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Förord 

Vi vill tacka de förskollärare som deltagit med sina uppfattningar och erfarenheter av 

arbetet med digitalisering i förskolan och vars svar ligger till grund för det resultat som 

presenteras i vårt arbete. Dessutom vill vi tacka vår handledare Ann-Britt Enochsson för 

hennes engagemang, vägledning, stöd och uppmuntran när det behövts som mest och för 

konstruktiva och givande samtal. Vi vill även tacka varandra för ett bra och roligt 

samarbete som har gjort examensarbetet till en positiv upplevelse. Slutligen vill vi också 

rikta ett tack till våra familjer och vänner som ställt upp och stöttat oss under arbetet.  
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Abstract 

The purpose of the study is to increase the knowledge of preschool teachers’ perceptions 

and experiences of the work with digitalization in preschool. The study is based on 

twelve qualitative interviews with active preschool teachers from four different 

municipalities in western Sweden. The result shows that all preschool teachers are 

positive about the digitalization in preschool but that they have different views on what 

the digitalization work entails. In practice, everyone has access to similar digital tools, 

but the tools are used to varying degrees by preschool teachers. The study shows that a 

combination of digital knowledge and driving force in preschool teachers is required for 

the children to be given the opportunity to develop digital skills. Although in most cases 

there was no relevant education in the subject, there was a driving force and an awareness 

among preschool teachers about the importance of their educational role in the work with 

digital technology in preschool. There was little in-service training pertaining to digital 

technology in preschools, despite that most preschool teachers had come a long way in 

their domestication process of digital tools. Most have domesticated the tools they use 

outside the children's group to a greater extent than the tools they use in the children's 

group. According to the study increasing competence in combination with personal drive 

and collegiate learning are important elements for successful domestication of digital 

technology in preschool. 

 

Keywords: 

Digitalization in preschool, digital competence, domestication theory, preschool teacher, 

increasing competence. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter 

av, arbetet med digitalisering i förskolan. Studien bygger på tolv kvalitativa intervjuer 

med verksamma förskollärare från fyra olika kommuner i Västsverige. Resultatet visar att 

alla förskollärare är positiva till digitaliseringen i förskolan men att de har olika syn på 

vad digitaliseringsarbetet innebär. Alla har i praktiken tillgång till liknande digitala 

verktyg men verktygen används i olika hög utsträckning hos förskollärarna. I studien 

framgår det att det krävs en kombination av digital kunskap och drivkraft hos 

förskollärarna för att barnen ska ges möjlighet att utveckla digital kompetens. Trots att 

det i de flesta fall saknades relevant utbildning inom ämnet fanns en drivkraft och en 

medvetenhet hos förskollärarna om vikten av deras pedagogiska roll i arbetet med digital 

teknik i förskolan. Det fanns lite eller ingen fortbildning alls på förskolorna inom digital 

teknik, trots det så hade flertalet av förskollärarna nått långt i sin domesticeringsprocess 

av de digitala verktygen. De flesta har domesticerat de arbetsverktyg de använder utanför 

barngruppen i större utsträckning än de verktyg de använder i barngruppen. Studien visar 

också att kompetenshöjning i kombination med personlig drivkraft och kollegialt lärande 

är viktiga delar för en lyckad domesticering av digital teknik i förskolan. 

 

Nyckelord: Digitalisering i förskolan, digital kompetens, domesticeringsteori, 

förskollärare, kompetenshöjning.  
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1 INLEDNING  

Denna studie syftar till att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om, och 

erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan. Debatten i media går stundvis het 

om digitaliseringens vara eller icke-vara och dess positiva och negativa sidor. Det blir, 

menar vi, tydligt att digitaliseringen är något som engagerar både globalt och nationellt 

på samhälls-, grupp- och individnivå. Denna debatt har på senare tid ofta fokuserats kring 

yngre barn och barn i förskolan. Digitaliseringen i samhället har under de senare åren 

tagit stora kliv, och detta gör att även förskolan befinner sig i en digital 

förändringsprocess med nya verktyg och nya typer av lärandeprocesser vilket kräver både 

ansträngningar och förändringsvilja (Kjällander, 2019). Att undersöka förskollärarnas 

uppfattningar och erfarenheter av detta menar vi är viktigt, utan denna kunskap riskerar 

insatser och kompetenshöjning att fokuseras fel och förskollärarnas röster riskerar att inte 

komma fram både i förskolan och i samhällsdebatten.  

År 2019 kom WHO (World Health Organization, 2019) med nya riktlinjer kring fysisk 

aktivitet och som en del i det även riktlinjer gällande skärmtid för barn. Detta bidrog till 

att debatten om digitaliseringens vara eller icke vara i förskolan blossade upp än mer i 

både traditionell media och sociala medier. Det skrevs mycket om detta men fokus lades 

på skärmtiden och inte så mycket på det egentliga huvudsyftet som är att få barnen att 

röra sig mer. Detta kan möjligtvis ha bidragit till att göra den pågående debatten om 

digitalisering än större. Dunkels (Dunkels i Zachrisson, 2019) menar att WHO:s riktlinjer 

angående skärmtid ”är plockade ur en hatt”, och att det inte finns forskning som stödjer 

dessa riktlinjer. Hon poängterar dock att riktlinjerna i grund och botten handlar om 

stillasittande och som en del i det tas skärmtid upp. Vidare menar Dunkels att 

digitaliseringen redan är här, den går inte längre att välja bort och att det måste handla om 

hur vi så tidigt som möjligt stöttar våra barn när de utvecklar sina strategier för att hantera 

den. Mer kritiska röster höjs också i media. Införandet av digitala verktyg i förskolan 

kallas till exempel för ett gigantiskt experiment på små barn, och det framkommer åsikter 

om att finmotorik och öga-hand-koordination utvecklas sämre ju mer skärmtid barnen har 

och att barnen riskerar att bli beroende, samt att skärmanvändandet går ut över den 

sociala förmågan och riskerar att ta tid från leken. Det dras så långt som att det är bäst att 

vänta med introducerandet av digitala verktyg tills barn är resonabla och kan följa regler 

och har lagt grunden för tillit, social kompetens och känsloreglering (Landehag i Wigren, 

2019). Kritik framkommer också mot att det inte tagits hjälp av expertis inom 

barnmedicin och psykologi innan beslut om införande tagits (Hellerfeldt & Kruber i 
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Wigren, 2019). De menar att det saknas forskning inom området men att den lilla 

forskning som finns visar på negativa effekter på utvecklingen av barns hjärnor med 

sämre inlärningsförmåga och sämre koncentration kopplat till barns skärmtid (Hellerfeldt, 

Kruber & Landehag i Wigren, 2019).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står skrivet att barnen ska få möjlighet till 

att utveckla adekvat digital kompetens, där adekvat har skrivits in för att visa på att 

förskolan behöver möta den digitala utvecklingen i den snabba takt den sker, det som är 

aktuellt och nytt idag blir fort gammalt. Debatten har väckt vårt intresse för hur 

pedagogerna som ska implementera de nya kraven på digitalisering i förskolan i sin 

praktik ser på digitaliseringen och vilka erfarenheter de har av arbetet med digital teknik i 

förskolan. För att få syn på dynamiken mellan användare och olika typer av teknik kan 

domesticeringsteorin användas. De som tagit sig an mediet som en självklar del av 

vardagen, det vill säga domesticerats, har också ett annat förhållningssätt till användandet 

(Berker, Hartmann, Punie & Ward, 2006). Med hjälp av teorin kan det bli möjligt att 

utröna vart i domesticeringsprocessen som pedagogerna befinner sig vilket vi ser som 

relevant för hur uppdraget tas emot och arbetas med. 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har digitaliseringen tagit ett kliv in i samhället i stort och då också, som 

vi tidigare beskrivit, in i förskolans värld, detta är något som väcker blandade känslor och 

åsikter hos många och har skapat debatt både bland forskare, pedagoger och 

privatpersoner. År 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet där det övergripande målet är att “det svenska skolväsendet ska vara 

ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 

digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 

likvärdigheten” (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 4), detta är högt satta ambitioner. År 

2019 kom Sveriges kommuner och Landsting (2019) med en nationell handlingsplan för 

digitalisering av skolväsendet som de tagit fram i nära samarbete med Skolverket och 

som tar sin utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin. I handlingsplanen 

kopplas strategins delmål tillsammans med en analys av behov som framkommit samman 

med olika förslag till initiativ och aktiviteter för att stödja huvudmännen i att nå målen i 

digitaliseringsstrategin.  

Förskolan fick den 1 juli 2019 en ny läroplan (Skolverket, 2018) där kravet på att ge 

barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens skrevs fram. I läroplanen 

står det tydligt att läsa att: 
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Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 
genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 
vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera information (Skolverket, 2018, s. 9).   

 

Digitaliseringen är här för att stanna och det är dags att släppa diskussionen om huruvida 

digitaliseringen är bra eller dålig för barns lärande och istället rusta dem för den 

verklighet de befinner sig i (Kjällander & Riddersporre, 2019). Det handlar istället dels 

om att barnen ska få en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Deras hem 

är programmerade och de möter de digitala artefakterna hela tiden. Det handlar också om 

att de ska kunna värdera den information som de hela tiden stöter på. De ska till exempel 

kunna förstå vad som är sant eller inte (Bruce & Riddersporre, 2019). Adekvat digital 

kompetens hos pedagoger innebär både att veta när, hur och varför digitala verktyg kan 

användas, men också när de inte ska användas (Kjällander & Riddersporre, 2019).  

 

Flera forskare betonar de vuxnas roll när det gäller att både strukturera användandet av 

digital teknik och delta på ett stöttande och samspelande sätt med barnen (Nilsen, 2018; 

Plowman & McPake, 2013). Närvaro av vuxna vid användandet av tekniken ökar 

lärandet, inte själva tekniken i sig (Plowman och McPake, 2013). Förskollärarna behöver 

en relativt hög nivå av digital kompetens vilket ger nödvändigt självförtroende för att 

kunna använda digital teknik stöttande, kreativt och innovativt. Om pedagogerna saknar 

kunskap och/eller självförtroende i användandet av digitala medier så får barnen inte 

någon support i användandet och därför reduceras användandet av digitala medier till en 

mindre viktig aktivitet än det annars hade varit. I en formell utbildningspraktik som 

förskolan är det viktigt att pedagogerna har tillräcklig kunskap och relevanta strategier för 

hur man stöder utvecklingen av barns digitala kompetens (Hernwall, 2016).  

 

Vår studie syftar till att öka kunskapen om förskollärarnas uppfattningar om, och 

erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan. Genom att undersöka detta har vi 

en förhoppning om att kunna synliggöra förskollärarnas upplevda digitala kompetens och 

erfarenheter, och vilka uppfattningar de har om digitaliseringen i förskolan. Detta är 

relevant för hur de stöttar barnen i användandet och tar sig an arbetet med digital teknik 

(Hernwall, 2016). Vår förhoppning är att vi med hjälp av domesticeringsteorin ska kunna 

synliggöra vart i domesticeringsprocessen som förskollärarna befinner sig vilket vi menar 

är relevant för vilka möjligheter de har att arbeta med digitalisering i förskolan.  
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1.2 Begreppsdefinition 

Datorplatta används i denna studie i enlighet med datatermgruppens (n.d.a) 

rekommendationer för en bärbar dator med pekskärm. Detta innebär att begrepp som 

surfplatta, ipad och padda i studien byts ut till datorplatta (Dock ej i citat).  

 

Digital teknik definieras enligt Skolverkets beskrivning som olika sorters redskap, 

utrustning eller system, men kan också omfatta programvara (Skolverket, 2017, s. 8). 

Definition kommer i denna studie att omfatta redskap, verktyg, system och programvaror 

som förekommer inom arbetet med digitalisering i förskolan. Begreppet digital teknik 

likställs i denna studie med digitala verktyg vilket också är ett begrepp som kommer 

användas i studien.  

 

Informationsteknik avser utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering. 

Datatermgruppen avråder från användandet av IKT, informations – och 

kommunikationsteknik samt informationsteknologi. De förordar istället att använda 

begreppet informationsteknik (datatermgruppen, n.d.b). På engelska benämns IKT som 

ICT, information and communication technology. Enligt Datatermgruppen betyder 

engelskans technology även ”teknik”. På svenska rekommenderar de därför att man 

upprätthåller skillnaden mellan teknik och teknologi (vetenskapen om teknik). 

Den tidigare forskning vi utgår ifrån i studien är i flera fall inriktad mot IKT 

(Informations- och kommunikationsteknik), ICT (Information and communication 

technology) och datoranvändande. Vi har efter att ha gått igenom de vetenskapliga 

artiklarna och jämfört dem dragit slutsatsen att de resultat som gäller i dessa artiklar 

också bör vara relevanta för all den digitala teknik som används i förskolan och för 

digitaliseringsuppdraget som stort. ICT och IKT benämner vi fortsättningsvis, i enlighet 

med datatermgruppens (n.d.b) rekommendationer, för informationsteknik.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om, och 

erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan.  

1.4 Frågeställningar 

1. Hur ser förskollärarna på digitaliseringen i förskolan?  

2. Hur arbetar förskollärarna med digitala verktyg i förskolan?  

3. Vad har förskollärarna för utbildning och kompetens för att ge barnen förutsättningar 

att utveckla adekvat digital kompetens? 
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2 ÖVERSIKT ÖVER OMRÅDET 

2.1 Förskollärarnas syn på digitalisering och dess påverkan på 

förskolans verksamhet 

Arbetet med digitalisering i förskolan sker här och nu men är samtidigt också 

framåtsyftande. Barnen använder enligt förskollärarna digitala verktyg som en 

förberedelse inför framtiden och kanske då framförallt inför skolan (Jernes, Alvestad & 

Sinneruds, 2010). Det är rimligt att digital teknik skrivs in i läroplanen då förskolan inte 

ska ses som något isolerat från resten av samhället. Förskolan ska istället spegla det 

övriga samhället och då blir digital teknik en självklar del i det (Nilsen, 2018).  

Forsling (2011) beskriver tre aspekter som brukar lyftas som argument för införandet av 

digitala verktyg i förskolan, dessa lyfter också Nilsen (2018) i sin artikel. Dessa är 

inlärningsaspekten, demokratiaspekten och arbetslivsaspekten. Forsling menar att arbetet 

med den digitala tekniken ses som framåtsyftande och bidragande med demokratiska 

idéer, barnen ses som framtida samhällsmedborgare. Det Nielsen kommer fram till i sin 

artikel i relation till dessa aspekter är att det inte är utan problem som de anges som 

främsta skäl för varför barn ska möta och använda sig av digital teknik i förskolan. Det är 

problematiskt att det lustfyllda användandet av olika typer av digital teknik inte lyfts i 

relation till dessa aspekter (Forsling, 2011; Nilsen, 2018).  

Ljung-Djärf (2004) visar i sin studie att förskollärarnas arbete också påverkas av deras 

förhållningssätt. Studien är trots sin ålder aktuell och relevant då de miljöer och 

förhållningssätt som lyfts är aktuella än idag även om de digitala verktygen ändrats. 

Datorn kan enligt Ljung-Djärf användas för barns meningsskapande och detta 

meningsskapande som barn erbjuds kan beskrivas utifrån två infallsvinklar. Den ena är 

hur pedagogerna förhåller sig till datorn och den andra hur den rent konkret används. När 

pedagogerna saknar datorvana eller motivation till användandet av datorer så uppmuntras 

inte heller barnen till att använda tekniken och deras möjligheter till att utveckla sin 

digitala kompetens och meningsskapande blir då begränsad. Detta stödjs av flera forskare 

som menar att det krävs en relativt hög nivå av digital kompetens i kombination med 

drivkraft hos pedagogerna för att barnen ska ges möjligheten till stöd och support i att 

utveckla sin digitala kompetens (Hernwall, 2016; Magen-Nagar & Firstater, 2019; 

Nilsen; 2018).  

Det finns en direkt koppling mellan hur personalen förhåller sig till datoranvändandet och 

lärmiljön (Ljung-Djärf, 2004). Ljung-Djärf beskriver tre olika sätt som pedagoger 

förhåller sig till datorn i verksamheten. Det första är datorn som ett hot mot andra och 
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viktigare aktiviteter, det andra är datorn som ett tillgängligt val och det sista är datorn 

som ett viktigt inslag i verksamheten. Hon lyfter också tre olika lärmiljöer och hur ett 

tydligt samband mellan miljöerna och förhållningsätten ser ut. När pedagogerna ser 

datorn som ett hot mot andra viktigare aktiviteter skapas också en skyddande lärmiljö på 

förskolan. Där datorn ses som ett tillgängligt val är lärmiljön stödjande och där datorn 

istället ses som ett viktigt inslag i verksamheten beskrivs lärmiljön som vägledande. 

Detta styrker ytterligare att pedagogers förhållningssätt och syn på teknik ger olika 

möjligheter för barnen. Intressant i relation till detta är att forskning inte kunnat visa att 

det finns några tydliga samband mellan användandet av digital teknik och lärande utan att 

lärandet främst beror på kontexten (Magen-Nagar & Firstater, 2019; Nilsen, 2018). 

Samtidigt visar nya studier att informationsteknik kan vara ett positivt bidrag till 

utbildningsprocesserna i förskolan men att pedagogerna upplever många svårigheter och 

hinder i att implementera informationsteknik i den pedagogiska miljön (Magen-Nagar & 

Firstater, 2019). Inställningar och attityder hos pedagogerna kring informationsteknik 

påverkar hur de arbetar och använder det och hur de övervinner de hinder de stöter på 

(Hernwall, 2016; Ljung-Djärf, 2004; Magen-Nagar & Firstater, 2019; Nilsen, 2018). 

Forskning visar på att om pedagoger upplever osäkerhet och oro kring barns 

informationstekniksanvändande så begränsas också barnens möjligheter till användande. 

Det är inte förrän den negativa inställningen utmanas och förändras som pedagogerna 

egentligen kan integrera informationsteknik i sina klassrum (Dong, 2018). Det 

förekommer funktionella hinder till integrering där pedagoger i många fall ser digitala 

enheter som statiska, och menar att de styr barns kreativitet och begränsar dem både 

språkligt och socialt. Det framkommer också hur pedagoger ser digital teknik som ett hot 

mot den lekbaserade pedagogiken (Palaiologou, 2016). Tekniken verkar för många vara 

något att slåss emot, som kan motstås och som behöver göras mindre hotande (Hernwall, 

2016).  

Något som återkommer i flera studier är vikten av att ta barns perspektiv (Lindahl & 

Folkesson, 2012; Nilsen, 2018). Förskolan behöver förhålla sig till barns delaktighet 

genom att ta hänsyn till normer rörande det självständiga, kompetenta och aktiva barnet. 

Genom att ta barnets perspektiv och utforska tillsammans med barnen går det att tillåta 

nya verktyg som potentiellt kan förändra verksamheten, till exempel datorer, utan att 

tappa kontroll. Detta leder till att både barn och lärare kan skapa ny mening och nya 

möjligheter gällande lärande och utveckling, och utvecklandet av den pedagogiska 

praktiken underlättas eftersom den ontologiska tryggheten på detta vis är bevarad 

(Lindahl & Folkesson, 2012). Vuxnas och barns perspektiv kan skilja sig mycket åt 

gällande digital teknik vilket i sin tur innebär att styrdokument blir ”tämligen uddlösa” 

när de omsätts i praktik om de inte tar hänsyn till barns perspektiv (Nilsen, 2018). 
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2.2 Förskollärares arbete med digitala verktyg 

I förskolans verksamhet används en rad digitala verktyg och utvecklingen har gått framåt 

fort (Nilsen, 2018). Informationsteknik ses av förskollärarna som viktigt för lärandet i 

förskolan, men också ur ett skolförberedande perspektiv och för barnens framtid som 

vuxna samhällsdeltagare. Genom lek och aktiviteter med digitala verktyg lär sig barnen 

bokstäver, tal, färger och figurer. De utvecklar också digital kompetens som att hantera 

öga-handkoordination, datatermer och att förstå hur internet fungerar som en 

informationskanal och inte minst får de möjlighet att lära sig goda medievanor. Barnen 

utvecklar också sociala färdigheter som att samarbeta, vänta på sin tur och visa hänsyn 

(Jernes m.fl., 2010). Förskollärarna använder en rad olika digitala verktyg i förskolan så 

som datorer, digitalkameror, projektorer, internet, mikroskop, skanner, telefoner och 

datorplattor med olika appar (Jernes m.fl., 2010; Nilsen, 2018). Förskollärarna arbetar 

aktivt med att inkludera barnen i användandet av de olika digitala verktygen och 

informationsteknik ses som en del i ett livslångt lärande (Jernes m.fl., 2010). Dessa 

resultat är intressanta då annan forskning visar på att många förskollärare har sett datorn 

som ett hot mot andra aktiviteter i förskolan (Hernwall, 2016; Ljung-Djärf, 2004), 

datorplattan som på senare år har kommit in i verksamheterna verkar däremot istället ses 

som ett komplement (Nilsen, 2018). 

Nästan 8 av 10 barn i förskoleåldern är internetanvändare (Internetstiftelsen, 2019). Även 

om kunskapen enligt Internetstiftelsen till stor del fås i hemmen så används den mycket i 

förskolans verksamhet och det mest populära verktyget bland de yngsta barnen är 

datorplattan. Under åren 2011-2012 började många förskolor i Sverige köpa in och 

använda datorplattor i sina verksamheter. År 2016 fanns det ca 46 000 datorplattor i 

förskolorna, det innebär ca 13 barn per datorplatta och antalet datorplattor har ökat 

ytterligare sedan dess (Skolverket, 2016). Främst används datorplattorna för olika 

aktiviteter knutna till lek, spel, matematik, språk, skapande och underhållning. Hur 

datorplattorna används är nära sammankopplat med vem som tagit initiativ till 

aktiviteten. När barnen initierar aktiviteter används plattorna mest till spel, lek, 

underhållning eller avkoppling. Barnen tar också inspiration från appar i sin icke-digitala 

lek. Om förskollärarna initierar aktiviteten används de främst med pedagogiska syften 

och som motivation för att barnen ska delta i olika lärarinitierade aktiviteter. 

Datorplattorna används också av pedagogerna i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen (Nilsen, 2018). Intressant är att användandet har förändrats de senare 

åren då användandet av pedagogiska lärprogram minskat något samtidigt som det dagliga 

användandet ökat (Internetstiftelsen, 2019). 
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2.3 Förskollärares kompetens 

Förskollärarna i den digitala tidsåldern behöver en unik kunskap i att skapa undervisning 

och inlärningsprocesser med hög kvalitet i kombination med förmåga att utforma 

teknikbaserade inlärningsaktiviteter. Förskollärarna överkommer dock varken de 

informationstekniskt relaterade hinder de ställs inför, eller använder informationsteknik 

på ett sätt som tar tillvara på dess fulla potential. Förskollärarna behöver uppmuntras till 

fortbildning inom informationsteknik för att förstå de didaktiska möjligheterna som den 

kan bidra med till förskolans verksamhet (Magen-Nagar & Firstater, 2019). 

Trots positiva uppfattningar när det gäller fördelarna med informationsteknik, har lärarna 

enligt en kinesisk studie, en låg grad av pedagogik när det gäller att underlätta barnens 

användande av informationsteknik och pedagogerna har en bristande medvetenhet om 

vikten av sin pedagogiska roll (Dong, 2018). Det är viktigt att tillhandahålla effektiva 

professionella inlärnings- och utvecklingsprogram så att lärare kan använda fler 

pedagogiska strategier för att stödja barnens användning av informationsteknik (Dong, 

2018; Magen-Nagar & Firstater, 2019). Utbildning och fortbildning inom digital teknik 

och hur man pedagogiskt kan använda sig av den och lära ut den blir alltså viktigt både 

för pedagoger som har en positiv inställning till digital teknik och för dem som har en 

mer avvisande eller skeptisk inställning.  

Kompetens och professionalism är avgörande när digitala verktyg ska användas i 

förskolan. Kunskap om olika metoder, men också sätt att vara förskollärare i den digitala 

kontexten så som mentor, instruktör och medspelare, blir viktigt (Jernes m.fl., 2010). När 

tekniken åtföljs av någon form av instruktionsstöd, antingen inbäddat i programvaran 

eller från lärare, verkar effekterna i form av positiv påverkan från användningen av 

informationsteknik öka avsevärt (Morgan, Morgan, Johansson och Ruud, 2016). Lärares 

närvaro är nyckeln till att barn ska kunna använda informationsteknik på ett meningsfullt 

sätt (Dong, 2018). Det är alltså inte tekniken i sig som främjar inlärningsresultaten utan 

designen av programvaran och/eller den pedagogiska användningen av enheten (Dong, 

2018; Morgan m.fl., 2016). Stöttandet från vuxna som övervakar deras aktiviteter, hjälper 

dem när det är svårt, som uppmuntrar och berömmer prestationer och stöttar barnen i att 

hantera känslor av till exempel frustration kan bidra till lärande (Plowman & McPake, 

2013). 

Fortbildning och utbildning bidrar till förhållningssätt och kunskap hos pedagogerna som 

i sin tur möjliggör ett användande av digital teknik i förskolan på ett sätt som bidrar till 

barns lärande och utveckling (Dong, 2018; Magen-Nagar & Firstater, 2019). Detta bör 

göras på ett sätt som så bra som möjligt tar hänsyn till barns perspektiv (Nilsen, 2018). 

Pedagogerna behöver ”erkänna att barn kommer att börja skolan med olika upplevelser 
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av digitala medier, som inte bara involverar datorer utan också en rad olika typer av 

fritidsteknik och interaktiva leksaker”1 (Plowman & McPake (2013, s. 31). ”Det tekniska 

landskapet förändras snabbt och nya möjligheter och utmaningar kommer att dyka upp 

när ny mjukvara och teknik utvecklas”2 (Plowman & McPake, 2013, s. 31). Kontinuerlig 

kompetenshöjning och fortbildning är därav mycket viktigt inom förskolans verksamhet.   

2.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar alltså att fortbildning och utbildning bidrar till förhållningssätt 

och kunskap hos pedagogerna vilket möjliggör ett användande av digital teknik i 

förskolan på ett sätt som bidrar till barns lärande och utveckling (Dong, 2018; Magen-

Nagar & Firstater, 2019). Forskningen visar också att det krävs en relativt hög nivå av 

digital kompetens i kombination med drivkraft hos pedagogerna för att barnen ska ges 

möjligheten till stöd och support i att utveckla sin digitala kompetens (Hernwall, 2016; 

Magen-Nagar & Firstater, 2019; Nilsen; 2018). Forskningen har inte kunnat visa några 

tydliga samband mellan användandet av digital teknik och lärande, lärandet beror istället 

främst på kontexten (Magen-Nagar & Firstater, 2019; Nilsen, 2018). Däremot kan 

informationsteknik vara ett positivt bidrag till utbildningsprocesserna i förskolan men 

pedagogerna upplever svårigheter och hinder i att implementera informationsteknik i den 

pedagogiska miljön (Magen-Nagar & Firstater, 2019). Inställningar och attityder hos 

pedagogerna kring informationsteknik blir viktigt och påverkar hur de arbetar och 

använder den och hur de övervinner de hinder de stöter på (Hernwall, 2016; Ljung-Djärf, 

2004; Magen-Nagar & Firstater, 2019; Nilsen, 2018). Förskolan behöver hålla sig 

uppdaterad för att förstå vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att barnen ska 

kunna medverka fullt ut i ett digitalt samhälle, både här och nu och som framtida vuxna 

(Internetstiftelsen, 2019). Därmed blir det viktigt att undersöka hur den digitala 

förändringsprocess som förskolan befinner sig i påverkar förskollärares förhållningssätt 

och arbete. En viktig del i det är också att studera hur samspelet mellan digital teknik och 

förskollärare ser ut och hur detta påverkar och påverkas av verksamheten. Att studera 

detta i en svensk kontext är också av vikt då mycket av forskningen inom fältet skett 

utomlands och resultaten inte alltid är direkt applicerbara på svensk förskola. 

 

 

 
1 Författarnas övers. 
2 Författarnas övers. 
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3 TEORI 

3.1 Domesticeringsteorin 

Vi har valt att använda oss av domesticeringsteorin både som analysverktyg och som 

utgångspunkt i resultat och diskussion. Teorin presenterar enligt Berker m.fl. (2006) ett 

teoretiskt ramverk och en forskningsmetod vilken tar i beaktande vardagslivets 

komplexitet och teknikens plats inom dess ritualer, regler, mönster och rutiner. 

Domesticeringsteorin appliceras ofta på medieanvändning som med oro och brist på 

kunskap återspeglas i vardagen, likt i de debatter i media och inlägg på sociala medier 

som vi beskrivit tidigare. Vi menar att teorin lämpar sig för att undersöka förskollärares 

uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan då det bland 

förskollärarna kan finnas osäkerhet inför på vilket sätt man skall ta sig an det stärkta 

digitaliseringsuppdraget. Enligt Berker m.fl. är det nödvändigt med studier som 

undersöker processer av acceptans, avvisanden och användande av olika sorters teknik, 

och då framförallt när det gäller informationsteknik, i kulturer där medieteknik och dess 

innehåll finns överallt. Teorin kan hjälpa oss att synliggöra förändringar när det kommer 

till användande och förhållningssätt till den digitala tekniken. Genom teorin får vi 

verktyg som vi kan använda för att analysera och synliggöra dynamiken mellan teknik 

och förskollärare och få reda på vart i domesticeringsprocessen förskollärarna befinner 

sig.  

 

Från början var begreppet domesticering något som förknippades med tämjning av vilda 

djur och kan beskrivas som "den förändring som en djurart genomgår när den övergår 

från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur" 

(Nationalencyklopedin, 2019). Media och teknik beskrivs inom domesticeringsteorin som 

otämjda djur som okontrollerat kommer in i våra hem (Berker m.fl., 2006; Silverstone, 

2006). På ett metaforiskt plan handlar det om att “tämja tekniken”, för att den ska gå från 

att uppfattas som till exempelvis hotfull eller utmanande till att istället uppfattas som 

hanterbar och betydelsefull för oss och som en naturlig del av våra rådande normer och 

vardagsliv.  

 

Domesticering som begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap kommer 

ursprungligen från den teknologiska determinismen, vilken är en teori som förutsätter att 

tekniken i ett samhälle är det som utvecklar samhällsstrukturen och de kulturella värden 

som samhället har. Runt 1980- talet påbörjades en utveckling bort från determinismen 

och gränserna suddades sakta ut mellan människor och maskiner. Detta nya sätt att tänka 
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tog fart genom aktör nätverksteorin (ANT) som utmanade den teknologiska 

determinismens tankar genom att ge tekniken en form av liv, där teknik och människa 

kunde tala till varandra och sågs som likar. Domesticeringsteorin kom till i ett försök att 

förstå ett mönster av socioteknisk förändring (Silverstone, 2006). Teorin utvecklades som 

en metod för att förstå medieanvändning i hemmet, men teorin kan också användas i 

andra miljöer (Hynes & Rommes, 2006). 

 

Domesticeringsteorin är enligt Berker m.fl (2006) en teori som beskriver processen 

gällande hur tekniken konstrueras. I processen ingår vilket motstånd tekniken får och hur 

människan skapar mening kring den. Teorin kan ses som ett analytiskt verktyg bestående 

av fyra delprocesser3. Dessa delprocesser kommer i denna studie användas som 

kategorier under analysarbetet. Delprocesserna är: 

 

1. Anskaffande 

2. Tolkning 

3. Integrering 

4. Konvertering 

 

Dessa fyra delprocesser benämns med olika begrepp utav olika teoretiker inom fältet. 

Sørensen, Aune och Hatling (2000) beskriver istället kategorierna anskaffning, placering, 

tolkning och integrering. Kategorierna innehåller egentligen samma delar oavsett hur de 

benämns, men vi har valt att utgå från de kategorier som Holmgaard Christensen (2019) 

Hynes och Rommes (2006) och Sørensen (2006) beskriver (se ovan) då de valt att göra 

skillnad på integrering där tekniken ses som en naturlig del av vardagen och konvertering 

där vi tolkar det som att de menar att tekniken också givits en djupare mening och bidrar 

till skapande av individens identitet och relation till omvärlden. Detta lämpar sig bra för 

denna studie då införandet av digital teknik som en självklar del i förskolans kontext inte 

automatiskt medför att de används på ett sätt som bidrar till en djupare mening för barn 

och/eller förskollärare. 

3.1.1 Anskaffning 

För det första måste artefakten köpas in eller på annat sätt införskaffas för att den ska bli 

tillgänglig, detta är länkat till ägarskap och tillgång. Det handlar här om att placera 

artefakten både fysiskt och mentalt. Det handlar också om saker som motivation och 

 
3 Dessa begrepp är författarnas översättning av de begrepp som används utav Holmgaard Christensen 

(2019) Hynes & Rommes (2006) & Sørensen (2006). 
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anledning till anskaffande och användning. Tekniken måste göras tillgänglig för att kunna 

användas. Här ställs frågor kring hur framtida användare ska lära känna och förstå 

produkten och hur den ska kunna bli en del av framtida användande på ett meningsfullt 

sätt. Användandet börjar inte med den produkt som anskaffas, utan vad som leder till 

anskaffandet, vad användaren måste gå igenom och uppleva både fysiskt och mentalt 

(Holmgaard Christensen, 2019; Hynes & Rommes, 2006). 

3.1.2 Tolkning 

För det andra måste den tolkas, det vill säga ges mening i den aktuella kontexten och för 

den som använder den. I denna delprocess är det viktigt att användaren känner att 

tekniken är praktisk och användbar i vardagen och att den efter att ha anskaffats och 

placerats nu också får en personlig och kulturell betydelse för användaren. En känsla, en 

bild eller en idé förändras för något, till exempel för en dator. De digitala verktygen går i 

tolkningsfasen från att bara vara en sak till att bli en personlig ägodel eller något man har 

en personlig relation till.  I denna delprocess ges tekniken utrymme, tas i bruk och visas. 

När produkten anskaffats och visas som ett konkret föremål innehåller den en del av den 

fysiska, symboliska och mentala världen som användaren är en del av, dessa värden 

påverkar användandet men förändras också av införandet av tekniken. Sammanhanget i 

vilket det realiseras, platsen det får i det kollektiva medvetandet (bland annat genom 

media) och vår användning av tekniken är starkt sammanvävd. När det gäller tolkningen 

är det viktigt att se både till hur tekniken används idag, men också till de förändringar 

som skett över tid. Dessa förändringar visar att användningen inte är statisk (Holmgaard 

Christensen, 2019).  

3.1.3 Integrering 

För det tredje så ska tekniken integreras det vill säga bli en naturlig del i vardagens 

rutiner på ett konkret och praktiskt sätt. Denna fas behandlar hur produkten passar in i 

användarens specifika användningsmönster och samtidigt hjälper till att omdefiniera dem. 

Den befintliga användarkontexten spelar en viktig roll, eftersom användaren har förenats 

med produkten, har haft en uppfattning om hur produkten är relevant för denne. 

Samtidigt som produkten används i handling finns det också åsikter associerade med 

användandet och produkten, till exempel när användandet av tekniken är önskvärd och 

när den bör begränsas. I en familj eller i ett arbetslag måste betydelser och förväntningar 

förhandlas och stämmas av. Genom användning och genom att nya åsikter tillkommer 

förändras innehållet i användningskontexten och då samtidigt också vad produkten är och 

betyder i det aktuella användningssammanhanget (Holmgaard Christensen, 2019).  
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3.1.4 Konvertering 

För det fjärde ska tekniken konverteras, det vill säga omvandlas. I denna delprocess 

omvandlas tekniken till ett objekt som hjälper till att definiera användarens förhållande 

till omvärlden. Användandet av olika digitala verktyg gör vardagen mer 

kommunikationsrik och hjälper samtidigt till att göra användaren till en del av ett 

kommunikationsintensivt samhälle/generation/grupp som oftast hänvisas till kollektivt. 

Det hjälper till att karakterisera ens identitet internt och externt, en identitet som både 

förmedlas men som också stöds och upprätthålls genom konkret användning.  

3.1.5 Reverserad domesticering 

Domesticeringsprocessen blir aldrig riktigt fullföljd eftersom ny teknik ständigt utvecklas 

vilket innebär att förutsättningar, behov och förståelse förändras. Domesticerings-

processen av tekniken ses som framgångsrik när tekniken inte längre upplevs som 

någonting negativt, svårt och problematiskt som skapar konflikter och stress utan istället 

som begripliga, användbara och pålitliga verktyg (Berker m.fl., 2006). Domesticerings-

processen kan både vara tillfällig, reverserad och icke-linjär. En användare kan anskaffa 

teknik och genomgå domesticeringsprocessen och integrera eller konvertera den för att 

sedan av olika anledningar som förlorat intresse eller meningsfullhet sluta använda den 

eller ge den mindre plats i vardagen. Detta benämns som reversed domestication och 

innebär att processen går bakåt (Hynes & Rommes, 2006). I vår studie kommer vi 

använda begreppet reverserad domesticering4, begreppet kommer vara en av kategorierna 

under analysarbetet.  

3.1.6 De tre dimensionerna 

Domesticeringen sker över tid och användandet av tekniken förändras också, det som är 

viktigt är i vilken riktning det sker. Användarna av tekniken spelar också en avgörande 

roll i om domesticeringen av tekniken blir lyckad eller ej (Berker m.fl., 2006). 

Domesticeringsprocessen består av tre sammanvävda dimensioner vilka är den praktiska, 

den symboliska och den kognitiva. I den praktiska dimensionen återfinns mönster för hur 

tekniken används, till vad den används och svar på om den används på det sätt som det 

från början var tänkt att den ska användas. I den symboliska dimensionen handlar det om 

vilken betydelse tekniken har för användaren och hur det påverkar användandet av 

verktyget, medan den kognitiva dimensionen handlar om att lära sig tekniken. 

 
4 Författarnas övers. 
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Sammanfattat visar dessa dimensioner människans engagemang till tekniken (Sørensen, 

Aune & Hatling, 2000). Under utformandet av intervjuguiden kommer dessa dimensioner 

att ligga som grund för intervjufrågorna för att säkerställa att alla domesticerings-

processens delar täckts in. 

Sørensen (2006) menar att domesticering inte bara handlar om att lära sig använda 

tekniken, utan att både människor och deras sociotekniska relationer kan komma att 

ändras i processen, vilket gör att domesticering också handlar om ett samspel mellan 

människor och tekniken. Morley (2006) lyfter också att det inte endast handlar om att 

tämja tekniken utan även att skapa miljöer där tekniken kan förmedlas. I vår 

undersökning handlar domesticeringen av digital teknik i förskolan om på vilket sätt 

förskollärarna och teknik samspelar och hur de skapar miljöer där tekniken blir 

användbar. Det handlar också om hur förskollärarna har tagit till sig den digitala 

tekniken, vilket symbolvärde den har för förskollärarna samt om de lärt sig hur den 

digitala tekniken fungerar. Genom att ta reda på var i denna process förskollärarna 

befinner sig skapas en användbar teoretisk utgångspunkt för att förstå deras 

förhållningssätt till digital teknik och hur den nya och okända tekniken anpassas till deras 

liv.  

3.1.7 Moralisk ekonomi 

Enligt Silverstone (2006) är den moraliska ekonomin de ramverk och värderingar som 

ligger till grund för de beslut som människorna i en viss kontext tar. Silverstone beskriver 

hushållets moraliska ekonomi och menar att det i hushållet finns produkter och varor som 

dels används i sitt ursprungliga syfte men som också omdefinieras i olika termer och kan 

få nya användningsområden beroende av vad hushållet har för intresse och värderingar. 

Denna moraliska ekonomi går även att applicera på förskolan där människor också 

befinner sig i en viss kontext där beslut påverkas av de värderingar och ramverk som 

finns. Begreppet kommer under analysarbetet att användas som kategori för att 

synliggöra dessa värderingar och ramverk. Domesticeringsprocessens fyra delprocesser, 

som vi tidigare beskrivit, kan dels belysa vilka individuella val och beslut som tas, dels 

också vilka bakomliggande tankar som är orsaken till att dessa val görs.  

3.1.8 Dubbel artikulation 

Ett viktigt begrepp inom domesticeringsteorin är dubbel artikulation. Från början 

kommer begreppet från semiotiken och användes då för att beskriva hur språkets 

morfologiska och semantiska delar båda är viktiga delar beroende av varandra för att 

skapa mening. Begreppet som det används inom domesticeringsteorin syftar på flera 
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olika saker. Dels på hur den digitala tekniken har en mening rent privat samtidigt som 

den också har det ut mot det offentliga. Tekniken blir också både materiella artefakter 

och bärare av mening på flera sätt, dessa är beroende av varandra. Tekniken behöver 

artikuleras, det vill säga uttryckas, före meddelandet då mediet inte är utan blir 

meddelandet (Hartmann, 2006). Dubbel artikulation kommer användas som kategori 

under analysarbetet för att synliggöra hur den digitala tekniken förändras och ges mening 

på förskolan samtidigt som den också påverkar verksamheten i sig. 
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4 METOD 

4.1 Urval och Deltagare 

Vi har valt att begränsa undersökningen till att endast omfatta förskollärare istället för all 

personal i förskolan. Detta har vi gjort då vi menar att det gör resultaten mer jämförbara 

och då detta smalnar av undersökningen då till exempel erfarenheter och utbildningar 

annars hade skiljt sig åt. Vi har också valt att avgränsa undersökningen genom att välja att 

intervjua 3-4 förskollärare per kommun i fyra olika kommuner. Detta för att få en 

spridning och undvika att få ett resultat som färgas allt för mycket av eventuella lokala 

kulturer. Urvalsgruppen bestod av tolv förskollärare i olika åldrar med varierande antal år 

i yrket. Vi skickade ut förfrågan om deltagande (se bilaga 2) via mail till ett antal rektorer 

i de fyra kommunerna. Sedan har vi genom de rektorer som valt att svara fått kontakt 

med 10 förskollärare som velat delta. Ytterligare två av förskollärarna har vi själva direkt 

kontaktat och sedan fått medgivande till deltagande av rektor. Efter att vi fått svar från 

förskollärare som velat delta blev fördelningen av informanter mellan kommunerna 2, 2, 

4, 4, det vill säga 12 tycken totalt. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av metoden semistrukturerad intervju. Genom semistrukturerade 

intervjuer ges informanten mer frihet att fritt formulera sina svar och själva välja vad de 

vill berätta om, och forskaren har mindre inverkan på hur informanten svarar 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Metoden valdes för att synliggöra vad förskol-

lärare i denna studie har för uppfattningar om, och erfarenheter av digitalisering i 

förskolan. En intervjuguide har använts istället för att genomföra helt ostrukturerade 

intervjuer då vi är två personer som var för sig har utfört intervjuerna. Vår förhoppning 

med detta är att sannolikheten för att vi får svar på samma frågor därmed ökar. Detta 

stödjs av Christoffersen och Johannessen som beskriver hur det är positivt med en viss 

standardisering när flera forskare arbetar med samma undersökning. De semi-

strukturerade intervjuerna gav också möjlighet att ställa följdfrågor på de svar som 

behövde vidareutvecklas eller förklaras på ett tydligare sätt. Detta gjorde det också 

möjligt att omformulera frågor som informanterna inte förstod, därför ställdes också en 

del frågor som inte stod med i intervjuguiden. Det är positivt att ställa följdfrågor då detta 

kan ge mer detaljerade och utförliga svar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi fick 

en djupare insikt genom följdfrågorna, då vi var ute efter att få del av både 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Relationen mellan forskare och informant 

blir heller inte lika avgörande vid en semistrukturerad intervju som vid en ostrukturerad 
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(Christoffersen & Johannessen, 2015). Att relationen mellan oss som intervjuade och 

informanterna inte var lika avgörande såg vi som positivt då vi var två personer som 

utförde intervjuerna var för sig.  

När intervjuguidens frågor sattes samman låg de tre dimensionerna, praktisk, symbolisk 

och kognitiv dimension, som grund. Domesticeringsprocessen består av de tre 

dimensionerna och genom att använda dem på detta vis säkerställdes att hela 

domesticeringsprocessens delar täcktes in av intervjufrågorna. Frågorna formulerades 

också för att möta frågeställningar och syfte. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsfunktionen i våra mobiler, mobilerna var inställda på flygplansläge för att 

ljudinspelningarna skulle ske på ett säkert sätt. Ljudinspelningarna underlättade eftersom 

inga anteckningar då behövde göras under intervjun. Detta gjorde det möjligt att kunna 

vara närvarande och lyhörd på vad informanterna berättade. Att använda ljudinspelning 

gjorde det också möjligt för oss båda att ta del av alla intervjuer samt att kunna gå 

tillbaka och lyssna igen på vad som sagts under intervjun. På det sättet minskade risken 

att missa värdefull information.  

4.3 Genomförande 

Inför intervjuerna mailades en förfrågan ut om deltagande till ett antal rektorer i fyra 

olika kommuner, samt en bilaga med samtyckesblanketten. Där gavs information om att 

det som sägs i intervjuerna kommer att vara underlag för de analyser som dels presenteras 

i ett examensarbete och dels i forskningsartiklar i samarbete med vår handledare (Se 

bilaga 3). Detta gjordes för att rektorerna skulle få information om undersökningen samt 

för att få rektorernas godkännande att kontakta förskollärarna för förfrågan om 

medverkan. Två förskollärare kontaktades av oss direkt, i dessa fall fick vi samtycke från 

rektor i efterhand. Genom att redan från början skicka med samtyckesblanketten till 

rektorn, gavs förskollärarna en chans att i lugn och ro kunna läsa in sig på vad det innebär 

att delta i studien. Innan varje intervju påbörjats har också informanterna tillfrågats om de 

godkänner att intervjun spelas in och senare transkriberas. 

Intervjuerna utfördes på förskolorna för att det skulle bli lättare och mer tillgängligt för 

förskollärarna att medverka. Alla intervjuerna genomfördes enskilt, de flesta i 

pedagogernas arbetsrum och några i folktomma rum på avdelningen för att slippa 

störande moment. Det avsattes 45 min till varje intervju för att undvika stress, och 

intervjuerna tog mellan 20 till 40 minuter.   
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4.4 Databearbetning/Analysmetod 

Intervjuerna lyssnades noggrant igenom och transkriberades av oss båda. Materialet 

analyserade vi tillsammans med hjälp av domesticeringsteorin och de fyra 

delprocesserna, anskaffning, tolkning, integrering och konvertering, för att synliggöra 

vart i domesticeringsprocessen förskollärarna befann sig. Detta gjordes för att få syn på 

vilken digital teknik som användes och på vilket sätt den användes, vilken betydelse den 

hade för förskollärarna och hur det påverkade användandet. Vi tolkade och färg-

markerade varje transkription enskilt utifrån de olika delprocesserna som användes som 

kategorier. Utöver de fyra kategorierna använde vi också kategorierna reverserad 

domesticering, moralisk ekonomi, dubbel artikulation och utbildning/kompetens. Därefter 

analyserade vi tillsammans samtliga transkriptioner och jämförde våra analyser och 

diskuterade oss fram till en gemensam kategorisering. Enligt Dahlgren och Johansson 

(2019) som beskriver en fenomenografisk ansats är det en fördel att flera forskare 

bearbetar och analyserar materialet var för sig för att sedan diskutera och tillsammans 

kategorisera om på nytt vilket leder fram till nya kategorisystem, detta kallas för 

Negotiated consensus och validerar resultatet. Ett sådant samarbete kan också öka 

reliabiliteten i undersökningen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Då vi samskrivit 

vårt examensarbete är detta något som vi valt att använda oss av i vårt analysarbete även 

om det i övrigt inte följer den fenomenografiska metodansatsen. De kategoriseringar vi 

kommit fram till har sedan använts för att få fram ett resultat som beskrivits utifrån 

domesticeringsteoretiska begrepp. För utförligare information om vårt samarbete under 

examensarbetets framväxt, se 6.2 Metoddiskussion och Bilaga 4. 

4.5 Reflexion och tillförlitlighet 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer med intervjuguide använts (se bilaga 1). 

Intervjuerna har därför utgått ifrån samma intervjufrågor, vilket kan stärka 

tillförlitligheten. På forskningsspråk kallas tillförlitligheten för reliabilitet och har att göra 

med hur noggranna och exakta undersökningens data är (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Det som varierade mellan intervjuerna var vilka följdfrågor som ställdes samt på 

vilket sätt som vi förklarade eller omformulerade intervjufrågan om informanterna ej 

förstod vad vi från början frågade. Detta kan ha lett svaren i en viss riktning och påverkat 

studiens reliabilitet. I analysen av vår valda metod konstaterades att vissa intervjufrågor 

var något otydligt skrivna och hade kunnat omformulerats för att passa bättre in i 

förskolans vardagliga språk.  
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Idén med reliabilitet bygger på att något mäts, vilket man gör i kvantitativa studier (Trost, 

2010). Det är annorlunda att försöka förstå hur informanten tänker, känner och beter sig 

vilket är syftet vid en kvalitativ intervju. Detta gör tillförlitligheten och trovärdigheten 

problematisk i kvalitativa studier. För att öka tillförlitligheten i studiens intervjuer har vi 

strävat efter att vara lyhörda och uppmärksamma på både tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Vi har registrerat slumpinflytelse vid analyserna av intervjuerna och låtit 

felsägningar och missuppfattningar bli delar av den information som vi använt oss av vid 

analysen. Det har varit viktigt att inte blanda ihop det digitaliseringsarbete som sker på 

informantens avdelning med informantens förhållningssätt till digitalisering eftersom 

dessa inte behöver vara synonyma med varandra. Det har också varit viktigt att ha i 

åtanke att informanterna kan känna krav på sig själva att visa sig kompetenta utifrån 

förskolans läroplan och själva uppleva att de förväntas vara positiva till det nya 

digitaliseringsuppdraget vilket kan påverka studiens reliabilitet. Informanterna kan också 

antas ha haft förväntningar på intervjun som vi inte kunnat styra över vilket också kan ha 

haft påverkan på studiens resultat. 

Validitet eller giltighet innebär att kontrollera trovärdigheten hos sin insamlade data och 

se över hur saklig metoden är i förhållande till syftet i undersökningen (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Validitet innebär att frågan ska mäta det den från början är avsedd 

att mäta (Trost, 2010). För att höja validiteten i denna studie är intervjufrågorna 

utformade med de tre dimensionerna som grund och vi har varit noga med att 

intervjufrågorna svarar mot frågeställningar och syfte. Materialet har också bearbetats 

och analyserats av oss båda var för sig och sedan har innehållet i analysen diskuterats och 

tillsammans har vi kategoriserat om på nytt. För att materialet skulle tolkas och 

kategoriseras på samma sätt av oss båda och analysen bli rättvisande var diskussionerna 

kring hur vi resonerade om kategoriseringen mycket viktiga. Just utmaningen i att vara 

två när vi tolkade materialet blev i slutändan något som vi upplevde som en styrka då 

diskussionerna och omkategoriseringarna ledde fram till ett resultat vi var eniga om. Vi 

blev på detta sätt tvungna att motivera varje kategorisering för den andre vilket gjorde att 

varje beslut tänktes igenom noga, detta stärker reliabiliteten i studien. Detta förfarande 

har lett oss fram till vart i domesticeringsprocessen som förskollärarna befinner sig. 

Under arbetet med att författa studien har vi var och en utformat utkast till olika delar, 

dessa har vi sedan tillsammans bearbetat, omformulerat och reflekterat kring för att 

texten ska bli tydlig för läsaren och risk för missförstånd ska minimeras. Detta har också 

bidragit till att säkerställa att vi är eniga om den text och de resultat som skrivs fram. Vi 

har haft en rak kommunikation och känner varandras styrkor och svagheter vilket gjort att 

samarbetet fungerat mycket bra och har bidragit till givande diskussioner som lett fram 
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till en samstämmighet. Tidigare studier visar också på likande resultat som denna studie 

visar, vilket ytterligare stärker dess validitet. 

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2017) nämner flera viktiga principer som man behöver känna till och 

förhålla sig till när man genomför sin undersökning. Dessa principer är informations-

kravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och kravet om konfidentialitet. Vetenskapsrådet 

(2017) beskriver bland annat både forskningsetiska principer och forskaretik. De 

sammanfattar sin text i en rad punkter som forskare behöver förhålla sig till, så här har vi 

förhållit oss till dem i relation till vår undersökning: 

Vi måste vara ärliga om vår undersökning och medvetet granska och redovisa utgångs-

punkterna för studien och öppet redovisa metoder och resultat. Det är viktigt att inte stjäla 

forskning från andra vilket har med oredlighet att göra. Vi har varit noga med att inte 

avsiktligt och på ett vilseledande sätt låta bli att följa de vetenskapliga kraven och/eller 

bryta mot allmänt accepterade normerna. Det kan till exempel vara genom plagiat eller 

stöld, vi har därför varit noga med referenser och tydlighet. Vi har inte heller medvetet 

utelämnat information som kunnat spela roll för resultatet. Vi har också varit noggranna 

med att det ska gå att följa hur studien är genomförd till exempel genom dokumentation. 

Hänsyn har också tagits till att ingen ska lida skada av vår undersökning och vi har också 

varit noga med att vara rättvisa i vår bedömning av andras forskning.  

Vi har förhållit oss till information och samtyckeskravet då vi behövt förskollärarnas 

samtycke till att medverka, vi har också bett om rektors samtycke till att pedagogerna 

medverkar. Samtycket har skett både muntligt och skriftligt efter att informanterna fått 

tydlig och grundlig information om vad de samtycker till och vad studien handlar om, 

och om att de när de vill kan dra tillbaka sitt samtycke. 

 

Individskyddet är en annan etisk aspekt (Vetenskapsrådet, 2017). Då vi har spelat in 

intervjuerna är individskyddskravet något vi behövt ta extra hänsyn till. Vi har förvarat 

deltagarnas personuppgifter och ljudinspelningar i tjänsten Box via Karlstads Universitet 

så att ingen utomstående kan få tag i dem. När vi har transkriberat materialet har namn, 

orter och andra persondata tagits bort så informanterna ej ska kunna kännas igen. All 

rådata kommer att sparas i tio år på grund av att informanterna samtyckt till att den 

används i vidare forskning. Ytterligare en etisk aspekt som Vetenskapsrådet (2017) lyfter 

är nyttjandekravet. Informationen vi samlat in får endast användas för forskning, och den 

får inte heller säljas eller lånas ut eller spridas till andra. 
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5 RESULTAT 

I analysen har domesticeringens fyra delprocesser anskaffning, tolkning, integrering och 

konvertering använts som kategorier samt reverserad domesticering, moralisk ekonomi 

och dubbel artikulation. Informanternas intervjusvar har kategoriserats och tolkats för att 

se vart i domesticeringsprocessen de befinner sig. Citat från intervjuerna används för att 

illusterara de resultat som framkommit i studien. Under arbetets gång har det blivit tydligt 

att förskollärare ofta befinner sig i olika delprocesser samtidigt beroende på vilken digital 

teknik det rör sig om. Då studien handlar om förhållningssättet till digitaliseringen i 

förskolan i stort och inte om ett enskilt digitalt verktyg har analysen handlat om att 

synliggöra det övergripande förhållningssättet. Domesticeringsteorin bör enligt Hynes 

och Rommes (2006) benämnas som en multidimensionell modell av domesticering på 

grund av att den inte är en linjär process och kan vara både tillfällig och reverserad, något 

som också framkommit i studien. Det har också framkommit att de flesta domesticerat de 

arbetsverktyg de använder utanför barngruppen i större utsträckning än de verktyg de 

använder i barngruppen. Förskollärarna är alla positiva till digitaliseringen i förskolan.  

Jag känner nog att alla är ganska positiva och vill hålla sig framme, för vi vet att det här 

ingår i vårat uppdrag, nu på ett annat sätt. Ehh, åå, känner att det vill man ju hålla sig ajour 

med och verkligen känna. Hmm, inget riktigt motstånd, det fanns det förr men det känns inte 

som om att det är så längre. 

 

I intervjuerna hamnar ofta samtalet i datorplattor, detta verktyg verkar vara det mest 

använda i förskolorna och är också den hårdvara som domesticerats i högst utsträckning 

bland informanterna.  

5.1 Anskaffning 

Endast en av förskollärarna i studien befinner sig i anskaffningsfasen, dock på god väg 

mot tolkningsfasen. Samtliga förskollärare har tillgång till en rad olika digitala verktyg, 

både i form av hårdvaror och mjukvaror. Hårdvaror som datorplatta, dator, projektor, 

Apple TV5, SMART-Board6, Blue-Bot7, Bee-Bot8 och Webb-ägg9 samt mjukvaror som 

 
5 Apple TV är en mediaspelare som kan kopplas till en Tv för att enkelt streama bilder och filmer från 

datorplatta eller telefon till en TV. 
6 SMART-board är en interaktiv whiteboard, dator och projektor i ett och samma verktyg. 
7 Blue-bot är en golvrobot lämpad för arbete med riktningsspråk, programmering, samarbete, felsökning 

och logiskt tänkande. 
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Unikum10, V-klass11, olika sökmotorer, Runkeeper12, geocachingapp13, spelappar av olika 

slag, Onedrive14 och Onenote15 och Siri16. 

Verktygen har anskaffats och placerats på förskolorna. En skillnad som framkommit i 

intervjuerna är den mellan de verktyg som används utanför barngruppen, som 

lärplattformar av olika slag, och andra digitala verktyg och tjänster som används i 

barngruppen. Förskollärarna i studien har som nämnts tidigare domesticerats i högre grad 

när det kommer till de verktyg som används utanför barngruppen. En skillnad mellan de 

verktyg som används i barngrupp och de som används i den mer administrativa delen av 

uppdraget är att de administrativa delarna oftast är beslutade uppifrån. Kommun eller 

rektor har fattat beslutet och då också tillhandahållit fortbildning vilket de i studien inte 

gjort i samma utsträckning när det gäller övrig digital teknik. Motivationen som är en 

viktig del i anskaffningsfasen är väsentlig för hur domesticeringen faller ut. Motivation 

och anledning till att använda och domesticera lärplattformarna kommer här inte enbart 

ur eget intresse utan ges uppifrån av rektor och/eller kommun och motivationen ökas 

ytterligare av att man ser att kommunikationen med vårdnadshavare underlättas vilket ger 

en djupare mening. Samma krav och förutsättningar ges också till samtliga i 

personalgruppen, detta i kombination med fortbildning bidrar till de lyckade 

domesticeringsprocesserna av verktygen. Detta styrks ytterligare av att man i en av 

kommunerna satsat på att under en begränsad tid tillhandahålla appen Polyglutt17. 

Rektorerna har här ett intresse i att det används för att kunna visa på ett fortsatt behov och 

workshops erbjuds för att öka kunskapen och därav användandet av tjänsten. Detta i 

kombination med att förskollärarna upplever den användbar och meningsfull i 

barngrupperna bidrar till en lyckad domesticering.  

Vi fick även tillgång till Polyglutt, ett läsverktyg som hela kommunen har köpt in så alla har 

tillgång till det. 

 

 
8 Bee-bot är en golvrobot lämpad för arbete med riktningsspråk, programmering, samarbete, felsökning och 

logiskt tänkande. 
9 Webb-ägget är ett mikroskop för iPads och androida enheter. 
10 Unikum är en lärplattform. 
11 Vklass är en lärplattform. 
12 Runkeeper är en app som kan spåra promenader och andra aktiviteter manuellt och med gps. 
13 Geocaching är en gps-stödd variant av skattjakt utomhus.  
14 Onedrive används för fildelning online och säkerhetskopiering i moln. 
15 Onenote är ett program för anteckningar, informationsinsamling och samarbete mellan flera användare. 
16 Siri är en intelligent assistent på Apple-enheter. 
17 Polyglutt är en flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskolan. 



Förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan 

                                                                                                Maria Svensson & Sofie Lindeman 

  

 

 

24 

Vad har vi mer för appar, ja Polyglutt det tycker de ju om och där finns ju också alla olika 

språk det tycker jag är väldigt bra ifall man har barn med annat modersmål så kan de få 

lyssna på sitt eget modersmål. 

 

Sen används paddorna, vi har ju varsin egen, personalen har var sin. Den använder vi väldigt 

mycket till…främst till Polyglutt som vi har som är den här inläsningstjänsten med böcker 

som barnen får då använda, dom får använda den själva eller dom får använda den på 

storbild, man kan läsa på storbild istället för att läsa i en liten grupp. 

 

När det kommer till anskaffandet upplever flera av förskollärarna en begränsning i de 

system som finns kring inköpande av appar. De upplever det som krångligt och som en 

tidskrävande process där de får maila för att få godkännande av appen och också för 

godkännande av kostnad.  

Och framför allt kanske vara mera.. man blir lite låst i att verktygen är lite kommunbundna 

och att man inte köper appar till dem själv utan att man ska skicka det vidare ett önskemål 

och ansöka i den här gruppen och sen hamnar det i något slags vad de kallar för träd och så 

ska man då plocka hem den, men om jag då plockar hem den som har bett om den då kan 

inte du plocka hem den till din padda också. Då måste man betala en gång till vilket ju gör 

att man drar sig lite för det där. 

 

Ja lite svårare än om det hade varit ett privat konto där man bara gjorde som man ville 

liksom. Sen är det ju det att man måste testa grejerna och det är ju också lite svårt om man 

då… för en kommuns pengar så att säga tror att det här är nog ett bra verktyg och så är det 

inte det och så har man betalat femtio kronor.  

5.2 Tolkning 

Drygt en tredjedel (5 st) av de intervjuade förskollärarna befann sig i tolknings-fasen. 

Under denna delprocess är det viktigt att se förändringen över tid, hur produktens 

användningskontext förändras då den ej är statisk (Holmgaard Christensen, 2019).  Under 

intervjuerna har det framkommit att samtliga förskollärare ser förändringar över tid när 

det gäller digitala verktyg i förskolans verksamhet. Det som de alla nämner är 

förändringen kring datorplattan och hur den används. Tidigare användes den utan djupare 

syfte och ofta som någon form av barnvakt, pausaktivitet eller spelmaskin.  

Och det kan jag tycka att i början när det kom ipads då hade vi ju en per avdelning och då 

var den faktiskt nog mer barnens. För då var det så att de hade den och vi arbetade inte så 
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mycket med den, utan då var det barnen som hade den och de satt och spelade. Men det jag 

tyckte kunde bli att de liksom, det blev lite, kan man kalla det barnvakt. 

 

Förskollärarna upplever att det blivit viktigare med ett pedagogiskt syfte när det kommer 

till användandet av digital teknik och då kanske främst när det gäller datorplattan. Denna 

känsla har också stärkts efter införandet av ett-till-ett verktyg18 då pedagogerna som flera 

uttrycker det ”äger verktyget”. Flera av pedagogerna skiljer på värdet i aktiviteterna kring 

datorplattan, det blir någon form av positiv tid och negativ tid vid användandet beroende 

på vad barnen sysselsätter sig med. Flera av förskollärarna beskriver hur de inte vill att 

datorplattan ska vara en spelmaskin.  

Vi gör ingenting som man kan göra själv med ipaden här på förskolan, allt sånt är borttaget, 

det finns inga spel som du kan sitta med själv. Utan ska man ha ipaden så ska man arbeta 

med något som generar i något, det ska inte bara vara en barnpassning utan det ska finnas 

någon form av syfte bakom. 

 

För det är så jag vill att digitala verktyg ska användas, det ska inte vara spelmaskiner, vi får 

tänka bort det. Det ska vara ett verktyg där man kan visa och reflektera och erbjuda. 

 

Några av förskollärarna har också blivit instruerade i att inte säga ipad eller surfplatta då 

detta associeras med spel, de ska istället använda begreppet lärplatta som av dem åsyftar 

något som enbart används i pedagogiskt syfte. De väger in normer kring användandet, 

vad som är ok att göra och inte. Endast ett fåtal av förskollärarna menar att spel är en av 

alla saker man kan använda datorplattan till i förskolan och att även detta har ett värde 

om man väljer appar och spel med pedagogisk baktanke, som kräver samarbete och är 

intra-aktiva.  

När det kommer till Unikum och andra lärplattformar och kommunikationsverktyg 

mellan förskola och hem blir de meningsfulla för förskollärarna i studien då de fyller sitt 

syfte, gör kommunikationsvägarna mellan vårdnadshavare och förskola kortare och mer 

lättillgängliga. Flera informanter uttrycker tankar om att man inte kan veta om 

vårdnadshavarna läser informationen i lärplattformen och att det på så sätt var lättare när 

man delade ut informationen i pappersform och såg att lappen försvann. 

 
18 Ett-till-ett verktyg betecknar i denna studie ett personbundet arbetsverktyg i form av datorplatta eller 

dator. 
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Om det nu är så att man får med alla föräldrar på det här så är det ju jättegott att man slipper 

skriva ut alla papper, för det blir väldigt mycket papper. Men man måste också vara 

medveten att se om föräldrarna verkligen läser annars blir det stopp i kommunikationen 

vilket gör att de kan bli fel också gentemot barnen. Nu när vi ska sluta att använda lapparna 

så måste vi vara på föräldrarna, har ni kommit in i Unikum, läser ni Unikum så att de ska få 

in det här, så att deras barn inte kommer i kläm, så de inte händer något eller att de missar 

något. 

 

Trots dessa försvårande delar är de positiva till verktygen överlag. Det som var 

gemensamt för de som befann sig i tolkningsfasen var att verktygen var anskaffade och 

placerade och de hade fått symbolisk mening och användes mer eller mindre som en 

naturlig del i vardagen men att flera av dem på olika sätt uttrycker att det inte får bli för 

mycket och för ofta, det digitala får inte ta överhanden. De uttrycker också en osäkerhet 

när det kommer till syftet med tekniken och när det gäller sin egen kompetens.  

Visst det är bra att prova och dra och göra så här med barnen men man måste också göra det 

praktiskt och det är jag rädd för att man tar bort för mycket faktiskt. Det är som att läsa en 

riktig bok också, det är också väldigt viktigt att känna hur en bok känns, det känner du inte, 

känslan av att göra någonting med dina händer. Det tror jag försvinner lite om du bara 

använder, det kan vara en fara tror jag. 

 

En annan del som framkommer är den skolförberedande tanken. Den återkommer i flera 

intervjuer och har i analysen framträtt som en del av tolkningsfasen även om 

förskollärare som kommit längre i sin domesticering också lyfter den skolförberedande 

tanken som en vinning med att arbeta digitalt med barnen i förskolan.  

Nu har ju vi en förskola i ett område där jag gissar på att de flesta har det hemma, men man 

kan ju bo i andra områden där det inte finns och då är det ju jätteviktigt att det finns på 

förskolan så att de inte halkar efter när de börjar skolan sen. 

 

Ja som jag sen känner att när skolan börjar så får skolan ta vid och då tänker jag att det 

viktiga för dom är att koncentrera sig på hur skriver man, vad säger man för vi har inte 

kommit till skriften riktigt. Men vi har ju bilden då. Vad tar vi för bilder? Vad ska vi ha dom 

till? Vem är med på dem? Det kan ju vi diskutera här på förskolan och sen när skolan tar vid 

får dom ju börja diskutera vad skriver vi. 

 

I studien har det också framkommit att flera av förskollärarna menar att de digitala 

verktygen har en dragningskraft som gör att barnen nästintill automatiskt blir intresserade 

av de aktiviteter som verktygen är en del av.  
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Fördelen, de allra flesta tycker att det är väldigt roligt, de tycker att det är spännande. Så fort 

man startar igång den, till exempel har musik på så kommer de ju springande, va. Det är ett 

verktyg som många tycker är roligt, inte alla, men många. Det är någonting de dras till. 

 

Flera förskollärare har under intervjuerna också lyft exempel på hur de skulle vilja arbeta 

med digitalisering i förskolan men som de ändå inte genomfört i praktiken. Detta har i 

analysen placerats som en del av tolkningsfasen där den digitala tekniken ges ett värde 

och en mening och teknikens användningsområden och den plats den får i medvetandet 

förändras. Tankarna de haft om hur de skulle vilja arbeta har speglat ett förhållningssätt 

som skulle kunna tolkas som att de integrerat tekniken, samtidigt är den inte en naturlig 

del i vardagen och förhållningssättet är inte genomgående genom intervjuerna. 

Anledningarna till varför tankarna inte realiseras kan vara många, till exempel bristande 

samsyn i arbetslaget, att kunskap om hur de ska få tekniken integrerad saknas eller att de 

känner att de vill ge positiva exempel i intervjusituationen.  

5.3 Integrering 

Ett fåtal (2 st) av förskollärarna befinner sig i integreringsfasen. De har gjort den digitala 

tekniken till en självklar del av vardagen och som en självklar del i förskolans 

verksamhet och har kommit längre än de som befinner sig i tolkningsfasen.  

Det här med digitaliseringen, det här med ipad, projektor å dator är så mycket mycket mer 

närvarande. Vi sitter vid datorn och barnen sitter bredvid oss och kollar vad vi gör, vi gör 

något tillsammans. Det är som jag säger ett lika naturligt inslag som våra flirtkulor, papper 

och pennor. Det är en förändring, och att vi håller på med de här verktygen vi som vuxna 

och barnen, på bara några år så är det liksom ett naturligt inslag. 

 

Appen Polyglutt är ett exempel på en digital mjukvara som flera förskollärare beskriver 

att de använder som en naturlig del i vardagen. Polyglutt i kombination med projektorn 

har fått en plats och fyller mening och syfte i förskolans kontext. Förskollärarna har 

funnit den meningsfull i tolkningsfasen och använder den i barngruppen på ett självklart 

sätt. Genom att använda Polyglutt i barngruppen på detta sätt påverkas också kontexten. 

Från att tidigare varit högläsning med bok förändras läsvilan till att bli högläsning på 

väggen. Datorplattan får också en specifik betydelse som bok eller bibliotek i detta 

sammanhang. 

Ja det är ju stora fördelar med som till exempel den här läsningen som jag tycker alltid har 

varit en annars… man ska ju många gånger oftast läsa och man ska många gånger läsa för 
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många och det beror ju på att vi rent praktiskt behöver vara, det är ju svårt att ja. Sen kan 

man ju ha småstundsläsning på ett helt annat sätt, i små, men just den här stora vilan eller 

vad man nu ska ha för något på eftermiddagen där. Då är man ju oftast väldigt många och 

det har ju alltid i alla år varit det där att ”jag ser inte, jag ser inte kan du visa, och jag sitter 

för långt och hon sitter för nära mig”. Nu kan vi ju vara alla och ligga på kuddar och 

madrasser och filtar inne på golvet och boken på väggen. 

 

Så den tycker jag är en stor skillnad när man liksom…och även det här samarbetet, det hade 

man ju med en bok också, men man kan liksom sätta sig och välja, dom har ju ett bibliotek 

som är enormt i Polyglutt jämfört vad du har på en bokvägg. Där du kan välja och du kan 

välja efter ålder och kategorier och man kan söka, dom kan säga liksom jag vill lyssna 

på…jag vill läsa något om hajar. Ja, då trycker vi hajar och så finns det där. 

5.4 Konvertering 

En tredjedel av förskollärarna (4 st) befinner sig i konverteringsfasen. När de kommit till 

denna delprocess har de domesticerat den digitala tekniken och förutom att ha gjort den 

till en del av vardagen har de också skapat en identitet mot omvärlden och/eller som 

grupp med hjälp av den digitala tekniken. Då studien riktar sig mot förskollärares 

förhållningssätt och erfarenheter blir deras arbete mot uppdraget utifrån styrdokumenten 

en del av domesticeringsprocessen. Hur de ser på adekvat digital kompetens har varit en 

del i vad som undersökts och som varit relevant för hur man förhåller sig till uppdraget.  

Men jag tror mer kanske att vi då om jag ska tänka att vi ska vara en del utav att det ska bli 

en total kunskap, en sammanlagd kunskap, så tror ju jag kanske att vi ska vara motvikten 

mot spelvärlden. Jag upplever att många barn har spelvärlden hemma, de digitala verktygen 

används till spel, det är det dom pratar om i varje fall och förmedlar till oss, och då tänker 

jag att vi kanske behöver hjälpa till och vara.. Vad kan man använda dom till mer än till 

spel? Så det är vad som är adekvat för oss, likväl som vi för tjugo år sedan när barn var på.. 

man lekte mycket med visst material så skulle vi ha annat material, vi skulle liksom.. att man 

fick utav allt då. 

 

Konverteringsfasen i domesticeringsprocessen av digital teknik i förskolan har i denna 

studie tolkats som att förskollärarna tagit domesticeringen ett steg till. Det kan ha skett 

genom att de har använt tekniken på ett sätt som stöttat barnen i att skapa sin egen 

identitet till exempel genom språk.  

Vi har tagit fram på datorn lite sådana här kort som egentligen är tecken som stöd men där 

också det finns på hans språk då, sorani, så då står det först på svenska, så kommer tecknet, 

så kommer en bild på vad det är och sen kommer det text då på sorani, vad det heter på hans 

språk. Och då kan han sitta och lära mig vad det heter på hans språk och jag kan hjälpa 

honom vad det heter på vårat språk och samtidigt gör vi tecken då och så ser vi på bilden 
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vad det är vi lär oss liksom, är det en potatis liksom, såhär säger man på svenska såhär säger 

man på sorani.  

 

Det kan också vara hur de använt tekniken för att utforska omvärlden tillsammans med 

barnen och stöttat dem i att se sin del i en större helhet.  

Ja men det är ju dels att du får större inflytande över ditt eget lärande, att du kan påverka på 

ett helt annat sätt som barn. ”Det här vill jag att vi gör, kan vi få göra det? Kan vi göra det på 

det här viset?”. Man kan söka mycket information på ett ganska lätt sätt, barn kan delta i 

informationssökandet, de kan också få ett bra verktyg för att reflektera. ”Det här har jag lärt 

mig, det här vill jag lära mig, det här tycker jag är svårt, hur gör jag med det här, hur ska jag 

bygga ihop den här?”. Alltså den spänner över alla plan som finns. Värdegrund, 

konstruktion, utveckling och lärande, barns inflytande. Du kan få in digitaliseringen i alla de 

bitarna och lyfta det för att göra barnet till den som äger sin information och lärande. Det 

ska inte vara vi som äger den verkligheten, det ska vara barnet som äger den verkligheten 

och så får vi hjälpa till och stötta upp så att det blir tydligt. 

 

Ett annat exempel är när en förskollärare beskriver hur de gjort en dramatisering med 

barnen på avdelningen och hon frågar om de vill spela upp den för de yngre barnen på de 

andra avdelningarna. Det vill de inte men hon får gärna filma dem, så som en självklar 

del i arbetet görs spontant en film som barnen sedan har filmvisning med för andra barn 

på förskolan. Förskolläraren har förmedlat möjligheten för barnen att avböja att medverka 

i dramatisering för de andra barnen, hon har också erbjudit ett alternativ samtidigt som 

hon frågat om lov och barnen vet de kan tacka ja eller nej till det. Detta blir ett tillfälle att 

göra den vetskapen och kunskapen levande bland barnen samtidigt som de också skapar 

sig identitet och gemenskap som grupp i projektet.  

Då satte vi på den med hjälp av projektorn då så de kunde titta på deras dramatisering då, så 

jag tänker att det är ett sätt kanske också att lyfta barnen och visa att wow dom blev ju stolta 

kolla vad vi liksom har gjort här.  

 

Det handlar också om hur de skapar mening i sin yrkesroll som förskollärare och hur de 

använder verktygen för att utveckla och arbeta med relationen med vårdnadshavare.  

Det blir ju mindre papper, pappersarbete blir det ju fast det blir ju inte, det blir inte de 

fysiska papperna. Du kan dela saker mycket mycket lättare, kommunicera med andra 

avdelningar, andra förskolor, med din chef mycket mycket snabbare och mycket mycket 

enklare. Också att söka kunskap för dig själv i ditt arbete går också väldigt väldigt bra. 

 

En annan del som återkommit och som tolkats in som en del i hur förskollärarna förhåller 

sig är den del i det digitala uppdraget som berör källkritik och medvetenhet om hur 

tekniken står i relation till omvärlden.  
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Så jag tror kanske att vi ska mer ägna oss åt det här med att man kan tillverka filmer själv 

kanske, man kan göra.. ta bilder som.. vad är det för bilder vi tar, källkritiken och hela den 

biten. Vad använder vi den till vad är okej, vi pratade mycket om att man måste fråga först. 

När de fick den här paddan att springa runt och ta kort med, att man alltid måste fråga ”får 

jag ta kort på dig”. Så att dom har det i ryggmärgen mer än vad vi hade. Men det är ju 

också… 

 

De allra flesta förskollärarna hade konverterat den digitala teknik de använder i sin 

administrativa del utav uppdraget samt verktyg som de fått fortbildning i och 

uppmuntrats att använda som Ugglo19, Polyglutt, Unikum och Vklass. De möjliga 

anledningarna till det som framkommit beskrivs under 5.2 Anskaffning. 

5.5 Reverserad domesticering 

Något som återkommit i analysen av flera intervjuer är reverserad domesticering. Detta 

har vid flertalet tillfällen skett vid användandet av Bee-Bots eller Blue-Bots. Verktyget 

har domesticerats och varit väl integrerat eller konverterat för att sedan hamna i ett förråd 

eller på en hylla och att inte användas alls. Tänkbara anledningar till detta är placeringen, 

i ett förråd, det blir opraktiskt och varken barn eller förskollärare påminns eller inspireras 

till användande, det blir också ett hinder att ta sig över då det inte är lättillgängligt. I ett 

annat fall beror det på att IKT20 tidigare varit prioriterat mål i form av aktionsforskning 

och då har alla fokuserat på det, sedan när målet ändras läggs fokuset helt på det nya och 

då rinner det digitala ut i sanden.  

Det framkommer också reverserad domesticering där barnen tappat intresset och 

verktyget därmed minskat mycket i användning. Exempel på detta berör, i flera 

intervjuer, användandet av QR koder och green screen. 

…när det var nytt så gjorde dom det jättemycket, då var det jättespännande att stå och dom 

kom ju på det här att om man tar på sig en grön tröja så syns man inte, då blir man som 

bakgrunden och det var nog det som de tyckte var roligast tror jag, dom hämtade våra gröna 

förkläden som vi har till målarrummet och tog på sig och så blev de ju ”ingenting” då, bara 

huvud och händer, woho!...Jättehäftigt! Men det är inte lika..det är ju inte många som är i 

det, som gör det nu. Det var roligt precis när det kom, men det kanske kommer tillbaka. Men 

vinsten.. eller en stor vinst med det tyckte jag var att diskutera det här med vad som är sant 

och inte sant. 

 

 
19 Ugglo en flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskola och grundskola. 
20 IKT står för informations- och kommunikationsteknik. I detta sammanhang har vi valt att behålla 

begreppet IKT då det är förskolans uttryckta prioriteringsmål. 
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Ja det kom liksom upp då att ”Fast vi är ju inte i rymden”, varför blev det så, det ser ju, ja. 

Och saker på tv, och saker man ser är det sant eller inte sant, så man fick liksom ett bra 

underlag för att prata om det. Men det är lite som… det här med QR koderna upplevde jag 

också var en grej liksom, så gjorde de det wow  och sen så är det precis om, jaja, nu  kan vi 

det. 

 

Det finns flera möjliga förklaringar till detta, det kan till exempel vara att förskollärarna 

inte mött upp och utmanat vidare eller att verktyget inte upplevts meningsfullt i arbetet på 

förskolan.  

/…och det handlar ju kanske om att vi skulle hjälpa dem i det mera och ta upp det 

naturligtvis, att försöka bygga ett steg till typ. 

 

/…och sen när dom har gjort det några gånger så blir det precis som att ja men det var ju.. 

men kommer det inget mer sen än ett informationsblad eller en liten saga eller, har man gjort 

den några gånger… 

 

5.6 Hinder för domesticering 

5.6.1 Ett-till-ett verktygens påverkan på domesticeringen  

Flera kommuner har valt att införa ett-till-ett verktyg, detta ses som både positivt och 

negativt av förskollärarna. Positivt då de fått ett uppdaterat, tillgängligt och praktiskt 

arbetsverktyg men också negativt då de upplever att verktyget blir villkorat för barnen på 

grund av att de som förskollärare har personligt ansvar för datorplattan/datorn. Barnens 

användande begränsas också av att det finns dokument och annat som faller under 

sekretess på datorplattan, man är rädd att detta ska försvinna, raderas eller kommas åt 

vilket gör att barnen inte får lov att handha verktygen utan att förskolläraren deltar. Detta 

synliggör ytterligare en aspekt och det är att tiden att vara med barnen i användandet av 

datorlattan ska finnas. Förskollärarna på de avdelningar som inte längre har vad de 

benämner som ”barnipads” eller ”barnpaddor” upplever också att verktyget blir 

svårtillgängligare för barnen jämfört med innan när det fanns på avdelningarna och då 

ofta med fri tillgång, nu behöver de av ovanstående anledningar delta tillsammans med 

barnen. Detta i kombination med att barnens befintliga datorplattor i flera fall är gamla 

och inte fungerar väl med dagens appar och program gör att domesticeringen av 

verktyget antingen går tillbaka, det vill säga reverseras, stannar upp eller saktas av.  
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…det är mitt verktyg, det är mitt ansvar att det ska hålla och jag måste vara rädd om det för 

det får inte gå sönder. Innan hade vi två barnpaddor på varje avdelning och visst de fick inte 

heller gå sönder men det blir inte riktigt samma sak. Så tror jag att det också har en sak i sig 

att det är mitt verktyg, jag måste vara rädd om det, du får låna det men med min översikt. 

 

Men jag kan tycka nu att man använder den mer eftertänksamt men det har också blivit från 

att barnen har ägt den till att jag personligen äger den i och med att jag har massor av 

dokumentation, det blir lite sekretess vad som är där i, jag har inloggning till Unikum där vi 

lägger ut saker till föräldrar så blir det sådär… man blir lite rädd att någon ska komma åt 

något som inte ska kommas åt. Man antecknar ju mycket med hjälp av ipaden, man sitter 

inte med block och penna längre utan man sitter och skriver i anteckningar i den. Och då blir 

det lite sådär att Oh tänk om de trycker på något raderar något viktigt, nej men, tyvärr har 

det ju blivit lite att dt är jag som äger den nu då men att vi kan ha den tillsammans när det 

efterfrågas. 

5.6.2 Tekniska svårigheter och vårdnadshavares inverkan 

Flera informanter nämner under intervjuerna tekniska svårigheter som nätverksproblem 

och liknande vilket kan försvåra domesticeringen.  

Alltså, 90 % av tiden går det jättebra. Nu hade vi en sväng i morse när nätverket låg nere och 

då blir det ju fullständig kalabalik här. 

 

Flera förskollärare lyfter också hur vårdnadshavares åsikter kring användandet av digital 

teknik påverkar hur de arbetar med det i verksamheten och hur de upplever ett behov av 

att rättfärdiga det de gör. Vårdnadshavares värderingar kan alltså påverka förskollärarnas 

domesticeringsprocess negativt genom att deras moraliska ekonomi påverkar förskol-

lärarnas digitala arbete. 

Lite så om det är sent på eftermiddagen eller att det är ett barn själv kvar som. Man sitter och 

läser nån bok på ipaden eller spelar ett spel tillsammans med barnet så kan man ju få den. 

Att mitt barn ska inte sitta här med en ipad. 

 

Vissa kan ju tycka att varför ska ni ha det här, de ska ju inte bara sitta och spela. 

 

Samtidigt finns det förskollärare som inte har upplevt vårdnadshavares åsikter som en 

svårighet i det digitala arbetet.  

Jag tror inte att de har funderat på det överhuvudtaget [Skratt]. Det känns som föräldrar idag 

och vårdnadshavare är också otroligt uppdaterade på alla de här sakerna, har de så mycket 
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hemma, så de förväntar sig att det ska vara så i förskolan med. Vi har inte haft nån som 

funderat kring hur vi arbetar med ipaden eller vad vi gör med ipaden eller projektorn eller, 

inte nån har funderat kring det eller ifrågasätter. Det är ju också fascinerande, men så är det, 

det är naturligt. 

 

Något som kan ha inverkan på vårdnadshavares förhållningssätt är vilken bild av det 

digitala arbetet förskollärarna förmedlar och hur de själva förhåller sig till användandet.  

Man får mycket skärmtid pratar man om, så den har ju blivit lite då, föräldrarna har påpekat 

det lite, så vi har fått gå ut med hur vi använder våra digitala verktyg, vilket syfte vi har med 

dem. Det är jätteviktigt och föräldrarna har faktiskt indikerat på det kan jag säga på 

utvecklingssamtal, det tycker jag har förändrats över tid…/ /…Så man kan säga att 

skärmtiden har man börjat att diskutera, därför får vi vara lite mera, vad har vi för syfte med 

dem, därför så ställdes det krav och därför tänker jag förtydligandet i läroplanen gör ju att 

det ska vara ett lärande i digitalisering så att vi inte samlar en grupp och nu ska vi använda 

40 minuter här och så ska vi se på film. Nej, utan det vi kan jobba med, vi kan jobba med 

film, det finns Imovie och göra film ihop och så. 

5.6.3 Den moraliska ekonomins påverkan på domesticeringen  

Något som uppmärksammats i studien är hur flera förskollärare har moraliska värderingar 

och tankar om användandet av digital teknik i förskolan. De val och beslut som tas 

påverkas av de ramverk och värderingar som finns i den aktuella förskolekontexten och 

kan benämnas som moralisk ekonomi. Dels handlar det om de ramverk som är 

gemensamma för alla i verksamheten, men också de värderingar var och en som är 

verksam inom den har. Denna moraliska ekonomi kan också påverkas av yttre faktorer 

som vårdnadshavarnas åsikter som beskrivits ovan och medias rapporteringar om 

digitalisering i förskolan. Beroende på hur den moraliska ekonomin ser ut kan även den 

innebära ett hinder för domesticeringen. 

Visst det är ett bra redskap det är det men man får ju inte glömma bort att skriva med papper 

och penna tänker jag. Om man ska ta ett exempel, min son skriver så jäkla dåligt, tolv år 

gammal. Då kan man ju fundera på om det beror på att han sitter för mycket med datorn och 

knappar, förstår du mig? 

 

De moraliska värderingarna kan också påverka hur verktygen placeras. En del av 

förskollärarna menar att barnens tillgång till digital teknik måste begränsas och ser det 

som en del av sitt uppdrag. 

 

Den ligger inlåst, det är bara vuxna som kan komma åt den, det är vi som styr över den så att 

säga. 
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Eh, de är inte inlåsta men de ligger en våning upp, en halv våning upp på avdelningen. 

Barnen ser dem men de får be om dem om de vill använda dem, så vi är med, så de inte går 

och tar bara. Vi är med när de använder dem. Vad ska du använda den till?  Och så får de 

precisera. De används inte spontant av barnen.  

 

En informant lyfter dilemmat med att många barn har mer eller mindre fri tillgång till 

datorplattan hemma men begränsas i användandet på förskolan och menar att förskolan 

behöver närma sig hemmets mer fria tillgång. Det faktum att förskolan i många fall inte 

har fri tillgång på de digitala verktygen försvårar både tillgängligheten och kan rimligtvis 

antas försvåra domesticeringen. 

Och tyvärr har jag inte, just vi, kommit dit riktigt än att det finns sådär jättetillgängligt för 

barnen för jag tänker hemma kan de säkert hämta en platta, men jag sätter mig med plattan 

lite och trycker, men det kan dom inte göra här. Så att dit tänker jag att man behöver 

komma, att det ska vara mer lättillgängligt, att det hade varit trevligt om det här webbägget 

kanske låg framme lite mer oftare att vi dukar fram det kanske ihop med olika saker att titta 

på, upplever och utforskar. 

 

Andra faktorer som framkommer under intervjuerna som delar som försvårar 

användandet av verktygen och också försvårar domesticeringen är ekonomiska hinder 

och barnens ålder.  

Sen är det ju det att man måste testa grejerna och det är ju också lite svårt om man då… för 

en kommuns pengar så att säga tror att det här är nog ett bra verktyg och så är det inte det 

och så har man betalat femtio kronor.  

 

Men barnen är väldigt små också, det gör det hela lite klurigare. Man får lägga det på en 

väldigt enkel nivå. 

 

Även stress och stora barngrupper kan påverka användandet av, och syftet med, 

datorplattan. Detta kan rimligtvis påverka domesticeringen negativt i relation till 

förskollärarnas digitaliseringsuppdrag trots att barnen i situationer som citatet nedan 

illustrerar får ökad tillgång till digital teknik när förskollärarna försöker hantera stressen 

som stora barngrupper kan medföra. 
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I stressen som vi har haft med mera barn kan det ibland bli så att man sätter på därför att, de 

vill man inte säga utåt, men det kan faktiskt bli så ibland och det är en nackdel. 

5.6.4 Kompetensens påverkan på domesticeringen av de digitala verktygen 

Ett annat hinder för att domesticera den digitala tekniken som återkommer i intervjuerna 

är avsaknaden av relevant kompetens, utbildning och fortbildning. De flesta saknar, eller 

har en mycket gammal, utbildning inom digital teknik och har inte fått någon direkt 

fortbildning. Intressant är att de med längst tid i yrket är de som någon gång under åren 

fortbildat sig. Två stycken har utbildat sig till IT/IKT pedagoger med 60 högskolepoäng 

var, och flera har gått olika former av grundläggande datorkurser när datorn kom in i 

förskolans värld. På senare år verkar det dock inte mötts upp med fortbildning i samma 

utsträckning och förskollärarna verkar till stor del få ansvara för sin egen 

kompetenshöjning. Den fortbildning de ändå får riktar sig oftare mot administrativa 

verktyg som lärplattformar och datorprogram än mot digital teknik de har användning för 

i barngruppen. Såhär reflekterar några kring fortbildning inom digital teknik:  

Ja, mer självlärd. Sakerna har mer kommit hit och så får man lära sig dom. 

 

För oss personal i övrigt inte mycket, inte alls knappt skulle jag säga. Om man frågar efter 

det, jag kan ju gå till IT- ansvariga om jag behöver veta någonting och då får jag veta. 

 

Egentligen är det väl inte så mycket fortbildningar vi har fått gå, utan mer en sån här IT 

grupp då, i kommunen, och där delger vi varandra saker, om det är någon ny app vi vill visa 

eller nått nytt, eller nu har nån lärt sig någonting så kan vi visa varandra där. Så kan vi säga 

att vi lär oss men inte så mycket att vi fått gå på utbildningar faktiskt. 

 

Ja och det gick vi ju här också på kommunen sen vad det nu hette, Pim tror jag, det var 

också något sånt där med mera datakunskap liksom. Sen har vi ju haft lite grann kommunen 

själva såhär att vi har liksom lärt oss av varandra man har haft sån här visnings liksom. Nu 

ska vi ha ett diggisnack på torsdag där man ska mötas och få se hur olika förskolor har 

jobbat med det liksom och ta hjälp av varandra helt enkelt. Men inte någon liksom, som när 

paddorna kom till exempel, det var inte så att såhär ska vi använda dom eller. 

 

Verktyg som till exempel datorplattor, projektorer och Blue-Bots som används i 

barngruppen bekostas och tillhandahålls av förskolan. Något som framkommit i studien 

är dock att fortbildning och kompetenshöjning i hur man använder verktygen rent 

praktiskt samt hur man på ett didaktiskt välgrundat sätt undervisar barnen i användandet 
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saknas. Samtliga känner ett behov av att utöka sin kompetens och hålla sig uppdaterade. 

Flera av de intervjuade berättar också att det saknas support att vända sig till när 

verktygen inte fungerar som de ska eller när man behöver fråga om råd. Detta är faktorer 

som gör att domesticeringen av verktygen löper stor risk att saktas av, helt stanna av eller 

reverseras.  

5.7 Sammanfattning 

En stor del av förskollärarna i studien befinner sig i tolkningsfasen av domesticeringen 

medan en annan stor del är i konverteringsfasen. Förskollärarna har olika förkunskaper, 

erfarenheter och inställningar när det kommer till domesticeringen av digitala verktyg i 

förskolan. Den personliga drivkraften och det kollegiala lärandet är också viktiga faktorer 

för hur domesticeringen faller ut. 

De digitala verktyg som används utanför barngruppen är domesticerade i högre 

utsträckning än de verktyg som används i barngruppen. Fortbildning ges också i högre 

utsträckning när det kommer till digitala verktyg som används utanför barngruppen vilket 

kan bidra till den högre graden av domesticering. Pedagogerna är noga med det 

pedagogiska syftet, särskilt när det kommer till användandet av datorplattan som också är 

det verktyg som domesticerats i högst utsträckning och förekommer oftast på förskolorna. 

Det upplevda behovet av ett tydligare syfte har också stärkts vid införandet av ett-till-ett 

verktyg. Samtidigt som flera av förskollärarna är noga med att betona vikten av det 

pedagogiska syftet har de en osäkerhet kring hur verktygen ska användas med barnen och 

med vilket syfte det bör ske.  

Trots förskollärarnas överlag positiva inställning till digitaliseringen i förskolan blir det i 

studien tydligt att de saknar fortbildning och kompetenshöjning på arbetsplatsen vilket 

försvårar domesticeringen av de digitala verktygen. Mycket av ansvaret för att utveckla 

de digitala kunskaperna ligger på förskollärarna själva. Även de olika övergripande 

strukturerna som finns kring till exempel inköp av appar och avsaknad av support 

försvårar domesticeringen. Det förekommer också reverserad domesticering av digitala 

verktyg möjligtvis på grund av bristande tillgänglighet, skiftande fokus och att 

pedagogerna i vissa fall har svårt att se en del av de digitala verktygen som meningsfulla.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Förskollärarna syn på digitaliseringen i förskolan 

Förskollärarna i studien är överlag positiva till digitaliseringen i förskolan. Studien visar 

också att de har olika erfarenheter, kompetenser och syn på digitaliseringen i förskolan. 

Just användarnas varierande förkunskaper och tankar associerade med tekniken är viktiga 

att ta i beaktande då de har påverkan på hur framgångsrik domesticeringen blir. Redan 

existerande skillnader mellan individer kan förstoras när man inför ny teknik. 

Förutsättningarna för att domesticera den nya tekniken är inte samma för alla användare, 

vissa kan mobilisera resurser och kapital på ett mer effektivt sätt än andra (Hynes & 

Rommes, 2006).  

Enligt förskollärarna i studien ligger uteblivet användande av de digitala verktygen, 

sjunkande intresse hos barnen och att verktygen inte används till sin fulla potential ofta 

hos dem själva i form av förhållningssätt och/eller arbetssätt. De menar att de helt enkelt 

kanske inte introducerat barnen till tekniken på ett bra sätt, visat barnen på hur de kan 

använda verktygen eller utmanat dem vidare. Detta är intressant i relation till tidigare 

forskning som visar att förskollärare trots positiva uppfattningar har en låg nivå av 

pedagogik när det kommer till att underlätta barns användande av tekniken och en 

bristande medvetenhet om vikten av sin pedagogiska roll (Dong, 2018). Denna tidigare 

forskning är gjord i Kina där skolsystem, läroplaner och undervisningsmetoder kan 

tänkas skilja sig åt mot svensk förskola vilket kan bidra till att dessa inte helt går att 

jämföra. Dock är det intressant att se att resultatet i vår studie visar på att det trots att det i 

vissa fall framkommer en lägre grad av pedagogik finns en medvetenhet om vikten av sin 

pedagogiska roll.  

I intervjuerna visade det sig att samtliga förskollärare till en början hade svårigheter att 

definiera vad adekvat digital kompetens för ett barn i förskolan skulle kunna tänkas vara. 

Det var tydligt att detta begrepp var något som inte diskuterats i arbetslagen eller 

reflekterats över av förskollärarna själva vilket kan antas påverka möjligheten i att svara 

på frågan då tanken blev ny för dem. Tidigare forskning visar också att förståelsen av 

”adekvat” inte alltid verkar klargöra de formuleringar som används i den nationella 

digitaliseringsstrategin och att innebörden av lärares adekvata digitala kompetens varierar 

och avgörs av lokala kontexter och synliggörs i aktiviteter och beslut som baseras på 

lärarnas värderingar (Olofsson, Fransson & Lindberg, 2019). Svårighet i att få klarhet i 
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begreppets innebörd är helt klart problematisk. Detta är något som vi i enlighet med 

Olofsson m.fl. menar skulle kunna göra det svårare att säkerställa en likvärdig kvalitet i 

förskolan. Vår tanke är att svårigheten att definiera denna formulering i läroplanen kan 

påverka det pedagogiska arbetet då man helt enkelt inte riktigt har klargjort för sig själv 

vad det är man förväntas introducera barnen i och lära dem. Då begreppet är otydligt och 

svårdefinierat för förskollärarna är det något som kan vara viktigt att reflektera över och 

förtydliga i framtida revideringar av läroplanen.  

Flera av förskollärarna i studien uttrycker att deras uppdrag är att ge barnen en vidare syn 

på digitala verktyg och visa på fler och andra användningsområden än spelande vilket de 

menar är det som barnen till störst utsträckning möter på hemma. Dessa tankar stödjs av 

tidigare forskning som menar att spel, digital lek och underhållning är det som oftast 

förekommer i hemmiljön (Chaudron, 2015) och att barns och lärares perspektiv på digital 

teknik ofta skiljer sig åt. Barn förknippar i regel spelandet med just spel, medan lärarna 

ser på spelaktiviteterna som medium för lärande (Nilsen, 2018). I vår studie ses spelande 

i stor utsträckning som en icke-pedagogisk aktivitet, detta stödjs utav tidigare forskning 

som visar att lärare undviker att använda sig av ordet ”spela” då det tycks associeras med 

en aktivitet utan pedagogiskt syfte. I studien framkom också att förskollärarna blivit 

tillsagda att inte använda begrepp som ipad eller surfplatta utan istället benämna det som 

lärplatta för att undvika att den förknippas med spelande. Flera menade också att de 

undvek spel för att det inte skulle vara syftet med datorplattan. Att förskollärarna 

förhåller sig kritiska till spelande i förskolan är kanske inte helt utan grund då användning 

av digitala spel inte per automatik leder till ett lärande. Samtidigt är det viktigt att inte 

glömma barns perspektiv och ett lustfyllt lärande som inte enbart har en framåtsyftande 

karaktär (Nilsen, 2018). Förskollärarna i denna studie lyfter också vikten av att arbeta 

med källkritik och medvetenhet med barnen. Detta skulle kunna tolkas som en del av vad 

de ser som sitt uppdrag i förskolans läroplan och därmed som en del av adekvat digital 

kompetens.  

Flera förskollärare i studien menade också att den digitala tekniken har en automatisk 

dragningskraft i de aktiviteter där den är en del. Tidigare forskning visar i linje med detta 

resultat att lärarna tar teknikens dragningskraft för given, men också att denna 

dragningskraft inte alltid fungerar som de tänkt sig och att dragningskraften falnar snabbt 

om barns möjlighet till att påverka aktiviteterna är begränsade (Nilsen, 2018).  
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6.1.2 Förskollärarnas arbete med digitala verktyg i förskolan 

Ett resultat som vi sett i studien är hur många av förskollärarna begränsar tillgängligheten 

av de digitala verktygen i barngruppen men samtidigt är stödjande och vägledande i 

arbetet med de olika verktygen när de tas fram tillsammans med barnen. Förskollärarna 

uttrycker hur de är noga med att arbeta utifrån ett tydligt syfte med de digitala verktygen 

och hur till exempel datorplattan inte får bli en spelmaskin som barnen bara sitter och 

knappar på, något de upplever det var i större utsträckning när verktygen först 

introducerades i förskolan. Enligt Nilsen (2018) tycks ordet ”spela” antyda att det handlar 

om en aktivitet utan något pedagogiskt syfte vilket också de flesta förskollärarna i vår 

studie är eniga om.  

Ljung-Djärf (2004) beskriver hur det finns en direkt koppling mellan förskollärares 

förhållningssätt och lärmiljön. När pedagogerna ser datorn som ett hot mot andra 

viktigare aktiviteter skapas också en skyddande lärmiljö på förskolan. Där datorn ses som 

ett tillgängligt val är lärmiljön stödjande och där datorn istället ses som ett viktigt inslag i 

verksamheten beskrivs lärmiljön som vägledande. När vi jämfört dessa resultat med våra 

upptäckte vi en intressant skillnad. Förskollärarna i vår studie ser de digitala verktygen 

som en tillgång och som ett viktigt inslag i verksamheten och har en vägledande lärmiljö 

samtidigt som de också begränsar tillgängligheten för barnen i verksamheten vilket skulle 

kunna ses som en form av skyddande handling. Flera av förskollärarna uttrycker både en 

tanke om att det inte får ta överhanden men framförallt att de aktiviteter som utspelar sig 

ska ske i samspel med andra barn och/eller pedagoger, datorplattor är inget som man ska 

sitta med själv. En ytterligare skillnad är att Ljung-Djärf i den stödjande lärmiljön 

beskriver hur pedagogerna styr tiden som, i det fallet datorn, används för att det ska blir 

rättvist och likvärdigt. Detta med att mäta tid så alla får lika mycket tid med verktyget är 

något förskollärare i vår studie lyfter att de inte längre gör.  

Vi reflekterar över om skillnaden i vår studie nu och den Ljung-Djärf gjorde 2004 skiljer 

sig åt delvis på grund av den utveckling som varit när det kommer till digitala verktyg när 

det gäller tillgång då mängden verktyg och dess användningsområden ökat drastiskt, detta 

skulle kunna göra att förskollärarna, som flera också uttryckt i studien, vill begränsa 

tillgången då barnen får så mycket skärmtid hemma. En annan bidragande anledning 

skulle kunna vara att undervisningsbegreppet i läroplanen (Skolverket, 2019) tillkommit 

och stärkts vilket kan bidra till att förskollärarna upplever att vikten av ett tydligt syfte 

och att det ska finnas ett lärande i användandet av verktygen har ökat. Däremot visar våra 

resultat i linje med flera andra studier att pedagogernas kompetens och erfarenhet av 

digitala verktyg och motivation till användande av dem påverkar barnens möjligheter att 

utveckla sin digitala kompetens (Hernwall, 2016; Magen-Nagar & Firstater, 2019; 

Nilsen; 2018).  
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I studien har vi sett hur många förskollärare begränsar tillgången på digitala verktyg för 

barnen samtidigt som de har en vägledande lärmiljö när verktygen tas fram. De trycker på 

vikten av ett tydligt syfte med användandet och närvarande pedagoger, något som ökat 

ytterligare av införande av ett-till-ett verktyg. Detta kan ses som positivt då forskning 

visar att det är lärares närvaro och inte tekniken i sig som är nyckeln till att barn ska 

kunna använda informationsteknik på ett meningsfullt sätt (Dong, 2018: Morgan m.fl., 

2016). Det vi sett i vår studie är att ett-till-ett verktygen också kan minska 

tillgängligheten för barnen och sakta ner domesticeringsprocessen.  

En annan del som framkommit är förskollärarnas domesticering av datorplattan och hur 

den är det verktyg som upplevs vara mest frekvent förekommande och den mest använda 

på förskolorna. Den dubbla artikulationen (Se 3.1.8. Dubbel artikulation) blir tydlig när 

det kommer till just datorplattan, och även projektorn, då de båda är exempel på teknik 

som används på många olika sätt och blir det man fyller dem med eller använder dem för. 

Datorplattan och projektorn används för att förmedla information, meddelanden eller 

budskap av olika slag. De är både materiella digitala artefakter och bärare av mening och 

fyller en mängd olika syften. Just dessa teknikers breda användningsområden skulle 

kunna vara anledningen till den överlag långt gångna domesticeringen av dem som 

framkommit i studien.  

6.1.3 Förskollärarnas utbildning och kompetens  

I studien blir det tydligt att utbildning och fortbildning är viktiga delar för att 

pedagogerna ska utveckla ett förhållningssätt som bidrar till domesticeringen av digitala 

verktyg i förskolan. De som haft mest relevant och djupgående kunskap inom digitala 

verktyg och digital didaktik föreföll i vår studie vara de som också hade domesticerat 

tekniken i hög omfattning. Dessa resultat går i linje med flera andra studier som också 

visar på att fortbildning och kompetens är viktiga delar i arbetet med ny teknik i 

förskolan (Dong, 2018; Magen-Nagar och Firstater, 2019) och en förutsättning för att 

kunna skapa förändring i undervisningen (Magen-Nagar och Firstater, 2019). Det styrks 

också av våra resultat som visar att olika lärplattformar och tjänster som Polyglutt och 

Ugglo domesticerats i högre grad än andra verktyg då förskollärarna dels förväntas 

använda dem i enlighet med beslut som tagits på kommunal eller lokal nivå, och dels då 

de fått fortbildning och sett användandet som meningsfullt gentemot barn och 

vårdnadshavare.  

Men fortbildning och utbildning går inte att tolka som den enda framgångsfaktorn då det 

också fanns förskollärare i studien som saknade formell kompetens inom området men 

som på grund av ett eget driv, intresse och engagemang hade konverterat tekniken. Detta 
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stödjs av flera forskare som menar att det utöver en relativt hög digital kompetens behövs 

en drivkraft hos pedagogerna för att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens (Hernwall, 2016; Magen-Nagar & Firstater, 2019; Nilsen; 2018). I vår studie 

har vi sett att en del av denna drivkraft också kom ifrån arbetslaget och kollegor på 

förskolan. Förskollärare upplever att det någon kan mindre om kan någon annan kan mer 

om och på så sätt kan man stötta varandra och driva arbetet framåt, arbetslaget blir på det 

viset en styrka. 

I studien har det blivit tydligt att förskollärarna ser det digitala uppdraget som viktigt ur 

skolförberedande syfte och hur barnen behöver lära sig tekniken då det är en naturlig del 

av samhället idag. Detta går i linje med Forsling (2011) och Nilsen (2018) som beskriver 

hur arbetet med den digitala tekniken ofta ses som framåtsyftande. I våra intervjuer blir 

det också tydligt att det lustfyllda användandet får stå tillbaka för lärandet. Detta stödjs av 

Forsling och Nilsens forskning, de menar att det lustfyllda användandet av de olika 

typerna av teknik inte lyfts i relation till inlärningsaspekten, demokratiaspekten och 

arbetslivsaspekten, alla delar i det framåtsyftande arbetet. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att intervjua tolv förskollärare från fyra olika kommuner för att få en ökad 

generaliserbarhet och undvika att svaren skulle spegla de lokala kulturer som skulle 

kunna förekomma på en förskola eller i en kommun. Tanken var att resultatet ej skulle ha 

påverkan av kommuners budget, inställning eller tillgång till fortbildningar. Vårt 

samarbete har lett till att vi kunnat intervjua ett större antal informanter än vad vi hade 

haft möjlighet till om vi inte samskrivit, samarbetet har därmed också bidragit till en 

högre generaliserbarhet. Från början var tanken att intervjua 3-4 förskollärare från varje 

kommun men på grund av brist på respons från en del av rektorerna i kombination med 

tidsbrist blev det istället fyra förskollärare i två av kommunerna och två förskollärare i de 

övriga två kommunerna.  

I urvalet valde vi att endast intervjua förskollärare för att få ett homogent resultat. För att 

gruppen av informanter ska bli representativ för studien bör man intervjua mellan 5-15 

personer (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi har intervjuat tolv personer och dessa 

har givit oss svar på studiens frågeställningar vilka i sin tur svarar mot studiens syfte. Vi 

upplever att vi fått mättnad i svaren när det kommer till de frågor vi ställt. 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med intervjuguide. 

Domesticeringsteorins tre dimensioner, praktisk, symbolisk och kognitiv dimension, 

användes som utgångspunkt när intervjufrågorna konstruerades. Kvalitativa intervjuer är 
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en bra och flexibel metod som ger djupa, detaljerade beskrivningar (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Då vi vill öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om, och 

erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan passade kvalitativa intervjuer bra 

som metod och intervjuguiden hjälpte oss att ställa samma frågor, vilket annars hade 

kunnat bli ett problem eftersom vi var två personer som utförde intervjuerna var för sig. 

Under den första intervjun framkom tankar om hur samsyn i arbetslaget kan påverka 

digitaliseringsarbetet och därför ställdes en fråga om detta som sedan skrevs till i 

intervjuguiden inför resterande 11 intervjuer.  

Vi valde att utföra intervjuerna en och en för att inte informanterna skulle känna sig 

överväldigade av två intervjuare. Relationen mellan oss som intervjuade och 

informanterna blev heller inte lika avgörande när vi höll oss till intervjuguiden. 

Intervjuguiden medförde också att vi fick en viss standardisering på undersökningen.  

Metoden gav oss möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

förskollärarnas uppfattningar men gjorde det också möjligt att få reda på vilka 

erfarenheter förskollärarna har av digitalisering i förskolan över tid. Det ställdes olika 

följdfrågor till informanterna beroende på vilka svar de gav och frågorna omformulerades 

också på olika sätt för att förtydliga eller förklara när informanten inte förstod frågan. I 

reflektionen efteråt kom vi fram till att några av intervjufrågorna hade kunnat 

omformuleras en aning för att bättre passa in i förskolans vardagliga språk samt att vår 

bristande erfarenhet av att intervjua kan ha lett fram till att vi ställde ledande frågor. En 

bristande intervjuträning kan påverka informanten negativt (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Trots detta har bearbetning av resultaten tack vare intervjuguiden 

kunnat analyserats fråga för fråga och vi har kunnat jämföra de olika informanternas svar. 

Detta har hjälpt oss att kunna urskilja var i domesticeringsprocessen som förskollärarna 

befinner sig. Om vi hade haft mer tid för studien skulle vi kunnat nå ut till fler 

informanter och eventuellt kompletterat undersökningen med själv-rapporteringar. Detta 

hade givit studien en högre generaliserbarhet. Självrapportering går ut på att informanten 

skriftligt rapporterar om det fenomen som forskaren vill studera (Szklarski, 2019). 

Vi hade i förväg skickat ut samtyckesblanketter till rektorerna samt en kort information 

om vad studien handlar om som rektorn sedan vidarebefordrade till olika förskollärare. 

Detta kan eventuellt haft påverkan på vårt resultat då rektorerna i vissa fall kan ha valt ut 

de förskollärare som de ansåg som bäst lämpade för att svara på frågor om digital 

kompetens. Att förskollärarna gavs möjlighet att förbereda sig på intervjun kan också ha 

bidragit till en mer avslappnad atmosfär men informationen kan också ha bidragit till att 

informanterna i förväg kunnat sätta sig in i ämnet lite extra. Flera av informanterna 

svarade på frågorna i vi form, de berättade vad arbetslaget eller hela förskolan gjorde 

eller upplevde kring digitalisering, vilket fick tas hänsyn till i analysen av resultatet. Vi 
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har också reflekterat över utmaningen i att undersöka domesticeringen av digital teknik i 

förskolan på ett allomfattande sätt istället för att rikta in oss på enstaka verktyg då 

domesticeringsteorin oftast appliceras på enskild digital teknik. Genom att hålla fokus på 

samspelet mellan människor och teknik och den förändring som äger rum har teorin trots 

utmaningarna visat sig väl lämpad och användbar för denna studie.  

Under analysen har vi sett utmaningar i att vara två personer i kategoriseringsarbetet då 

det inte är självklart att man tolkar och kategoriserar lika. Vi har hanterat dessa 

utmaningar genom att föra grundliga diskussioner där vi motiverat våra 

ställningstaganden och inte avslutat diskussionerna förrän vi nått samsyn. Citatet nedan 

illustrerar ett exempel som vi fört diskussioner kring: 

Då kan du liksom, då har du det med dej hela tiden. Så när du då tar bilder eller en film så 

har du det med dej när du sätter dej och ska göra. Vi jobbar i pedagogpar då tar vi med oss 

sen och så kan vi droppa bilder till varandra, den kan du ta när du ska lägga ut nu och skriva 

i Unikum. Vi är ju helt handikappade utan dem, de är jätteviktiga. 

 

Vi placerade båda detta citat inom kategorin konvertering därför att vi tolkat det som att 

förskolläraren ser datorplattan, som citatet ovan handlar om, som ett objekt som hjälper 

dem att både kommunicera med sina kollegor internt men också kommunicera med 

omvärlden genom att mjukvaran Unikum placerats i datorplattan. En av oss hade dock 

placerat ”Vi är ju helt handikappade utan dem, de är jätteviktiga” inom kategorin 

tolkning. Efter att ha diskuterat detta kom vi fram till hur vi skulle hantera liknande citat. 

Detta är en typ av tolkning, den digitala tekniken har givits en typ av symbolvärde, men 

tolkning är också en del av konverteringen. För att kunna konvertera tekniken behöver du 

också ha tolkat den. Därav faller det i detta fall in under konvertering. Liknande 

diskussioner har förts kring alla våra kategoriseringar för att finna en samsyn. Vi har 

också diskuterat oss fram till hur tolkningen skulle ske när det kommer till de 

förskollärare som befann sig mitt emellan de olika delprocesserna, till exempel mellan 

tolkning och integrering. Då dessa förskollärare är på god väg att träda in i integrering 

men ännu inte helt nått dit har de placerats i den tidigare delprocessen tolkning.  

I resultatdelen har citat använts för att illustrera de resultat som framkommit under 

studien. Vi har gjort ett aktivt val att inte koda informanterna med siffror eller fiktiva 

namn då det i denna studie inte är relevant vem som sagt vad. Med tolv informanter hade 

också läsbarheten kunnat påverkas då resultaten kunnat skymmas av att läsaren lägger 

fokus på vem som sagt vad istället för vad som blivit sagt. Under analysarbetet har vi 

dock varit noggranna med att alla informanters uppfattningar ska synliggöras i 

resultatdelen och att citaten därmed inte kommer från en och samma informant. De citat 

har valts ut som bäst illustrerar de resultat som framkommit. 
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6.3 Slutsatser 

Resultatet av vår studie kan bidra med viktig kunskap om hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till sitt digitala uppdrag, arbetar med digital teknik samt vilka utmaningar de 

ser när digital teknik ska implementeras i verksamheten. Vår studie kan bidra med viktig 

kunskap till förskolans verksamhet, dels på en organisationsnivå när utbildning och 

fortbildning ska planeras och dels på grupp- och individnivå genom att förskollärare kan 

öka sin kunskap och bli inspirerade i sitt digitala utvecklingsarbete. Precis som vi nämnde 

i inledningen befinner sig förskolan i en digital förändringsprocess som kräver både 

ansträngningar och förändringsvilja (Kjällander, 2019) vilket vi i denna studie sett att 

förskollärarna visar i de ansträngningar de gör för att få in digital teknik i förskolan och 

trots bristande fortbildning arbetar för att få till en förändring både hos sig själva och i 

verksamheten. Detta har blivit synligt med hjälp av domesticeringsteorin som vi funnit 

användbar för att undersöka förskollärarnas uppfattningar om, och erfarenheter av, 

arbetet med digitalisering i förskolan. Teorin har under arbetets gång visat sig vara ett 

mycket användbart verktyg både under analysarbetet och som teoretiskt ramverk för att 

synliggöra förändringar när det kommer till användande och förhållningssätt till den 

digitala tekniken. Digitaliseringskommissionen definierar digitalisering såhär: 

”Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, 

verksamheter och saker blir självklara. Allt större delar av tillvaron är digitaliserad 

samtidigt som vi i allt mindre grad kan skilja ut det digitala från det ickedigitala” (SOU 

2015:28, s. 15). Under studiens gång har det blivit tydligt för oss att beskrivningen av den 

fjärde delprocessen konverteringen av digital teknik är näst intill synonym med 

definitionen ovan. Detta har gjort att vi dragit slutsatsen att de förskollärare som 

konverterat tekniken också lyckats med förskolans digitalisering.  

 

En stor del av förskollärarna har konverterat tekniken och en annan stor del är i 

tolkningsfasen. Viktigt för att den digitala tekniken i förskolan ska bli en mer självklar 

del i vardagen, det vill säga domesticeras i högre utsträckning, är fortbildning (Dong, 

2018; Magen-Nagar & Firstater, 2019) vilket förskollärarna i studien i stor utsträckning 

saknar. Att veta hur förskollärarna själva förhåller sig och vilka resurser de anser sig både 

ha och behöva i form av kompetens och digitala verktyg är därför något vi ser som 

relevant att forska vidare på. Något som också hade varit viktigt att undersöka vidare är 

hur sådan fortbildning skulle kunna utformas. Detta menar vi är av vikt då förskollärarna 

befinner sig i ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete när det kommer till digital 

teknik då utvecklingen hela tiden går framåt och domesticeringen aldrig blir riktigt 

fullföljd eftersom ny teknik ständigt utvecklas. Kompetenshöjning hos förskollärarna 

visar sig i vår studie vara en mycket viktig utvecklingsdimension i arbetet med 
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digitalisering. Det hade också varit intressant att göra om studien ur ett barns perspektiv 

och undersöka hur barnen upplever digitaliseringen i förskolan då vuxnas och barns 

perspektiv kan skilja sig åt. Om man inte tar hänsyn till barns perspektiv blir 

styrdokumenten som Nilsen (2018) uttrycker det ”tämligen uddlösa”. Förskollärares och 

barns röster måste få höras i debatten kring digital teknik i förskolan, och 

digitaliseringsarbetet utformas utifrån den verksamhet som de dagligen är en del av. 
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BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1.Vad heter du? 

 

2.Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

3.Vilken ålder är det på barngruppen du arbetar med? 

 

4.Vad är digitala verktyg för dig? 

 

5.Vad skulle du definiera som adekvat digitalkompetens hos ett barn i förskoleåldern? 

 

6.Har du någon utbildning i digitala verktyg och hur de kan användas i förskolan? 

Följdfrågor: om Ja, Ingick utbildningen i förskollärarprogrammet? Har du fått 

fortbildning på arbetsplatsen? Har du gått en privat utbildning? 

 

7.Anser du att du har den digitala kompetens som krävs för att ge barnen förutsättningar 

att utveckla adekvat digital kompetens? Följdfrågor: Om Ja, Kan du beskriva på vilket 

sätt den kompetensen tar sig uttryck. Om Nej, Vad känner du att du saknar? 

 

8.Vilka digitala verktyg har du arbetat med i förskolan? Följdfrågor: Hur är dessa verktyg 

placerade? Är de synliga eller inlåsta? Är de tillgängliga för barnen, är de lättillgängliga 

för pedagogerna? 

 

9.Hur ofta skulle du säga att digitala verktyg är en del av arbetet på förskolan?  

 

10. Ser du att det skett någon förändring i förskolans praktik efter att digitala verktyg 

infördes? Följdfrågor: Om Ja: Ser du några fördelar i arbetet med barngruppen? Ser du 

några fördelar i övriga verksamheten? Ser du några nackdelar i arbetet med barngruppen? 

Ser du några nackdelar i övriga verksamheten. Om nej: Vilken påverkan skulle du kunna 

tänka dig att det skulle kunna bli om ni arbetar mer med digitala verktyg? 
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11. I läroplan för förskolan har tydligare mål om digitala verktyg skrivits fram. Upplever 

du att digitala verktyg bidrar till barns utveckling och lärande (och likvärdighet)? Om Ja, 

På vilket sätt tycker du att digitala verktyg bidrar till barns utveckling och lärande? Om 

nej, Varför tycker du inte det? 

 

12. Upplever du att ni har samsyn i arbetslaget när det kommer till det digitala arbetet? 
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7.2 Bilaga 2 

Mailutskick 

 

Hej!  

Vi heter Maria Svensson och Sofie Lindeman och studerar till förskollärare vid Karlstads 

universitet. Detta är en förfrågan om er förskola vill delta i ett forskningsprojekt som 

syftar till att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, 

arbetet med digitalisering i förskolan.  

 

En till två förskollärare på er förskola kommer att vid ett tillfälle bli intervjuade om sina 

uppfattningar om, och erfarenheter av digitaliseringsuppdraget i förskolan. Dessa 

intervjuer kommer att vara underlag för de analyser som dels presenteras i vårt 

examensarbete men dels också i forskningsartiklar som skrivs av vår handledare Ann-

Britt Enochsson, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.  

 

Vi ser fram emot att höra ifrån er och svarar gärna på frågor om undersökningen.  

 

Med vänlig hälsning  

Maria Svensson & Sofie Lindeman, studenter på förskollärarprogrammet vid Karlstad 

Universitet. 

 

e-post: XXX.XXXXX@XX.se Tel: XXX-XXXXXXX 

e-post: XXX.XXXXX@XX.se Tel: XXX-XXXXXXX 
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7.3 Bilaga 3 

Information till forskningspersoner 

Detta är en förfrågan om du vill delta i ett forskningsprojekt som syftar till att öka 

kunskapen om förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av arbetet med 

digitalisering i förskolan.  

 

Du kommer att bli intervjuad om din uppfattning om, och erfarenheter av 

digitaliseringsuppdraget i förskolan. Det som sägs i intervjun kommer att vara underlag 

för de analyser som sedan presenteras dels i ett examensarbete, dels i forskningsartiklar. 

 

På nästa sida i det här dokumentet får du mer utförlig information om projektet och om 

vad det innebär att delta. 

 

Hälsningar 

Sofie Lindeman och Maria Svensson,  

Studenter på förskollärarprogrammet, Karlstads universitet 

Kontaktuppgifter: 

e-post: XXX.XXXXX@XX.se 

e-post: XXX.XXXXX@XX.se  

 

Ansvarig forskare och handledare: 

Ann-Britt Enochsson, Professor i pedagogiskt arbete 

Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet 

Kontaktuppgifter: 

e-post: XXX.XXXXX@XX.se, tel.XXX-XXXXXX
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Vad är det för projekt? 

Förskolan fick en ny läroplan i juli 2019 

där det tydliggörs att digitala verktyg ska 

användas i undervisningen för att utveckla 

barnens digitala kompetens. I det här 

projektet undersöks förskollärares 

uppfattningar om och erfarenheter av 

detta. Syftet med denna studie är att få en 

bild av denna aspekt av verksamheten. 

Forskningshuvudman för projektet är 

Karlstads universitet.  

Med forskningshuvudman menas den 

organisation som är ansvarig för studien. 

 

Hur går studien till? 

En grupp förskollärare kommer att 

intervjuas med frågor om digital teknik 

och dess betydelse för förskolans 

verksamhet. Det som är studeras är de 

beskrivningar och reflektioner förskol-

lärare ger uttryck för i dessa intervjuer. 

Som forskningsperson (den som besvarar 

frågor) har du rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande i studien utan att ange skäl. 

Detta gäller även under pågående intervju. 

Flera personer kommer att samla in data 

och alla namn och andra uppgifter som gör 

att en person, förskola eller kommun kan 

komma att identifieras tas bort från det 

material som analyseras. Detta samman-

taget gör att det finns en gräns för när det 

är praktiskt möjligt att återta ett samtycke 

till att delta. 

 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Materialet som samlas in och analyseras 

kommer endast att användas i 

forskningssyfte; dels i studentuppsats, dels 

i forskningsartiklar. Det betyder också att 

utdrag ur materialet kan används vid 

presentationer i anknytning till forskning, 

utan att namn anges – inte ens vilken 

förskola det gäller. Det anonymiserade 

materialet kan också användas för 

publicering i tryckt form i vetenskapliga 

tidskrifter och konferens-bidrag.  

 

Ansvarig för dina personuppgifter är 

Karlstads universitet. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om 

dig som hanteras i studien, och vid behov 

få eventuella fel rättade. Om det är något 

Du undrar över är det bara att du hör av 

dig till ansvarig forskare (kontaktuppgifter 

nedan).  

Du kan också höra av dig till Karlstads 

universitets dataskyddsombud, Conny 

Claesson. Han nås på XXX XXX XX XX, 

alternativt XXX@XXX.XX. Om du är 

missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du också rätt att ge in 

klagomål till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. Om du undrar över 

något, är det bara att du hör av dig. 
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Samtycke till att delta i studien 

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information angående 

forskningsprojektet och har haft möjlighet att ställa frågor och ger mitt 

samtycke till att delta i forskningsstudien Förskollärares uppfattningar om, 

och erfarenheter av arbetet med digitalisering i förskolan 

 

 

Ort Datum 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Underskrift (och vid behov namnförtydligande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förskollärares uppfattningar om, och erfarenheter av, arbetet med digitalisering i förskolan                                                                      

                                                                      Maria Svensson & Sofie Lindeman 

 

 

 

7.4 Bilaga 4 

Beskrivning över hur vi hanterat samarbetet under examensarbetet.  

Samarbetet har fungerat mycket bra, vi har tagit tillvara på varandras styrkor 

och kunskaper och kompletterat varandra väl. Tanken var först att vi skulle 

genomföra 6 intervjuer var med yrkesaktiva förskollärare men under arbetets 

gång har vi på grund av sjukdom blivit tvungna att göra vissa uppdelningar, 

detta har också gjort arbetet mer effektivt. Sofie genomförde fler intervjuer 

och transkriptioner medan Maria under tiden arbetade mer med att söka 

artiklar och gjorde grunden till inledning, bakgrund och tidigare forskning. 

De vetenskapliga artiklarna delade vi sedan upp emellan oss och gjorde 

sammanfattningar av dem vilka vi sedan diskuterade tillsammans. 

Sedan har vi analyserat alla transkriptionerna var och en för sig och sedan 

diskuterat oss fram till ett gemensamt resultat. Vi har använt oss av Onedrive 

och arbetat tillsammans i dokumentet samtidigt som vi haft kontakt över 

telefon. Vi har också träffats och arbetat tillsammans framförallt under 

analysarbetet.  

 

I arbetet har vi skrivit olika delar och sedan grundligt bearbetat all text 

tillsammans. Vi har under arbetets gång ägnat mycket tid åt att diskutera 

texten och de resultat som framkommit vilket gör examensarbetet till vårt 

gemensamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


