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I studien undersöks förskollärares syfte med val av digitala resurser och deras attityder och 

åsikter om dessa i förskolans pedagogiska verksamhet. Studien har sin teoretiska utgångspunkt 

inom det sociokulturella perspektivet. Studien är en kvalitativ intervjustudie med åtta 

förskollärare på sex förskolor i en mindre kommun i Sverige. 

Resultatet visar på skillnader mellan hur förskollärare väljer och använder digitala resurser. Det 

varierar också hur långt de olika förskolorna har kommit med att använda dem. Förskollärarna 

menar att läroplanen är styrande och att surfplattor och andra digitala hjälpmedel inte ska vara ett 

tidsfördriv för barnen utan ett pedagogiskt verktyg och ett hjälpmedel som stimulerar samspel 

och kommunikation mellan barnen. 
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This study investigated the aim and motives of the preschool teachers when choosing digital 

resources that are to be used in preschool. It also investigates the teacher thoughts and 

preferences when using them.   

The study is based on the socio-cultural perspective on learning and instruction. 

The study was made from qualitative research interviews with eight preschool teachers in six 

preschools in a smaller municipality in Sweden. 

The results show differences between preschool teachers use and thoughts about digital 

resources. The results also show that pre-schools have different objectives for the choice of these 

resources. It also varies to which extent the different preschools have started to use them. The 

results show that the teachers use the curriculum for the Preschool as a guide and that it is 

important that Ipads and other digital tools are not used as a toy. On the contrary; they should be 

used as a media to promote communication and interaction among the children. 
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1. Inledning  

Denna studie handlar om hur förskollärare beskriver användandet av digitala resurser i 

förskolan samt deras motiv för val av dessa resurser. Utgångspunkterna är erfarenheter 

från den verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen (VFU) och arbete i 

förskolan. Det synes som om både datorn och surfplattan används frekvent i den 

pedagogiska verksamheten, framför allt när barngruppen är stor. Det är inte osannolikt 

att surfplattan under vissa omständigheter används som barnvakt, något som har 

observerats i förskoleverksamheten. Det synes också finnas en osäkerhet hos 

förskollärare om hur digitala resurser bäst skall användas i barngrupper. Detta är 

intressant då utvecklingen av digitala resurser går i allt snabbare takt och barn i 

förskoleålder i allt större utsträckning använder IKT (Informations och 

kommunikationsteknik) både hemma och i förskolan. Det kan därför synas vara viktigt 

att stötta barnen i att utveckla sina kunskaper i användandet av dessa verktyg. Det skulle 

till exempel kunna vara kunskaper om hur man kan söka information, kommunicera, 

interagera och producera med hjälp av dessa verktyg. Digitala verktyg, vilket i denna 

studie är liktydigt med surfplattor, datorer och appar, kan även vara ett sätt att utveckla 

kunskaper inom språk och matematik. För att barnen ska få ut mest möjligt av de digitala 

resurserna är det därför viktigt att pedagogerna har en tanke bakom användandet av dem, 

så att de inte endast blir ett tidsfördriv för barnen.  

 

Säljö (2014) beskriver IKT som en konkurrent till de traditionella undervisningsformerna 

och organisationen av lärande i skolan och i förskolan. De hävdar att människor lär genom 

samspel, alltså att de lär sig genom- och tillsammans- med varandra. Vidare menar de att 

kunskapen om hur barn använder sig av IKT kan se olika ut därför att en del barn har 

digitala verktyg i hemmet, andra inte. Det är idag inte nödvändigtvis läraren som vet mest 

om IKT (Säljö, 2014) och det kan finnas en traditionsbundenhet i förskolan och många 

lärare som sannolikt inte alltid är kompetenta IKT-användare. Ljung-Djärf (2004) 

påpekade redan 2004 att datorn blivit allt mer vanlig i förskolan. Hon skriver att den 

generella bilden då var att datorn var en sak barnen lekte med under den fria leken.  

 

Enligt Statens medieråds senaste undersökning; ”Småungar och medier” (2015) har barn 

i dag i åldrarna två till fyra år egna Ipads hemma och detta är en stor förändring sedan 

2013. 

 

En stor skillnad mellan 2012/13 och föreliggande rapport avser hur stor andel 

0–1-åringar som har spelat datorspel/tv-spel/spel för surfplatta. Andelen 0–1-

åringar som har spelat har nästan fyrdubblats, från 7 % till 26 %. Detta kan 

till stor del förklaras av att de yngsta barnen spelar spel på surfplatta. (Statens 

Medieråd, 2015 s. 9) 

På förskolorna används idag surfplattor som innehåller appar och dessa har alltmer börjat 

ersätta datorer. Denna studies fokus ligger på förskollärarnas attityder kring de digitala 

verktyg som används på förskolorna, varför de används och vad som motiverar valet av de 

verktyg som används. Detta är extra intressant då det inom kort tid kommer en reviderad 

läroplan för förskolan med ett förtydligande inom området IKT. 
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Skolverket skriver på sin hemsida att förskolan ska lägga grunden för barnen att på sikt 

kunna tillägna sig kunskaper för att leva och verka i ett modernt samhälle. Därför kommer 

förskolans läroplan att revideras och digital kompetens att skrivas in. (Skolverket, 2018) 

”Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla […] intresse för berättelser, bilder 

och texter i olika medier, såväl som digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa” (s.10-11). Vidare står i läroplanen att 

”Förskolläraren ska ansvara för att barnen […] får använda digitala verktyg på ett sätt 

som stimulerar utveckling och lärande” (s. 12). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares syfte med att använda digitala resurser 

i förskolan samt deras attityder och åsikter om dessa. Vidare syfte med studien är att 

undersöka hur förskollärare motiverar valet av digitala resurser i förskolans pedagogiska 

verksamhet.  

 

Studiens frågeställningar är: 

 

1. Hur förhåller sig förskollärarna till de digitala verktyg som finns i verksamheten?   

2. Vilket är syftet med användandet av digitala verktyg i förskolan? 

3. Hur väljer förskolelärare de resurser som ska användas i deras verksamhet? 

 

 

2. Tidigare forskning 

Klerfelt (2007) skriver i sin avhandling att datorer bör få en självklar plats i förskolans 

verksamhet då de är ett naturligt inslag i barnens vardag.  Förskollärare bör ge barnen 

möjlighet att utveckla sina erfarenheter av digitala verktyg. Författaren nämner också att det 

finns en skillnad mellan yngre och äldre förskollärares attityder och kunskap kring digitala 

verktyg. Förskollärarnas osäkerhet kring användandet av dessa verktyg gör att de ofta 

används som lekmaterial i stället för ett medel för utveckling och lärande.  

2.1 Mediering  

”Mediering innebär […] att människan samspelar med externa redskap när hon agerar 

och varseblir omvärlden” (Säljö 2000, s.80) Barn idag ska själva kunna formulera sig 

verbalt och visuellt med hjälp av digitala verktyg, menar Klerfelt (2007). Hon fortsätter 

med att människan inte bara bör vara passiv i detta samhälle, utan även ska delta och 

utöva inflytande, vilket kräver kunskap och kompetens att själv kunna uttrycka sig verbalt 

och visuellt med hjälp av digitala verktyg. 

 

I förskolan är det viktigt att barn får utveckla alla sina förmågor och konkret får upptäcka 

och pröva en mängd olika sätt att arbeta eller leka på. Alexandersson et al., (2001) 

beskriver spel som edutainment, som är ett ihopsatt ord av education och entertainment. 
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Med detta menar författaren att lärande blir lättare eftersom multimediala spel bidrar till 

att information visas via bild, ljud, animation och text. På så sätt blir det ett mer livfullt 

lärande genom att barnen får intryck via flera olika sinnen. Johansson (2000) redovisar i 

sin studie hur barn visar och berättar hur de använder sig av datorer och hur de diskuterar 

andras användande av datorn. Hon kom fram till att barnen inte bara använder de digitala 

verktygen för att spela, utan för att på flera olika sätt hitta strategier och skapa förståelse 

för användning av digitala resurser.  

 

Linderoth (2004) studerade pedagogiska spel och påpekar att barnets möte med IKT, 

alltså när barnen kanske för första gången hanterar en teknik som förväntas stödja deras 

lärande, starkt påverkas av lärarens hållning till ämnet. Kjellander och Moinian (2014) 

poängterar särskilt den digitala surfplattan som lämplig för små förskolebarn då fingret 

agerar på plattan direkt i stället för på musen på datorn. Alexandersson et al., (2001) 

kom fram till att barns tankar är individuella om det egna lärandet. En del barn uttryckte 

att de lärde sig använda tangentbordet och trycka på tangenter och andra barn upplevde 

att de lärde sig om hur programmen fungerade och hur de skulle användas. Vidare 

menar han att flera barn lärde sig skriva bättre för att de såg hur bokstäverna såg ut på 

tangentbordet. Alexandersson et al., (2001) kom alltså fram till att det fanns två olika 

kategorier. Den ena var att lära om datorn och den andra var att lära via datorn. Lära om 

handlar om praktiska kunskaper som behövs vid användning av datorn, som till exempel 

vilka tangenter som ska användas vid olika moment. När barnen lär via datorn är datorn 

istället ett hjälpmedel för lärandet. 

 

Det forskarna ovan beskriver är att barnen lär sig hur de ska hantera teknik och att de 

utvecklar tekniker för att skapa en förståelse. Barnen själva vill upptäcka 

användningsområden och sätt att lära och använda de pedagogiska spelen. Forskarna 

nämner också förskollärarnas roll som viktig. Genom att tillsammans med barnen vara 

intresserade och nyfikna ger de barnen andra former av lärande med hjälp av digitala 

verktyg. De såg också att förskolans uppdrag följs genom att låta barnen få utveckla sin 

förmåga att urskilja olika digitala redskap i vardagen och få utforska hur enkel teknik 

fungerar (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001; Kjellander & Moinian 2014; 

Johansson, 2000). 

 

2.2 Samspel vid datorn 

 

Mycket forskning kring barns användning av digitala resurser fokuserar på samspel mellan 

barnen, att de lär sig av varandra. Den sociokulturella teorin som betonar samspel och 

interaktion är centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet.  

 

Genom språket har vi också en -i jämförelse med andra arter- unik förmåga att 

dela erfarenheter med varandra. Vårt lärande är således varken styrt av insikter 

eller begränsat till vad vi själva funnit ut i vår personliga, fysiska kontakt med 

världen. Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt information, 

kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor. ( Säljö, 2014, s.34)  

 

Beschorner och Hutchison (2013) beskriver i studien iPads as a literacy teaching Tool in 

Early Childhood som gjordes i två förskoleklasser över sju veckors tid hur barnen samspelade 
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vid datorn. Pedagogerna hade inte någon vana att använda surfplattor. Syftet med studien var 

att undersöka om surfplattor kan användas på ett lämpligt sätt med små barn. En av lärarna i 

studien upptäckte att barnen lärde sig av varandra: 

 

I’d see a kid teaching other kids. For example, when Kiley was writing her 

digital book using Storykit she wanted to make her cover a solid color. Kiley 

noticed that Ashley had made her cover solid pink, so Kiley asked Ashley 

how to change the cover. (s. 23) 

 

Resultat indikerar alltså att användandet av surfplattor uppmuntrar till socialisering i 

en barngrupp samt att barns samspel vid till exempel en dator kan liknas vid en 

handledning då de tränar på att hjälpa varandra och glädja sig åt varandras framgångar 

(Beschorner & Hutchinson, 2013).  

 

 

Ljung-Djärf (2004) menar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att barn inte bara erbjuds 

tillfällen att använda datorn utan också ständigt är närvarande när datorn används i olika 

utbildningsverksamheter. Hon beskrev positioner såsom ägaren, deltagaren och 

åskådaren (s.76). Ägaren är den som sätter sig på stolen framför datorn och tar kontroll 

över musen. Ägaren utgör samvarons centrum där en tydlig skillnad uppstår mellan vem 

det är som spelar och vem det är som sitter och tittar på. Den som spelar är den som har 

händerna på tangenterna och håller i musen och därför har mest inflytande på vad som 

ska ske på skärmen. Deltagaren är den som finns vid datorn på en stol bredvid ägaren och 

som kan vilja vara ägaren. Det som är avgörande är om personen vill ge tips och råd och 

hur råden väljs att tas tillvara av ägaren. Förslag och tips kan vara verbala eller att 

deltagaren tar över musen och visar hur man ska göra för att komma vidare på banan. 

Slutligen finns åskådaren som är den som befinner sig bredvid datorn, som kan vara med 

i någon sorts aktivitet vid det gemensamma spelandet men själv kan välja att inte delta i 

spelandet. Åskådaren är viktig som publik, någon som håller sällskap och tittar. Att 

använda sig av dessa positioner är relevant för att studera pedagogernas syfte med barns 

användning av- och samarbete kring digitala resurser (Ljung-Djärf, 2004). Surfplattor kan 

användas som ett sätt att introducera olika verktyg för att stödja undervisningen av 

läskunnighet i den tidiga åldern.  Surfplattan blev ofta en social aktivitet för barnen då de 

ofta pratade med varandra när de använde den tillsammans. Surfplattan hjälpte till med 

den socialisering som ofta sker mellan barn då de använder ett redskap i grupp 

(Beschorner & Hutchinson, 2013). 

 

 

Alexandersson et al., (2001) gjorde en studie av barns samspel vid datorer, antingen 

tillsammans med en eller flera kamrater eller med en förskolelärare. Beroende på vilken 

typ av uppgift barnen skulle utföra gav förskolläraren ibland barnen möjlighet att själva 

bestämma om de ville jobba tillsammans med en kamrat eller inte. Detta faktum, att de 

ofta arbetade två och två, gav en aspekt på arbetet vid datorerna som inte hade funnits om 

arbetet hade varit individuellt. Alexandersson et al., (2001) skriver vidare att pedagogerna 

uppmuntrade barnen till samarbete och att barnen visade varandra hur en ny uppgift skulle 

lösas. Barnen utvecklade olika tillvägagångssätt när de samspelade vid datorn; ett barn 

handledde ett annat, alltså samspel vid handledning eller att de samspelade i grupp. I en 

annan undersökning observerades barns glädje, inte bara när de själva klarade sig bra utan 

också när de såg sina kompisars framgångar. Detsamma gällde även när någon som inte 

kunde så mycket tyckte att det var roligt att se någon som kunde mer (Johansson, 2000). 
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Barn uppskattar alltså att dela med sig av det dom kan till sina kamrater, det sociala 

sammanhanget är en förutsättning för lärande även när digitala resurser är inblandade. 

 

 

Flera forskare har kommit fram till är att samspel är viktigt för barnens lärande. Kjällander 

(2016) gjorde en studie på fyra förskolor, på vilka hon med videokamera spelade in barns 

aktiviteter med surfplattor. Syftet med projektet var att ”undersöka och utvärdera förskolans 

digitala lärmiljöer- och då främst barns och förskollärares arbete med digitala lärplattor” 

(Kjällander, 2016. (s.7) Hennes resultat pekar på att förskollärare som använder surfplattan som 

resurs och planerar för att samspelet ska stå i centrum åstadkommer att turtagning blir naturligt 

mellan barnen och mellan barnen och förskollärarna: ”Begreppet ´tillsammans´ blir här viktigt. 

Det är inte ´du och spelet´ utan ´vi och spelet´” (Kjällander, 2016. (s.15). När pedagoger 

didaktiskt designar en aktivitet med plattan som resurs är de mycket noggranna med att sätta 

interaktionen i centrum – och då är det inte den digitala grässnittsinteraktionen mellan resurs 

och barn som blir viktigast, utan den mellan barnen. Denna interaktion pågår i ett slags vidgat 

digitalt gränssnitt. Kollaboration, turtagning och samarbete blir centrala begrepp i en 

förskoleverksamhet när surfplattan blir en naturlig del av den (Kjällander, 2016). 

 
 

Utbildningsdepartementet (2017) betonar också fördelen av att barn i förskolan använder 

digitala verktyg tillsammans med andra:  

 

För barn i förskolan bör tillgången till digitala verktyg vara sådan att de kan 

användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. Detta innebär 

inte att varje barn måste ha tillgång till ett digitalt verktyg, tvärtom är det 

oftast en fördel att barnen använder digitala verktyg tillsammans eller med en 

förskollärare eller annan personal. (s.10) 

 

Att det är viktigt att det finns vuxna närvarande tillsammans med barnen när digitala verktyg 

används poängteras av forskare. De vuxna kan vara förebilder och visa vägen till att använda 

de digitala verktygen samtidigt som de styr aktiviteterna så att till exempel surfplattan används 

på ett meningsfullt sätt. Kjällander och Moinian (2014) skriver i sin artikel om barn och deras 

lärande med digitala lärplattor på två förskolor. Deras syfte var att ge exempel på hur barn kan 

få ett meningsfullt lärande genom att använda applikationer och på vilket sätt barnen 

engagerade sig i dem. Enligt författarna anses barns förmåga att leka vara en allmän social 

praxis som skapas av erfarenheter genom att barnen finns i vardagliga situationer med vuxna. 

De ser till exempel hur de vuxna reagerar på ett digitalt hjälpmedel och imiterar sina tolkningar 

av dessa situationer. Resultatet visar att barn tolkar och imiterar olika situationer som de 

upplever när de studerar vuxnas beteende (Kjällander & Moinian, 2014 s.13). 

 

En studie beskriver hur en förskola introducerade digitala aktiviteter genom att 

pedagogerna valde ut barn som fick vara med och arbeta med redan bestämda 

applikationer. Detta skedde oftast i ett enskilt rum. Pedagogen hade en aktiv roll då hon 

uppmuntrade barnen att samarbeta med varandra. Följden blev att barnen snabbt började 

bjuda in varandra till att arbeta tillsammans och att de tränade på att turas om (Walldén 

& Hillström, 2014). Pedagoger har alltså, enligt vissa forskare, en både vägledande och 

uppmuntrande roll. De kan agera som förebilder, samtidigt som de kan undervisa och 
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understödja nya former för lärande. På så sätt skapas ett samspel, inte bara mellan barnen 

utan också mellan vuxna och barn.  

 

 

2.3 Skapande med datorn 

 

Klerfelt (2007) studerade barns skapande av berättelser med hjälp av datorns sökverktyg och i 

samspel med kamrater och pedagoger. Enligt författaren bär olika sagostrukturer fram olika 

syften; äventyrssagan när det gäller att lösa ett problem och andra sagor när det gäller att skildra 

känslor eller vardagliga händelser. Datorn gav möjlighet att ge bilderna ett specifikt uttryck. 

Genom att barnen skapade bilder, ljud och animationer kunde de tydligt visa innebörder och ha 

en öppen kommunikation mellan olika praktiker. När barnen skapade egna sagor fick de ett sätt 

att kommunicera med varandra och de kunde skapa och förstå olika kulturella sammanhang. 

Genom att använda element från både de moderna mediakulturerna och den traditionella 

sagokulturen utvecklade barnen berättelsegenrer med vilka deras lekvärldar avspeglades. Enligt 

Kjällander och Moinian (2014) gör barnen sig till skapare i stället för användare av digitala 

media för att hitta en mening i användandet av dem. De ser inte bara barn som aktörer som ska 

använda eller omvandla digitala media, utan också göra uppror mot den vedertagna didaktiken. 

Förskolebarn förändrar ofta appar när de använder dem, de skapar medan de konsumerar, vilket 

betyder att digitala spel, som ofta kritiseras för att hindra barns kreativitet, istället bidrar till den 

då barnen hittar nya användningsområden.   

 

Också Kjällander (2016) fann att digitala verktyg bidrog till barnens skapande. Hon gjorde i sin 

forskning observationer och videodokumentationer från olika barngrupper på en förskola. En 

av hennes observationer var också att barn skapar digitala media mer än vad de använder dem. 

Med hjälp av surfplattor kan barnen uttrycka sina känslor och sina egna tankar innan de lärt sig 

att prata, skriva eller läsa. Med kreativitet och intresse undersöker barnen det digitala 

gränssnittet och barnen kan utnyttja utrymmet de sitter i med andra kamrater. Barnen utmanar 

apparna och samtidigt förskollärarnas syfte. De vill kunna skapa sig ett eget 

användningsområde och egna sätt att lära sig på. Införandet av surfplattor i en förskolas 

verksamhet innebär både möjligheter och utmaningar, även om möjligheterna många gånger 

överväger (Kjällander, 2016). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Under denna rubrik beskrivs hur det sociokulturella perspektivet via de centrala 

begreppen samspel, zonen för proximal utveckling, artefakter och mediering ligger till 

grund för föreliggande studie. 

 

Den sociokulturella teorin har en betoning på samspel mellan olika parter, mellan barn 

och barn, mellan barn och pedagog och mellan barn och digitala resurser. Samspel mellan 

dessa parter kan skapa förutsättningar för barns kunskapsutveckling. Syftet med studien 

är att undersöka användningen av digitala resurser i förskolans pedagogiska verksamhet 
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med utgångspunkt i vilka resurser som används, hur de används och vad som motiverar 

valen av dem.  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om synen på kunskap och hur människans 

lärande formas genom kommunikation, samspel och olika verktyg. Linderoth (2004) 

skrev att ”Centralt i den sociokulturella teorin är en syn på kunskap som delas mellan 

människor och deras miljöer samt artefakter och sociala praktiker” (s.55). Några centrala 

begrepp för denna studie är knutna till Vygotskijs (2001) sociokulturella teori, nämligen 

den proximala utvecklingszonen, artefakter och mediering. Den proximala 

utvecklingszonen är att möta barnet på hens nivå men att samtidigt ge det en liten 

utmaning för att främja dess lärande. Vygotskijs (2001) använder orden mästare och 

lärling som i dag skulle kunna översättas med pedagog och barn då pedagogen visar vägen 

till barnets lärande och ger det stöd. En artefakt kan vara ett verktyg såsom en käpp är ett 

stöd för den blinde (Säljö, 2000). Han hävdar att käppen som synskadade använder för 

att kunna ta sig fram genom att känna efter med käppen var personen kan gå, gör käppen 

till ett adekvat redskap. Användaren använder sig av signaler från käppen när den nuddar 

vid marken eller vid saker för att inte ramla. Säljö (2000) ”Mediering innebär […] att 

människan samspelar med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden” 

(s.80). En dator eller en padda kan vara en artefakt, ett verktyg som pedagogen genom 

mediering använder vid aktiviteter i förskolan. 

 

Ljung-Djärf (2004) menade att en artefakt är ett redskap som människor har skapat och 

som används till ett visst syfte. Artefakter kan vara både intellektuella och språkliga. 

Intellektuella artefakter förmedlas vidare till nästkommande generation då man 

kommunicerar med andra och dessutom utvecklar nya tankar om hur föremål fungerar i 

ett sammanhang. Säljö (2000) poängterar att det handlar om hur människor tillägnar sig 

kunskap och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de 

redskap som kulturen tillhandahåller. Dock är en artefakt inte ett redskap om det saknas 

ett syfte för dess användning (Säljö, 2000). Pedagogens roll i detta sammanhang kan vara 

att stödja och vägleda barnen på ett utvecklande sätt med hjälp av de digitala resurser som 

finns tillgängliga.  

 

Vygotskij (2001) hävdade att om barn samarbetar med vuxna eller andra barn som är mer 

kunniga, kan det göra att de höjer sig till en högre intellektuell nivå än de skulle gjort 

genom enbart eget arbete. Barnen inte bara får hjälp av samarbete utan också att de leder 

varandra.  Det är alltså lärandet som styr utvecklingen. Säljö (2000) beskrev lärande i 

form av samspel utifrån Vygotskijs teori. Han menar att zonen för proximal utveckling 

används när barnet behöver få stöd av någon som har mer kunskap, till exempel en lärare, 

en kamrat eller genom ett datorprogram.  

 

 I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir 

därför kommunikativa processer helt centrala, det är genom kommunikation 

som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Det är genom att 

höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet blir 

medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd 

iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation (Säljö, 2014, s.37). 
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Pedagogens roll är alltså att vara en vägledare för att ge barnen bästa möjligheten för lärande 

och utveckling och genom att pedagogerna kommunicerar tillsammans med barnen när de 

använder sig av de digitala resurserna förvandlas momentet till en lärandesituation. Även 

Williams (2006) menade att i Vygotskijs teori finns idén om att barn handleds av vuxna eller 

mycket mer kunniga kamrater och att det ger de bästa möjligheterna för lärande. På så sätt kan 

också barn hjälpa varandra att utvecklas som till exempel i problemlösningssituationer där 

socialt lärande handlar om att imitera och utveckla sina högre mentala funktioner. Williams 

(2006) beskrev också att det grundläggande för inlärning är att barnen lär sig någonting nytt 

inom den närmaste utvecklingszonen. Där kan barnet göra möjliga upptäckter, ett viktigt 

moment i relationen mellan inlärning och utveckling. I samspel har barnen lättare att lösa 

uppgifter som är ämnade för en utvecklingsnivå som ligger nära deras egen. Uppgifterna kan 

sedan bli allt svårare att lösa ju längre bort de ligger från denna nivå för att till slut bli helt 

omöjliga, till och med genom samarbete. Barnens större eller mindre förmåga att övergå från 

något som de kan göra självständigt till något som de kan göra i samarbete är de bästa bevisen 

för vilken dynamik det finns i ett barns utveckling och hur framgångsrik den kan bli. Denna 

förmåga beskrivs helt i teorin om barns proximala utvecklingszon (Williams, 2006). 

 

3.1 Läroplan för förskolan Lpfö 98 

All verksamhet i förskolan måste utgå från Läroplanen Lpfö98. Den version som användes för 

denna studie reviderades 2016 och följande utdrag ur den är valda i enlighet med denna 

studies syfte och frågeställningar. En ny version av läroplanen är dock under utveckling och 

kommer att ha ett ökat fokus på digitala resurser (Skolverket, 2018). Dokumentet om digital 

kompetens kommer sannolikt att uppdaterats i enlighet med den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet:  

 

Utbildning i skolväsendet ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse 

för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla barn 

och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, 

vilket också blir alltmer avgörande för det kommande arbetslivet. Barn och 

elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker 

och för att kunna värdera information. (Utbildningsdepartementet, 2017, s.6) 

  

Nuvarande läroplan tar dock indirekt upp informationssamhällets roll och dess krav på att de 

barn som nu går i förskolan som vuxna ska kunna anpassa sig till samhällets förändringar och 

ny teknik. De måste dessutom kunna samspela med sin omgivning och kunna ta del av ett 

livslångt lärande. Förskolans uppdrag är alltså att bland annat skapa: 

  

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver. (Lpfö98, 2006, s6) 
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Förskolan har vidare som mål att sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och att de ”utvecklar intresse för 

bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa” (Lpfö98, 2016, s.10). 

  

På förskolan har varje arbetslag som riktlinje att ”ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga 

att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar 

med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer” (Lpfö, 

s.11): Ännu en riktlinje som är relevant för denna studie är att arbetslaget skall ”utmana barns 

nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik” (Lpfö98, 2016, s.11). Det är alltså utan tvekan så att läroplanen 

också i sitt nuvarande skick lägger stort fokus på att förskolan ska ge barnen en stabil grund 

att stå på vad gäller digitala resurser. 

 

 4. Metod 

4.1 Metodval  

 

I detta kapitel beskrivs och motiveras val av data, undersökningsgrupp och 

genomförande. Syftet med studien är att undersöka vilka attityder och åsikter 

förskollärare har till digitala resurser och hur de motiverar valen till de digitala resurserna 

i förskolans pedagogik. Metoder för datainsamling och analys kan vara av kvalitativ eller 

kvantitativ karaktär. En kvantitativ respektive kvalitativ ansats kan leda till olika 

datainsamlingstekniker och därmed också olika data. En studies metod beror därför på 

vilken typ av information som krävs för att nå syftet, det vill säga vilken typ av frågor 

som studien försöker besvara (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

En kvalitativ metod valdes för att kunna undersöka förskolelärares åsikter och tankar om 

digitala medier i förskolans pedagogiska verksamhet. Kvalitativ metod används när en 

forskare vill undersöka uppfattningar, upplevelser och åsikter hos en specifik grupp av 

individer (Bryman, 2011). Han poängterar också att ”i en kvalitativ undersökning är det 

deltagarnas perspektiv-vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt- som är 

utgångspunkten” (s.371).  

 

En användbar metod för att förstå individers uppfattningar och åsikter är att intervjua 

dem. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ”den kvalitativa forskningsintervjun söker 

förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla meningar ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” 

(s.17). Kvalitativa intervjuer är flexibla och får intervjupersonerna att känna sig 

inflytelserika. De syftar till att skapa en miljö i vilken informanten känner sig bekväm 

och redo att dela med sig av sina tankar. Bryman (2011) skriver att vid kvalitativa 

intervjuer kan forskaren frångå sitt frågeformulär och använda sig av följdfrågor och de 

behöver inte användas i ordningsföljd, tvärtom kan de ställas utifrån den intervjuades 

svar. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan en halvstrukturerad intervju användas för att 

försöka förstå och följa informanten. Den liknar mer ett vardagligt samtal än en intervju 
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eftersom man inte går strikt efter en intervjuguide. Av dessa skäl syntes en 

halvstrukturerad intervjuteknik vara den mest lämpliga för att svara mot denna studies 

syfte. 

 

En halvstrukturerad intervjuguide innehållande intervjufrågor, (se bilaga 1) användes för 

att få pedagogernas tankar kring användandet av digitala resurser. De hade frihet att 

utveckla sina svar. Frågorna utarbetades för att uppnå så mycket information som möjligt 

om vilka digitala resurser de använder, hur de använder dem samt deras syften med att 

använda digitala medier. Frågorna var, hur och varför användes för att få tydliga svar på 

frågorna och intervjun började med en öppen fråga för att starta informantens 

tankeprocess och för få en så fri beskrivning som möjligt om ämnet (se bilaga 1) Alvesson 

(2011) poängterar att det är viktigt med en genomtänkt intervju för att den är 

förutsättningen för att uppnå en tillräcklig mängd relevant datamaterial. Svaren spelades 

in på en diktafon och direkt efter intervjuerna transkriberades de i sin helhet. 

  

4.2 Urval 

Sex förskolor i en mindre kommun kontaktades och tillfrågades om de kunde tänka sig att 

delta och samtliga visade sig positiva. Ett urvalskriterium fanns; att informanterna skulle vara 

utbildade förskollärare. Tid och dag bestämdes och personalen på förskolan fick själva 

bestämma vem av dem som skulle bli intervjuad. Undersökningsgruppen, vad gäller ålder, 

kön och anställningstid, blev därmed slumpmässigt utvald. De åtta informanterna var 

förskollärare som arbetat som minst 4 år och som mest 26 år och de arbetar i dagsläget med 

barngrupper i alla förekommande åldrar. För att skydda informanternas identitet är de 

numrerade från ett till åtta. Förskolorna har av samma anledning blivit tilldelade bokstäver 

från a till f. Nedan finns en tabell som tydliggör relationen mellan förskola och informant, då 

fler än en informant har sin arbetsplats på samma förskola. 

 Förskollärare 1 Förskola a 

Förskollärare 2 Förskola a 

Förskollärare 3 Förskola b 

Förskollärare 4 Förskola c 

Förskollärare 5 Förskola c 

Förskollärare 6 Förskola d 

Förskollärare 7 Förskola e 

Förskollärare 8 Förskola f 

 

 

På förskola B, D, E och F intervjuades en förskolelärare medan på förskola A och C 

intervjuades två stycken. På förskola C intervjuades de två förskollärarna enskilt. Båda 

informanterna intervjuades tillsammans på förskola A. Alla intervjuerna gjordes utan 

avbrott utom på förskola A där en hämtning tvingade informanterna att göra en kort paus. 
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4.3 Genomförande 

Informanterna tillfrågades om de ville ge sitt godkännande till att intervjusvaren skulle 

bli inspelade på diktafon. Samtliga ställde sig positiva till detta. Alla intervjuer gjordes 

enskilt med en pedagog förutom på förskola A där båda intervjuades samtidigt. 

Intervjuerna ägde rum i respektive förskolas fikarum eller arbetsrum, utan störande ljud.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är praktiskt att använda ljudinspelning 

eftersom det ger intervjuaren chansen att kunna lyssna på samtalet om och om igen och 

att det då går att hämta information från tonfall och eventuella pauser. Varje intervju 

avslutades med frågan om informanterna ville tillägga någonting. Alvesson (2011) 

skriver att intervjuaren med det kan få kompletterande kommentarer. Intervjuerna 

transkriberades direkt efter att de hade avslutats. Varje intervju tog cirka 10–15 minuter.  

4.4 Analys  

Genom att analysera det transkriberade intervjumaterialet synliggjordes en variation av svar. 

Därefter markerades likheter och skillnader med hjälp av olika överstrykningspennor. Detta 

gjordes för att kunna se om informanterna sa eller tänkte lika eller olika angående de digitala 

resurserna. Patel och Davidsson (2003) poängterar att genom att läsa igenom ett material många 

gånger framträder mönster tydligare. Dock finns det svårigheter som kan uppstå och det är till 

exempel att det är lätt att fastna vid sorteringen av materialet eller att frångå syftet under arbetets 

gång. Dessutom är det lätt att göra feltolkningar av materialet (Alvesson, 2011) För att undvika 

att begå dessa misstag lyssnades intervjuerna igenom flera gånger och transkriptionen 

kontrollerades noggrant så att den stämde med intervjuernas utsago.  
 Under sammanställningen av det transkriberade materialet upptäcktes att studiens 

frågeställningar var en relevant grund för att presentera resultatet. Resultatet presenteras 

därför under tre underrubriker som sammanfaller med de frågeställningar som finns i 

kapitel 1.3 och som här återges: 

 

1. Hur förhåller sig förskollärarna till de digitala verktyg som finns i verksamheten?  

 

2. Vilket är syftet med användandet av digitala verktyg i förskolan? 

 

3. Hur väljer förskolelärare de resurser som ska användas i deras verksamhet? 

 

Under analysen av intervjusvaren upptäcktes dessutom att frågeställning 1 kan delas in i tre 

underkategorier; Regler, Samspel och Användande. 

 

Alvesson (2011) poängterar att analysarbetet är den mest avgörande och krävande 

arbetsinsatsen därför att i denna del av arbetet ska allt material bearbetas och 

sammanställas enligt syftet och frågeställningarna. Samtidigt måste det tas hänsyn till 

forskningsetiska aspekter.   

4.5 Trovärdighet och giltighet  

Vid arbetet med denna studie har ett kritiskt förhållningssätt använts vid genomläsning 

av forskning, metodval, metodgenomförande, urval samt vid analys. Kvale och 
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Brinkmann (2009) menar att en studie måste undersöka det den påstår sig undersöka. 

Trovärdighet betyder att någon ska kunna göra om ungefär samma sak och få samma 

resultat. Därför är det viktigt att utförligt berätta hur arbetet genomförts. En forskning 

som präglas av validitet eller giltighet handlar om att såväl genomförande som resultat 

skall vara sant, hållbart, välgrundat och försvarbart (Kvale & Brinkmann, 2009). Att 

strukturera ett forskningsarbete är A och O och genom att i följd gå igenom 

arbetsmomenten tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och 

rapportering kan en studies trovärdighet och giltighet förstärkas (Trost, 2005) något som 

beaktades i arbetet med studien. Att stärka tillförlitligheten i studien innebar också att en 

reflektion över de etiska principerna gjordes och att intervjufrågorna ställdes på samma 

sätt till alla respondenter samt att intervjutillfällena genomfördes under så liknande 

förhållanden som möjligt. 

4.6 Forskningsetik  

De fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har tagits hänsyn till på 

följande sätt:  

Informationskravet: Samtliga respondenter informerades om studiens syfte före 

intervjuerna. De fick också veta vad som skulle ske med insamlad data.  

Samtyckeskravet: Detta krav handlar om att deltagarna själva får bestämma över sin 

medverkan, om de vill delta eller inte och att de kan avsluta deltagandet när de vill.  

Konfidentialitetskravet: Privata data som samlas in får inte avslöjas. De intervjuades 

identitet kan inte utläsas då deras namn och arbetsplats är kodade. Patel och Davidson 

(2003) poängterar att konfidentiellt betyder att endast författaren vet vem som har lämnat 

svaren. 

Nyttjandekravet: All data kommer att finnas med i studien. Efter att studien är granskad 

och godkänd kommer all information att förstöras.  

 

Forskningsetikens fyra huvudkrav har alltså tagits i beaktning under arbetet med 

datainsamlingen. Förskollärarna blev tillfrågade om de ville delta i intervjun och de blev 

informerade om att de kunde avsluta intervjun när de ville, vilket ingår i samtyckeskravet. 

De blev också informerade om vad som skulle hända med den insamlade datan och om 

studiens syfte vilket svarar mot informationskravet. Konfidentialitetskravet är uppfyllt 

genom att förskolorna och förskollärarna anonymiserades. Slutligen har även 

nyttjandekravet uppfyllts då alla fakta kommer att raderas efter att arbetet med studien är 

avslutat.  
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5. Resultat 
 

Under ovanstående rubrik redogörs för resultatet från genomförda intervjuer. Resultatet 

presenteras under tre underrubriker som sammanfaller med de frågeställningar som finns i 

kapitel 1.3 och som här återges:  

 

1. Hur förhåller sig förskollärarna till de digitala verktyg som finns i verksamheten?  

 

2. Vilket är syftet med användandet av digitala verktyg i förskolan? 

 

3. Hur väljer förskolelärare de resurser som ska användas i deras verksamhet? 

 

Under analysen av intervjusvaren upptäcktes dessutom att frågeställning 1 kan delas in i tre 

underkategorier; Regler, Samspel och Användande. Dessutom finns i detta kapitel en 

sammanfattning av resultatet. 

 

Förskollärare på sex skolor intervjuades. På en av de sex förskolorna uppgav informanten att 

de inte använder digitala verktyg i verksamheten. Det enda de har är en dator som används av 

förskollärarna och barnen får vara med under till exempel dokumentationsarbetet samt en 

surfplatta som de ännu inte börjat använda. Informanterna uppger att de har planerat att 

använda språk och matematikappar på den. Anledningen till att de inte kommit igång med 

digitala verktyg är osäkerhet om hur de ska användas och rädsla för att den ska bli ett 

tidsfördriv för barnen. På övriga förskolor används digitala verktyg i varierande grad. 

  

 

5.1 Hur förhåller sig förskollärarna till de digitala verktyg som finns i 

verksamheten?  

 

5.1.1 Regler 

Hur informanterna ser på att begränsa tiden som barnen hanterar digitala verktyg på varierar, 

liksom metoderna. På några förskolor försöker förskollärarna ha en tidsbegränsning för hur 

länge barnen får sitta med surfplattan. 30 minuter per grupp om två barn nämndes. På en 

annan förskola hade de tidigare en äggklocka för att kontrollera att det skulle bli en rättvis 

fördelning mellan barnen men den har tagits bort då barnen själva blivit mer medvetna om att 

man måste dela med sig. En förskola använde appen My turn som ett verktyg för att hålla reda 

på tiden, ungefär som en äggklocka i digitalt format. En annan förskolelärare berättade: ” Jag 

ser det [digitala verktyg] mer som ett komplement, dels får man begränsa tiden: Nu får ipaden 

vila, den behöver laddas” (Förskollärare 7). 

 

Flera förskolor beskriver att de försöker hålla på regeln att barnen ska vara 2 och 2 eller flera 

när de använder surfplattan, tanken är att ett barn inte ska lämnas ensamt med en surfplatta. 

Barnen ska inte sitta själva heller, enligt en förskola, en förskollärare bör sitta tillsammans 

med barnen och flera förskolor uppgav att de alltid visar barnen först hur en app fungerar, de 

lämnar alltså inte surfplatta i händerna på ett barn som inte vet hur den kan användas. Dock är 

det inte alltid att verkligheten ser ut så, informanter nämner att ett barn som är rastlöst eller 
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stökigt kan få använda surfplattan för att lugna ner sig. En annan förskollärare erkänner att 

barnen sitter ensamma med surfplattan ”för det mesta”, det fungerar inte att en förskollärare 

sitter med ett eller två barn ”för vi hade 20 barn då och kunde inte avsätta en pedagog för det, 

tyvärr” (Förskollärare 6). ”Vi vill att de sitter i soffan” säger en annan informant men även på 

hens förskola är barnen inte alltid tillsammans med en vuxen när de använder digitala verktyg 

även om det vore det bästa: ”Vi har för lite tid” kommenterar Förskollärare 5. 

5.1.2 Samspel 

Förskollärare uttrycker sig positivt om att digitala verktyg stimulerar samspel mellan 

barnen i en grupp. De kan till exempel använda surfplattan i en samling med lite större 

barn: ”Då kör vi en i taget då jag visar först hur appen fungerar och skickar den vidare, 

vi är 8 stycken i den gruppen och kompisarna får hjälpa till om de behöver […] ja så blir 

samspel mellan barnen” (Förskollärare 7). Förskollärarna visar ofta först hur appen 

fungerar och sedan får barnen prova själva och de kan fråga och samarbeta med en kamrat 

om de inte klarar uppgiften på egen hand. Även om de bara har iakttagit när någon annan 

har använt en app så har de ändå lärt sig något. Det sker även ett samspel mellan barnen 

och förskollärarna i samband med att digitala verktyg används. Om lärare och barn sitter 

tillsammans och barnen använder surfplattan för att till exempel göra en aktivitet kan 

förskolläraren leda ett samtal kring det som händer ”Vi frågar: Varför valde du detta? 

Varför gör du så? Vi frågar för att få deras tankar” (Förskollärare 4). På så vis blir 

samspelet mellan förskollärarna och barnen kring en digital resurs en del av den 

pedagogiska verksamheten. 

 

5.1.3 Användande 

Barnen är i de allra flesta fall bekanta med digitala verktyg hemifrån, enligt 

informanterna. Även om de inte har en surfplatta eller dator hemma finns en smartphone 

så även 1-åringarna på förskolan har redan fått en första kontakt med digitala verktyg. 

Informanterna uttryckte en tanke om att de appar som erbjuds på förskolan inte skall vara 

sådana som de som barnen har hemma. Det ska finnas en pedagogisk tanke bakom varje 

app som används på förskolan för ”vi ska va´ ett komplement till hemmet så måste vi ju 

använda andra grejer. Det framkommer att de spelar hemma väldigt mycket så då behöver 

de inte spela här med” (Förskollärare 5). Flera av informanterna betonar att appar bör 

handla om matematik, språk, naturvetenskap och teknik och annat som ingår i uppdraget 

enligt läroplanen. Exempelvis används surfplattans matematikapp när en barngrupp har 

matematiksamling. Flera av informanterna har sorterat sina appar och de digitala 

resurserna utifrån förskolans läroplan i olika kategorier som helhet, allsidighet, 

matematik, naturvetenskap, skapande, socialkompetens, hälsa, rörelse och lek. 

Kreativiteten kan också stimuleras med digitala verktyg. En förskollärare nämner att de 

använder surfplattans kamera genom att barnen själva får ta kort och filma. Därefter tittar 

de på filmen eller korten tillsammans. En annan förskollärare menar att ”barnen älskar att 

se på sig själva.” (Förskollärare 6). Hon berättar att barnen har skapat egna sagor. De har 

skrivit en handling, tagit kort och klippt och klistrat, använt sig av rim, etcetera. 

Förskollärarna lägger sig inte i barnens kreativa arbete, de begränsar sig till att observera 

barnens lekkommunikation därför att de vill kunna förhålla sig till, förstå och kunna 

diskutera barnens mediakultur, menar några informanter. Samtidigt är det ett problem 

med att ge barnen möjligheter att få använda sina digitala kompetenser i den pedagogiska 

verksamheten utan att förskollärarna påverkar för mycket, menar andra. De menar också 
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att det kan bli långtråkigt för barnen om deras egen fantasi och kreativitet inte får 

synliggöras. 

 

QR-koder är något som förskollärarna lyfter fram som en aktivitet som är knuten till 

digitala verktyg. QR-koder innehåller en länk till en webbsida eller en film. En 

förskollärare pratade om några barn som gillar dinosaurier och hur leken kan utvecklas 

pedagogiskt genom att söka på Google och/eller göra filmer som sedan kan laddas ner 

med en QR-kod, alternativt att koden leder barnen vidare till sidan om dinosaurier. ”Man 

kan höra dem säga: Är du rädd för detta? Titta, dom åt upp han eller Oj, det kom blod 

där.” (Förskollärare 4). Samma förskollärare menar att surfplattan har gjort det lättare att 

söka information än när barnen bara fick sitta vid datorn ”för paddan äger dom på ett 

annat sätt” och med surfplattan kan de dessutom röra sig fritt. Förskollärarna ser ett 

pedagogiskt värde i hanterandet av surfplattan för även om barnen ser det som lek är det 

lärande.  

 

Det framkommer också en viss osäkerhet bland informanterna om hur de bäst kan 

använda de digitala verktygen. På några förskolor uppger förskollärarna att de saknar 

kunskap om de verktyg som finns samtidigt som de känner en press från rektor om att 

använda dem mer och oftare. De nämnde även att barnen i många fall kunde hantera en 

surfplatta bättre än de själva, något som också skapade osäkerhet hos förskollärarna.  

 

5.2 Vilket är syftet med användandet av digitala verktyg i förskolan? 

De flesta informanterna pratade om hur viktigt det är att digitala verktyg används för 

pedagogisk vinning. De använde ord som ”lärandeverktyg” och ”pedagogiska verktyg” 

och poängterade noga att det måste finnas ett pedagogiskt syfte eller en tanke bakom 

användandet. ”Det ska inte vara barnpassning” (Förskollärare 2). ”Vi använder appar som 

vi tar ner som har någon slags pedagogisk vinning […] det är något som de kan få göra, 

vi har inga bil-spel, bara om man ska konstruera eller bygga, men inga hopparunt-spel 

eller skjutaspel, vi försöker ha en tanke bakom det…”(Förskollärare 5). Apparna som 

används är ofta pedagogiskt uppbyggda och kan till exempel handla om konstruktion, 

något som kräver och/eller stimulerar samspel, alltså aktiviteter som har som syfte att 

barnen ska kunna konstruera eller bygga tillsammans. Flera förskollärare menar att ett 

viktigt syfte är att främja barnens kommunikation och sociala kompetens. Digitala 

verktyg ska vara verktyg för att uppnå samspel mellan barnen, så att de kan mötas i ett 

spel och visa och hjälpa varandra att komma vidare, eller kommentera spelets utveckling. 

Appar som informanterna anser är kreativa fyller syftet att skapa en annan sorts 

kommunikation mellan barnen än de typiska skjuta-hoppa spelen. De måste använda 

andra ord som de kanske inte brukar säga och detta utvecklar också deras språk, ett annat 

syfte som informanterna nämner. 

 

Informanterna poängterar att ett syfte med de digitala resurserna utgår från uppdraget som 

Lpfö98 formulerat för förskolans verksamhet och som handlar om att förskolan ska stimulera 

till barns utveckling av språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Genom att arbeta med de 

olika digitala resurserna menar informanterna att man kan få med läroplanens olika delar på ett 

lekfullt sätt. Det kan vara genom appar som uppmuntrar till skapande lek eller rörelse i ett 

sammanhang. Speciellt språk och matematik är ämnen som informanterna nämner som särskilt 
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viktiga att barnen blir bekanta med och de anser att digitala verktyg kan stärka barnens 

matematiska och språkliga förmåga.  

     

Ett annat syfte med att använda digitala verktyg i förskolan är, enligt informanter, att de kan 

vara ett alternativ till andra pedagogiska hjälpmedel och speciellt till barn med särskilda behov. 

Det kan handla om språksvårigheter, hörselskador eller motoriska svårigheter. Även för barn 

med autism kan digitala verktyg vara ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel, enligt en informant. 

 

Alla informanter, även på den förskola som ännu inte börjat använda digitala verktyg, uttryckte 

oro för att surfplattor och datorer ska förvandlas till tidsfördriv. En nämnde till och med ordet 

leksak. De flesta ansåg dock att de var mycket medvetna om att syftet med digitala verktyg inte 

var att vara tidsfördriv utan att de alltid måste ha ett pedagogiskt syfte. Samtidigt nämnde flera 

informanter möjligheten att använda dem som ett sätt att lugna ner en barngrupp eller ett enstaka 

rastlöst barn. ”Man kan erbjuda vissa barn att få jobba med Ipaden eftersom de kanske inte 

klarar av andra aktiviteter som vi gör och då får den ett syfte” (Förskollärare 6). 

 

5.3 Hur väljer förskolelärare de resurser som ska användas i deras 

verksamhet? 

 

Informanterna förklarade att de ibland får tips om appar och program av kollegor som de möter 

på så kallade IKT-träffar. IKT står för Informations och kommunikationsteknik och det ska 

finnas minst en IKT-ansvarig på varje förskola. En annan källa till kunskap om vad som finns 

på marknaden är att lyssna på barnen och vara lyhörd för deras åsikter och eventuella förslag 

på verktyg. Ytterligare en faktor som styr valet av digitala verktyg är barnens eventuella behov 

av särskilt stöd. Införskaffande av digitala verktyg verkar alltså vara styrt av barnen på olika 

sätt. Det är dock förskollärarna som slutligen väljer vad som skall köpas in och vad som ska 

användas och enligt informanterna är det läroplanens mål som styr det valet. Appar som stärker 

språk- och matematikutveckling är därför vanliga på de förskolor som deltagit. Förskollärare 4: 

”När vi köpte in iPaden så siktade vi på dessa områden, vi har ju mål att vi ska göra till exempel 

matte, att vi ska prata om antal eller mängd och då finns appar som stärker det och därför har 

vi dem, för det kommer från uppdraget.” Andra informanter påpekar vikten av att de verktyg 

som köps in är pedagogiska så det inte bara blir ”att de sitter och spelar utan att det finns en 

tanke bakom” (Förskollärare 4). Å andra sidan är en av förskolorna inriktad på att barnen ska 

vara kreativa konstruktörer och Förskollärare 8 berättade att de därför aktivt valt bort nästan 

alla språk och matematikappar. Dessutom har de valt bort funktionen som rättar om barnen 

skrivit fel på de språkappar som finns kvar, för att enligt utsago, inte kväva barnens kreativitet.  

 

Ett annat skäl till val av digitala verktyg var, enligt informanterna, att de ska vara ett 

alternativ till hemmet. En förskollärare berättade att de på hens förskola aktivt väljer bort 

appar som de tror att barnen har hemma.  
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5.4 Sammanfattning av resultatet 

 

En av de sex förskolorna, från vilken någon eller några i personalgruppen utgjorde 

informantgruppen, har ännu inte kommit igång med att använda digitala resurser i 

verksamheten. Speciellt hos informanten på denna förskola, men också hos några andra, 

fanns det en osäkerhet kring hur digitala resurser skulle användas. Genomgående ville 

förskollärarna att det inte bara skulle bli ett spelande utan en tanke bakom, de upplevde 

att de inte var riktigt insatta i hur de bäst skulle använda de digitala resurserna för att göra 

det så lärorikt som möjligt för barnen. Det var viktigt att de resurser som användes hade 

en koppling till läroplanen och att de skulle vara pedagogiska. Eftersom många barn 

använde surfplattor mycket hemma hade de därmed god kunskap om hur de skulle 

hanteras, vilket kunde skapa en osäkerhet hos förskollärarna. Det fanns en medvetenhet 

bland förskollärarna att erbjuda andra typer av spel än de som de kunde föreställa sig 

fanns i hemmet. De ville inte att till exempel en surfplatta skulle vara ett tidsfördriv eller 

en leksak men i verkligheten användes den i bland så för att lugna ner en barngrupp. 

 

Någon form av tidsbegränsning användes på de flesta förskolor så att barnen skulle tränas 

i att dela med sig. Dessutom uttryckte flera informanter vikten av att barnen inte blev 

lämnade ensamma med en surfplatta, att de skulle var flera åt gången som använde den 

eller att en vuxen skulle vara närvarade. Det senare överensstämde inte alltid med 

verkligheten på grund av personalbrist. 

 

Förskollärarna poängterade hur viktigt det är med samspel som en del av lärandet och att 

till exempel ett spel på en surfplatta kan stimulera till samspel mellan barnen men också 

mellan barn och vuxna. När förskollärarna gör en aktivitet med barnen och samtalar med 

dem om detta blir samspelet mellan förskollärarna och barnen kring en digital resurs en 

del av den pedagogiska verksamheten. Barnens kreativitet stimuleras också med digitala 

verktyg, dock måste förskollärarna vara uppmärksamma på att varken påverka barnen för 

lite eller för mycket i deras skapande. 

 

Förskollärarna var eniga om att de digitala resurserna skall vara ett pedagogiskt verktyg, 

att det måste finnas ett syfte med att använda dem. De skall även främja barnens 

kommunikation och sociala kompetens och vara ett verktyg för att uppnå samspel. 

Informanterna poängterade också att syftet utgår från uppdraget som Lpfö98 formulerat 

för förskolans verksamhet och som handlar om att förskolan ska stimulera till barns 

utveckling av språk, matematik, teknik och naturvetenskap. De kan också vara 

användbara som pedagogiska hjälpmedel för barn med särskilda behov. 

 

Det som påverkar införskaffandet av digitala verktyg är barngruppens behov, åsikter och 

förslag. Dock är det förskollärarna som väljer vad som skall köpas in och vad som ska 

användas i enlighet med läroplanens mål. Informanterna uppgav också att de får tips och 

idéer om vilka digitala resurser som skulle kunna köpas in och hur de ska användas från 

kollegor och IKT-ansvariga på andra förskolor. 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

 

I studien användes en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. En kvalitativ 

metod användes då den har som mål att ge insikter om erfarenheter och fenomen som inte 

kan mätas. Metoden är till för att förstå världen, motiv, innebörd och avsikt (Bryman, 

2011). Metoden användes för att den passar för att få svar på studiens syfte, nämligen att 

undersöka förskollärarnas åsikter om användningen av digitala resurser i förskolans 

pedagogiska verksamhet med utgångspunkt i vilka resurser som används och vad som 

motiverar valen.  

 

Att göra dessa halvstrukturerade intervjuer har fördelen att själva frågeformuläret kan 

frångås och följdfrågor kan ställas. Bryman (2011) menar att i en kvalitativ forskning kan 

forskaren frångå sitt frågeformulär och använda sig av följdfrågor som inte behöver vara 

i ordningsföljd. Som en följd av detta är kvalitativa intervjuer flexibla och får 

informanterna att känna sig inflytelserika, något som sannolikt gjorde det lättare att uppnå 

riklig information från dem. Förskolorna och dess personal var bekanta för denna studies 

författare då denne tidigare haft VFU på dessa enheter, detta faktum kan ha ökat 

informanternas vilja att delge sig av information men kan samtidigt ha bidragit till att 

objektiviteten vid bedömningen och bearbetningen av svaren kan ha försämrats. Att 

använda diktafon för att spela in alla intervjuer var ett användbart verktyg, eftersom 

intervjuerna kunde lyssnas igenom om och om igen för att säkerställa att ingen 

information gick förlorad.  

 

En kompletterande metod som skulle kunna använts är observationer då barnens 

användande av digitala verktyg och pedagogernas förhållningssätt skulle kunna ha 

studerats och frågor skulle kunna ha ställts i direkt anslutning till barnens aktiviteter med 

verktygen. Detta hade sannolikt gett en både bredare och djupare kunskap om ämnet. 

  

På en av förskolorna gick informanten och hämtade surfplattan för att visa vilka appar de 

hade installerat, bland annat inom matematik. Detta gjordes bara av denna informant och 

kanske var det så för att denna förskola hade kommit lite längre i sina tankar och 

användning med de digitala verktygen. Det hade varit mycket intressant att få se de olika 

förskolornas surfplattor och vilka appar som fanns nedladdade på dem, då det sannolikt 

hade lett till att frågor hade ställts och ännu mer information hade framkommit. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka attityder och åsikter förskollärare har till 

digitala resurser, deras syfte med att använda dem och hur de motiverar valen av dem i 

förskolans pedagogiska verksamhet.  
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Innan arbetet med studien påbörjades fanns en misstanke om att digitala resurser mest 

fungerade som ett tidsfördriv inom förskolan. Denna studies resultat visade dock att det i 

hög grad fanns ett motiv till val och användning av digitala resurser. Några informanter 

visste dock inte hur de skulle använda dem. Genom att arbeta med de olika digitala 

resurserna menade förskollärarna att man kan få med läroplanens olika delar på ett lekfullt 

sätt.  

 

Resultatet visade att förskollärarna har som ambition att använda digitala resurser utifrån 

läroplanens direktiv (Lpfö-98, 2016) så att barnen ska ges möjlighet att lära sig samspel, 

kommunikation, språk, matematik, teknik, etcetera. Förskollärarna vill därför använda 

resurserna på ett pedagogiskt sätt och de vill inte att de enbart används som spel, utan att 

det ska finnas en tanke bakom användandet. Dock är det viktigt att komma ihåg att av de 

sex förskolor vars användande av digitala resurser det redogörs för i denna studie hade en 

inte alls kommit igång med att införa surfplattor i barngrupperna och använde heller inte 

några andra digitala resurser. Anledningen till detta uppgavs vara osäkerhet och okunskap 

om hur de ska användas för att inte bli ett tidsfördriv. Johansson, (2000); Kjällander & 

Moinian (2014); Alexandersson et.al. (2001) poängterar hur viktig lärarens hållning till 

ett fenomen är. Om läraren är intresserad och nyfiken ges barnen större möjlighet att 

utforska nya former av lärande. Förskollärarens kunskap om digitala resurser är viktig för 

att kunna välja rätt verktyg och stödja barnens kunskapsutveckling, poängterar också 

Utbildningsdepartementet (2017). 

 

Både riksdagen och Digitaliseringskommissionen anger att 

framgångsfaktorer är lärarens digitala kompetens, förmåga att leda 

skolarbetet, integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen och ge 

eleverna tydliga men uppnåbara utmaningar. Detta förutsätter att 

förskollärare, lärare och annan personal är förtrogna med att använda digitala 

verktyg och kan välja digitala lärarresurser utifrån bedömningar av det 

pedagogiska värdet och utifrån barn och elevers olika behov och 

förutsättningar. (s.8) 

 

Av denna studies resultat framgick också att förskollärarnas kunskaper om- och 

förtrogenhet med digitala resurser spelar roll. Om de inte känner att de behärskar 

att använda dem blir motståndet mot att implementera dem sannolikt stort. En av 

de sex förskolorna inte alls kommit i gång med att använda digitala resurser. Det är 

omöjligt att spekulera i om detta resultat är representativt för hur det ser ut generellt 

i Sverige. Dock kan det konstateras att det sannolikt finns en stor skillnad mellan 

olika förskolor trots att riktlinjerna från myndigheter är tydliga med vikten av 

digitalisering. Anledningen till att vissa förskolor ännu inte har kommit igång med 

att använda digitala resurser skulle kunna vara en osäkerhet, som tidigare nämnts, 

och som kan bottna i en rädsla för att barnen bättre kan hantera de digitala verktygen 

än vad förskollärarna själv kan, något som också framkom i resultatet och som 

nämns i Säljö (2015) Andra orsaker skulle kunna vara tids- och resursbrist. 

 

Resultatet visade alltså att förskollärarna använder de digitala resurserna, och väljer 

dem, utifrån läroplanen. De poängterar starkt vikten av att följa läroplanens mål och 

riktlinjer i sitt pedagogiska arbete med digitala resurser och det fanns en uttalad 

motvilja mot att till exempel surfplattor skulle användas som tidsfördriv. Att luta 
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sig mot läroplanens direktiv kan då vara en hjälp för att undvika detta. De digitala 

resurserna används för att barnen ska utveckla sitt språk, sin kunskap om matematik 

och för att skapa kommunikation och samspel mellan barnen. I Lpfö98 (2016) finns 

tydliga mål uppsatta som hänvisar till detta då arbetslag uppmanas att ”utmana 

barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik” (Lpfö98, 2016, s.11). Dessutom bör 

förskollärare se till att barnen tränas i att utveckla sin förmåga att kommunicera och 

använda olika medier och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö98, 2016, s. 10–

11).  

 
Kjällander (2016) kom i en studie fram till att förskollärare kan främja utveckling av 

turtagning hos barnen när surfplattan används som resurs. Detta överensstämmer med 

resultatet i denna studie då förskollärare uttryckte sig positivt om hur digitala verktyg 

främjar samspel och turtagning mellan barnen i en grupp. Det var även ett uttalat syfte på 

en förskola i denna studie att använda appar som kräver och/eller stimulerar samspel 

mellan barnen. Resultatet visade också att de digitala resurserna skapar samarbete mellan 

barnen och barnen utvecklar språket när de får använda surfplattan. Läroplanen för 

förskolan betonar också samspel mellan barnen när den uttrycker att: ”Lärandet ska 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (Lpfö98, 

2016.s.7).  

 

Ordet tidsfördriv återkom i alla intervjuerna. Under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen har det observerats att datorn och surfplattan faktiskt används som barnvakt. 

Detta faktum var en av drivkrafterna bakom att genomföra denna studie. Det framkom 

tydligt att dessa tankar också finns hos yrkesverksamma förskollärare. Det fanns en 

uttalad tanke hos informanterna att de digitala resurserna i praktiken inte ska användas 

som lekmaterial utan som ett medel för utveckling och lärande. Dock medgavs det på en 

förskola att surfplattan används för att lugna rastlösa barn. Här finns en skillnad mellan 

teori och verklighet som manar till eftertanke. Den kommande läroplanen som nu håller 

på att skrivas, verkar på ett tydligare sätt poängtera vikten av att använda digitala resurser, 

något som förhoppningsvis kan stödja förskollärarnas arbete. 

 

7. Vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att göra om denna studie om förslagsvis fem år då utvecklingen 

inom digitala resurser sannolikt har tagit stora kliv framåt. Denna hypotetiska framtida 

studie skulle kunna besvara om det, om fem år, finns någon skillnad mot nu beträffande 

att digitala verktyg används som tidsfördriv, om de används i större omfattning än nu och 

om det möjligen fortfarande finns förskolor som inte alls använder dem. Det skulle också 

vara intressant att undersöka föräldrarnas syn på användandet av digitala resurser i 

förskolan. Är föräldrar positiva till ett ökat inslag av digitala resurser i förskolan eller ser 

de faror och problem med att mycket små barn är uppkopplade under stora delar av sin 

vakna tid? 
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En praktisk inriktad studie skulle kunna handla om huruvida en surfplatta skulle kunna 

underlätta inskolningen på förskolan. En del barn upplever inskolningen som svår och en 

app som kan ge dem trygghet och en igenkänningsfaktor skulle kunna betyda mycket. 

Eftersom de flesta barn redan har använt surfplattan hemma skulle detta inte innebära 

några problem ur barnets perspektiv. Implementering och utvärdering av ett sådant 

projekt skulle kunna vara en intressant ingång till vidare studier.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: 

 

Hur tänker du när jag säger datorprogram och förskola? 

 

Vilka datorprogram används på avdelningen?  

 

Varför använder ni just dessa program?  

 

Hur används dessa datorprogram?  

 

Vilka regler har ni kring datoranvändandet?  

 

Hur anser förskollärare att surfplattan och de digitala resurserna används?  

 
Hur motiverar dom valen av de digitala resurserna  

 

vilka åsikter och meningar som råder hos förskollärare angående de digitala resurserna  

 

Tidsfördriv? 
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Bilaga 2 
 

Digital resurs Karaktär  Ålder Användningsområden 

Stop motion  Skapande, 

 

Fyra+ Skapande av bilder 

som kan användas för 

att göra filmer eller 

bildserier  

Puppet pals Skapande, 

 

Fyra + Skapande av 

berättelse eller egen 

historia 

Imovie  Skapande  Fyra+ Skapande av egna 

filmer och berättande 

av historier  

Color monster Handlar om 

sortering 

Två + Träning av färger 

genom att Monster 

säger vad man ska ge 

dem för frukter  

Adding appels Handlar om att att 

räkna så det är ett  

Räknespel 

 

 

Fem år och 

yngre 

Matematiskt spel där 

man räknar äpplen  

Helpt sortering Fyra+ Ett 

sorteringsprogram 

för barn med svår 

autism  

Empatico Hitta känslor 

memory  

Fyra + Barnen ska kunna se 

och höra hur olika 

ansiktsuttryck ser ut 

och vad de betyder. 

Livet i 

Bokstavslandet 

Att stimulera 

läsning  

 

 

Grundskola 

 

UR:s tv-serie, ska ses 

som ett verktyg till 

läsundervisningen.  

 

Bollibompa Att både titta på 

och spela olika 

spel 

För dom 

allra minsta 

här finns det 

både spel 

och filmer 

för barnen  

Lärande för de yngsta 

Happy Stimulerar läsning  Läser upp ett ord där 

man både får se 

bokstaven och höra 

bokstaven. 
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Qr koder  En QR-kod (Quick 

Response) som 

scannas med 

Ipaden och som 

leder till en sida på 

nätet 

 

 

För alla 

åldrar  

QR-koden är ett 

avläsningsprogram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


