sin vikt då förskollärare behöver vara medvetna om vilka syften de har med att använda 

digitala verktyg i förskolan. Den kritiska synen menar författarna medför att förskollärarna inte 

lämnar barnen själva i undersökandet. Den kritiska synen gör även att förskollärare själva blir 

mer förtrogna med verktygens möjligheter, och därav ökar även förskollärares digitala 

kompetens.  

 

Utifrån resultatet framhäver förskollärarna att förskolan behöver följa den snabba digitala 

utvecklingen som sker i samhället för att kunna lägga grunden för de teknikkunskaper som 

samhället idag kräver. Precis som Forsling (2011, ss. 81-83) lyfter förskollärarna en aspekt av 

en framåtsyftande kunskap, alltså färdigheter som genererar framtida kunskaper. Men till 

skillnad från Forsling talar förskollärarna om på vilket sätt de kan erbjuda ett lustfyllt 

användande som barn kan utvinna kunskaper från här och nu. En annan aspekt som vi finner 

intressant i förskollärarnas diskussion var att de talar om att deras egen förståelse om vad digital 

kompetens innebär. De anger att de själva behöver ställa sig frågan eftersom att begreppet 

förstås individuellt. En av förskollärarna uttryckte följande citat: “/.../det är lite vad jag tänker 
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att digital kompetens handlar om det här med att testa och prova för att finna nya lösningar. 

Prova, testa, göra om, där skapas kompetens.” Under samma diskussion nämner förskollärarna 

vikten av det kollegiala lärandet mellan förskollärare. Vi anser att det handlar om att 

förskollärare har olika yrkesår, utbildningar samt egna attityder kring digitala verktyg, därav 

blir samsynen och det gemensamma lärandet en viktigt grund för att på ett medvetet sätt arbeta 

med digitala verktyg i barngruppen. Det kollegiala lärandet samt den kollegiala förståelsen 

kring digitala verktyg är något som både Hernwall (2016) och Bjurulf (2013) menar är en 

förutsättning för att arbeta med digitala verktyg i förskolan på ett sätt som bidrar till barns 

lärande. 

Digitala verktyg i undervisningen 

Resultatet synliggör att de digitala verktygen anses vara en resurs i förskollärarnas 

undervisning. Förskollärarna berättar att digitala verktyg möjliggör en målinriktad 

undervisning. Genom verktygen fokuserar förskollärarna på olika delar ur läroplanen när de 

anpassar undervisningen, och de förklarar att barnen har kunskap om hur de själva kan använda 

verktygen i leken. En förskollärare berättar om arbetet med Blueboten som de under en längre 

period använt med barnen: “Blueboten är både ett roligt och lekfullt sätt att arbeta med 

matematik genom att exempelvis lägga ut siffror på golvet och programmera, teknik. /.../ det 

blir så mer konkret och man gör det med hela kroppen när man räknar.” Vi anser att 

förskollärarna ser verktyget Blue-bot som en ämnesöverskridande möjlighet till lärande. 

Förskollärarna betonar ordet lekfullhet som en viktig roll i arbetet med digitala verktyg. Här 

drar vi slutsatsen att förskollärarna anser att leken är central i undervisningen med digitala 

verktyg. 

 

Förskollärarna diskuterar även hur de kopplar arbetet med digitala verktyg för att ge barn 

erfarenheter om digital kompetens. Förskollärarna anger att kritiskt granskning, etiska aspekter, 

värdering av information samt söka information var kunskaper som förskollärarna anser vara 

viktiga att ge barn erfarenheter om. Förskollärarna diskuterar att det arbetet blev mest förklarligt 

genom att konkretisera de olika aspekterna utifrån barnens egna frågeställningar. Ett exempel 

är när en förskollärare berättar om en situation där ett barn funderat över vad det var för skillnad 

på en gepard och en leopard. Förskolläraren menar att genom barnets fundering skapades det 

tillfälle att låta barnet själv ställa frågor och hitta svar. Diskussionen om informationssökning 

och kritisk granskning pågick en längre tid under fokusgruppsamtalet. Förskollärarna belyser 

hur komplext det kan vara då sanningar och forskning förändras under tid, vilket innebär att 

man i förskolan behöver använda flera resurser som tillgång för att låta barnen undersöka sina 

frågor. Resurser i detta fall är littertur i bokform samt sökfunktioner på nätet. Resultatet visar 

att digitala verktyg kan fungera som ett komplement att söka information på för att sedan 

jämföra i exempelvis faktaböcker för att få erfarenheter av att värdera information. Som 

exemplet kring geparden och leoparden där barns intresse var i fokus beskriver även Klerfelt 

(2007) i sin forskning om vikten av att skapa förutsättningar för barn att arbeta i meningsfulla 

sammanhang där barns egna erfarenheter och intresse står i fokus.  
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Digital miljö 

Resultatet visar att den digitala miljön på förskolan har betydelse för att möjliggöra att barn ska 

kunna utveckla digital kompetens. Bjurulf (2013, s. 93) understryker att det krävs att 

förskollärare har digitala kunskaper för att erbjuda en miljö där barn kan möta digital teknik i 

sin vardag. Det stärker Strandberg (2006) som förklarar att det är lättare att lära sig i en miljö 

som erbjuder digital teknik än en miljö som inte innehåller det. Förskollärarna är medvetna om 

att de digitala verktygen ska vara tillgänglig för att de ska kunna användas varje dag. Under en 

diskussion angående arbetet med Blueboten talar förskollärarna om att verktyget inte alltid står 

framme för barnen att plocka ner, men att de pratar om hur de ville arbeta mot att verktyget ska 

vara mer tillgängligt för barnen. Förskollärarna har tankar om att Blueboten ska kunna bli en 

aktivitet som barnen kan välja på sin aktivitetstavla. 

 

Vidare i resultatet tydliggörs det att förskollärarna har tankar om hur de skapar lärmiljöer på 

förskolans avdelning.  Förskollärarna berättar att utifrån barnens lek till exempel om barnen 

leker lejon kan den digitala lärplattan med hjälp av projektorn visa en bild eller film med en 

djungel. Det skapar ytterligare ett tillägg i barnens lek via att de får använda sina sinnen med 

det visuella och med ljud från djungeln. När förskollärare diskuterar sin undervisning uttrycker 

de att det är en fördel med digitala verktyg i miljön genom att visa gemensamma 

dokumentationer på storbild så att barn och pedagoger kan titta tillsammans och föra dialog om 

det som har skett. En förskollärare uttrycker att det är för att barnen ska få möjlighet att 

upptäcka det igen det de upptäckte. Förskollärarna berättar att de brukar reflektera tillsammans 

med barngruppen om vad de har gjort och upplevt under dagen eller en aktivitet. Vi menar att 

förskollärarna använder sig av det sociokulturella perspektivet och ser att den digitala lärmiljön 

möjliggör för lärande av och med varandra. Jakobsson (2012, s. 157) beskriver att inom det 

sociokulturella perspektivet förklaras mediering att lärandet möjliggörs tillsammans i sociala 

sammanhang med materiella verktyg. Det beskriver att lärandet inte sker direkt utifrån och in i 

människors tänkande utan att kunskaper bildas i omvägar via sociala kontakter och artefakter. 

Delaktighet och inflytande 

I resutltatet framkommer det att organisationen av digitala miljön medför tankar kring barns 

delaktighet och inflytande. Genom att låta barnen använda verktygen på förskolan i olika 

sammanhang menar förskollärarna resulterar i att barn får möjlighet att lära sig om verktygen 

tillsammans med varandra. Förskollärarna talar om barnens egna dokumentation, hur barnen 

fick ta bilder, diskuterar innehållet och välja om de vill publicera. De nämner även hur barnen 

fick möjlighet att producera filmer och berättelser genom olika appar utifrån barnens intresse. 

Något som vidare framkom i diskussionen var att förskollärarna anser att förskolan ska erbjuda 

barn något annat än vad barnen ofta gör hemma, exempelvis spela spel på appar. Förskolan och 

förskollärarna behöver då erbjuda andra sätt att arbeta med digitala verktyg vilket var något 

som förskollärarna själva menar är viktigt.  

Enligt Klerfelt (2007) och Kjällander (2014) är det viktigt att förskolan skapar meningsfulla 

sammanhang för barnen att lära och utforska den digitala miljön utifrån barnens intresse samt 

erfarenheter. En av förskollärarna uttrycker att barnen måste få prova och göra om för att finna 

nya lösningar. Barnen blir på så sätt mer delaktiga i den digitala processen och det bidrar till 
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lärande och utveckling av barns digitala kompetens. Vi resonerar att för att skapa en lärande 

process i digital kompetens måste barns inflytande och delaktighet tas tillvara. Det möjliggörs 

om förskollärares undervisning utgår från barngruppens intresse och erfarenheter samt att de 

digitala verktygen möjliggör att barnet får producera snarare än konsumera. Förskollärarna i 

fokusgruppen ger uttryck att barnen ska vara mer delaktiga i dokumentationen genom att själva 

filma och fotografera. Resultatet visar att barnens motivation och intresse för att arbeta med 

digitala verktyg är stort och förskollärarna resonerar att de vuxna måste hitta sin motivation och 

skapa ett intresse för att arbeta med digitala verktyg. En förklaring kan vara att förskollärare i 

dagens samhälle har olika erfarenheter och kunskaper utifrån sin egen utbildning samt intresse 

för digitala verktyg. Hernwall (2016, s. 19) förklarar att det kan handla om att förskollärare 

själva inte har de kunskaper som krävs eller att förskollärarna inte har medverkat i processen 

av implementeringen av digitala verktyg. 

Socialt samspel 

Resultatet synliggör att barns sociala samspel i arbetet med de digitala verktygen har betydelse 

för utveckling och lärande kring digital kompetens. Förskollärarna anser att barnens samspel 

mellan varandra fungerar på ett annat sätt när barnen arbetar med lärplattan än när barnen 

använder annat lekmaterial på förskolan. Förskollärarna berättar att barnen samarbetar med 

varandra på avdelningen oavsett om det är en kompis man inte brukar leka med. De digitala 

verktygen öppnar på det viset för nya kamratrelationer enligt förskollärarna. Säljö (2010) och 

Kjällander (2014) är överens om att digitala verktyg och användadet av digitala miljöer stödjer 

barns lärande och stärker det sociala samspelet mellan barn. Vidare beskriver Säljö (2010) att 

bedömningen av det enskilda barnet blir mindre individuell och fokus riktas mot 

problemlösning när barnen får använda digitala verktyg som stödjer social interaktion och 

samverkan. I fokusgruppssamtalet har förskollärarna observerat att barnen samtalar, tittar och 

lär av varandra om det som sker på lärplattan.  Säljö (2014, s. 82-83) redogör att språk och 

kommunikation hjälper människan att bli delaktig med andra och samspela med varandra i olika 

aktiviteter. Det sociokulturella perspektivet förmedlar att lärandet sker i sociala sammanhang 

och att vi lär av varandra och det som lärs med andra kan senare göras på egen hand. 

Barns digitala kompetens 

Resultat visar att lärandet av digital kompetens utvecklas och möjliggörs genom många digitala 

aktiviteter. När förskollärarna diskuterar frågan om vilka kunskaper barn kan behöva i dagens 

tekniksamhälle stämmer det överens med den begreppsdefinition av digital kompetens som 

regeringen angivit i remissförslaget till den nya revideringen av läroplanen. Förskollärarna är 

eniga i diskussionen att den digitala undervisningen i förskolan behöver syfta till att ge barn de 

kunskaper som behövs för att verka i ett digitalt samhälle. Förskollärarna anser att kritiskt 

granskning, kunskap om verktygen, etik samt informationssökning är de övergripande 

kunskaper som barn behöver erövra erfarenheter om. Under samtalet pendlar förskollärarna 

mellan att tala om hur de konkret arbetar med digitala verktyg för att utveckla undervisningen 

och barns kunskaper, samtidigt som de talar om hur komplext digital kompetens kan vara med 

exemplet om kritisk granskning: “Kritiskt granska, att allt man matas med är kanske inte 

sanning. Det måste man lära sig som barn, det behöver inte bara vara från Internet man kan 

hitta fakta /.../  Och det här med att tyda och se symboler att allt behöver inte vara på ett sätt 
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utan att det finns alternativa vägar att gå och det hänger ihop med källkritik och jämföra 

information från olika källor.”. Här resonerar vi att förskollärarna själva reflekterar kring både 

barnens och sin egen digitala kompetens. Förskollärarna belyser att det finns svårigheter i 

arbetet eftersom att internet finns fullt av olika sanningar där man behöver ha kunskap för att 

ha möjlighet att kunna värdera olika typer av information.  

Diskussionsavslut 

Syftet med studien är att få mer kunskap om digital kompetens i förskolan. Resultatet visar att 

förskollärares attityder och kunskaper är viktiga faktorer som möjliggör eller begränsar barns 

kunskapsbyggande av digital kompetens. Förskollärarna anser sig själva behöva digital 

kompetens för att själva kunna arbeta med digitala verktyg i förskolan. Den digitala 

kompetensen som behövs enligt förskollärarna innefattar flera delar. Först och främst handlar 

det om förskollärarnas intresse för tekniken, intresse i den aspekten att vilja använda verktygen 

i verksamheten. Det handlar även om förskollärarnas kunskaper om vad verktygen ska 

användas till i förhållande till förskolans styrdokument och den rådande tekniska 

samhällsutvecklingen. Förskollärarna anser att kollegialt lärande bidrar till att utveckla sin egen 

kompetens vilket även Hernwall (2016) menar är en förutsättning för att arbeta med digitala 

verktyg i förskolan. Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) angav att en kritisk reflektion i 

arbetslaget kring arbetet med digitala verktyg är viktig då ett icke ifrågasättande förhållningssätt 

kan medföra att förskollärare förhåller sig passivt till barns undersökande av digitala verktyg, 

eller att förskollärare väljer att inte alls använda sig av digitala verktyg i sin verksamhet på 

grund av bristen av kunskap om vad verktygen skall användas till. Den kritiska synen har vi 

under studien sett i samband med att förskollärarna reflekterar om den rådande samhällsoron 

kring barns tid framför skärm, där förskollärarna menade att deras egna digitala kompetens var 

betydelsefull för hur de själva förhöll sig i den digitala miljön tillsammans med barnen. 

 

Utifrån resultatet i studien ser vi att förskollärarnas tankar kring digital kompetens delvis 

överensstämmer med Forslings (2011) redogörelse för digital kompetens som en 

framåtsyftande kunskap, då förskollärarna talar om vad färdigheterna behöver svara upp för 

gentemot framtidsaspekten. Dock understryker förskollärarna i studien att det är utifrån barns 

tidigare kunskaper, intressen och initiativ som arbetet med digitala verktyg främjas. Vi menar 

att förskollärarna ser både barns lärande och utveckling i ett nu perspektiv, samtidigt som de 

redogör för de kunskaper som kommer behövas i både kommande skolgång och arbetsliv. Vi 

kan utifrån studiens resultat se att förskollärarna arbetar med digitala verktyg som en 

ämnesöverskridande möjlighet, samtidigt som verktygen möjliggör för en social utveckling 

mellan barn. Förskollärarna benämner lekfullhet, som Forsling (2011) beskriver som ett 

lustfyllt användande. Det lustfyllda lärandet har vi under analysen sett i samband med att 

förskollärarna talar om barns lärande. Dels lärandet genom verktygen, och dels lärandet som 

sker i samspel mellan barnen. Lärandet genom verktygen anser vi kan förenas med Jakobsson 

(2012, s. 157) redogörelse för begreppet mediering. Vi ser att förskollärarna använder de 

digitala verktygen som en resurs för att skapa möjligheter för lärande. Vi ser även genom 

förskollärarnas resonemang att begreppen kommunikation och samspel uttrycks i samband med 

användandet av digitala verktyg. Den här sociala utvecklingen som förskollärarna talar om 

anser vi handlar om det lärande som sker mellan barnen i mötet med digitala verktyg. Säljö 
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(2014, s. 236) menar att verktygen i sig skapar broar mellan individer genom att de möts och 

lär genom verktygen. Det kan förklaras som att barn som behärskar en viss färdighet av 

verktygen vägleder och stöttar de barn som inte är lika förtrogna med verktygen.     

 

Förskollärarna använder verktygen som ett komplement i undervisningen på ett varierat sätt. 

När förskollärarna talar om hur de förändrar den fysiska miljön utifrån barns intresse kan det 

ske genom att projicera bilder på väggarna och skapa ett tillägg i barnens lek. Till exempel om 

barnen leker vilda djur kan projiceringen vara en regnskog och uppmuntra till vidare lek. 

Blueboten är ett verktyg som förskollärarna uttrycker att barn har ett intresse för, och genom 

blueboten kan barnen arbeta med programmering på ett lekfullt sätt. Det sociala samspelet 

mellan barnen och lärandet som sker i de olika aktiviteterna är något som förskollärarna anser 

vara en förutsättning för barns lärande genom de digitala verktygen. Strandberg (2006) och 

Säljö (2014) beskriver att människors kunskapsbyggande alltid är situerade och innehåller 

kulturella kontexter. Vi menar att alla förskollärare som arbetar i förskolan behöver ständigt 

reflektera på hur de digitala verktygen ska användas och vad de arbetet ska innehålla.  

Vid en av fokusgruppsintervjuerna diskuterar förskollärarna hur de kan arbeta med 

naturvetenskapliga ämnen exempelvis genom att ta bilder på djur i skogen med digitala verktyg, 

för att sedan ta reda på information om djuret på Google. Förskollärarna menar att genom denna 

process kan man ställa frågor där barnen själva behöver värdera informationen de hittar för att 

få erfarenheter av att kritiskt granska olika källor. Genom analysen kan vi se att förskollärarna 

har olika mål och syften med att arbeta med digitala verktyg, och att de på ett medvetet sätt 

arbetar ämnesöverskridande. Avslutnigsvis visar resultatet att förskollärararnas egna digitala 

kompetens är avgörande för att kunna skapa en digital lärmiljö där barn kan utveckla en digital 

kompetens.  
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Didaktiska konsekvenser för förskollärares undervisning 

För att kunna utveckla arbetet med de digitala verktygen i barngrupp krävs det motiverade och 

intresserade förskollärare som kan utforska den digitala världen tillsammans med barnen och 

kollegor på förskolan. Utifrån forskning, egna erfarenheter samt studiens resultat kan vi tydligt 

se att barn redan har kunskap och erfarenheter av digital kompetens. Därmed blir det viktigt att 

förskollärare intresserar sig för vad digital kompetens innebär, för att arbeta med digitala 

verktyg på ett sätt att det bidrar till barns utveckling och lärande. I skrivandets stund revideras 

förskolans läroplan inom området och vi ser det som ett ofrånkomligt krav att arbeta på ett 

medvetet sätt med den digitala tekniken i förskolans verksamhet. Vi anser att förskollärare ska 

se möjligheter med digitala verktyg genom att våga lära sig och upptäcka den digitala tekniken 

tillsammans med kollegor och barn för att på ett lustfyllt sätt stimulera barns lek och lärande. 

 

I studien framkom det att förskollärarna bar på egna attityder till digitala verktyg, men genom 

väl formulerade syften i arbetet med digitala verktyg ges det möjligheter till lek, lärande och 

samspel i förskolan. Det kollegiala lärande och samsyn kring arbetet med digitala verktyg blir 

därav en viktig faktor för att skapa digital kompetens i arbetslaget som även kan bidra till barns 

utveckling och lärande inom digital kompetens. En kritisk syn präglad av oro och rädsla till 

användadet av digitala verktyg i förskolan skulle kunna innebära att barns möjligheter till 

kunskapsbyggande begränsas.  

 

Vi anser att det är av stor vikt att förskollärare organiserar så att de digitala verktyg finns 

tillgängliga så att det bidrar till att bli en naturlig del i förskolans verksamhet. Eftersom dagens 

tekniksamhälle baseras på att samhällsmedborgare behöver ha digital kompetens är det ett krav 

att förskollärare använder digitala verktyg i förskolan för att ge barn förutsättningar att utveckla 

adekvat digital kompetens. I vårt resultat framkom det att förskollärare såg att barnen skapar 

nya kamratrelationer och att kommunikation och samspel främjas genom användandet av 

digitala verktyg. Vi ser att digitala verktyg har en viktig roll i förskolans verksamhet och 

verktygen skapar många olika möjligheter till barns lärande. 
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Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras val av metod och dess inverkan på studiens resultat. Valet av 

fokusgrupp som metod för studien var ett noga övervägt val. Eftersom studien bygger på 

förskollärares erfarenheter lämpade sig fokusgrupp som val då syftet var att undersöka hur en 

grupp av förskollärare resonerar kring digital kompetens i förskolan. Samspelet i 

diskussionerna som skedde mellan deltagarna gav oss kunskap om förskollärarnas egna 

uppfattningar samt kollegiala samsyn kring det valda fenomenet i studien. Trots att metoden 

syftar till att inte fokusera på den individuella förståelsen kring ett fenomen gick det inte att 

undgå att personliga erfarenheter blev centrala i vissa delar av diskussionen. Detta ansåg vi 

dock bar diskussionerna vidare då deltagarna både höll med varandra genom olika infallsvinklar 

samt ifrågasatte varandras tankar. Om valet av metod hade riktat in sig på individuella intervjuer 

hade sannolikt ett annat resultat av förskollärares erfarenheter av digital kompetens i förskolan 

framkommit. Vid en individuell intervju hade kanske respondenten haft mer utrymme att 

uttrycka andra åsikter i ämnet. En möjlig risk i ett fokusgruppsamtal kan vara att individen inte 

uttrycker egna åsikter utan påverkas av gruppens diskussioner. 

 

Urval av gruppsammansättning tog hänsyn till de rekommenderade föreskrifterna enligt 

fokusgruppsmetoden. Noga övervägande av homogeniteten i gruppen ledde till att samtalet höll 

god kvalitet i diskussionerna. Deltagarna delade sina erfarenheter och berättelser mellan 

varandra, det skapade talutrymmet för varandra och fyllde även i varandras reflektioner. 

Fokusgruppsfrågornas struktur och innehåll är väl genomtänkta för att svara på vårt syfte. Vi 

valde att inte benämna begreppet digital kompetens i fokusgruppsfrågorna utan inriktade oss på  

användandet av digitala verktyg i förskolan när vi utformade frågorna. Detta val gjordes för att 

vi ville förstå vad digital kompetens innebär utifrån förskollärarnas diskussioner under samtalet. 

Vi anser att detta val gjorde att vi fick svar på vårt syfte. I analysen av vårt insamlade material 

inser vi att utformingen av fokusgruppsamtalfrågorna inte gav något utrymme för förskollärarna 

att vara kritiska då ingen fråga berörde exempelvis om förskollärarnas såg några negativa 

aspekter med användandet av digitala verktyg i förskolan.  

 

Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 62) framhäver att fokusgruppmetoden med fördel ska 

ha en gruppledare samt en biträdande gruppledare. Svårigheterna att hitta ett tillfälle att 

sammanställa två fokusgrupper där vi båda kunde medverka och samtidigt få med tillräckligt 

många förskollärare, gjorde att vi valde att en av oss medverkade vid vardera fokusgruppen. 

Vid fokusgruppssamtalet hade vi tillgång till ljudinspelning vilket blev en förutsättning för att 

sedan ha möjlighet att transkribera och analysera samtalen tillsammans. I vår analys insåg vi 

att det hade varit fördelaktigt att båda medverkat vid samtalet men vi anser att trots detta val 

fick fram relevant data. För att kunna stärka reliabiliteten var vi noga med att omgående träffas 

efter avslutad fokusgrupp för att gå igenom ljudinspelningarna och kunna förmedla samtalets 

karaktär för varandra. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 65) menar att deltagarnas 

kroppsspråk, ansiktsmimik och engagemang i samtalet är viktigt att notera för att sedan kunna 

ha som stöd i analysen, och detta kunde vi bara informera varandra verbalt genom vårt minne 

av samtalet. Vid transkriberingen av ljudinspelningarna upptäckte vi vid ett tillfälle att vi inte 

hade använt oss av våra följdfrågor. Det kan ha medfört att vi inte fick ut tillräcklig information 
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som kunde varit relevant för resultatet. Om vi vid detta tillfälle hade ställt en följdfråga hade vi 

kunnat utveckla förskollärarnas tankegångar och fått ett djupare resultat i frågan. 

 

Arbetet med analysen tog längre tid än vad som var förväntat. Tolkningen av förskollärarnas 

svar upplevde vi som en svårighet då vi till en början inte kunde se mönster i datainsamlingen. 

Genom att skapa ett kategorischema utifrån vår frågeguide kunde vi dela upp förskollärarnas 

svar efter kategorier, det medförde att vi kunde sätta in svaren och se sammanhang. Om vi hade 

valt att genomföra fler fokusgrupper hade vi med sannolikhet fått ett mer omfattande resultat. 

Likväl om vi hade valt att komplettera fokusgruppen med ytterligare en metod hade det 

troligtvis ökat validiteten, och då hade en observation av förskollärarnas roll i den digitala 

miljön kunnat vara intressant för denna studie. 

Fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultatet finns det möjligheter till vidare forskning om digital kompetens i 

förskolan. I studien framkom det att förskollärare använder digitala verktyg för att arrangera 

den digitala miljön på förskolan. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka 

barns digitala kompetens utifrån ett barnperspektiv. Det hade varit intressant att undersöka vad 

barn använder verktygen till för att ta reda på barnens intresse för digital teknik. Förslagsvis 

hade observation av barns användande av digitala verktyg passat för vidare forskning. 
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Högskolan i Borås  
Sektionen för förskollärarutbildning   
Telefon 033 – 435 40 00 (växel) 
 

Hej! 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som påbörjat vår sista termin på 

förskollärarprogrammet och har börjat skriva vårt examensarbete. Våra namn är Susanne 

Andersson och Sofie Uppman som studerar och är yrkesverksamma på två olika förskolor inom 

Västra Götaland.  

 

Vårt examensarbete kommer att handla om digital teknik i förskolan, och vi intresserar oss för 

hur förskollärare resonerar och arbetar med digital teknik i verksamheten. Undersökningen 

vänder sig till förskollärare som är verksamma i förskolan. 

 

Datainsamlingen sker genom en fokusgrupp som spelas in med ljudupptagning, tiden för 

tillfället beräknas ta 45-60 minuter. En fokusgrupp liknar en intervju som sker i en samtalsgrupp 

där syftet är att lyfta diskussioner där allas olika tankar behandlas. Undersökningen utgår utifrån 

de forskningsetiska principerna och det innebär att alla uppgifter i undersökningen kommer att 

behandlas varsamt så att inga obehöriga kan ta del av dem. De uppgifter som framkommit i 

undersökningen används enbart för denna undersökningens syfte. Alla uppgifter kring 

deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på lärare och 

förskola används så att allas identitet skyddas.  

 

Deltagandet i fokusgruppen är frivilligt och de som deltar kan närsomhelst avbryta medverkan. 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 
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 JA, jag vill delta i studien. 
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Frågeguide 
 

 

Presentation 

Presentation bland deltagare och moderatorer 

 

Introduktion av studien 

Studiens innehåll presenteras och praktisk information om hur fokusgruppens upplägg ser ut 

 

Öppningsfråga 

Vilket digitalt teknik har gett dig möjligheter i arbetet med barnen? 

 

 

Nyckelfrågor 

 

1. På vilket sätt arbetar ni med digital teknik i er verksamhet idag? 

2. Vilka/vilken sorts kunskaper syftar ni till att barn kan erövra genom digital teknik? 

3. Vad anser ni vara viktiga kunskaper som barn kan behöva i dagens tekniksamhälle? 

4. Hur skulle du beskriva på vilket sätt undervisningen kan gynnas av digital teknik?  

          - Berätta gärna om egna erfarenheter eller ge konkreta exempel. 

5. På vilket sätt anser ni att digital teknik kan bli en naturlig del av förskolans verksamhet? 

 

 

Öppna följdfrågor 

 

Hur tänker du då? Berätta mer? Kan ni ge exempel? Har ni något mer att tillägga? 
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