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Redaktionellt 

Forskning och undervisning samt den s.k. tredje uppgiften, kommunikation och 
spridning av forskningsresultat, utgör universitetsverksamhetens tre 
stöttepelare. Var och en av dessa tre präglas av egna förutsättningar och drivs 
av egen logik, samtidigt som de är beroende av varandra och berikas av en nära 
och kontinuerlig relation. De försök som gjorts att närma den ena verksamhet 
den andra är otaliga, och frågan har – p.g.a. sin stora betydelse och komplexitet 
– en återkommande karaktär. Karlstads universitets pedagogiska tidskrift 
(KAPET), som nu utkommer i sin artonde årgång, utgör ytterligare ett försök i 
denna riktning. 
 
KAPETs främsta uppgift är att ge en bild av verksamheten inom pedagogiska 
studier vid Karlstads universitet. Syftet är dels att utgöra ett forum för pågående 
utbildningsvetenskaplig forskning i Karlstad, dels att ge en bild av 
undervisnings- och utbildningsverksamheten såsom denna gestaltar sig i 
studenters uppsatser och examensarbeten. 
 
Konkret innebär detta att i KAPETs publikationer medverkar författare som 
har kommit olika långt i det akademiska livet och är såväl grundutbildnings-
studenter eller doktorander som lektorer eller professorer. De olika bidragen i 
tidskriften kan bestå av ett urval av omarbetade versioner av examensarbeten, 
C- och D-uppsatser, delstudier i doktorandarbeten samt forskares texter om 
pågående forskning. 
 

Detta nummer 

KAPET nr 1 2022 innehåller endast en artikel. Det handlar om en omarbetning av ett 
examensarbete från förskollärarprogrammet. Edina Begovic och Jennifer 
Gustafsson har skrivit artikeln tillsammans med Ann-Britt Enochsson, som var 
deras handledare. Deras studie bygger på en enkätundersökning som vände sig till 
förskollärarstudenter på olika svenska lärosäten. Artikeln handlar om i vilken 
utsträckning dessa studenter har fått ta del av någon form av undervisning som har 
förberett dem för att arbeta med förskolans digitaliseringsuppdrag. 
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Abstract 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om i vilken utsträckning blivande förskollärare 
känner sig redo att arbeta med förskolans digitaliseringsarbete efter avslutad förskollärarutbild-
ning. Deltagare i studien är förskollärarstudenter i slutet av förskollärarutbildningen. I studien 
undersöks i vilken utsträckning förskollärarstudenterna har haft möjlighet att ta del av någon 
form av undervisning om hur de skulle kunna arbeta med förskolans digitalisering under sin 
utbildning. En digital enkät med både förkodade och öppna frågor användes. Resultatet visar att 
de blivande förskollärarna själva upplever att de har goda kunskaper och kompetenser om för-
skolans digitaliseringsuppdrag, och att de känner sig redo att arbeta med detta efter avklarad 
förskollärarutbildning. Samtidigt uppger majoriteten av respondenterna att de inte vet vad be-
greppet adekvat digital kompetens handlar om, trots att det är vad de enligt läroplanen förväntas 
arbeta med. Artikeln diskuterar hur de blivande förskollärarna ska kunna lyckas med sitt uppdrag 
utifrån dessa förutsättningar. 

Nyckelord 

adekvat digital kompetens, digitalisering, professionsutveckling, blivande förskollärare 

Denna artikel är en omarbetning av Begovics och Gustafssons examensarbete från 
förskollärar-programmet från vårterminen 2022. Enochsson var deras handledare och har 
bidragit med för-slag till omarbetning av texten och några ytterligare referenser. 
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Inledning 

Samhället befinner sig i en ständigt pågående digital utveckling och alla som arbetar inom 
skola och förskola förväntas följa med (Säljö m.fl., 2020; Utbildningsdepartementet, 
2017). Som en del av denna utveckling fick den svenska förskolan den 1 juli 2019 en ny 
läroplan där digitaliseringsuppdraget tydligt skrivs fram (Skolverket, 2018). I denna läro-
plan använder Skolverket begreppet adekvat digital kompetens, vilket innebär att kunskaper 
om digitalisering är ständigt föränderliga i takt med samhällsutvecklingen och därmed 
behöver utvecklas kontinuerligt (Skolverket, u.å.). Detta ställer stora krav på förskollä-
rare som inte bara ska utveckla sin egen kompetens, utan också se till att barnen får 
förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens (Kjällander & Riddersporre 
2019).  
 
Skolverket (u.å.) har utgått från digitaliseringskommissionens definition av adekvat digi-
tal kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017; Utbildningsutskottet, 2016) för att för-
tydliga vad det innebär för skolväsendet. De delar upp denna kompetens i fyra aspekter: 
(1) att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, (2) att kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier, (3) att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt 
(4) att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Att ha utvecklat en digital kom-
petens som är adekvat innebär att vara bekant med digitala verktyg och tjänster samt att 
ha tillräckliga kunskaper att följa med i den digitala utvecklingen och förstå hur den på-
verkar våra liv. Detta innefattar kunskaper och färdigheter samt förståelse och motivat-
ion som behövs i den förändringsprocess som digitaliseringen innebär. Det handlar även 
om att säkert och kritiskt kunna använda informationssamhällets teknik på fritiden, i 
arbetslivet och för kommunikationsändamål. De fyra aspekterna är desamma oavsett 
skolform, men de har olika karaktär beroende på barnens respektive elevernas ålder och 
kunskaper (Skolverket, 2022). I förskolans läroplan är det framskrivet på detta sätt:  
 

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 förhåll-
ningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker 
samt kunna värdera information. (Skolverket, 2018, s.9) 

 
Att förstå vad adekvat digital kompetens innebär – och kan innebära – i förskolans arbete 
blir därför viktigt. 
 
I möten med förskollärare och barnskötare har vi upplevt att många efterfrågar att de 
behöver utveckla sina kunskaper och kompetenser kring digitalisering för att kunna ut-
föra sitt uppdrag. Nyutbildade förskollärare blir viktiga för att genom ett kollegialt lä-
rande (jfr Hattie, 2012) sprida ”uppdaterade” kompetenser och kunskaper som de fått 
med sig från sin förskollärarutbildning. Skolverket (2016) uttrycker att det finns behov 
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av att utveckla digitala kompetenser inom lärarutbildningen. De menar därför att lärar-
utbildningens examensmål behöver förändras, men det har ännu inte skett (SFS 
1993:100). Skolverket (2016) beskriver att den digitala kunskap och kompetens en nyut-
bildad förskollärare behöver ha ändå måste ingå i förskollärarutbildningen. Masoumi 
(2020) är en av ett fåtal forskare som studerat digitalisering i förskollärarutbildningen i 
en svensk kontext. Hans studie genomfördes innan förskolans nya läroplan trädde i kraft. 
Massoumis informanter menade att de skulle behövt vara bättre förberedda inom digi-
taliseringens område och han ger förslag på hur lärarutbildningen skulle kunna utvecklas. 
Vi vill därför studera hur det ser ut i en grupp som genomfört hela sin utbildning när 
den nya läroplanen gällt.  
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om blivande förskollärares förutsättningar 
att arbeta med digitalisering i förskolan efter avklarad förskollärarutbildning. Forsknings-
frågorna i studien är följande: 

• Hur beskriver blivande förskollärare sina kunskaper kring digitalisering och di-
gital teknik? 

• Hur beskriver blivande förskollärare vad adekvat digital kompetens innebär? 
• Hur anser blivande förskollärare att deras lärarutbildning har förberett dem för 

de skrivelser som står i förskolans läroplan kring digitalisering?  
 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om undervisningens digitalisering använder olika begrepp för samma 
sak. IKT1, IT2, digitala verktyg, datorplatta och digital teknik beskriver alla den digitali-
sering vi relaterar till. De begrepp som används i vår forskningsöversikt kan därför vari-
era beroende på vad författarna själva använt. I våra egna kommentarer har vi valt att 
sammanfatta dessa begrepp under begreppen digitalisering och digitala verktyg. 
 
I sökandet efter litteratur och tidigare forskning har vi kunnat konstatera att forskning 
om hur blivande förskollärare förbereds för att arbeta med förskolans digitaliseringsar-
bete förekommer endast sparsamt, vilket också Masoumi (2020) konstaterat. Den forsk-
ning som finns om hur lärarstudenter förbereds är oftast generell och utan specifikt fo-
kus på förskolan. Forskning om just förskollärarutbildning handlar mestadels om hur 

                                                 
1 IKT står för informations- och kommunikationsteknik och var det begrepp som tidigare an-
vändes av Skolverket. 
2 IT står för informationsteknik och är det begrepp som svenska datatermgruppen förordar som 
översättning av det engelska ordet ICT. 
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förskollärarstudenter får arbeta med ett specifikt verktyg i ett kortare projekt, som ut-
värderas med positivt utfall. I vår översikt utgår vi därför också från den kompetens som 
forskningen funnit att redan verksamma förskollärare behöver. 
 
Det är väl belagt i forskning att pedagogers attityder påverkar hur och i vilken utsträck-
ning de arbetar med utveckling av barns och elevers digitala kompetens, och förskollä-
rare utgör inget undantag (t.ex. Enochsson & Ribaeus, 2020; Lou m.fl., 2021; Masoumi, 
2015). De flesta förskollärare uppvisar både motivation och positiva attityder till att vilja 
lära sig mer om digitalisering (Masoumi, 2015), även om en del av dem kan reservera sig 
mot användning av digitala verktyg bland de yngsta barnen. Ett vanligt skäl till att mot-
sätta sig användning av digital teknik tillsammans med de yngsta barnen är att förskollä-
rarna menar att de flesta barn har tillgång till digital teknik hemma (Enochsson & 
Ribaeus, 2020; Masoumi, 2015). En svårighet som ofta nämns av förskollärare själva är 
att de önskar mer kompetens och vägledning i hur de ska använda digitala verktyg i 
undervisningen tillsammans med barnen (t.ex. Enochsson & Ribaeus, 2020; Lindeman 
m.fl., 2021; Masoumi, 2015). Lindeman m.fl. (2021) fann att många förskollärare erbjöds 
en gedigen fortbildning som hjälpte dem utveckla digital kompetens för administration, 
men att det var svårare för dem att få tillgång till fortbildning för digitala aktiviteter uti-
från ett pedagogiskt perspektiv. 
 
Vikten av pedagogers och andra vuxnas delaktighet i digitala aktiviteter har poängterats 
av flera forskare (Barr m.fl., 2017; Dunkels, 2020; Forsling, 2020; Nilsen m.fl., 2018; Nir-
Gal & Klein, 2004; Otterborn, m fl, 2018; Zosh m.fl., 2017). Nir-Gal och Klein visade 
att när ingen vuxen var närvarande och vägledde barnen i arbetet med digitala verktyg 
hade det inte samma positiva effekt för barnens utveckling och lärande som när en pe-
dagog var närvarande. Barr m.fl. belyser problemet med transfer från en 2D- till en 3D-
värld, det vill säga förmågan att kunna överföra det som händer på skärmen till livet 
utanför skärmen. För att barnen ska kunna lära sig detta krävs ett aktivt engagemang 
från pedagogernas sida. Det handlar alltså inte bara om att köpa in digitala verktyg, utan 
också om hur pedagoger arbetar med de digitala verktygen tillsammans med barnen (Nir-
Gal & Klein, 2004). Därmed är det pedagogerna på förskolan som har den avgörande 
rollen för barnens utveckling och lärande tillsammans med digitala verktyg (Kjällander, 
2020; Masoumi, 2015). Om arbetet med digitalisering ska kunna ge positiva effekter för 
barnens utveckling och lärande behöver förskollärare därför ges möjligheter att utveckla 
kunskap och kompetens. 
 
Hela samhället utvecklas, vilket gör att människor blir alltmer kunskapsberoende för att 
klara av vardagliga situationer. Denna utveckling skruvar upp förväntningar på oss som 
människor (Säljö m.fl., 2020). Lärare och förskollärare blir särskilt viktiga (Säljö, 2020), 
då det är de som främst förbereder barn och unga för framtiden. Personer lär sig på olika 
sätt och i olika sammanhang, och deras lärande påverkas även av deras egna intressen. 
Vår syn på lärandet förändras också med samhällsutvecklingen (Säljö m.fl., 2020). Detta 
blir extra tydligt inom digitaliseringens område och leder till ett behov av kontinuerlig 



Begovic, Gustafsson & Enochsson: Redo för digitalisering? 

5 
 

kompetensutveckling. Dunkels (2020) menar att det blir viktigt att detta behov diskute-
ras och arbetas fram tillsammans med pedagogerna själva. Enligt Sergeevna-Anisimova 
(2020) finns viljan att öka sin digitala kompetens hos förskollärare och en önskan att ta 
del av fortbildning. Hon skapade därför ett program som innehöll träning i olika typer 
av kompetens som till exempel interaktiva pedagogiska spel och grunder i animering. I 
en studie om detta program deltog 68 förskollärarstudenter, och resultatet visade att 
deras attityd till digital teknik spelar en stor roll ifall det ska ske en förändring i den 
digitala kompetensen. Andra faktorer som spelar roll är självförtroende, tillgång till digi-
tala verktyg och ekonomi. För att skapa förutsättningar med avsikt att öka den pedago-
giska digitala kompetensen hos pedagoger behövs liknande strukturerade program, me-
nar Sergeevna-Anisimova. 
 
Delar av förskollärarutbildningen genomförs under den verksamhetsförlagda utbild-
ningen (VFU). Så ser det ut i Sverige, men också i många andra länder. En internationell 
utblick pekar på en problematik som är gemensam för professionsutbildningar som för-
läggs till olika lärandearenor. Både studenter och nyutbildade förskollärare (och lärare) 
kämpar ofta med den spänning som kan visa sig mellan det som studeras i kurser på 
högskolor och universitet och den verksamhet de möter på sina VFU-platser (Cochran-
Smith m.fl., 2015; Ødegaard, 2011). Det är vanligt att lärarstudenterna får bli mediatorer 
mellan de olika arenorna och själva skapa mening (Zeichner m.fl., 2015). I en studie som 
undersökte en kinesisk förskollärarutbildning uppgav studenterna att det mesta de fått 
med sig inom digitaliseringens område via utbildningen var från praktikperioderna (Lou 
m.fl., 2021). Studien visade dock att det ute på praktikplatserna fanns vissa verksamma 
pedagoger som uppvisade negativa attityder till hur digital teknik skulle integreras i för-
skolan. Den slutsats som Lou m.fl. drog om den kinesiska utbildningen var att förbere-
delsen på förskollärarprogrammet behöver utvecklas för att i högre grad främja olika 
kunskaper och kompetenser och för att höja studenternas självförtroende att använda 
olika digitala verktyg. Det finns paralleller till dessa resultat också i svenska studier (t.ex. 
Enochsson & Ribaeus, 2020; Masoumi, 2020) 
 
I en svensk studie, där förskollärarstudenter gavs möjlighet att ingående samtala om de 
erfarenheter de fått med sig under sin praktik, blev det tydligt att studenterna genom 
samtalen lättare kunde koppla samman teori och praktik (Ribaeus, m.fl. 2020). Samtals-
formen genomfördes i det som kallas horisontella nätverk (Priestly m.fl., 2015), vilket 
innebär att alla deltagare bidrar på samma villkor. Det kan på ett sätt jämföras med det 
som kallas kollegialt lärande. Hattie (2012) menar att läraryrket bör genomsyras av ett 
klimat där lärare systematiskt reflekterar i ett kollegialt lärande för att få möjlighet att 
diskutera undervisning, förhållningssätt, utmaningar, möjligheter, kunskap och kompe-
tenser. Detta för att på ett naturligt sätt kunna dela med sig av sina egna erfarenheter till 
andra. Personer som har möjlighet att delta i kollegialt lärande befinner sig ständigt i 
utveckling eftersom de får möjlighet att diskutera sina erfarenheter tillsammans med 
andra. På detta sätt får de ny kunskap samtidigt som de själva bidrar med kunskap (Hat-
tie, 2012). Ett annat sätt att utveckla sin kompetens tillsammans med kollegor, och som 
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är vanligt förekommande bland lärare i hela skolsystemet, är att delta i olika forum på 
internet (Marklund, 2015). Dessa forum skapas för det mesta av engagerade lärare och 
förskollärare i syfte att dela med sig av olika kunskaper och erfarenheter till kollegor.  
 
I ett utvecklingsarbete på två svenska förskolor studerade Forsling (2020) hur pedagoger 
kan förstå, förbättra och förändra lärsituationer där digitala verktyg används. Upplägget 
utgör ett exempel på hur kollegialt lärande kan iscensättas, även om inga förskollärarstu-
denter var involverade i just denna studie. Många engagerade pedagoger utan särskilda 
digitala kompetenser eller erfarenheter fick prova på att använda datorplattor för att ar-
beta i enlighet med förskolans läroplan. Pedagogerna upplevde att de tog vara på varand-
ras kompetenser och reflekterade tillsammans, vilket skapade ett sammanhang där de 
lärde sig av varandra genom ett kollegialt lärande. Forsling (2020) menar att pedagoger-
nas egen kompetens, deras förmåga att leda samt deras tankar om hur man kan integrera 
digitala verktyg i undervisningen är framgångsfaktorer för att stötta barn att utveckla 
digital kompetens. Pedagogerna i Forslings studie fick nya insikter, en större medveten-
het och en ökad trygghet inför kommande undervisningssituationer, vilket ökade deras 
motivation till att ytterligare förbättra situationen för lärande i relation till digitalisering i 
förskolan. 
 
I en av få svenska studier om hur förskollärarstudenter förbereds i att arbeta med digitala 
verktyg bland barnen under sin utbildning fann Masoumi (2020) att studenterna inte 
tyckte att de blivit tillräckligt väl förberedda, vilket även Enochsson m.fl. (2021) konsta-
terade. Däremot ansåg lärarutbildarna i Masoumis studie att de erbjudit utbildningsmöj-
ligheter. De uttryckte att det är en utmaning att undervisa kring digitalisering, och många 
ansåg att de själva inte hade haft möjlighet att utveckla den kompetens som behövs för 
att undervisa blivande förskollärare och att det borde prioriteras (Masoumi, 2020). Vik-
tigt att poängtera är att Masoumis datainsamling skedde innan digitalisering blev inskrivet 
som ett krav i läroplanen. I en annan studie fann Amhag, m.fl. (2019) att lärarutbildarna 
upplevde att utvecklingen av digital teknik har gått för snabbt och att de är i behov av 
handledning inom området. Deras resultat visar att många lärarutbildare använder IKT 
främst på fyra olika sätt: kommunikation, undervisning, administration och när de fors-
kar. När de har använt digitala verktyg i undervisningen har det främst inneburit att de 
flyttat sin vanliga undervisning från klassrummet till digital undervisning. Sammanfatt-
ningsvis använder lärarutbildarna digitala verktyg i olika situationer, men inte i första 
hand med ett pedagogiskt syfte för att förbättra studenters eller deras framtida elevers 
lärande (Amhag, m.fl. 2019).  
 

Summering av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och litteratur att pedagogernas roll och 
kompetens påverkar arbetet med digitalisering tillsammans med barnen. För att barnens 
kompetenser ska utvecklas behöver pedagoger vara närvarande för att utmana, bekräfta 
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och sätta ord på barnens utveckling och lärande. Tidigare forskning påtalar att kompe-
tensen inte är optimal på alla förskolor, men att många pedagoger har viljan att utvecklas 
inom området. I och med att tekniken utvecklas snabbt behöver pedagoger därför få 
kontinuerligt stöd och tid för att kunna utföra sitt uppdrag i enligt med läroplanen (Skol-
verket, 2018). Nyutbildade förskollärare blir viktiga för att genom ett kollegialt lärande 
bidra med de uppdaterade kunskaper som de fått med sig från sin förskollärarutbildning. 
Det är också viktigt att förskollärarstudenter får möjlighet att praktisera sina teoretiska 
kunskaper tillsammans med barn och kollegor när de gör sin VFU. 
 

Teoretiska utgångspunkter 

Pragmatismen utvecklades under slutet på 1800- och början på 1900-talet som en filo-
sofisk rörelse. Den utgår från ett samhällsperspektiv och ett synsätt på kunskap och lä-
rande som ser reflektion över lärandet som viktig, men den lägger också vikt vid att 
kunskapen ska komma till nytta. Säljö (2020) menar att pragmatikern John Dewey var 
den filosof som haft störst påverkan och inflytande på utbildning och skola. 
 
Dewey (1915) utgick från att människor som lever i ett demokratiskt samhälle med hjälp 
av sina erfarenheter och kunskaper ska kunna förstå sin omvärld för att klara sig bättre 
i vardagen. Pragmatismens syn på lärande innebär också att för att vi människor ska 
förstå och analysera vår omvärld behöver vi förmedla kunskap genom språk och kom-
munikation. Vi behöver ställa frågor, diskutera, argumentera och analysera för att lära 
oss (Dewey, 1916). Människan är en social varelse som handlar och agerar utifrån hur 
olika situationer är (Dewey, 1980). När vi stöter på oklarheter behöver dessa konfronte-
ras genom att vi försöker hitta olika lösningar, vilket leder till utveckling och lärande. 
Lärandet är en process som innefattar handling, erfarenhet, begrepp och observation. 
Det är i samspelet med dessa som ett demokratiskt samhälle kan skapas.  
 
Pragmatismen poängterar värdet av kunskapen vi lär oss och att teori och praktik är 
integrerade i varandra när vi befinner oss i olika situationer i samhället. Det går inte att 
skilja på dessa två delar, utan det krävs reflektion och tänkande för att utföra en praktisk 
handling (Dewey, 1980). Utifrån detta synsätt behöver lärare stötta elever genom att utgå 
från deras intressen, erfarenheter och användbara kunskaper så att de aktivt kan använda 
dem i det samhället vi lever. Genom undervisning och lärande fördjupas förståelsen för 
omgivningen (Säljö, 2020).  
 
Vi ser att begreppet adekvat digital kompetens så som det beskrivs av Skolverket (2018, 
2022) kan tolkas utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Det handlar om att utveckla kompe-
tenser i samklang med omvärlden. Dessa kompetenser handlar om att förstå digitali-
seringen, att reflektera över den och att utveckla en handlingsberedskap för framtiden. 
Det pragmatiska perspektivet ger förutsättningar att få syn på hur blivande förskollärare 
beskriver och hur de har fått utveckla sina digitala kompetenser/kunskaper. I vår studie 
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vill vi bidra med kunskap om hur blivande förskollärare tar sig an kunskaper som de fått 
med sig från sin teoretiska utbildning. Vi är också intresserade av hur de praktiserat detta 
under sin VFU, samt hur de menar att de kommer att använda sig av kunskapen för att 
kunna ge barnen förutsättningar att få utveckla adekvat digital kompetens. 
 

Metod 

Vi valde att använda en enkät för att på ett tidseffektivt sätt samla in data från en större 
mängd respondenter (Christoffersen & Johannessen, 2019). Pragmatismens syn på kun-
skap och lärande var grundläggande i formuleringarna av studiens frågeställningar samt 
enkätens frågor. Ett exempel där vi försökte fånga studenternas syn på digitaliseringens 
nytta var en öppen fråga där vi frågade om vikten av att arbeta med digitalisering och i 
så fall varför. Flera frågor som relaterade till reflektion var öppna och studenterna om-
bads beskriva hur förskollärarutbildningen förberett dem. Enkäten innehöll totalt tretton 
frågor varav tre var bakgrundsfrågor som inte byggde direkt på forskningsfrågorna utan 
handlade om deras tidigare erfarenheter av förskola och digitalisering. Denna bakgrund 
syftade till att bidra med en större förståelse för respondenternas svar på de öppna frå-
gorna. Urvalet för denna studie var förskollärarstudenter som studerade någon av de två 
sista terminerna på svenska förskollärarprogram. Detta urval bör innebära att deltagarna 
hade hunnit få del av undervisning om digitalisering i någon form under sin förskollä-
rarutbildning.  
 
Enkätfrågorna diskuterades ingående, och för enkäten användes onlineverktyget Sur-
vey&Report. Innan enkäten distribuerades fick tre förskollärarstudenter testa frågorna för 
att vi skulle få syn på om de var tillräckligt enkla, beskrivande och lämpliga att använda. 
Responsen var att enkäten fungerade väl som den var. 
 
Ett informationsmejl skapades med tydlig information om studien och att insamlad data 
skulle hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga skulle kunna ta del av den. I mejlet 
fanns en länk till enkäten, som besvarades anonymt. Det finns en möjlighet att spåra 
respondenter via IP-adresser i enkätsystemet, men vi var tydliga med att vi inte hade för 
avsikt att göra det. Innan respondenterna kunde svara på frågorna var de tvungna att 
aktivt samtycka till deltagande samt bekräfta att de hade tagit del av information om 
studien (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Kontakt togs med kursansvariga och/eller samordnare vid 16 olika svenska förskollärar-
utbildningar. Dessa personer fick en förfrågan om det var möjligt att distribuera vårt 
mejl med länk till enkäten till studenter på förskollärarprogrammens två sista terminer, 
till exempel via kursplattform. På grund av att lärosätena vidarebefordrade informations-
mejlet med enkätlänken till sina förskollärarstudenter på olika sätt är det svårt att avgöra 
hur många studenter som fick information och därmed fick möjlighet att besvara enkä-
ten.  
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Cirka en vecka efter den första kontakten med lärosätena skickades en påminnelse till de 
kursansvariga/samordnarna ut. Några av dessa återkopplade att de vidarebefordrat in-
formationsbrevet samt länken till det urval vi önskat. Vissa lärosäten återkopplade inte 
alls. Det visade sig vara en svårighet för flera ansvariga att kunna distribuera ut länken 
till sina studenter. Ett flertal av dem fick hänvisa vidare till andra personer som kunde 
hjälpa till med spridningen. Två lärosäten kunde enbart dela med sig av en papperslista 
med aktuella studenters e-postadresser. Detta resulterade i att informationsbrevet samt 
enkätlänken skickades ut direkt till studenterna av oss från Survey&Report. Studenterna 
vilkas e-postadresser postades till oss skrevs in för hand. Samma informationsbrev som 
till kursansvariga/samordnare mejlades direkt till de studenterna. När mejlet med in-
formationsbrevet samt enkätlänken skickats raderades mejlen. För att ingen obehörig 
skulle kunna ta del av studenternas e-postadresser förstördes listan med e-postadres-
serna. På grund av dessa skiftande svårigheter med distributionen har bara femtiotre 
förskollärarstudenter från nio utbildningar besvarat enkäten. 
 

Databearbetning och analys. 

Enkätfrågorna med fasta svarsalternativ redovisas i stapeldiagram. Den beskrivande sta-
tistiken ger svar på i vilken mån de blivande förskollärarna svarat att de känner sig redo 
att arbeta med digitalisering i förskolan efter avklarad förskollärarutbildning. För de 
öppna frågorna har en innehållsanalys använts. Innehållet har kondenserats till mindre, 
meningsbärande enheter för att sedan kategoriseras (Graneheim & Lundman, 2004). Re-
sultaten beskrivs i löpande text med citat som exempel på hur studenterna uttryckt sig. 
Materialet medgav inga djupare analyser av statistiska samband, men vi anade ändå några 
samband som vi pekar på och sedan reflekterar över i diskussionen. 
 

Resultat 

Vi har sett skillnad mellan respondenternas svar beroende på vilket lärosäte de tillhör, 
men detta är inget som kommer att redovisas vidare då det inte är vår avsikt att peka ut 
enskilda förskollärarprogram. Det kommer dock att kommenteras i diskussionen. 
 

Bakgrundsfrågor 

Vi ställde frågan hur många års erfarenhet har du av förskolans arbete (figur 2) för att få 
en bakgrund. Mer än hälften av studenterna (28) uppger att de har 1–3 års erfarenhet, 
tolv beskriver att de har 3–6 års erfarenhet, tre har 6–9 års erfarenhet, tio har 9 år eller 
mer års erfarenhet medan fem svarar att de inte har någon erfarenhet alls av att arbeta i 
förskolan.  
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Figur 2 
Studenternas tidigare erfarenheter av arbetet i förskolan

 
 
Vi frågade också om de hade några andra utbildningar utöver förskollärarutbildningen 
som handlat om digitalisering i förskolan. Två respondenter svarar att de har andra ut-
bildningar inom ämnet. 
 
Fyrtioen studenter svarar att de anser att de har kunskaper om förskolans arbete med 
digitalisering, sex skriver att de inte har kunskaper och sex menar att de inte vet om de 
har kunskaper om förskolans arbete med digitalisering (Figur 3).  
 
Figur 3 
Studenternas svar på om de anser att de har kunskaper om förskolans arbete med digitalisering. 

  
 
Dessa resultat visar alltså att de allra flesta har tidigare erfarenheter av att arbeta i för-
skolan. Majoriteten anser att de har kunskaper om förskolans digitaliseringsarbete och 
den kunskap de relaterar till. Av 53 respondenter uppger 51 att de har fått denna kunskap 
från sin universitets- eller högskoleutbildning. 
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Adekvat digital kompetens  

Vi ställde frågan till respondenterna vad de upplever att adekvat digital kompetens är. 
Majoriteten av respondenterna svarar att blivande förskollärare ska och bör ha kun-
skaper om adekvat digital kompetens och att det handlar om att behärska olika digitala 
verktyg eller digitala tekniker i förskolan, både enskilt och tillsammans med barnen.  
 

Att kunna använda mig av digitala verktyg på ett medvetet och genomtänkt sätt tillsam-
mans med barnen. Att ha kunskaper om hur verktygen ska användas för att det ska gene-
rera till utveckling och lärande för barnen. (Student 1) 

 
Resultatet visade även att flera av respondenterna menar att adekvat digital kompetens 
handlar om att ha en förståelse för hur digitaliseringen påverkar vår vardag. Det handlar 
mycket om vilket förhållningsätt pedagoger har till olika digitala verktyg.  
 

Förståelse för hur digitalisering påverkar samhället. Att kunna lösa och omsätta idéer till 
handling. Att i praktiken kunna använda och förstå de digitala verktygen och den mediala 
världen. I relation till detta kunna ha ett kritiskt förhållningsätt i handhavandet så att det 
blir ansvarsfullt sätt att använda och förhålla sig till digitala verktyg. (Student 2) 

 
Tolv av de femtiotre respondenterna menar att adekvat digital kompetens handlar om 
att kunna använda digitala verktyg som ett komplement i undervisningen tillsammans 
med barnen och att kunna koppla det till förskolans läroplan (Skolverket, 2018). De 
menar att som blivande förskollärare behöver man vara medveten om vilka didaktiska 
konsekvenser användandet av digitala verktyg får i olika undervisningsaktiviteter.  
 

Att förstå hur digitala verktyg kan vara ett komplement till övriga utbildningen. Hur det 
digitala kan komplettera det analoga och tvärtom. Att jag granskar med kritiska ögon det 
som ska presenteras för barnen. Det innebär att vara kreativ, lösningsorienterad och ha 
goda kunskaper om hur digitala verktyg kan användas i förskolan både i utbildningen & 
undervisningen. (Student 3) 

 
Fyra av respondenter beskriver att de inte vet vad adekvat digital kompetens betyder. 

Fyra aspekter av adekvat digital kompetens 

Vi ställde frågan till respondenterna om de under sin förskollärarutbildning fått kun-
skaper kring de fyra aspekterna som Skolverket (u.å.) lyfter fram om adekvat digital kom-
petens. De fyra aspekterna är: (1) Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling, 
(2) att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, (3) att ha ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt samt (4) att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. 
Majoriteten av respondenterna menar att de fått en måttlig kunskap om dessa fyra 
aspekter (se figur 4).  
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Figur 4 
Studenternas svar på om de under sin förskollärarutbildning fått kunskaper kring de fyra aspekterna 

 
 
Resultatet på denna fråga varierar. Vissa respondenter upplever att de fått kunskap kring 
enstaka aspekter medan andra upplever att de fått med sig samtliga aspekter.  
 

Jag anser mig fått kunskap om att omsätta idéer till handling, att kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, dock ser 
jag att jag fått mindre kunskap om digitaliseringens påverkan på samhället. (Student 10) 

 
Resultatet visar dock att majoriteten av respondenterna endast fått med sig en måttlig 
kunskap kring dessa fyra aspekter. Detta är intressant då majoriteten av respondenterna 
beskrivit att de har goda kunskaper kring förskolans arbete med digitalisering (se figur 
3). 
 

Digitaliseringens betydelse i förskolan 

Majoriteten menar att det är viktigt att arbeta med digitalisering i förskolan (figur 5). Det 
handlar om att barnen ska få möjligheter att bli delaktiga samhällsmedborgare samt att 
barnen ska få kunskaper om digitalisering då vi lever i en digital värld.  
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Figur 5 
Respondenternas svar på om det är viktigt med digitalisering i förskolan. 

 
 
Så många som 48 respondenter av 53 belyser även att digitaliseringen är viktig för att 
skapa ett lustfyllt lärande för barnen på förskolan, och för att skapa en meningsfull digital 
vardag. Det handlar om att barnen ska få förutsättningar att inkluderas i det digitala 
samhälle som vi lever i.  
 

Vi lever i ett digitaliserat samhälle, att barn får en ingång till detta ser jag som viktigt. 
Digitala verktyg har även stor potential och jag ser att vid rätt användning av dessa så kan 
det ge barn utvecklingsmöjligheter. Digitala verktyg kan även användas som stödinsats 
vid arbete med barn i behov av särskilt stöd. (Student 4) 

 
När de får skriva fritt belyser flera respondenter att det är viktigt att förbereda barnen 
för deras framtid och att barnen ska få med sig grundläggande kunskaper kring exem-
pelvis källkritik. Några respondenter menar även att detta är något som förskolan måste 
arbeta med då det står framskrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Två av re-
spondenterna menar att det inte är viktigt att arbeta med digitalisering i förskolan. 
 

Jag anser att det är ett komplext ämne, och att riskerna med digitalisering överväger nyttan 
för förskolebarn (skärmberoende, rubbat belöningssystem, sämre koncentrationsförmåga 
etc). (Student 5) 

 
De menar att de inte ser något lärande hos barnen genom att arbeta med digitalisering i 
förskolan. En av de två respondenterna menar att denna inställning kan handla om att 
hen själv inte är intresserade av ämnet.  
 

Förskollärarstudenternas erfarenheter av digitala verktyg  

En fråga handlade om vilka digitala verktyg som de blivande förskollärarna har kun-
skaper om. Många har en bred kunskap om olika digitala verktyg. Det digitala verktyg 
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som flest respondenter nämner är datorplattan, som är det verktyg de flesta har erfaren-
heter och kunskaper om. Den kan användas som dokumentationsverktyg och som in-
formationssökningsverktyg, men den kan också användas för att projicera olika miljöer 
i rummet för att på så sätt inspirera och skapa nya möjligheter till lärande. En respondent 
beskriver att digitala verktyg är många olika delar av förskolan. 
 

Digitala verktyg är många olika delar av förskolan, både för undervisning och för att för-
enkla personalens administrativa arbete. I undervisningen har jag tidigare använt: Ipad, tv, 
dator, beebot, dash robot (programmering), green screen, filmskapande, bildskapande 
mm. (Student 6) 

 
Majoriteten av respondenterna beskriver även olika typer av appar som de använt och 
har kunskaper om exempelvis: Greenscreen, Polyglutt, iMovie och QR-koder. Några 
andra verktyg som respondenterna skrivit fram är digitalkameror, datorer, digitalt för-
storingsägg, robotar och mobiltelefoner.  
 

Förskollärarutbildningens digitala förberedelser 

När vi granskat om studenterna som deltagit i denna studie känner att de har fått med 
sig nya kunskaper och kompetenser från förskollärarutbildningen visar resultatet att det 
är ungefär hälften av dem som upplever att de har fått utveckla nya kunskaper och kom-
petenser. En respondent menar att hen är väl förberedd då de haft en hel kurs som 
bearbetat digitaliseringsarbetet i förskolan.  
 

Jag har blivit ganska bra förberedd eftersom vi hade nästan en hel kurs där vi fick skriva 
och arbeta med digitalisering i förskolan och vikten av den. Då fick vi skriva olika texter 
hur man kunde arbeta med det i förskolan vilket gav bra förberedelse för man fick fundera 
på hur man kunde använda det. Vi fick även väldigt bra kurslitteratur att läsa kring ämnet. 
(Student 7) 

 
Den andra hälften av respondenterna upplever att de inte har fått med sig några nya 
kunskaper eller kompetenser från sin förskollärarutbildning.  
 

Den utbildningen jag fick i min utbildning gav mig inte så mycket. Den var verkligen på 
en basnivå, tillvisso bra, men skulle velat haft mer konkreta undervisningssituationer som 
man kunde ha med barnen på förskolan. (Student 8) 

 
Resultatet visar även att de flesta som upplever att de inte fått med sig några nya kun-
skaper studerar vid samma lärosäte. Dessa respondenter önskar att de hade fått mer 
utbildning om ämnet digitalisering.  
 

Ytterst lite endast en kort kurs om digitalisering och då med en lärare som var mindre 
insatt än många av studenterna. Skulle önska mer utbildning i detta område. (Student 9) 



Begovic, Gustafsson & Enochsson: Redo för digitalisering? 

15 
 

 
Flera av respondenterna menar även att de upplevt att deras lärarutbildare varit mindre 
insatta i ämnet digitalisering än många studenter. Detta kan även kopplas tillbaka till  att 
många respondenter redan har erfarenheter av att arbeta i förskolan (se figur 2) och på 
så sätt redan har erfarenheter av ämnet. 
 

Teori och praktik 

Majoriteten av respondenterna (46) menar att de har givits möjlighet att praktiskt få 
prova på att arbeta med digitalisering tillsammans med barnen under sin verksamhets-
förlagda utbildning (VFU) och därmed fått koppla sina teoretiska kunskaper till prakti-
ken. 
 

Jag har fått tillämpa mina teoretiska kunskaper kring digitala verktyg och fått omsätta 
dessa i handling under den VFU jag gjort under min utbildning. Under VFU:n har jag 
exempelvis haft som uppgift att planera för och genomföra undervisning med digitala 
verktyg. (Student 11) 

 
Elva av respondenterna svarar dock att de inte förstår vad som menas med teori i detta 
avseende. Citat från respondent ”Kan inte komma på någon teori kring digitala”. Vissa 
av respondenterna beskriver att de har haft olika typer av workshops där de fått prova 
på och diskutera med andra studenter hur de kan praktisera digitalisering i förskolan, 
vilket respondenterna upplevt varit väldigt givande. Några av respondenterna har svarat 
att de inte fått möjlighet att koppla samman teori och praktik och berättar att de inte 
haft någon speciell kurs som har riktat in sig mot digitalisering. Två av respondenterna 
menar dock tvärtom att de har fått möjligheter att teoretiskt bearbeta frågor om försko-
lans digitalisering i litteratur men inte fått möjligheter att praktisera det.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 
Studenternas svar på om de fått möjlighet att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barnen under någon 
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av sina VFU-perioder. 

 
 
Vi ställde även frågan om respondenterna kunde ge exempel på hur de arbetat med di-
gitalisering tillsammans med barnen på förskolan (Figur 6). En respondent beskriver hur 
hen har använt datorplattan för skapande, undervisning och undersökning av omgiv-
ningar: 
 

Jag har spelat in musik på Ipad för att skapa nya sånger tillsammans med barnen. Jag har 
använt ljudinspelning för att ”fånga naturens ljud” och ta med de till förskolan. Jag har 
använt faktafilmer för undervisning, med paus och samtal kring händelser (resa till andra 
länder, lära sig om djur genom observation mm). Jag har använt rörelsefilmer för dans 
och ”idrott” (mest vid förfrågan). Med mikroskopägg tittat på saker barnen funnit i natu-
ren eller på förskolan för att se mönster och sedan återskapa dessa. Filmning och foto-
grafering av olika aktiviteter har sedan diskuterats och reflekterats kring tillsammans med 
barnen. Jag har projicerat djur i sin riktiga storlek på väggen där barnen kunna jämföra sig 
själva med djuren (matematik, upplevelse). (Student 12) 

 
Flera av respondenterna beskriver på olika sätt hur de har arbetat tillsammans med bar-
nen när de varit på VFU på förskolan. De flesta går inte djupare in på hur detta gjorts 
eller hur det relaterar till utvecklandet av barnens adekvata digitala kompetens, utan bara 
att det gjorts (se ovan om erfarenheter av digitala verktyg).  
 

Kunskaps- och kompetensutveckling under utbildningen 

Vi ställde frågan till respondenterna om deras förskollärarutbildning förändrat deras syn 
på och inställning till varför blivande förskollärare behöver utveckla kunskaper och kom-
petenser inom digitalisering. Resultatet visar att hälften av respondenterna belyser att 
deras synsätt på digitala verktyg har förändrats och att de nu ser de digitala verktygen 
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mer som redskap för kreativitet än som något barnen endast ska konsumera. En respon-
dent beskriver hur hen insett sina begräsningar gällande sina egna kunskaper. 
 

Ja, jag har insett hur begränsade mina kunskaper är och hur stor påverkan vi har på bar-
nens syn på digitala medier, samt hur de använder dem. Jag har förstått hur viktigt det är 
att vi själva är källkritiska, samt att vi lär barnen om källkritik. Jag hade dock velat ha mer 
tips kring just hur man gör det. (Student 13) 

 
Respondenterna beskriver att deras förståelse kring didaktiska konsekvenser har föränd-
rats, vilket har gjort att de har blivit mer medvetna om varför och hur de kan arbeta med 
digitalisering i förskolan. Flera av respondenterna betonar att deras inställning och in-
tresse för ämnet har ökat, men de önskar samtidigt att deras förskollärarutbildning hade 
lyft digitalisering ännu mer. Den andra hälften av respondenterna upplever av flera olika 
orsaker att förskollärarutbildningen inte har förändrat deras kunnande. De förklarar att 
de redan tidigare hade mycket kunskaper kring ämnet, eller att de inte upplever att förs-
kollärarutbildningen har tagit upp tillräckligt mycket om förskolans digitaliseringsupp-
drag för att studenter ska få möjligheter eller förutsättningar att utvecklas i sitt lärande.  
 

Redo eller inte för arbetet med digitalisering efter avklarad förskollärarut-
bildning 

Vi ställde som sista fråga i enkäten om de blivande förskollärarna upplever att de är redo 
att arbeta med adekvat digital kompetens efter avklarad förskollärarutbildning. Majori-
teten menar att de känner sig redo för detta uppdrag (figur 7). En respondent beskriver 
att hen ”är redo att arbeta med digitalisering men jag vet att jag kan bli ännu bättre”. 
Utöver de respondenter som svarat att de känner sig redo menar resterande att de inte 
är redo, eller att de inte vet om de är redo för att arbeta med förskolans digitaliserings-
arbete.  
 

Tror inte att någon egentligen är "redo" för något av enbart studerande. Det är i den 
praktiska kompetensen fylls. (Student 14) 
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Figur 7 
Studenternas svar på om de är redo att arbeta med digitalisering efter avklarad förskollärarutbildning. 

 
 
Fler av respondenterna beskriver dock att det är i förskolans verksamhet, tillsammans 
med barn, kollegor och vårdnadshavare, som de kommer att utveckla sina kunskaper 
och kompetenser kring förskolans arbete med digitalisering ännu mer. Det som är in-
tressant i detta resultat är att elva av respondenterna inte känner sig redo för sitt uppdrag 
som förskollärare i arbetet med digitalisering. 
 

Sammanfattning av resultatet 

Sammantaget beskriver respondenterna att de själva upplever att de har goda kunskaper 
och kompetenser i relation till förskolans digitaliseringsarbete. De blivande förskollä-
rarna beskriver att arbetet med digitalisering handlar om kunskaper att kunna hantera 
olika digitala verktyg. Några av respondenterna menar dock att det också handlar om att 
ge barnen förutsättningar att bli aktiva digitala samhällsmedborgare och att de som bli-
vande förskollärare har ett ansvar att förbereda barnen för det digitala samhälle vi lever 
i. Ungefär hälften av respondenterna betonar att de genom sin förskollärarutbildning har 
fått med sig nya kunskaper och kompetenser. De menar att förskollärarutbildningen har 
utökat deras förståelse för varför det är viktigt att arbeta med digitalisering i förskolan, 
samt att de under utbildningens VFU-perioder har fått möjligheter att testa sina teore-
tiska kunskaper i praktiken. Den andra hälften menar att de inte har fått utveckla några 
nya kunskaper eller kompetenser och förklarar att de redan hade kunskaper kring för-
skolans digitaliseringsarbete. Respondenterna betonar även att deras lärarutbildare inte 
har haft tillräckligt med kunskaper i ämnet, och studenterna har inte heller fått någon 
speciell undervisning. Två av respondenterna uppger att de inte är tillräckligt intresserade 
av ämnet och därför inte har utvecklat sina kunskaper om det. Det som blir mest intres-
sant i resultatet är att respondenterna själva upplever att de är redo för att arbeta med 
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digitalisering efter avklarad förskollärarutbildning, trots att majoriteten av responden-
terna beskriver att de har måttliga kunskaper om begreppet adekvat digital kompetens 
utifrån dess fyra aspekter. 
 

Diskussion 

Resultatet visar en varierad bild av hur förskollärarna i studien förbereds och känner sig 
redo att arbeta med förskolans digitaliseringsuppdrag, men tyder ändå på att det finns 
en medvetenhet om vikten av att kontinuerligt utveckla förskolespecifika kompetenser. 
I Masoumis (2020) studie tolkar vi det som att studenterna då inte alls kände sig redo, 
men så är inte fallet i vår studie. Vår studie är begränsad, men något verkar ändå något 
ha hänt på de 3–4 år som passerat, även om det är en bit kvar. Det motsägelsefulla i vår 
studie är att en majoritet av studenterna uppger att de känner sig redo samtidigt som de 
inte verkar ha digitaliseringsuppdraget klart för sig: De svarar att de inte är säkra på vad 
adekvat digital kompetens (som barnen ska utveckla) står för. Vilka möjligheter finns det 
då, utifrån detta resultat, för blivande förskollärare att arbeta med digitalisering i försko-
lan? De teman vi utgår från i diskussionen följer de forskningsfrågor vi ställt; (1) förs-
kollärarstudenternas egen kompetens, (2) hur de uppfattar digitaliseringsuppdraget samt 
(3) hur de menar att lärarutbildningen bidragit till detta. 
 
Empirin synliggör att förskollärarstudenterna upplever att de har kunskap om hur de ska 
använda digitala verktyg, samt att de har utvecklat baskunskaper kring användandet av 
digital teknik. Majoriteten av respondenterna upplever att de kan använda sig av exem-
pelvis en datorplatta, och vår tolkning är att de upplever att de har goda kunskaper om 
förskolans arbete med digitalisering genom de exempel de lyfter. Nästan alla responden-
ter (med två undantag) menar att de är villiga att lära sig mer om arbetet med digitali-
sering på förskolan. Genom detta tolkar vi därför att de allra flesta har en positiv attityd 
till användandet av digitala verktyg, vilket är en viktig utgångspunkt (t.ex. Lou m.fl., 2021; 
Masoumi, 2015) och skapar goda förutsättningar för att kunna arbeta vidare. Sergeevna-
Anisimova (2020) understryker vikten av att arbeta strukturerat med att utveckla en di-
gital kompetens avpassad för förskolans verksamhet. Med tanke på att ungefär hälften 
av studenterna uppger att de utvecklat sin digitala kompetens på annat håll än inom 
förskollärarprogrammet måste vi ändå ställa oss frågan i vilken utsträckning den kom-
petens studenterna bär med sig är relevant just för förskollärarprofessionen, det vill säga 
för att kunna arbeta pedagogiskt med att utveckla barnens digitala kompetens.  
 
Forskare är överens om att det bör finnas ett bakomliggande syfte till varför personalen 
och barnen på förskolan ska använda digitala verktyg (t.ex. Nir-Gal & Klein, 2004), och 
att pedagoger behöver engagera sig i användandet, inte bara tillgängliggöra verktygen 
(Barr m.fl., 2017; Dunkels, 2020; Forsling, 2020; Nilsen m.fl., 2018; Nir-Gal & Klein, 
2004; Otterborn, m.fl., 2018; Zosh et al., 2017). Kjällander (2020) menar att det är peda-



KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 18, nr 1, 2022 
 

20 
 

gogerna på förskolan som spelar den avgörande rollen för barnens utveckling och lä-
rande. En del av respondenterna i vår studie verkar ha helt klart för sig att de måste 
använda digitala verktyg med ett bakomliggande syfte, men detta gäller inte alla. Enstaka 
kommentarer gör snarare att vi ställer oss frågan i vilken utsträckning studenterna givits 
möjligheter att diskutera uppdraget utifrån styrdokumenten. Något vi utifrån studenter-
nas förklaringar om hur de fått möjligheter att utveckla sina kunskaper och kompetenser 
tolkar som en framgångsfaktor är att majoriteten av dem beskriver att lärande har skett 
genom olika diskussionsgrupper, workshops och den verksamhetsförlagda utbildningen, 
d.v.s. genom det kollegiala lärandet (t.ex. Hattie, 2012) och horisontella nätverk (Ribaeus 
m.fl., 2020).  
 
Majoriteten av respondenterna beskriver digitaliseringsuppdraget som att det handlar 
om att kunna behärska olika digitala verktyg snarare än varför och i vilket syfte de ska 
arbeta med dem. De flesta svarar också att de inte riktigt har klart för sig vad adekvat 
digital kompetens handlar om. Då det är vad de blivande förskollärarna förväntas arbeta 
med i förskolans utbildning, är detta anmärkningsvärt. Svårigheten att greppa vad ade-
kvat digital kompetens innebär i förskolan har även Enochsson m.fl. (2021) konstaterat. 
Enstaka studenter i vår studie uttrycker dock en mer utvecklad förståelse, men det ser 
väldigt olika ut. En adekvat digital kompetens i det här sammanhanget behöver vara 
uppdaterad och avpassad för verksamheten i förskolan. 
 
Vårt resultat visar att förskollärarstudenterna har uppskattat att i kurser under utbild-
ningen få prova på digitala verktyg praktiskt samt att diskutera hur de kan arbeta med 
digitalisering i förskolan. En del beskriver även i uppskattande ordalag att de under sin 
VFU har fått möjlighet att prova på detta arbete tillsammans med barnen på förskolan. 
Däremot syns inte teorier om digitalisering och Skolverkets (u.å.) fyra aspekter av den 
adekvata digitala kompetensen i vår empiri. Mycket handlar i stället om görande och om 
att lära sig i verksamheten. De flesta av förskollärarstudenterna verkar inte komma till 
en djupare förståelse av förskolans digitalisering, något som också tidigare forskning vi-
sat vara svårt (Enochsson m.fl., 2021; Masoumi, 2020). Vårt resultat visar att det finns 
en efterfrågan från vissa respondenter som önskar att deras förskollärarutbildning hade 
lyft fram detta mer. Att skapa ett förändrat kunnande hos barnen kan därför, vilket denna 
studie belyser, bli en svårighet för en betydande del av de blivande förskollärare som 
deltagit i denna studie.  
 
Vi har valt att inte gå in på hur olika förskollärarutbildningar har arbetat med detta kun-
skapsinnehåll, men vi noterade att majoriteten av de respondenter som upplevt att de 
saknar undervisning om digitalisering i sin förskollärarutbildning kommer från samma 
lärosäte. Det innebär att utbildningen är ojämlik över landet. Utifrån respondenternas 
svar misstänker vi att det kan finnas en kompetensbrist i vissa förskollärarutbildningar 
likt det som Masoumi (2020) sett. Det är även andra studenter som upplever att deras 
lärarutbildare är mindre insatta i ämnet än många studenter. Vi har inte studerat lärarut-
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bildares digitala kompetens, men även i tidigare forskning har studenter upplevt att lä-
rarutbildarna inte haft tillräckligt med kunskaper och kompetenser inom området (t.ex. 
Masoumi, 2020), och då blir det svårt att erbjuda god undervisning. Förskollärarutbild-
ningen är en viktig faktor för att förskollärarstudenter ska kunna utveckla tillräckligt med 
kompentenser för att kunna arbeta med barnen och för att kunna dela med sig av sin 
kunskap till kollegor i sitt kommande yrke som förskollärare. Lärarutbildarna har därför 
en viktig roll. 
 

Studiens begränsningar 

Vi valde att göra en digital enkätundersökning för att nå ut till en större mängd respon-
denter, och förhoppningen var att få in fler svar än de femtiotre som blev underlag i 
studien. De öppna frågorna gjorde att vi trots allt fick en fördjupad insikt i responden-
ternas egna uppfattningar. Hade studien pågått under en längre tidsperiod med möjlighet 
till fler påminnelser hade svarsfrekvensen sannolikt ökat. En sak som komplicerade det 
hela var att vi fick gå genom kursansvariga och samordnare för att komma i kontakt med 
respondenter, men vi såg det som den enda möjligheten utifrån de förutsättningar som 
fanns. Enkät är en envägskommunikation, vilket resulterar i att respondenter inte kan 
ställa frågor till oss samt att vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor. Om denna studie 
utgått från intervju som metodval hade detta eventuellt bidragit till att fler respondenter 
besvarat alla frågor. Positivt var ändå att de respondenter som valde att svara tillhör olika 
lärosäten. Detta är samtidigt en faktor som eventuellt kan ha påverkat mängden respon-
denter som valde att besvara enkäten är ämnet. Vi anar att de flesta respondenter som 
har besvarat denna enkät har någon form av intresse för förskolans digitaliseringsarbete. 
 
Det var svårt att nå ut till de personer vi ville skulle besvara frågorna. Det innebär ett 
problem vad gäller generalisering av resultatet. Vi kan med andra ord inte veta om en 
majoritet av förskollärarstudenter i Sverige har en positiv inställning till digitalisering. 
Vad vi däremot kan se är att studenter som uppger att de känner sig redo ändå inte har 
klart för sig vad uppdraget innebär. Eftersom det borde vara en del i utbildningen att 
arbeta med den frågan ser vi detta som ett problem. Det skulle kunna vara så att studen-
terna har kunskapen, men inte begreppet, men det vore konstigt om det förhåller sig på 
det viset med ett så pass centralt begrepp från professionens styrdokument. Det vi också 
kan se är ett mönster i svaren att kunskaper om uppdraget ser olika ut beroende på vilket 
lärosäte studenterna tillhör.  
 
I efterhand kunde vi se att vi kanske borde ha haft en fråga som handlar om det kollegiala 
lärandet, som enligt tidigare forskning kan bidra till att kunskaper och kompetenser ökar. 
I detta fall kan det kollegiala lärandet bli särskilt viktigt eftersom digitalisering är ett om-
råde med snabb förändringstakt. Om vi hade haft en sådan fråga hade vi kunnat få in-
formation om ifall respondenterna hade deltagit i kollegiala sammanhang. Vi skulle också 
ha kunnat få syn på hur respondenterna upplever hur det är att dela med sig av sina 
kunskaper i ett kollegialt sammanhang. Detta får istället vara ett uppslag för framtida 
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studier. En annan möjlighet skulle kunna vara att undersöka lärarutbildares digitala kom-
petens och hur de arbetar för att erbjuda studenter möjligheter att utveckla de digitala 
kunskaper och kompetenser som behövs för uppdraget att utveckla barnens adekvata 
digitala kompetens.  

Redo eller inte för arbetet med digitalisering. 

Resultatet visar att majoriteten av de förskollärarstudenter som besvarat enkäten känner 
sig redo för att arbeta med digitalisering efter avklarad förskollärarutbildning. Många av 
de svarande förskollärarstudenterna tolkar att de har kunskaper om förskolans digitali-
seringsarbete och har en positiv attityd till detta arbete. De är väl medvetna om att de 
inte kan välja bort att arbeta med digitalisering på förskolan då detta tydligt är framskrivet 
i förskolans läroplan, Lpfö18 (Skolverket, 2018). I Masoumis (2020) studie såg det lite 
annorlunda ut. Vi ser alltså att det hänt något på de 3–4 år som gått sedan tiden för hans 
studie, och vi när en förhoppning att utvecklingen fortsätter att gå åt samma håll. Elva 
respondenter av 53 upplever att de inte är redo, vilket förstås är föstås elva studenter för 
många. De flesta respondenter i studien upplever ändå att de har goda kunskaper om 
förskolans digitalisering, men många av dessa säger att de inte har fått tillräckliga kun-
skaper om adekvat digital kompetens (Skolverket, u.å.). Detta skulle eventuellt kunna få 
framtida konsekvenser för de blivande förskollärarna i arbetet med att ge barnen förut-
sättningar att utveckla adekvata digitala kompetenser.  
 
Utifrån tidigare forskning och studiens resultat har vi pekat på hur viktigt det är att för-
skollärare är närvarande och medvetna om hur förskolebarn kan ges möjligheter att ut-
veckla sin adekvata digitala kompetens. Det handlar inte bara om att införskaffa digitala 
verktyg utan även om att blivande förskollärare behöver ha relevant och uppdaterad 
kunskap för att kunna utforma undervisningen på förskolan utifrån läroplanens uppdrag.  
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