
 

 

 

Självständigt arbete i förskollärarutbild-

ningen 

Förskollärares användning av 

digitala verktyg i pedagogiskt 

syfte 
En intervjustudie på en IKT-pilotförskola 
 

Författare: Ylva Alftberg, Carina 

Westerlund 

Handledare: Corrado Matta 

Examinator: Håkan Fleischer 

Termin: Ht 2017 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2FL01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Preschoolteachers' use of digital tools for pedagogical purpose – An interview study in an 

Information and Communication Technology (ICT) specialized preschool 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur förskollärare på en IKT-

pilotförskola förstår hur digitala verktyg och applikationer (appar) kan användas för att 

påverka barns lärande, samt vilken digital kompetens de anser att barnen ska få möjlig-

het att utveckla. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 1) Hur ser för-

skollärarna på hur digitala verktyg och appar påverkar barns lärande? 2) Vilket kunnan-

de hos barnen är det som förskollärarna anser är viktigt att ha för att kunna möta sam-

hällets ökade krav på digital kompetens? I studien används semistrukturerad gruppin-

tervju på en IKT-pilotförskola. Resultatet visar att digitala verktyg och appar används 

som komplement till andra pedagogiska aktiviteter, till exempel till informationsin-

hämtning och till att skapa med och uttrycka sig med. Tyngdpunkten ligger på att an-

vända tekniken aktivt och kreativt i en producentroll, snarare än i en konsumentroll. 

Verktygen och apparna fyller en viktig funktion för lärandet inom flera områden som 

samarbete, samspel, problemlösning, källkritik, matematik och stimulerar till fantasi och 

kreativitet. De digitala kompetenser hos barnen som informanterna har sett är att bar-

nen: vet hur de kan nå information, har blivit mer källkritiska, kommunicerar och sam-

arbetar för att lösa problem tillsammans vid programmering och skapande aktiviteter 

och har blivit mer vana vid att hantera tekniken jämfört med för bara några år sedan. 

Slutligen anser informanterna att digital kompetens är att kunna använda tekniken i en 

producentroll, vilket de också gör på förskolan.   
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1 Inledning 
I denna uppsats undersöks hur förskollärare på en pilotförskola för IKT (Informations- 

och KommunikationsTeknik) ser på hur användandet av digitala verktyg kan påverka 

barns lärande samt vilken digital kompetens som dessa lärare anser är viktigt för barn att 

ha. Anledningen till intresset för detta område är att Skolverket har fått direktiv att 

komma med förslag till nya skrivningar i läroplanerna för förskola och skola där den 

digitala kompetensen betonas. Vi arbetar själva i förskoleverksamheter där det finns 

stora variationer i personalens kunskaper om de möjligheter som användandet av digita-

la verktyg kan ha för att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling inom de 

skilda områden som förskolans läroplan anger att vi ska arbeta utifrån.  

 

1.1 Bakgrund 
Samhällsutvecklingen går allt snabbare, inte minst tack vare teknikutveckling och digi-

talisering. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer många av dagens arbeten att 

automatiseras, samtidigt som nya skapas. Förskolan har ett viktigt uppdrag att ge alla 

barn likvärdiga förutsättningar för att möta de krav som väntar dem och för att kunna 

utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I Läroplan för förskolan skrivs att 

förskolan ska se på multimedia och informationsteknik som ett (av flera) sätt för barn 

att kommunicera via och uttrycka sig med, samt att barn ges möjlighet att ”utveckla sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”, (Lpfö 98 

2016, s. 10). Många av dagens förskolebarn är redan användare av digitala verktyg och 

ser dem som en naturlig del av sin livsvärld. De barn som inte får samma stimulans och 

utveckling i sin hemmiljö har rätt att få den möjligheten på förskolan. Dessutom kan en 

förskola erbjuda alternativ till att ”bara spela”, genom kunniga och engagerade pedago-

ger som ser andra sätt att utnyttja den digitala tekniken. Idag talas mycket om att barn 

bör få möjlighet att vara inte bara konsumenter av teknik, utan framförallt producenter. 

Att ha digital kompetens lyfts nu fram som en av åtta nyckelkompetenser (Europeiska 

kommissionen 2007) i det livslånga lärandet som förskolan är en del av (för övriga 

nyckelkompetenser se bilaga C). 

 

Den nationella strategin för digitaliseringen av skola och förskola (Skolverket 2016) 

redovisades i april 2016 med en vision att alla barn och elever utvecklar en adekvat di-

gital kompetens. Visionen ska vara genomförd till år 2022. I redovisningen framgår att 

strategierna syftar till att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till IT och att 

stärka den digitala kompetensen hos både elever/barn och lärare. Skolverket har fått i 

uppdrag att revidera förskolans läroplan 2018, där det bland annat ska tydliggöras hur 

barnens digitala kompetens ska stärkas. Det innebär att alla förskolor ska arbeta med att 

ge barnen möjligheter att möta och förhålla sig till digital teknik. Avsikten med föränd-

ringarna är också att förbereda barnen för ett alltmer digitaliserat samhälle, vilket inne-

bär att det också finns ett medborgarperspektiv. Ansvaret för att stimulera och utmana 

barnen i användandet av digitala verktyg vilar på förskollärarna, så att utveckling och 

lärande främjas. Den IT-uppföljning som Skolverket (2013), gjort visar att det finns ett 

stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet i förskolan på alla ni-

våer.  

 

Mot den bakgrunden finner vi det relevant för förskolläraryrket att bidra med kunskap 

om hur förskollärare som kommit långt med att integrera digitala verktyg i den pedago-

giska verksamheten ser på hur dessa kan påverka barns lärande och vilken digital kom-

petens hos barn som de anser är viktig. Studiens resultat kan förhoppningsvis komma att 

stimulera andra förskoleverksamheter i sin digitala utveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om hur förskollärare på en IKT-pilotförskola 

förstår hur digitala verktyg och appar kan användas för att påverka barns lärande, samt 

vilken digital kompetens de anser att barnen ska få möjlighet att utveckla. 

 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

 

1. Hur ser förskollärarna på hur digitala verktyg och appar kan påverka barns lärande? 

 

2. Vilket kunnande hos barnen är det som förskollärarna anser är viktigt att ha för att     

kunna möta samhällets ökade krav på digital kompetens? 

 

För att kunna besvara frågeställningarna har en intervjustudie gjorts, samt en beskriv-

ning av några av de digitala verktyg och appar som används på förskolan. Med digitala 

verktyg menas i denna studie själva redskapet som används, det vill säga hårdvaran. Det 

kan vara en lärplatta, en projektor eller en Blue-Bot-robot. En app är en förkortning av 

ordet applikation och är ett datorprogram, det vill säga mjukvaran, som man kan ladda 

ner till en smartphone eller en lärplatta. Programmet inspirerar och uppmuntrar till olika 

aktiviteter. Apparna kan vara gratis eller kosta pengar.  
 

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel görs en översikt av tidigare forskning som är relevant för studien. Över-

sikten har delats in i: Samspel mellan barn och lärare kring surfplattor, Vad är digital 

kompetens?, Barns meningsskapande med digital teknik och Barns agency och pekplat-

tor. 

 
3.1 Samspel mellan barn och pedagoger kring surfplattor 
Walldén Hillströms (2014) avhandling ”I samspel med surfplattor” handlar om försko-

lebarns och pedagogers användande av och samspel med surfplattor. Syftet med av-

handlingen är att öka kunskapen om barns och pedagogers användande av surfplattor i 

förskolans vardagliga aktiviteter. Mer preciserat vill Walldén Hillström fokusera på 

vilka institutionella förutsättningar som finns för barns deltagande i vardagliga aktivite-

ter med surfplattor, hur barnen får tillträde till dessa aktiviteter samt vilka digitala kom-

petenser barnen uppvisar när de deltar i aktiviteter med surfplattor. 

 

Resultaten visar att pedagogerna fortlöpande får ompröva sitt arbetssätt med surfplattor-

na i barngruppen i relation till styrdokumenten och sina tolkningar av diskussioner i 

arbetslaget. Deras ambition är att på bästa möjliga sätt integrera surfplattorna (senare 

lärplattorna) i sin egen verksamhet. Att pedagogerna ändrar benämning på det digitala 

verktyget till lärplatta, tolkar forskaren som att de vill betona barns lärande mer i förhål-

lande till den digitala teknologin. De vill också främja samspelet mer och går själva in 

som deltagare i aktiviteterna. Det som pedagogerna betraktar som bra applikationer till 

lärplattorna är sådana som utmanar barns lärande, är problemlösande och som tränar 

språkliga färdigheter och förmåga till samarbete. 

 

Walldén Hillström har identifierat olika strategier som barnen använder sig av för att få 

tillgång till lärplattorna, eftersom tillgången till dem är begränsad. Exempel på strategier 

är att använda humor och att erbjuda hjälp.  Inga av strategierna lyckas dock, visar hon. 
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Det beror på att de barn som redan positionerat sig som ägare av aktiviteten lyckas be-

hålla kontrollen, vilket Ljung-Djärf (2004) redan tidigare visat. Det begränsade antalet 

lärplattor begränsar och försvårar barns tillträde till digitala aktiviteter. 

 

Walldén Hillström (2014) drar slutsatsen att digitala aktiviteter till stor del handlar om 

sociala aktiviteter, som i att skaffa sig positioner som ger tillträde till lärplattorna. Fors-

karen menar att studien visat att barnen är medskapare till hur arbetet med digitala akti-

viteter organiseras på förskolan. Hon pekar på vikten av att studera barns digitala kom-

petenser i sociala sammanhang och att de digitala aktiviteterna på en förskola innebär 

ett komplext växelspel i umgänget hos både pedagoger och barn (a.a.).  

 

3.2 Vad är digital kompetens? 
Flera forskare menar att barns digitala kompetens ska studeras i relation till hur de an-

vänder digitala teknologier i specifika sociala sammanhang, skriver Walldén Hillström 

(2014). De digitala kompetenser som barnen uppvisar i Walldén Hillströms studie är att 

hantera själva teknologin, att de kan förhandla och komma överens om vad de ska ori-

entera sig mot och därmed ges uttryck för hur de socialt förhåller sig till varandra. Någ-

ra av de digitala kompetenser hon menar framkom i studien är att orientera sig mot en 

problemlösning, upprätthålla samspelet, visuellt tolka applikationen, hantera teknologin, 

be andra om hjälp och att pröva lösningar tillsammans (a.a.). 

 

Riktigt små barn har en del av digital kompetens redan innan starten i förskolan, en 

kompetens som de fått genom att vara kompetenta aktörer i den egna kulturella digitala 

hemmiljön (Forsling 2011). Det betyder bland annat att de kan konsumera och delvis 

interagera med de digitala medierna. Forsling vill lyfta in leken i sammanhanget, där 

barnen tillsammans med förskolläraren kan utveckla en digital kompetens som bland 

annat innebär de kunskaper och färdigheter som ingår i Europakommissionens defini-

tion. Men det handlar också om kreativitet och nyskapande och även etik (a.a.). 

 

3.3 Barns meningsskapande med digital teknik 
I en artikel av Kjällander och Moinian (2014), visas hur förskolebarn på ett kreativt och 

lekfullt sätt omvandlar den didaktiska designen hos olika appar. Det betyder till exem-

pel att en app som är designad för att användas på ett visst sätt av barnet används på ett 

annat sätt, som bättre stämmer överens med barnets erfarenheter, förförståelse och in-

tressen. Det i sin tur gör att barns och vuxnas relation blir mer horisontell i digitala mil-

jöer än i traditionella förskoleaktiviteter, i och med att barnet inte bara utmanar me-

ningserbjudandet hos appen utan även utmanar den vuxne. Det kan också innebära att 

rollerna kastas om så att det är barnet som är den som har kontrollen över aktiviteten. 

Det digitala gränssnittet hos de digitala lärplattorna medverkar även till att barn lär och 

leker tillsammans, ofta liggande tillsammans runt en platta på golvet, skriver de. 

 

Författarna menar också att resultaten från de två studier som ligger till grund för arti-

keln kan användas för att argumentera för och erkänna barns rätt till inflytande över 

verksamheten och rätt till att lära och leka på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. I studien 

har påvisats att barnen positionerar sig som producenter istället för konsumenter för att 

skapa mening i aktiviteterna, och det digitala gränssnittet i lärplattorna medger också 

det. Slutligen, menar Kjällander och Moinian, att barnen inte bara omvandlar den didak-

tiska designen, utan också gör revolt mot den. Det illustrerar att barns användande av 

appar är kreativt. Barnen skapar mening i nya sätt att använda apparna, och blir därmed 

själva didaktiska designers (a.a.).  



  
 

4 

 

3.4 Barns agency och pekplattor 
I Petersens (2015) licentiatavhandling har syftet varit att öka kunskapen om barns agen-

cy samt hur barnen ska kunna bli producenter i användandet av pekplattor. Forskaren 

har studerat två förskolor för att undersöka hur barnen ges möjlighet att delta och agera i 

användningen av pekplattor, samt hur barn ges möjlighet till att kommunicera på sitt 

eget modersmål med hjälp av pekplattan. Begrepp som används i avhandlingen är affor-

dance och agency: Affordance innebär vilka möjligheter och hinder som uppstår i mötet 

mellan miljö och människa, som här i interaktion med pekplattan. Agency innebär att 

barn kan delta aktivt och agera självständigt, och inte vara så beroende av en lärare när 

de klarar av uppgifter eller aktiviteter. I studien blev det synligt att barnen kommunice-

rar multimodalt (a.a.). Begreppet multimodal innebär att människan använder en mängd 

olika tecken i sin kommunikation. Det kan vara röst, kroppsspråk, gester, bilder, skrift 

med mera (Elm Fristorp & Lindstrand 2012). 

Petersen (2015) menar att barnens agency beror på att pekplattan erbjuder olika affor-

dances: att den är bärbar, att det går att trycka på den men även att det går att kommuni-

cera online med andra till exempel när de skypar. Apparna har betydelse för barnens 

möjlighet att agera och använda pekplattan utifrån egna tankar och idéer. Beroende på 

apparnas affordance skapas olika möjligheter till agency. När apparna är utformade så 

att barnen kan använda även andra språk än bara skriftspråk (som sina kroppar och rös-

ter), så möjliggörs att de kan bli producenter. De kan då välja själva vad som är funktio-

nellt för dem, jämfört med om apparna innehåller text och siffror, vilket minskar val-

möjligheterna för barnen i användandet. Då blir istället fokus på hur de ska använda 

appen. I avhandlingen ges exempel på pekplattans affordance och barnens agency när 

de arbetar med bilder och skapar en film, och när barn med annat språk kan utforska och 

kommunicera med andra barn med hjälp av olika appar (a.a.). I framtidens samhälle 

krävs det flera kunskaper än att bara kunna skriva och läsa för att kunna förmedla och ta 

emot information (Kress 1997; Selander & Kress 2010). Petersen (2015) menar att barn 

därför ska ges möjlighet att utforska och skaffa sig digitala kunskaper inför framtiden. 

Det blir då betydelsefullt att pedagoger har kunskaper i att skapa didaktiska miljöer för 

att ge barnen möjligheter till lärande (a.a.). 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Följande kapitel beskriver övergripande det sociokulturella perspektivet som är den teo-

retiska utgångspunkten för denna uppsats, samt några viktiga begrepp av betydelse för 

tolkningen av resultatet. Perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskys arbeten om lä-

rande och utveckling (Säljö 2014). Den främste förespråkaren för det sociokulturella 

perspektivet i Sverige är Roger Säljö. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
I det sociokulturella perspektivet ses människans utveckling och lärande som beroende 

av i huvudsak gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter, individens egen 

aktivitet i förhållande till omvärlden sker sedan inom ramen för det kollektivt erfarna 

(Säljö 2014). I samspelet med andra människor lär vi oss förstå och tolka omvärlden. 

Lärandet är starkt kopplat till den kultur som vi föds in i. Kulturen är idéer, värderingar, 

kunskaper och andra resurser, både materiella och immateriella, och det finns ett sam-

spel mellan dessa dimensioner. Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

är den närmaste utvecklingszonen, ett begrepp som myntades av Vygotsky. Med det 

menas avståndet mellan det en individ kan prestera ensam och vad hen kan prestera med 
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stöd och hjälp från en annan person som är mer kompetent. Det intressanta här är vad 

individen har för potential att lära sig (a.a.). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet ses människan som en ”toolmaker” och ”tool-

user”, det vill säga hon använder redskap som hjälpmedel för att tänka, för att minnas, 

för att lära och för att kommunicera (Säljö 2017). Vygotsky kallade redskapen för kultu-

rella redskap eller verktyg och traditionellt benämns de som språkliga (eller intellektuel-

la, kommunikativa, mentala och diskursiva) och fysiska (Säljö 2013). Exempel på 

språkliga redskap är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem, exempel på fysiska 

redskap är spadar och tangentbord. Säljö (2013) skriver att de redskap människan an-

vänder sig av är formade inom en viss kulturell gemenskap och förstås främst av männi-

skor som har erfarenheter av den kulturella gemenskapen. För att förstå mänskligt lä-

rande och tänkande, menar Säljö att vi måste ta med i beräkningen människans förmåga 

att hantera olika kulturella redskap som är signifikanta i vårt eget samhälle. De olika 

medierande redskapen fungerar som en resurs för människan när hon agerar och varse-

blir omvärlden (a.a.). Mediering innebär att artefakter fungerar som mellansteg mellan 

människan och samhället. De individer som ingår i en praktik tillskriver vissa artefakter 

(se definition nedan) en social funktion, som en överenskommelse. Till exempel har 

stoppsignalen funktionen att reglera trafiken. I och med att konkreta objekt får någon 

funktion blir dessa objekt medierande. Detta på grund av att de kan ersätta rollen som 

människor har (att förbjuda eller tillåta, som i fallet med stoppsignalen), och kan där-

med vara ett medium för att sprida och tillämpa sociala regler. Människan ses därför 

inte stå i direkt kontakt med omvärlden, hon hanterar den genom att använda fysiska 

och intellektuella redskap. Redskapen är sociala och historiska till sin karaktär. 

 

Säljö (2013) menar dock att uppdelningen i språkliga och fysiska redskap är olycklig på 

så sätt att det kan medföra att man gör skillnad mellan språk och tanke och det materiel-

la. I själva verket förenas fysiska och intellektuella redskap många gånger, som i till 

exempel kartor, ritningar och formler (a.a.).  Säljö (2014) ser vissa fysiska redskap som 

produkter av mänskligt tänkande som byggts in i dem. I den meningen kan vår omvärld 

sägas vara artificiell. Människans viktigaste medierande redskap är dock språket, som 

gör omvärlden meningsfull för oss (a.a.). 

 

Fysiska redskap kan också kallas artefakter, vilket betyder av människan tillverkade för 

ett speciellt syfte (Säljö 2013). Det mesta människan har omkring sig är artefakter. Till-

verkaren av artefakten har ofta lagt in mycket av kunnande och expertis i själva tillverk-

ningen, sådant som användaren inte har kunskap om, men genom att använda den (ex-

empelvis en dator) så tillgodogör sig användaren samhällets kollektiva erfarenheter. 

Utvecklingen har gått mot att människan i allt större utsträckning samverkar och samar-

betar med artefakter, vilket innebär att även tankeprocesser kan läggas utanför männi-

skan, i artefakter som miniräknare och program i datorer (a.a.). 

 

I vårt moderna samhälle begränsas inte längre minnet av hjärnans kapacitet att minnas, 

eftersom redskap som till exempel papper och penna, och numera digitala enheter som 

datorer och smartphones, dramatiskt har ökat informationslagringen och hur länge vi 

kan minnas (Säljö 2017). Datorer och digitalisering har kommit att spela en betydande 

roll i nästan alla sociala aktiviteter och i samhället i stort.  När de digitala verktygen 

blev mindre och bärbara, som smartphones och läsplattor, och dessutom det trådlösa 

bredbandet kom, så förändrades världen (a.a.). Det gjorde även utbildningssystemet - 

skolor och universitet har inte på samma sätt fullständig kontroll över informationen, 

lärande handlar inte längre om att få del av information, utan om att göra erfarenheter i 
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miljöer där information finns tillgänglig genom fysiska och intellektuella redskap (Säljö 

2014). I denna kontext av bärbar teknologi, konstant tillgång till Internet och en accep-

tans i alla åldrar, ökar förståelsen för appars roll och den betydelse de har för utbild-

ningen och hur de ska integreras med läroplansmålen (Säljö 2017).  

 

Det finns numera utbildningsappar i literacy, matematik, vetenskap, musik, geografi 

o.s.v. Hur dessa integreras med läroplansmålen för att gynna lärprocesserna är det vikti-

ga (Säljö 2017). En konsekvens av tillgången på digitala enheter och appar är att skolan 

inte längre har kontroll över de erfarenheter som barnen gör på sin fritid. Nu blir barn 

mycket tidigt involverade i literacyaktiviteter - för att kunna använda appar och ta sig 

vidare i spel och berättelser behöver de bekanta sig med bokstäver, siffror och andra 

symboler. Som en konsekvens av detta kommer många barn att erövra literacy och rela-

terade kompetenser, som att söka information och att använda mjukvaror långt innan 

skolåldern. Barn växer upp i en kultur där media spelar en stor roll för lärande och iden-

titetsskapande. Utbildningssystemet måste anpassa sig till detta, annars kommer skol-

miljön kännas främmande för barnen. Appar har en potential för att stimulera lärande, 

men det beror på hur de används pedagogiskt, menar Säljö. Teknologin bidrar till att 

skapa en samarbetskontext i vilken barnen tillåts att spela en aktiv roll i olika utbild-

ningssammanhang. Säljö menar att teknologin i form av appar och verktyg har reorgani-

serat interaktionsmönstret mellan lärare och elever på så sätt att den bidrar till att det 

blir mer en mer jämlik relation mellan parterna. Den medverkar också till att transfor-

mera vad det betyder att veta, lära och minnas i samhället (a.a.). 

 

5 Metod 

I detta kapitel motiveras och beskrivs den datainsamlingsmetod som valts, hur urvalet 

av informanter gjorts, genomförandet, dataanalys, forskarens roll samt trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet med intervju som metod. Kapitlet avslutas med en me-

toddiskussion. 

 

5.1 Gruppintervju 
Då uppsatsens syfte är att få kunskap om hur förskollärare som har kommit långt i ut-

vecklingen i digitaliseringen på förskolan förstår hur digitala verktyg och appar kan 

påverka barns lärande, samt vilken digital kompetens barnen behöver utveckla, valdes 

intervju som datainsamlingsmetod. Denscombe (2016) skriver att intervju som metod är 

lämplig när avsikten är att utforska och försöka förstå människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Den är också användbar när forskaren är intresserad av att få 

privilegierad information från nyckelpersoner som har värdefulla kunskaper baserade på 

erfarenhet. Intervjun har formen av ett vanligt samtal, men med ett bestämt fokus som 

det är intervjuaren som bestämmer (a.a.).  

 

Intervjun genomfördes som en semistrukturerad gruppintervju. Med semistrukturerad 

menas att det finns en färdig mall med frågor som tas upp, men där det finns en flexibi-

litet i fråga om ordningsföljd och utrymme för de intervjuade att utveckla sina tankar 

och idéer (Denscombe 2016). Gruppintervjun som metod genomförs på liknande vis 

som den enskilda intervjun, där forskaren ställer frågor och följdfrågor. Följdfrågorna 

kan göra så att tolkningen av svaren blir lättare att göra. 

 

I gruppintervjun kan man fokusera på gruppdynamik, gemensamma tankar och idéer 

(a.a.). I ett sociokulturellt perspektiv kan samtalet ses som en gemensam social handling 

som påverkas av situationen (Säljö 2014). Denscombe (2016) skriver att gruppintervjun 
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kan göra så att individerna i gruppen inspirerar varandra och reflekterar tillsammans 

kring frågeställningarna. På så sätt får intervjuaren inte bara ett svar utan flera (a.a.). 

Man måste dock beakta att psykologiska och sociala aspekter i interaktionen kan påver-

ka deltagarna att svara som del av en grupp snarare än som individer. Därför kan forska-

ren inte säkert veta om det är så att informanterna ibland uttrycker stöd för vissa syn-

punkter som de kanske inte delar. I våra data kan vi inte säkert veta om så är fallet.  

 

Urvalet av informanter byggde på önskemålet att få kunskap från förskollärare med god 

erfarenhet av att använda digitala verktyg och appar i förskolan i pedagogiskt syfte. För 

att försäkra oss om att kunna få svar inom det område vi ville undersöka och få svar på 

våra forskningsfrågor, så valdes en förskola som fokuserar specifikt på IKT-frågor. För-

skolan där intervjupersonerna arbetar är en av två pilotförskolor för IKT i kommunen, i 

ett projekt som sträcker sig över en tidsperiod om sex år. Förskolan har fått ekonomiska 

bidrag för att köpa in digital teknik som de testar och utvärderar. De har haft workshops 

där personalen har fått lära sig om olika digitala verktyg. Kommunen är en medelstor 

kommun i Mellansverige. På förskolan, som består av fyra block, går cirka 150 barn. 

 

Efter att ha fått tillträde till förskolan av förskolechefen togs kontakt med förskolans IT-

pedagog, som själv var villig att ställa upp för intervju, och som dessutom var behjälplig 

med att fråga två av sina kollegor om deltagande i en gruppintervju. Urvalet kan mest 

sägas likna det som Denscombe (2016) benämner subjektivt urval, det vill säga inrikt-

ning på ett relativt litet antal personer som valts med tanke på deras privilegierade kun-

skap om eller erfarenhet av ämnet. 

 

Informanterna har i resultatredovisningen getts fingerade namn för att garantera deras 

anonymitet. IT-pedagogen, som här kallas Paul, är förskollärare i grunden och har en 

magisterutbildning inom IKT, har arbetat fem år på den aktuella förskolan och är sedan 

två år tillbaka stöd för de 10 förskolorna i förskoleområdet i IKT-frågor. Förskollärare 

1, som här ges namnet Lisa, arbetar med de äldre barnen (cirka 3-5 år), har en masterut-

bildning i pedagogiskt ledarskap, arbetar förutom i barngrupp även som utvecklings-

gruppsledare och har 20-årig erfarenhet av förskola, varav två år på den aktuella försko-

lan. Förskollärare 2 ges namnet Malin, har arbetat på förskolan sedan förskollärarexa-

men för fem år sedan, just nu med de yngre barnen (1-3 år). 

 

Innan intervjun gjordes en intervjuguide (bilaga A) med relevanta frågor för studiens 

frågeställningar. Frågorna formulerades så att de skulle vara öppna och med en icke-

ledande karaktär med tanke på att inte påverka informanternas svar. Överenskommelse 

med intervjupersonerna om en dag och tid som passade alla gjordes, och vi fick hjälp av 

en av personerna att boka ett lämpligt rum där vi kunde sitta ostörda. Ett samtyckesfor-

mulär formulerades med information om studiens syfte, tidsomfång samt om de forsk-

ningsetiska principerna (bilaga B), detta mailades till informanterna några dagar innan 

intervjun genomfördes. I formuläret frågades också om tillstånd att göra ljudinspelning. 

Vid genomförandet lades vikt vid att skapa en förtroendeingivande atmosfär för att ska-

pa ett öppet och tillitsfullt klimat. Intervjun inleddes med några bakgrundsfrågor om 

informanternas roll på förskolan samt utbildning och antal år inom yrket. Uppföljnings-

frågor gjordes för att konkretisera och nyansera informanternas svar, samt för att under-

lätta tolkningen av svaren. Hela intervjun spelades in med telefonens ljudinspelnings-

funktion. 

 

Intervjun transkriberades i sin helhet för att sedan läsas igenom flera gånger för att ska-

pa förtrogenhet med materialet och göra det lättare att hitta jämförelser i data. Den ana-
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lysmetod som använts är tematisk analys vilken innebär att leta efter olika teman i da-

tamaterialet (Langemar 2008). Den noggranna genomläsningen resulterade i att vi fann 

stycken som markerades på grund av att de på något sätt hade med våra forskningsfrå-

gor att göra. Ett exempel som framkom i intervjun är när en av informanterna beskriver 

hur programmering av en robot stimulerar till samspel hos barnen när de tillsammans 

måste lösa ett problem:      

 
Och det som vi har märkt då det är det här samspelet barnen emellan, om 

du nu har 4-5 barn och man ger som olika utmaningar så behöver dom dis-

kutera vilken lösning…ja…som fungerar och komma med olika lösnings-

förslag, och förhandla olika lösningsförslag. Sen om man inte lyckas, att 

man felsöker…”jag tror här var det fel, jag tror du måste byta ut, du ska 

inte svänga till vänster utan du ska svänga till höger, har du testat det?” 

(Paul) 
 

Citatet ovan har kopplats till den första forskningsfrågan som är hur förskolläraren ser 

på hur digitala verktyg kan påverka barns lärande. Ett annat exempel handlar om barns 

förtrogenhet med tekniken vilket har tolkats höra till den andra forskningsfrågan, som är 

vilket kunnande hos barnen förskolläraren anser är viktigt för barnen att ha för att kunna 

möta samhällets ökade krav på digital kompetens:  

Det här att bli vana att hantera digital teknik. Just som Paul var inne på här: 

att tar jag hela handen eller bara pekfingret? Hur lätt ska jag vara på han-

den? Hur…liksom får förmågan att våga känna sig trygg i att hantera digi-

tal teknik. Jag tänker det är en del av det. (Lisa) 
 

Efter att ha diskuterat de markerade styckena för att hitta en gemensam tolkning av vad 

de handlade om utvecklades två olika teman: Digitala verktyg och appars betydelse för 

barns lärande och Barns digitala kompetens. Under respektive tema sorterades citat in 

från informanterna som passade under just det temat. Vi strävade efter att hitta likheter 

och skillnader i utsagorna från de medverkande informanterna samt sådant som hade 

relevans för vårt syfte och våra frågeställningar. Ett exempel på när informanterna har 

samma uppfattning om att projicering av bild på större yta gynnar samspelet mellan 

barnen, är när de utgår från en situation som handlade om att dansa till koreografidanser 

som finns i en app som heter Tripp Trapp Träd. Vid det tillfället trängdes barnen vid 

lärplattan och då bestämde sig pedagogerna för att projicera bilden på golvet istället: 

Och sen så kunde man också göra upplevelsen, göra koreografin tillsam-

mans på golvet….och lära och samarbeta på det sättet. Kanske lite åt sam-

arbete-hållet, jag vet inte. Hur ser du på det? [Vänder sig till Paul] (Lisa) 

(ohörbart)... projektorn på golvet… med takprojektorn? [Vänder sig till 

Malin] (Paul) 

Ja…när vi brukar göra det menar du? (Malin) 

Jag tycker det är mycket samspel. (Paul) 

Ja, att projicera på golvet...ja precis, vi har gjort lite med att ha undersökt 

ljus, eller kamerans olika effekter och så, kameraappen och så, olika ljusef-

fekter. Och även böcker på det viset. (Malin) 

Det har visat sig inte vara lätt att hitta utsagor från informanterna som skiljer dem åt, 

men ett exempel är att det kan se olika ut beroende på vilken ålder barnen är i. Bland de 

äldre barnen är det vanligare att de vill söka efter information via lärplattan, men inte 

lika vanligt att pedagogerna gör det med de yngre barnen: 

Men jag måste säga att oftast är det kring bilder som vi söker hos mig. 

(Lisa) 

Inte så mycket tillsammans med barnen så, kanske om vi har byggt broar så 
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har vi titta på olika broar i världen och så och jämfört för att få inspiration, 

men vi har inte kommit så långt än. (Malin) 

 

Därefter sammanfattades datamaterialet från intervjun vilket ledde till kategoriseringar 

under varje tema. Kategoriseringen gjordes med hjälp av nyckelord som; dokumentera, 

uttrycka, uttrycksformer, lärande, samlärande, samspel, samarbete, turas om, tillsam-

mans, delaktiga, diskutera, information, söka, stimulera, gynna, inspiration, digitalt, 

analogt, problemlösning, testa, undersöka, producera, konsumera, kreativitet, aktivt, 

källkritisk, självkritisk. Sökningen gjordes med hjälp av wordprogrammets sökfunktion 

vilket underlättade att hitta de stycken där informanterna använde sig av just de begrep-

pen. Tolkningen och kategoriseringens rimlighet har styrkts med citat från samtliga in-

formanter.  
 

Vid intervjuer är det av betydelse att den som intervjuar är medveten om sin egen för-

förståelse för att undvika att ställa ledande frågor. Därför är det viktigt att försöka bortse 

från den så mycket som möjligt.  Ett sätt att försöka undvika att påverka hur informan-

ten svarar är att be hen berätta om sina egna erfarenheter, samt att ställa öppna frågor 

med följdfrågor som utgår från det informanten sagt (Kihlström 2007). Det hade vi i 

åtanke när vi gjorde intervjuguiden.  

 

Det finns alltid en risk med att intervjuare låter personliga åsikter och värderingar lysa 

igenom och därmed riskera att påverka svaren hos informanten. Det är lätt att avslöja 

sig genom kroppsspråk och känslor av upprördhet, belåtenhet med mera (Denscombe 

2016). Det var något vi diskuterade innan vi genomförde gruppintervjun, så att vi kunde 

påminna oss att försöka förhålla oss neutrala i intervjusituationerna.  

 

Allwood och Erikson (2010) beskriver kvalitetskriterier som de menar gäller för all 

forskning, inte bara för kvalitativa undersökningar. Validitetskriterierna innebär att un-

dersökningen ska vara trovärdig, att den är tillförlitlig och att resultatet går att bekräfta 

av andra. Genom att tillämpa god praxis vid undersökningen så kan trovärdighet och 

tillförlitlighet kontrolleras (a.a.). Med god praxis menas bland annat att studien skall 

vara väl genomförd och att resultatet ska vara rimligt att tro på (Denscombe 2016). 

 

Denscombe skriver att det kan vara svårt att kontrollera en kvalitativ forskning eftersom 

det inte går att upprepa situationen exakt som den var första gången. Genom att ta upp 

det som sägs med ljudupptagning så försäkrar sig intervjuaren om att allt som sägs 

kommer med och hen behöver inte vara rädd för att glömma viktiga saker som kommit 

upp under intervjun. Samtidigt blir det ett sätt för andra att kontrollera data om det skul-

le behövas för att bedöma trovärdigheten av resultaten. Ytterligare ett sätt att öka tro-

värdigheten kan vara att kontrollera transkriberingen med informanterna för att få en 

uppfattning om de känner igen sig i materialet (a.a.). Ljudinspelningen av gruppinter-

vjun gjorde det lättare att följa samtalet utan att behöva avbryta för att anteckna, det 

gick då att följa samtalet och att koncentrera sig på det som sades vilket underlättade att 

ställa följdfrågor. Det går också att lyssna efter eventuella ledande frågor. Materialet 

transkriberades utan egna tolkningar och lästes flera gånger för att möjliggöra att se 

mönster och resultat. Däremot fångas inte den icke-verbala informationen in, som 

kroppsspråk och dylikt. Kihlström (2007) skriver att man kan försöka tolka interaktio-

nen och på så sätt öka trovärdigheten om en intervjuar och en är observatör.  

 

Denscombe (2016) redogör för begreppet tillförlitlighet, vilket innebär att olika forskare 

ska ges möjlighet att kontrollera forskningsproceduren. Det innebär att metoder, analys 
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och beslut som tas redogörs på ett tydligt och detaljerat sätt för att skapa förståelse. Det 

kan också innebära att andra kan göra liknande undersökningar och komma fram till 

liknande slutsatser (a.a.). För att säkerställa tillförlitligheten har studiens olika steg re-

dovisats, liksom hur intervjun gått till, samt att det som avses undersökas har undersökts 

genom att intervjuguiden följdes. Urvalsgruppen valdes med noggrannhet utifrån studi-

ens syfte som var att bidra med kunskap om hur digitala verktyg och appar integreras i 

förskolan i pedagogiskt syfte. 

 

Vid intervjuer där intervjuare och informant möts ansikte mot ansikte kan data kontrol-

leras under hand, genom att intervjuaren ber om bekräftelse på att hen uppfattat svaren 

rätt, vilket stärker trovärdigheten i data. Däremot kan intervjuaren inte vara säker på att 

informantens svar alltid återspeglar sanningen (Denscombe 2016).  Det som också be-

höver tas med i beräkningen är att det som informanten svarar kan vara vad hen tror 

förväntas, eller det som hen först kommer på (Säljö 2014). En fördel med gruppinterjvu 

kan vara att deltagarna hinner tänka efter och reflektera innan de svarar. En nackdel kan 

vara det som tidigare påpekats, att individen kan påverkas av gruppinteraktionen och 

hålla med om synpunkter och åsikter som hen egentligen inte delar. 

 

Denscombe (2016) diskuterar om data från ett litet antal fall kan vara representativa. 

Det brukar inom forskarvärlden benämnas överförbarhet, där läsarna av forskningsresul-

tatet kan använda informationen för att bedöma om det går att tillämpa på andra jämför-

bara fall (a.a.).  I denna studie betyder det att sådana relevanta detaljer bör tillhandahål-

las så att läsarna kan avgöra om fynden är överförbara till liknande förhållanden på 

andra förskolor, samt att sträva efter att beskriva tillvägagångssättet så utförligt och 

transparent som möjligt så att andra forskare/läsare kan känna igen sig i resultatet. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Människor som deltar i forskning ska så långt som det är möjligt skyddas från skador 

eller kränkningar vilket benämns individskyddskravet (Hermerén 2011). Denna studie 

har utgått från de fyra huvudkrav som gäller för att skydda individer som ingår i forsk-

ning. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nytt-

jandekravet. Ett informationsbrev/ samtyckesformulär skickades till deltagarna via mail 

innan intervjun genomfördes. De fick där information om uppsatsens syfte och gavs 

möjlighet att medge samtycke till medverkan. De fick också information om att det när 

som helst, även efter intervjun, är möjligt att avbryta sin medverkan. Deras identitet 

skyddas genom att de har avidentifierats. Det framgick också att datamaterialet endast 

kommer att användas för uppsatsens syfte och att det ska förvaras på ett säkert sätt så att 

inga obehöriga kan ta del av det.  Eftersom vår undersökning inte rör fysisk eller psy-

kisk påverkan behöver undersökningen inte prövas av etikprövningslagen. Det går dock 

att få ett rådgivande om osäkerhet finns (Hermerén 2011). 

 

Denna uppsats syfte har varit att skapa en förståelse för hur förskollärarna ser på hur 

digitala verktyg och appar kan påverka barns lärande samt vilket kunnande lärarna anser 

att barnen behöver för att kunna möta samhällets krav på digital kompetens. För att få 

svar på forskningsfrågorna har empirin samlats in genom gruppintervju från en IKT-

pilotförskola med pedagoger som har en bred erfarenhet av digitala verktyg i förskolan. 

Det menar vi ökar sannolikheten för att få svar på studiens forskningsfrågor. Beskriv-

ningen av några digitala verktyg och appar som inleder resultatkapitlet menar vi ger en 

ökad förståelse, för läsarna och för oss själva, för hur digitala verktyg kan användas. I 

denna studie betyder det att vi fått en mer fullständig bild av de digitala verktyg och 

appar som informanterna talade om, och vi menar att vi då kunnat tolka deras svar på ett 
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mer trovärdigt sätt. Genom att beskriva och motivera datainsamlingsmetoden på ett tyd-

ligt och strukturerat sätt har vi strävat efter att göra processen ”genomskinlig” för att 

läsarna ska kunna bilda sig en uppfattning om resultaten/analysen verkar rimlig. 

 

Att gruppintervju valdes var med tanke på att den teoretiska utgångspunkten för denna 

studie är det sociokulturella perspektivet. Denscombe (2016) menar att man genom att 

intervjua i grupp kan få ett bredare material och att informanterna kan inspirera var-

andra. Gruppintervjun kan leda till att diskussioner och tankar skapar en dynamik i den 

sociala interaktionen (a.a.). Det menar vi till viss del har synliggjorts i datamaterialet 

och i citaten. För att kunna återge samtalets hela dynamik hade vi fått citera längre 

stycken, vilket inte ansågs kunna göras inom utrymmet för den här uppsatsen.  

 

En av anledningarna till att välja gruppintervju är att få en större variation av erfarenhe-

ter och åsikter i datamaterialet (Denscombe 2016). Vi har upptäckt att så inte varit fallet 

i vårt material, det har tvärtom varit svårt att hitta exempel på frågor där informanterna 

skiljer sig åt. Det kan ha att göra med att vi som intervjuare skulle ha ställt mer frågor 

av karaktären om någon har en annan uppfattning. Det gjordes inte i så stor utsträckning 

ser vi efteråt när vi läst igenom transkriberingen. Om vi valt informanter som hade varit 

mer olika i erfarenheter och kunskap så hade det förmodligen blivit en större variation i 

svaren. I vårt material är det främst så att informanterna tar hjälp av varandra för att 

komma ihåg och inspirera varandra att komma på exempel. Det gjordes inga anteck-

ningar om den ”osynliga” interaktion som förekom - den som inte framgår av ljudin-

spelningen. Däremot så fördelade vi frågorna mellan oss så att vi omväxlande kunde 

vara intervjuare och observatör. Båda tolkade då klimatet under intervjusituationen som 

avslappnat och förtroligt.  

 

De styrkor som brukar anges med den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden är 

att den, om den genomförs på ett skickligt sätt, kan komma djupare i förståelsen av samt 

insikten i informanternas kunskaper. Det finns möjligheter att följa upp intressanta 

aspekter i det som informanten säger (till skillnad från den strukturerade intervjun med 

sina begränsade svarsalternativ). Det går också att kontrollera att man förstått informan-

ten rätt genom att sammanfatta svaren, vilket är bra för validiteten (trovärdigheten). 

Informanten kan då bekräfta eller korrigera (Denscombe 2016). Det går att vara flexibel 

i undersökningens inriktning om man som forskare upptäcker en förändring eller ut-

veckling av undersökningsområdet. Andra fördelar är att utrustningen som krävs är en-

kel, (digital ljudinspelare) och att svarsfrekvensen är hög (a.a.). 

 

En svaghet som Denscombe nämner med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. 

Det innebär att svaren kan påverkas av hur intervjuaren uppfattas av intervjupersonerna. 

Intervjuarens ålder, kön, och etniska ursprung kan påverka hur ärliga och villiga att sva-

ra människor är. Speciellt när det gäller känsliga frågor som religion, sexuella förhål-

landen och dylikt är det troligt att intervjuarens personliga identitet påverkar (a.a.). I 

studien har denna effekt troligen inte varit så stor på grund av att frågornas karaktär inte 

varit känsliga, men det finns alltid en risk att informanten svarar så som hen tror att in-

tervjuaren förväntar sig. Anledningen till att just dessa informanter valdes ut är på grund 

av deras kunskaper inom området, och därmed finns alltid en risk att vissa av svaren 

tillrättaläggs, vilket i så fall får betydelse för datakvaliteten. För att minimera vår egen 

påverkan på uppfattningen av oss som personer så tänkte vi på att vara konventionellt 

klädda, artiga och tillmötesgående. Andra svagheter som Denscombe (2016) redovisar 

är att semistrukturerade intervjuer kan vara tidskrävande när data ska bearbetas, det vill 

säga skrivas ut och kodas. Kostnaderna kan bli höga om informanterna är geografiskt 
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utspridda (a.a.). I denna studie genomfördes intervjun på samma dag och på samma för-

skola. 

 

Ett sätt att kontrollera trovärdigheten i data är att göra en respondentvalidering vilket 

innebär att forskaren kan återvända till deltagarna med data och tolkning av dessa, skri-

ver Denscombe. Det har inte gjorts i denna studie vilket kan innebära att vår tolkning i 

alla delar inte delas av informanterna. 

 

7 Resultat 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av några digitala verktyg och appar som nämns 

i gruppintervjun. Syftet är att genom en bakgrundsinformation öka förståelsen för hur de 

kan användas i förskoleverksamhet. Vissa av verktygen och apparna har vi själva erfa-

renhet av efter att ha använt dem i vår profession. Intervjuresultatet har tematiserats 

utifrån vad informanterna säger om digitala verktygs och appars betydelse för barns 

lärande och efter vad de säger om barns digitala kompetens.  

 

7.1  Beskrivning av digitala verktyg och appar 
Lärplattan är ett verktyg som används på många förskolor. Det är en bärbar enhet, som 

en dator med pekskärm, kamera för stillbilder och videoinspelning, mikrofon, högtalare, 

möjlighet till Internetuppkoppling och att ansluta sig till projektor. Till lärplattan kan 

laddas ned en mängd olika appar som kan vara både gratis och kosta pengar. I de appar 

som är gratis kan det kosta pengar om man vill ha fler funktioner. I denna uppsats an-

vänds namnet lärplatta, men det förekommer olika benämningar i verksamheter och 

forskningar, några andra namn som används är; platta, surfplatta, pekplatta, läsplatta 

eller padda. En stor majoritet av landets barn har tillgång till lärplattor i hemmet; 79 % 

av alla 2-4 åringar och 84 % av alla 5-8 åringar (Petersen 2015). På förskolan i denna 

studie används lärplattan bland annat för att söka information, filmproduktion och do-

kumentation. 

 

Projektor är ett verktyg som kan användas för att bland annat visa film, bilder och ljus 

på en filmduk eller annan yta. Den går att sammankoppla med dator och lärplatta. För-

skolan använder projektorn bland annat för att skapa bilder och miljöer till projekt, pro-

jicera boksidor på golvet eller undersöka kamerans ljuseffekter. De har också målat på 

papper som de har spänt upp och projicerat på. Projektorn används även till att projicera 

bild och ljuseffekter på en stor tygkub för att skapa och illustrera upplevelser. Det är 

oftast en vuxen som använder projektorn men barnen kan ibland styra appen och påver-

ka bilden som visas.  

 

Blue-Bot är en robot som kan programmeras. Det finns även en app (som också heter 

Bluebot) som laddas ned för att kunna styra och programmera roboten. Genom att skri-

va in algoritmer och föra över dem via bluetooth till roboten så förflyttar den sig utifrån 

de kommandon som barnen skriver in. En algoritm är en serie instruktioner för att lösa 

ett problem. Det finns olika kartor som man kan använda och på dem finns det olika 

geometriska figurer - man kan bestämma att roboten till exempel ska gå till den röda 

kvadraten. På förskolan har man använt roboten för att barnen ska få en förståelse för 

programmering, och även för att de ska få en förståelse för att robotar och datorprogram 

inte har ett eget liv, utan är skapade av människor. Barnen får träna på att programmera 

roboten från ett mål till ett annat.   
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Stop Motion är en app där man kan göra film av digitala bilder. Genom att ta flera bil-

der där objektet ändrar position många gånger, som sedan visas i ett animeringspro-

gram, kan man skapa en film. Det går även att ladda ned bilder från lärplattans bildbib-

liotek.  I filmen kan man lägga till ljud och effekter. Appen gör det möjligt att ta kort, 

förflytta sig och arrangera motiv utifrån intresse.   

 

I appen Pokémon Go ska man söka efter och fånga Pokémonfigurer för att sedan träna 

dem. Det sker via smartphonens GPS-funktion. Figurerna är utplacerade på olika ställen 

i den verkliga miljön (PoketStops) och dyker upp på skärmen när man hittar dem. För 

att spela behöver man skapa en avatar som går på jakt efter varelserna. Den konstgjorda 

världen i appen bygger på den verkliga kartan i området. När en Pokémon dyker upp på 

skärmen så trycker man på den och den dyker då upp som ett hologram mot den verkli-

ga världen. Förskolan har använt appen i Pokémonprojekt för att leta PoketStops och 

kopplat projektet till matematik. De har till exempel räknat candys, som är ett slags be-

löningar, och undersökt hur långa olika sträckor upplevs när man går dem tillsammans. 

I projektet har de även diskuterat källkritik med barnen, till exempel när en figur som 

var utplacerad virtuellt i Pokémon Go appen inte fanns i verkligheten. 

 

Det finns olika greenscreen-appar där filmer kan skapas med greenscreen-effekt. Det 

innebär att en teknik används som bygger på att du kan skapa filmer där aktören eller 

objektet kan upplevas som att den är på ett annat ställe. Aktören filmas mot en grön 

skärm där det gröna tas bort och det blir bara aktören som syns. Därefter kan man lägga 

till en annan bakgrund. Den här tekniken används bland annat i TV när de presenterar 

vädersändningar - då presentatören upplevs stå framför kartan.  Förskolan har använt sig 

av en greenscreen-app och låtit barnen skapa filmer med sina egna fantasivärldar, de har 

varit 2-3 stycken barn med olika roller vid skapandet av filmen. 

 

7.2 Digitala verktyg och appars betydelse för barns lärande 
Temat som handlar om hur digitala verktyg och appar i förskolepraktiken kan påverka 

barns lärande har delats in i fyra kategorier; Att hämta information, Digitala och analoga 

aktiviteter kompletterar varandra, Stimulerar samspelet och samarbetet samt Möjliggör 

olika uttrycksformer. 

 
7.2.1 Att hämta information 

Lisa säger att användandet av lärplattan möjliggör att snabbt kunna hämta information 

när barn och pedagoger behöver komma vidare i ett projekt eller i en aktivitet. Det gyn-

nar processen, säger hon. På Lisas avdelning använder pedagoger och barn ofta Internet 

för att tillsammans söka efter sådan information som barnen är intresserade av och ny-

fikna på. Ett exempel som hon berättar om är: 

 
…och samma när jag hade djungeltema, då kunde man ju söka…det var  ju ana-

konda till exempel, hur den exakt såg ut. Då tittade vi på olika bilder och diskute-

rade kring det - oj här är det en anakonda som sväljer en hel krokodil! Det fanns 

mycket som man kunde diskutera kring. (Lisa) 
 

Att kunna projicera upp bilden från lärplattan på en vägg eller duk gör att flera barn kan 

se bilder och filmer samtidigt, vilket gör att pedagog och barn kan diskutera om det de 

ser tillsammans. 

 

Malin däremot, som arbetar med de yngre barnen, har inte använt sig så mycket av att 

söka information tillsammans med de yngre barnen. Det har varit någon enstaka gång 
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när de arbetade med ett projekt som handlade om broar och det kan handla om sånger 

som barnen vill höra: 

Det kan handla om sånger ibland...ja, det kan det göra - handla om sång - 

det kan dyka upp. (Malin) 

 
7.2.2 Digitala och analoga aktiviteter kompletterar varandra 

Vid flera tillfällen under intervjun framhåller informanterna vikten av att digitala aktivi-

teter måste kombineras med analoga. Malin säger att det digitala är ett sätt att ”bredda 

och fördjupa” det man håller på med. I ett djungelprojekt de arbetade med på Lisas 

block, byggdes en miljö upp med projicerade bilder på vattenfall och med djungelljud 

och material i form av bland annat pallar och blå sopsäckar, där barnen fick röra sig i 

den kombinerade digitala och fysiska miljön: 

 
Det gynnar en lärprocess att man kan få uppleva att på nåt sätt…på storbild…att 

nästan vara i djungeln. Man kan i fantasin känna att man är där när man ser dom 

där gå på pallarna liksom…Ja men det är ju stenar! Där ligger en blå sopsäck, det 

är ju vatten så klart! Alltså det gifter ihop sig med varandra. (Lisa) 

 

Bland de äldre barnen har de arbetat med appen Pokémon Go och kopplat det till mate-

matik:  

Som nu, nu har vi kört mycket Pokémon GO. Då har vi ju kopplat ihop med ma-

tematik, och dels hur många candys måste man ha, hur många fattas, hur långt är 

egentligen en kilometer i känslan, hur långt är hundra meter, hur många gånger 

måste vi gå över fotbollsplanen fram och tillbaka för att få ihop en kilometer och 

hur känns det? Alltså det är jättemycket som…och Pokémon GO är ju, det utgår ju 

från den digitala världen så det kopplas ihop med den riktiga världen på ett 

sätt…ja. (Lisa) 

Candys är ett slags belöning som insamlas när man fångar Pokémonfigurer. Att barnen 

får uppleva med hela kroppen hur matematik känns och hur det digitala används som ett 

komplement till att uppleva ”på riktigt” blir tydligt i detta exempel.  

 

På förskolan har barnen provat på olika sätt att programmera, både med robotar och 

olika appar och med sina egna kroppar. För att skapa en förståelse för programmering 

behöver barnen få upplevelsen både digitalt och analogt. Vid programmering tas verk-

ligheten in, det kan inte bara upplevas på skärm. Lisa hänvisar till ett exempel som Paul 

nämnt, där barnen fått prova att programmera varandra: 

 
Dom här Blue-Bot…så har vi också gjort ett rutmönster på golvet där barnen själ-

va har fått vara robotar. Jag kan visa en bild på det [visar bild på sin lärplatta] … 

här är ett rutmönster på golvet och en pall. Att ta bara det digitala, det kan...det blir 

inte på samma sätt…man behöver spegla det i det analoga. (Lisa) 

 
Men utifrån att den digitala världen måste komma in i den påtagliga världen, så att 

det blir så här fysiskt, så att man…för…för det digitala är ju oftast abstrakt, det är 

en nivå upp liksom så man måste gå mellan dom här nivåerna…(Lisa) 
 

Lisa och Malin kommer på ett exempel som handlar om att låta de digitala och de ana-

loga aktiviteterna komplettera varandra. Med de yngre barnen har pedagogerna arbetat 

med projektorn som ett sätt att komma in i böckernas värld. Pedagogerna projicerade en 

bild på monstret från boken på golvet - barnen började då hoppa på monstrets mage. Det 

blev ett annorlunda sätt att komma in i sagan för barnen, (i boken hade några också 

hoppat på monstrets mage): 
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Ja, just det när ni jobbade med monster…(Lisa)  

Ja, precis och i sagan så hoppade dom på monstrets mage och så fick barnen testa 

att göra det också så där. Det vart som ett fantasiäventyr liksom att kliva in i. Ja, 

som att man kliver in i den…tillsammans, det blir fantasi, drama, språk. (Malin) 
 
7.2.3 Stimulerar samspelet och samarbetet   

Samtliga informanter framhåller att digitala verktyg möjliggör för olika barn att skapa 

och uttrycka sig på ett sätt som de känner sig trygga och bekväma med, och att det 

medverkar till att barnen kan samspela och samarbeta i aktiviteter. Paul säger att det 

kanske inte hade varit möjligt utan digitala verktyg. Som exempel ger han att, när barn 

på blocket med de äldre barnen arbetade med greenscreen så intog barnen olika roller 

vilket gjorde att projektet kunde framskrida: 

 
Och då när dom då jobbade med greenscreen och valde egna bakgrundsbilder och 

kunde dyka in i olika fantasivärldar och ja, tillsammans två tre barn och en kanske 

var ansvarig för att filma och lite regissör. (Paul) 
 

Lisa beskriver ett filmprojekt med appen Stop Motion som de arbetat med. Sex till sju 

barn gjorde egna filmer tillsammans och hjälptes åt att ta bilder och regissera varandra. I 

detta fall var barnen blandade i åldrar och det blev ett samlärande – en lite äldre kompis 

kan ha lite mer erfarenhet och lite mer kunskap, säger hon. Barnen samarbetade och det 

skedde ett turtagande i det gemensamma skapandet. 

 

De yngre barnen har provat att måla på bilder som projicerats upp på stora papper. Just 

att kunna projicera upp bilden stort gynnar samspelet, tycker informanterna. Lärplattan 

har en begränsad yta där inte så många barn kan vara vid samma tillfälle. Förskolan har 

prioriterat att köpa in projektorer med en specialkonstruktion som gör att pedagogen 

kan välja att projicera bilden var som helst i rummet. Nya former av samspel som an-

nars inte hade varit möjliga kan komma fram om fler kan vara delaktiga, säger samtliga 

informanter. 

 

Ett annat exempel kommer från appen Tripp Trapp Träd. När barnen ville dansa till små 

koreografidanser som finns i appen så trängdes de runt lärplattan. Pedagogerna projice-

rade då upp bilden och barnen turades om att välja och tillsammans gjorde de koreogra-

fin på golvet. 

 

När barnen ges utmaningar av problemlösande karaktär, som när de ska programmera 

en robot, så beskriver Paul att de gemensamt måste komma fram till en lösning för att 

komma vidare: 

 
Det här samspelet barnen emellan, om du nu har 4-5 barn och man ger som olika 

utmaningar så behöver dom diskutera vilken lösning…ja…som fungerar och 

komma med olika lösningsförslag, och förhandla olika lösningsförslag. Sen om 

man inte lyckas, att man felsöker…jag tror här var det fel, jag tror du måste byta 

ut, du ska inte svänga till vänster utan du ska svänga till höger, har du testat det? 

(Paul) 

 

Lärarens pedagogiska grundsyn påverkar kvalitén på samspelet och får betydelse för hur 

lärandet möjliggörs. Ett exempel från intervjun är hur barnet ses som en social aktör i 

det sociala samspelet: 

 
Sen tänker jag så här att det beror ju på vart du som pedagog lägger dig oavsett om 

du använder digitala verktyg eller om du väljer att använda dig av andra saker. Om 
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du tänker att du själv ska vara mästaren och dom andra ska få lära sig av dig? Eller 

tänker du att: det här gör vi tillsammans? Då kan det ju vara så att - tänk vad roligt 

att du som barn kan få känna att ”jag är kompetent och kunde få berätta nåt som 

till och med den vuxne i gruppen fick lära sig nånting utav.” Så att man tänker 

kring att en lärandesituation handlar inte om att lära ut utan att lära tillsammans 

och att man ställer sig själv så sårbart öppen. (Lisa) 

 

Ett exempel till som kan illustrera att barn ses som kompetenta digitala användare i det 

sociala samspelet är när Paul säger:  

Så småningom gick man ju mer och mer över till ”jag behöver inte kunna allt som 

finns i en iPad” utan ja, ”jag kan lära mig vissa funktioner och vissa funktioner kan 

jag öva tillsammans med barnen” och att man då också lär sig av barnen, för bar-

nen har ju mindre rädsla att trycka på vissa knappar på en iPad än många vuxna 

har. Dom testar sig fram och ja dom är väldigt snabba på, som jag har upplevt det, 

att lära sig vissa funktioner. (Paul) 

 

Paul jämför här hur inställningen hos pedagoger på förskolan under en femårsperiod har 

ändrat sig, från att de haft en rädsla för att de inte behärskade alla funktioner på en lär-

platta, till att nu tillsammans med barnen utforska de möjligheter som finns med de digi-

tala verktygen.  

 
7.2.4 Möjliggör olika uttrycksformer 

På en avdelning på förskolan har barn och pedagoger arbetat med greenscreen, vilket 

beskrivits ovan. Paul säger att använda digitala verktyg är ett sätt för barn att uttrycka 

sig och att det kanske inte ens hade varit möjligt för barnen att uttrycka sig på det sättet 

utan appen: 

Och så har dom testat sig fram och vi tänker att digitala verktyg kan vara ett bra 

sätt för att skapa eller kunna uttrycka sig på ett annat sätt som kanske inte hade va-

rit möjligt utan digitala verktyg. (Paul) 

Under arbetets gång valde barnen egna bakgrundsbilder och kunde i fantasin skapa egna 

världar att åka till i fantasin utan att ens ha varit där - som djungeln eller månen: 

Och då när dom då jobbade med greenscreen och valde egna bakgrundsbilder och 

kunde dyka in i olika fantasivärldar och ja, tillsammans två tre barn och en kanske 

var ansvarig för att filma och lite regissör. Då berättade min kollega att så små-

ningom när dom hade gjort dom här erfarenheterna från greenscreen att dom kun-

de skapa sina egna världar. Dom skulle kunna vara i en djungel eller på månen 

utan att dom ens hade varit där. (Paul) 

Ett annat exempel som ges när samtalet rör sig kring etik, är när barnen ges tillfälle att 

dokumentera med hjälp av en mobiltelefon för att se vad barnen finner intressant att 

fotografera: 

Jag tänker på etik utifrån två perspektiv: ena sidan den som man tar kort på, att 

man frågar att det känns okej, men också utifrån att vi har ett uppdrag att kommen-

tera barnets lärande, att barnen själva har möjlighet att dokumentera och vad är det 

då som de lägger fokus på, med digitalkameran som vi gjorde väldigt tidigt i bör-

jan, eller en liten mobiltelefon i handen och låta dem knäppa kort, vad är det som 

de väljer att fotografera, det är ofta väldigt olikt utifrån vad vi hade tänkt - det är 

också ett sätt att uttrycka sig tycker jag. (Paul) 

Malin håller med Paul om att barns fotograferande är ett sätt att uttrycka sig. Paul fort-

sätter med att berätta att om barnen ges uppgiften att samla sina bilder i exempelvis 
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appen Pic Collage, så blir det ett sätt för dem att reflektera ytterligare kring vilka bilder 

de vill spara och visa: 

Om man tar det här steget vidare om man säger att de har knäppt 150 bilder på 10 

minuter, vilket kan hända, att då gå in och låta dem arbeta i Pic Collage, de får sät-

ta ihop ett collage av de bilderna som de har gjort, då får de granska och själv välja 

bilder: ”Vad är det som jag vill visa?” Då måste de reflektera kring det här… 

(Paul) 
 

7.3 Barns digitala kompetens 
Under denna rubrik presenteras temat i följande kategorier; Söka information, Källkri-

tik, Problemlösning genom samspel, Barn hanterar tekniken och Producentroll vs kon-

sumentroll. 

 
7.3.1 Söka information 

Informanterna ger flera exempel på att barn vet hur och var man kan söka information. 

Youtube-appen är en app som många av barnen känner till och där krävs det att pedago-

gerna är med, säger Malin.  

 

Barn frågar oftast efter bilder och figurer säger de, som i exemplet med djungeltemat, 

men också efter olika sånger. Lisa berättar att barnen ganska ofta vill ha bilder på olika 

figurer som de sett i filmer, som Spiderman till exempel, och så pratar man om det: 

Ganska ofta granskar vi våra bilder, ofta vill de ha bilder på olika figurer som de 

tycker om och vill rita av och så sätter de sig och ritar lika och så sen kan det ju 

vara kring olika filmer, det första som de frågar efter på sitt vis. (Lisa) 

 

Barnen kan också be om att få bilden utskriven så att de kan vara säkra på att få ha den 

kvar så länge som de har behov av den, eftersom de vet att de inte kan ha obegränsad 

tillgång till lärplattan. 

 
7.3.2 Källkritik 

Erfarenheterna som barnen har från att ha arbetat med olika appar som Stop Motion och 

Pokémon Go har lett till att de också kan göra observationer i andra medier och reflekte-

ra kring det som de ser där. När de till exempel tittade på en Pippifilm, så berättar Paul 

om att i en scen så var Pippi blöt i håret, och i nästa scen så kommer hon in i huset och 

är torr i håret, vilket barnen lade märke till.  

 

Ett annat exempel som Lisa ger, är att pedagogerna diskuterade med barnen om varför 

en figur som var utplacerad virtuellt i Pokémon Go appen inte fanns i verkligheten: 

 
Det finns här precis i närheten en rosa kattstaty som egentligen ska finnas men när 

man kommer fram till koordinaten så finns den inte, och då så har vi diskuterat vad 

kan ha hänt med den här? Är det fel bild, eller har någon flyttat på statyn? Marken 

ser inte heller likadan ut som när man kommer fram, så i alla de här lägena som 

när vi interagerar med digital teknik måste man hela tiden ställa sig frågan: vad är 

det som gör att det ser ut så här? Och det betyder ju att nån kanske säger att någon 

har lagt ut fel bild…eller flyttat på statyn… det finns alltid olika sätt att förstå det 

här men nu ser verkligheten och digitala verkligheten inte likadan ut. Människan 

bakom kan ha tagit fel bild och lagt där, vi vet inte. (Lisa) 

 

Informanterna säger att det är vid dessa tillfällen, när det är relevant här och nu, som det 

är en bra utgångspunkt att ta upp diskussionen kring källkritik. Det kan exempelvis vara 

att barnen pratar om reklamfilmer där legofigurer rör sig av sig själva, och barnen gör 
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en reflektion kring det. Vid just det tillfället hade pedagogen tagit tillfället i akt och frå-

gat barnen hur de tänker kring att det kan fungera i reklamfilmer men inte på riktigt, och 

vilket syfte det kan finnas med reklamen. 

 
7.3.3 Programmering är problemlösning 

På förskolan övar barnen programmering både digitalt och fysiskt. Att lära sig pro-

grammera är att öva problemlösning tillsammans. Barn är mer förutsättningslösa när de 

programmerar, säger Paul. När barn och pedagoger en gång skulle Blue-Bot-

programmera, så gav pedagogerna barnen olika utmaningar kring vilken ruta roboten 

skulle komma fram till och hade sina egna lösningsförslag, men barnen kom på en lös-

ning som pedagogerna inte ens hade tänkt på: 

 
Det tänker jag exakt det exemplet som du nämnde att barn programmerar helt för-

utsättningslöst [vänder sig till Lisa]. Jag vet att när en av mina kollegor och jag 

skulle tillsammans med en barngrupp...skulle Blue-Bot-programmera, så gav vi 

barnen olika utmaningar vilken ruta som skulle komma fram till, och då var det att 

man skulle ta sig fram...hade vi tänkt att man måste svänga vänster-fram-vänster, 

man skulle gå som ett U fram till rutan. Det som barnen programmerade för att ta 

sig fram så tryckte de bara på bakåtpilarna för att komma fram, som vi inte ens 

hade tänkt på! [alla skrattar] Det var ju en enkel uppgift! (Paul) 

 

Att prova på programmering är också ett sätt att få barnen att få en förståelse för att ro-

botar inte har ett eget liv: 

 
Det här med programmering och att barn ska få möjlighet att få en förståelse att 

alla slags robotar inte har sitt eget liv, utan det är ju någon människa eller en grupp 

av människor som har programmerat dom på ett visst sätt så att de ska utföra vissa 

saker på ett speciellt sätt. (Paul) 
 
7.3.4 Barn hanterar tekniken 

Att barn redan när de kommer till förskolan har en vana vid den digitala tekniken är 

något som informanterna är överens om. Även ettåringar vet att de ska använda fingrar-

na och dra över skärmen: 

Man tänker ju också att barnen, dom föds ju liksom in i den här nivån av digitali-

sering som är i samhället idag. Och det gör ju att dom hoppar ju liksom in lite hög-

re upp än vad en annan har gjort som liksom bara ställdes inför faktum. (Lisa) 

På bara några år har informanterna sett att det skett förändringar i hur barnen hanterar 

de digitala redskapen: 

När jag fick mina första barn för fem år sedan, ettåringar, då såg jag att många 

valde att slå med hela handen på Ipaden och de trampade på den, … de visste inte 

riktigt hur de skulle använda Ipaden. Nuförtiden när nya ettåringar börjar är det 

väldigt många som direkt tar fram pekfingret. (Paul) 
 

Han får medhåll av Malin, som också har sett en liknande utveckling hos de yngre bar-

nen.  

 

Barnen på förskolan har tillgång till lärplattorna varje dag, även om det kan skilja sig 

lite åt på de olika blocken: 

Det är nog lite olika på olika block tror jag. Hur man har organiserat, men i möjli-

gaste mån försöker man ju se till att det finns tillgång till att starta upp och använ-

da lärplattorna varje dag. Sen kan man se att nu är det fem minuter kvar till lun-
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chen, så det kan vara dumt att starta upp sin egen lärprocess kring det här nu oav-

sett vilken sak det än är. Men varje dag finns det tillgång till (ohörbart)…(Lisa) 
Ja, det gör det. (Malin) 

 

Att känna sig trygg i att hantera tekniken är en del av den digitala kompetensen, säger 

Lisa. 

 

Ibland används guidad åtkomst till bara en app om de specifikt ska jobba med den i nå-

got pedagogiskt syfte. Malin säger att det bland de yngre barnen kan vara bra att ha gui-

dad åtkomst eftersom vissa barn lätt hittar till appar som till exempel Youtube, vilket 

inte alltid är så lämpligt eftersom ”där kan det ju komma lite vad som helst.” Bland de 

äldre barnen diskuterar pedagogerna i barngruppen att vissa klipp som de vill visa var-

andra på Youtube är sådant som de vuxna inte vill att barnen ska titta på på förskolan, 

berättar Paul. Ibland får diskussionen också tas med vårdnadshavarna. 

 
7.3.5 Producentroll vs konsumentroll 

Informanterna pratar återkommande om att de digitala verktygen och apparna används 

på ett aktivt och skapande sätt, som framgått av tidigare exempel. Att komma bort ifrån 

att se lärplattan som ett spelverktyg och istället se den som ett dokumentationsverktyg 

är en form av digital kompetens:  

 
Och då tänker jag att Stop Motion till exempel är ett sätt att se att det här kan bli 

något att producera något med hjälp av det digitala... som blir producent och kon-

sument alltså…(Lisa) 
 

Ett sätt att jobba kreativt med det digitala berättar Malin om: 

Vi håller på att skapa en digital ateljé där man kan projicera på olika... på skärmar-

na ja… där har vi projicerat en eld som vi målat med eldfärg på kuben, det ska 

alltså inspirera till att måla på papper, den är som ett stort staffli. (Malin) 

Förutom de appar som hittills getts exempel på så nämnde informanterna också appen 

iMovie för att göra egna filmer. Andra sätt att använda sig av tekniken på ett aktivt och 

kreativt sätt på förskolan är att använda QR-koder och att skypa. 

 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Under intervjun har det framkommit att digitala verktyg och appar kan användas på ett 

varierat sätt utifrån vilket pedagogiskt syfte som finns bakom, som ett komplement till 

andra mer traditionella sätt - till exempel till informationsinhämtning och till att skapa 

med och uttrycka sig med. Tyngdpunkten ligger på att använda tekniken aktivt och kre-

ativt i en producentroll istället för att bara konsumera den. Informanterna berättar att de 

digitala verktygen fyller en viktig funktion för lärandet och att de används vid flera till-

fällen under dagen, när de ska söka information, dokumentera, utforska, leta bilder, pro-

jicera bilder, med mera. En stor fördel är att det går snabbt att leta fram information via 

lärplattan, och att upptäcka andra miljöer - som i reseprojektet där de besökte Amazo-

nas. 

När barnen använder appar i en producentroll, som till exempel i Stop Motion och Po-

kémon Go, så utvecklas ett lärande inom flera områden som språk, kommunikation, 

samarbete, källkritik, matematik och då stimuleras fantasi och kreativitet. Barnen har 

tillgång till lärplattan varje dag, säger informanten Lisa, för att starta upp något arbete 
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eller så försöker man integrera det i något projekt under dagen. De gånger som man 

stoppar är när något barn vill börja strax innan lunch.   

De digitala kompetenser hos barnen som informanterna har sett är att de vet att de kan 

nå information via lärplattan, även de yngre barnen kan fråga efter vissa sånger. Källkri-

tik är något som informanterna nämner - barnen har blivit mer källkritiska efter att ha 

fått erfarenhet från egen filmproduktion. De visar att de kan ifrågasätta saker de ser i 

andra medier. Barnen är också duktiga på att kommunicera och samarbeta för att lösa 

problem tillsammans, något som de måste göra när de programmerar, både i den digitala 

och i den fysiska världen. Informanterna har sett en förändring i hur barn använder tek-

niken – på senare år är även de allra yngsta bekanta med hur en lärplatta kan användas. 

Slutligen anser informanterna att digital kompetens är att kunna använda tekniken i en 

producentroll, vilket de också till stor del gör på förskolan. 

 

8 Analys 
Analysen har delats in i tre rubriker; Digitala verktyg och appar som artefakter, Pedago-

giska möjligheter med digitala verktyg och appar och Förskollärarnas uppfattning om 

digitala verktygs påverkan på barns lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

8.1 Digitala verktyg och appar som artefakter 
Fysiska redskap, vilka också kan benämnas artefakter som beskrivits ovan, har en avgö-

rande betydelse för hur vi människor lär och samspelar med varandra och med vår om-

värld, enligt den sociokulturella teorin. Redskapen medierar omvärlden för oss. Som 

också påpekats tidigare, så kan artefakter ha både fysiska och intellektuella sidor, det 

vill säga i artefakter i form av appar har mycket av mänskligt tänkande och vetande 

byggts in, exempelvis kartor i Pokémon Go eller hur en animerad film görs, som i Stop 

Motion. Användaren behöver bara en kort introduktion för att kunna använda den utan 

att helt förstå hur appen fungerar. 

 

Många barn idag växer upp i kulturer som präglas av deltagande och där olika medier 

spelar en stor roll för identitetsskapande och lärande. De får många olika upplevelser av 

att kommunicera och tänka i sådana miljöer (Säljö 2017). Den digitala tekniken inbjuder 

till interaktion mellan människa och teknik på ett annorlunda sätt än tidigare. Det går till 

exempel att kommunicera även om man inte befinner på samma fysiska plats, som till 

exempel via Skype eller textmeddelanden. 

 

På förskolan har barnen arbetat relativt självständigt med att producera film med hjälp 

av greenscreen-appar, StopMotion, och iMovie. Vi tolkar det som att dessa artefakter 

kan användas för att genomföra komplicerade aktiviteter utan att barnen har en djupare 

kunskap eller förståelse för hur film skapas. Förutom att det rent praktiskt är bra att arte-

fakterna är så användarvänliga så är det också teoretiskt intressant. Istället för att kon-

centrera sig på själva tekniken så kan barnen istället fokusera på att lära sig om fenome-

net filmproduktion. Apparna har en medierande funktion när barnen förstår och tolkar 

processen som hjälper barnen att uppnå målet - att producera en film.  Samtidigt har 

resultatet visat att barnen, när de använt sig av artefakterna fått en annan kunskap, näm-

ligen genom att ha arbetat med apparna så har de också blivit mer källkritiska när det ser 

på andra medier. Informanterna ger uttryck för att vilja skapa en medvetenhet hos bar-

nen om att artefakterna inte lever ett eget liv, tvärtom säger de sig vilja att barnen ska 

förstå att någonstans bakom tekniken och informationen finns människor som har be-

stämt hur det ska se ut. Inte minst kan det ha betydelse för nutidens barn som så att säga 
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”föds in tekniken”, som en av informanterna uttrycker det. Barnen ser den digitala tek-

niken som helt naturlig, något som alltid har funnits där. Det kan vara av den anledning-

en som pedagogerna vill att barnen ska förstå att det är människor som har skapat och 

utformat artefakterna. 

 

När barnen fick uppleva projicerade bilder på monstersagan, så ser vi att det skapades 

ett sammanhang där en social praktik kunde uppstå genom att flera barn kunde samspela 

och utforska det som visades. Små barn kommunicerar med sina kroppar, gemensamt 

utforskade de bilden/berättelsen om monstret genom att tillsammans hoppa på dess 

mage. Någon kanske började hoppa och leken smittade av sig, en ny väg för berättande 

hade skapats. Med artefakten projektorn som medierande redskap kunde ett socialt utby-

te mellan barnen ske. Projektorns medierande funktion består i dess kapacitet att utgöra 

en plattform utifrån vilken barnen kunde konstruera ett socialt utbyte. Projektorn produ-

cerar bilder i rummet och utifrån dessa skapar barnen ett gemensamt berättande. Projek-

torn fungerar därför lite som ett symboliskt system, eller ett språk. Språk och symbolis-

ka system utgör en konkret plattform eller ett underlag för de individer som är involve-

rade i den språkliga praktiken. Men, utifrån en språklig plattform kan ofta talare skapa 

andra typer av språkspel (som till exempel, slang), genom olika typer av socialt utbyte. 

Därför kan vi säga att projektorn fungerar som ett språk eller ett symboliskt system för 

dessa barn. 

 

Likaså skapades ett socialt och pedagogiskt sammanhang runt appen Pokémon Go med 

hjälp av pedagogerna, med kommunikation, problemlösning och tillfällen att undersöka 

matematiska begrepp. Pedagogerna designade lärmiljön så att en social praktik skapades 

runt appen. De utforskade tillsammans hur långt det känns att gå olika sträckor, de räk-

nade candys och det gavs tillfällen till reflektion, problemlösning och att barnen ställde 

frågor. Appen i sig uppmanar inte till dessa aktiviteter utan det möjliggjordes genom 

pedagogernas didaktiska val. Även i detta fall fungerar appen som en plattform eller ett 

underlag där pedagogerna kunde skapa olika typer av sociala utbyten. 

 
8.2 Pedagogiska möjligheter med digitala verktyg och appar 
I intervjun har informanterna vid upprepade tillfällen poängterat att digitala verktyg ska 

ses som ett komplement till den fysiska världen, det digitala kan bredda och fördjupa, 

men inte ersätta andra pedagogiska aktiviteter. Exempelvis nämner de matematik, språk, 

bokläsning, olika former av skapande, byggande och att reflektera tillsammans. 

 

Många appar har ett pedagogiskt syfte och för att en app ska stimulera till lärande behö-

ver den vara utformad så att barnen förstår den; det ska vara en blandning mellan läran-

de, spel och övning (Petersen 2015). Appar kan möjliggöra ett brett lärande när de er-

bjuder ett multimodalt teckensystem, vilket innebär kommunikation med olika tecken-

system som tal, skrift, bilder, ljud och gester. När en app uppfyller de kriterierna kan 

den också stimulera till ett socialt lärande som turtagning, lyssna in och ta hänsyn, för-

utom problemlösning, språk, matematik med mera, anser vi. Appar som möjliggör att 

barnen blir producenter, istället för konsumenter, där de bara följer i förhand givna steg, 

ofta med någon form av belöning innan nästa steg, är något som flera författare menar 

gynnar barns lärprocesser (Petersen 2015; Säljö 2017).  

 

Vår tolkning är att pedagogerna försöker skapa en social praktik runtomkring de digitala 

verktygen och apparna där ett lärande kan ske på liknande sätt som i alla sociala prakti-

ker, enligt den sociokulturella teorin. De olika digitala redskapen och apparna medierar 

omvärlden för barnen när de tolkar och förstår aktiviteterna, men det räcker inte med 
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bara artefakterna i sig, i hög grad är det pedagogerna som möjliggör en flexibilitet i an-

vändandet, speciellt med de appar som i sig själva inte medger så mycket flexibilitet när 

barnet interagerar med dem (exempelvis Pokémon Go). Lärande i sociokulturell mening 

sker alltid i en social kontext och inte med enbart objekt. För att lärande ska kunna ut-

vecklas krävs att det finns någon där med lite mer kunnande och erfarenhet, det vill säga 

någon som kan utmana den närmaste utvecklingszonen. Vi har sett exempel på det i 

resultatet, exempelvis när pedagogerna tagit till vara barnens intresse för att leta Poké-

monfigurer och fört in utmaningar i matematik i aktiviteterna. Resultatet visar att ett 

lärande i både matematik och geografi kunde möjliggöras beroende på hur pedagogerna 

valde att använda appen Pokémon Go. Genom att designa miljön runt appen så att det 

uppstod en social praktik där deltagarna behövde samarbeta och lösa problem för att ta 

sig till Pokémonfigurerna så stimulerades kommunikations- och samarbetsförmågan. 

Barnen fick också bekanta sig med rumsliga och matematiska begrepp och fick möjlig-

het att utveckla förståelse för avstånd, rum, läge och riktning när barn och pedagoger 

diskuterade och gemensamt provade att gå olika sträckor och räkna hur många gånger 

de behövde gå över en fotbollsplan för att förstå till exempel hur långt en kilometer är.     

 

Trots att lärplattan kanske är det viktigaste digitala verktyget så är en kritik som har 

blivit synlig i det empiriska materialet lärplattans storlek. Den begränsade ytan leder till 

att inte så många barn kan se och ta del av det som blir synligt på skärmen. Projektorn 

förstärker lärplattans möjligheter. Informanten Paul menar att det är en av anledningarna 

till att de använder projektorer - för att möjliggöra att fler barn kan vara delaktiga vilket 

också stimulerar samspelet bland barnen - som flera citat i resultatet har belyst. Det tol-

kar vi som att pedagogerna betonar det sociala samspelet som betydande för lärandet. 

 

I appar som Stop Motion och greenscreenappar är det lätt för barnen att skapa sina all-

deles egna filmer med olika handling, karaktärer och scenografi.  Skapandeprocessen 

gynnas av att barnen är flera i rollbesättning och uppbyggnad av berättelsen, vilket sti-

mulerar till samarbete och att de använder sig av varandras kompetenser. Det har också 

informanternas utsagor visat. De pedagogiska möjligheter vi ser är att barnen kan an-

vända sin fantasi och skapa och redigera med både sig själva i rollerna och med exem-

pelvis leksaksfigurer eller tecknade figurer. Barnen får erfarenheter av att bygga en be-

rättelse med början, mitten och avslut. Alla delar i skapandet av filmen görs direkt i 

appen. Barnen kan agera själva, redigera, och lägga till ljud, vilket gör att de får en för-

ståelse för hur en film görs och även hur vissa filmtrick blir till. Förståelsen gör att det 

blir lättare för barnen att inta en kritisk hållning till andra medier som de konsumerar, 

något som också framkom i intervjun. Exempelvis berättar Paul om hur arbetet med att 

skapa film har gjort barnen källkritiska när de upptäcker att de kan skapa bakgrundsmil-

jöer som exempelvis rymden, som de medverkar i fast de inte har varit där. Det har gjort 

att barnen har börjat fundera och reflektera kring andra filmer och ser till detaljer mer än 

tidigare.  Med sociokulturella termer kan man se det som att barnen med hjälp av appen 

medierar sin omvärld. Via appen kommer barnen i kontakt med aktiviteten och blir en 

del av, och förstår och tolkar fenomenet filmskapande. Vi kan säga att barnen hanterar 

omvärlden med hjälp av artefakten. 

 

Våra observationer av appen Stop Motion stämmer överens med det vi sett i tidigare 

forskning av Petersen (2015) angående agency och affordance. En viktig egenskap hos 

appen är nämligen att den erbjuder barnen att agera på egen hand utan att behöva ta 

hjälp av en pedagog för att komma vidare - det är det som är agency. Appen erbjuder 

affordance i och med att den möjliggör för barnen att bli producenter då de kan kom-

municera med olika teckensystem som till exempel röster, gester, bilder och ljud. Den 
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ger även möjligheter för barn att våga prova, att upptäcka att de kan, vilket kan stärka 

självkänslan, som vi ser det. Det kan också vara spännande att se och höra sig själv på 

film, att våga ta plats och synas och höras. Om skapandet upplevs som lustfyllt kan det 

även stimulera att uttrycka sig på fler sätt, som att skriva, måla, rita, skapa musik, och 

forma i andra material. Allt detta sammantaget gör att appen kan locka till ett lustfyllt 

lärande och undersökande.  

   

8.3 Förskollärarnas uppfattning om digitala verktygs påverkan på 
barns lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
I intervjun ges exempel på att de digitala verktygen och apparna har varit viktiga på 

förskolan för barnen att samspela och samarbeta kring, som när de producerar film, pro-

grammerar robotar, söker information med mera. Vi har också sett hur en app som Po-

kémon Go har använts på ett pedagogiskt sätt för att kopplas ihop med matematik - det 

vill säga pedagogerna har på ett uppfinningsrikt sätt med hjälp av appen fått barnen att 

börja reflektera kring och undersöka matematiska begrepp - förutom att söka Pokémons, 

som var det egentliga syftet med appen. Appen har också använts för att reflektera kring 

källkritik, som i fallet med den rosa kattstatyn som inte fanns där den borde ha funnits. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra och med kul-

turella verktyg, därför kan det ses som viktigt och betydelsefullt vilken pedagogisk 

grundsyn pedagoger har för att möjliggöra ett lärande med digitala verktyg. Några av 

citaten illustrerar hur pedagogerna ser på barnet som en social aktör som är medskapare 

i det lärande som sker, och att digitala verktyg i viss mån har medverkat till att utjämna 

relationen mellan vuxen och barn i en mer jämbördig aspekt. Det kan ju även vara så att 

barnen kan mer än de vuxna, vilket bland andra Säljö (2017) skriver. Barnen är redan 

vana användare av digitala verktyg och har en vana att använda dem redan från tidig 

ålder som har påpekats tidigare. Enligt Säljö utjämnar barnens digitala kompetenser 

relationen mellan elever och lärare och det är något som kan bli en utmaning för dagens 

skolsystem. Säljö skriver också att den nya teknologin har en potential i att transformera 

samarbetskontexten i en mer utjämnande aspekt, men det är inget som sker med auto-

matik. Det beror på lärarnas vilja att använda sådana resurser och i vilken pedagogisk 

miljö det görs (a.a.).  

 

9 Diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras undersökningens resultat och analys samt förs en 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring konsekvenser för försko-

lepraktiken. 

 

9.1 Resultat utifrån studiens frågeställningar 
Den första frågeställningen var hur förskollärarna ser på hur digitala verktyg och appar 

kan påverka barns lärande. Våra resultat pekar på att de intervjuade förskollärarna anser 

att den digitala tekniken är något som breddar och fördjupar när den används som kom-

plement till andra pedagogiska aktiviteter. Pedagogerna har reflekterat kring vilka appar 

som ska finnas utifrån ett pedagogiskt syfte och de används av barn och pedagoger i en 

social kontext på förskolan. Barnen har tillgång till lärplattorna varje dag i olika projekt. 

Vår tolkning utifrån analysen är att när pedagogerna använder verktygen i verksamheten 

på ett genomtänkt sätt, samt när barn har daglig tillgång till verktygen så stimuleras lär-

processerna. Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärande alltid utifrån erfaren-

heter av, eller direkt i ett socialt sammanhang. Dessutom använder sig människan av 
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kulturella redskap som medierar omvärlden för henne. Flera exempel på betydelsen av 

samspel och användande av kulturella redskap för lärande har visat sig i resultaten. I 

denna studie har vi sett att det kan uppstå en social praktik med projektorn som medie-

rande redskap, så att det kunde konstrueras ett socialt utbyte mellan barnen. Projicering 

av bilder möjliggör att fler barn kan delta i en gemensam aktivitet som exempelvis sa-

goläsning eller skapande aktiviteter som målning. Andra artefakter, som robotar och 

appar för filmskapande, har gjort att det uppstått en social praktik kring artefakten där 

kommunikation i form av problemlösning och skapande processer uppstått bland bar-

nen. Samspelet bidrar till ett lärande hos barn när den som har lite mer erfarenhet kan 

hjälpa den som inte kan lika mycket, som i exemplet med filmskapande i blandade ål-

dersgrupper. Här ser pedagogerna ett tillfälle till att barn kan få stöd i sin utvecklings-

zon av de mer kompetenta barnen.  

 

I frågeställning två har vi frågat oss vilket kunnande hos barnen det är som förskollärar-

na anser är viktigt för barnen att ha för att kunna möta samhällets ökade krav på digital 

kompetens. I bakgrunden (kap1.1) framkom det att digital kompetens är en nyckelkom-

petens i det livslånga lärandet som bland annat innebär att kunna säkert och kritiskt an-

vända den digitala tekniken (Europakommissionen 2007). Vi har tolkat datamaterialet 

och därefter försökt synliggöra vad några av dessa kompetenser skulle kunna vara enligt 

informanterna. Som framgår av kap 7.2 så har de pratat om informationsinhämtning, 

förmåga att vara källkritisk, problemlösning, förmåga att hantera digital teknik samt 

poängterat vikten av att kunna inta en producentroll istället för att bara konsumera tek-

niken.  

 

Vår tolkning av resultatet och analysen av studiens data blir att de av oss intervjuade 

lärarna anser att det är viktigt att inkludera digitala verktyg och appar i förskoleverk-

samheten dagligen. Det görs för att de anser att barnens lärande i sociala och pedago-

giska aktiviteter då stimuleras, breddas och fördjupas. De verkar använda den digitala 

tekniken på ett medvetet sätt som tyder på att de reflekterat mycket kring de här frågor-

na. På den av oss besökta förskolan stimuleras barnen i sitt lärande av de digitala verk-

tygen och de appar som används, samt får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. 

 

Vi tror att den tolkning vi gjort är den mest trovärdiga utifrån det datamaterial som vi 

har samlat in. Trovärdigheten i tolkningen av våra resultat har vi försökt styrka genom 

att ta med så många citat som möjligt från intervjun. Därmed har vi redovisat för största 

delen av de data vi har. På så sätt minskar möjligheten att det finns data som inte redo-

visats och som motsäger de tolkningar vi gjort. De delar vi inte redovisat för har vi inte 

tagit med på grund av att de varit irrelevanta för våra forskningsfrågor. Ett exempel är 

vårdnadshavares inställning till IKT-profilen, som informanten Paul talar om: 

Som du säger här det digitala…att man använder dom som verktyg. Jag minns att 

när jag började här så hade jag flera vårdnadshavare som ifrågasatte IKT-profilen. 

Dom trodde att väldigt mycket spelappar, när vi då visade att vi använde iPaden 

för att skanna QR-koder och för att skypa med varandra…så småningom förstod 

dom hur vi använde IKT för att  främja lärandet och att det blir ett verktyg. (Paul)  

 

9.2 Konsekvenser för förskolepraktiken 
Något som har blivit tydligt i denna uppsats är hur barn och pedagoger tillsammans an-

vänder de digitala verktygen som artefakter för att samarbeta och samspela kring. Peda-

gogerna visar på en medvetenhet om att barn har vana, intresse och erfarenhet av att 

använda digital teknik även under den tid som de inte tillbringar på förskolan. De har 

reflekterat över hur de kan använda verktygen och designat miljön så att de används på 
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ett pedagogiskt sätt som stimulerar till lärande. De har också reflekterat kring uppdraget 

i förskolans läroplan där det tydligt skrivs ut att multimedia och informationsteknik ska 

erbjudas barnen som ett sätt att kommunicera via och uttrycka sig med. Uppdraget ska 

dessutom ytterligare förstärkas av nya skrivningar i läroplanerna för både skola och för-

skola. 

 

Människors lärande och tänkande anpassas till den av oss designade miljön, enligt det 

sociokulturella perspektivet, och förskolemiljön kommer knappast kunna undgå att på-

verkas av den ständigt pågående tekniska utvecklingen. Om tekniken anpassas till den 

kontext som förskolan är på ett pedagogiskt medvetet sätt kan den stimulera barnen till 

ett utökat lärande, som vi ser det. För att kunna skapa och designa miljöer som stimule-

rar till lärande behöver pedagogerna ha en viss förtrogenhet med de olika verktygen 

som används. Därför menar vi att det krävs pedagoger som är engagerade och medvetna 

om hur digitala verktyg kan påverka barns lärande i förskolan, dels för att ta till sig kun-

skaper i handhavandet, men även för att utveckla barns olika kompetenser som samar-

betsförmåga, nyfikenhet och lust. 

Vi har i uppsatsen uppmärksammat hur utformandet av apparna påverkar möjligheten 

till användande - om de gör barnet till konsument eller producent. I förskolepraktiken 

bör därför pedagoger reflektera kring vad de begreppen står för. Det bör också finnas 

flera möjligheter att använda appen, den ska vara lätt att förstå även för den som inte är 

läskunnig. Vi har blivit medvetna om att barn behöver få både fysiska (eller konkreta) 

och digitala (eller abstrakta) upplevelser när de utforskar olika fenomen. Pedagogerna 

behöver därför ha en medvetenhet om det. 

För att förskolebarn ska ha möjlighet att utveckla digital kompetens behöver det finnas 

digitala verktyg så att flera barn kan använda dem samtidigt, vilket är stimulerande för 

samspelet. De behöver också vara tillgängliga för barnen varje dag. Det innebär att 

verksamheterna behöver satsa resurser på att köpa in digitala verktyg.  

Vi tror att alla förskolor bör ha någon form av IKT-plan för att tydliggöra mål och av-

sikter med de digitala satsningar som görs, så att all personal får en gemensam plattform 

att stå på för vidare reflektioner i arbetslagen. Troligen behövs också mycket utbild-

ningsinsatser inom området.  

Vad tror vi då om framtida forskningsfrågor inom ämnet för denna uppsats? Då den 

tekniska utvecklingen bara går fortare och fortare och har fått en sådan avsevärd roll i 

nästan alla sociala aktiviteter, i våra liv och i samhället i stort ger det nya utmaningar för 

förskolan som en del i det livslånga lärandet. Vi har varit inne på hur digitala verktyg 

kan integreras i förskolans kontext, men det behövs mer forskning kring det. Verktygen 

i sig själva kommer inte förbättra lärmiljöerna utan de behöver integreras på ett pedago-

giskt sätt i enlighet med våra styrdokument. Även de negativa konsekvenserna måste 

synliggöras. En sådan fråga är till exempel etiken kring hur verktygen och program-

varorna ska användas så att barnen lär sig ett förhållningssätt som är hållbart för framti-

den. Inte minst med tanke på hur vanligt det har blivit med nätmobbning och andra 

kränkande handlingar som sker bland både unga och vuxna idag, så behöver förskolan 

ta sitt ansvar i den frågan. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor: 

Berätta lite om er själva och era roller här på förskolan 

Arbetsplats 

Antal år som förskollärare 

Frågeställning 1: Hur ser förskollärarna på hur digitala verktyg kan påverka 

barns lärande? 

1) Hur kan användandet av digitala verktyg och medier gynna lärprocesserna? Vilka 

lärprocesser kan ni märka sätts igång hos barnen? 

2) Hur tänker ni kring samspelet och samlärandet i barngruppen när ni använder er av 

digitala verktyg och medier? Vilka lärmiljöer vill ni skapa? 

3) Hur tänker ni kring relationen barn och vuxen i aktiviteter när ni använder digitala 

verktyg och medier? Finns det några skillnader i den relationen om man jämför med 

mer traditionella aktiviteter? I så fall vilka? 

Frågeställning 2: Vilket kunnande hos barnen är det som förskollärarna anser är 

viktigt att ha för att kunna möta samhällets krav på digital kompetens? 

1) Vad innebär det för dig/er att barn har och ska ges möjlighet att utveckla digital 

kompetens? Hur kan en sådan kompetens se ut? 

2) Om ni söker information tillsammans med barnen, vad är det i så fall ni söker efter 

för typ av information? Pratar ni med barnen om källkritik, alltså värdering av digital 

information? I så fall, hur gör ni det?" 

3) Hur kan problemlösning genom digitala verktyg övas? 

4) Hur ser ni på hur användandet av digitala verktyg kan stimulera skapande och kreati-

vitet hos barnen? 

5) Etiken kring när ni fotograferar, filmar osv. Hur arbetar ni med det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Informationsbrev/Samtyckesformulär 

Hej!                                    2017-05-31 

 

Vi heter Ylva Alftberg och Carina Westerlund och studerar näst sista terminen på för-

skollärarprogrammet, distans, på Linnéuniversitetet. Vi avslutar vår utbildning med ett 

självständigt arbete där vi är tacksamma för din medverkan. Uppsatsens syfte är att öka 

kunskapen om hur pedagoger på en IKT- pilotförskola använder digitala verktyg och 

medier i pedagogiskt syfte. Vi vill även undersöka vilket kunnande hos barnen det är 

som pedagogerna anser är viktigt för barnen att ha för att kunna möta samhällets krav på 

digital kompetens. Studiens resultat kan förhoppningsvis komma att stimulera andra 

förskoleverksamheter i sin digitala utveckling.  

 

Anledningen till vårt intresse för detta område är att vi fick kunskap om att Skolverket 

har fått direktiv att komma med förslag till nya skrivningar i läroplanerna för förskola 

och skola där den digitala kompetensen betonas. 

 

Tanken är att du har möjlighet att delta i en gruppintervju där vi ställer frågor som vi 

förberett och där era svar avgör vilka följdfrågor som ställs. Intervjun beräknas ta högst 

1,5 timme och genomförs på din förskola. För att vi i studien ska kunna ge en korrekt 

bild av den information du ger oss önskar vi få din tillåtelse att spela in intervjun. 

 

Vi följer de forskningsetiska principerna. Dessa innebär följande; ditt deltagande är fri-

villigt, du kan avbryta intervjun om du vill, uppgifter om din medverkan kommer att 

behandlas konfidentiellt (namn, arbetsplats och andra data som kan påvisa din identitet 

kommer inte att redovisas). Du har rätt att även vid ett senare tillfälle dra dig ur din 

medverkan i undersökningen om du skulle önska det. Inspelningen av intervjun kommer 

förvaras på ett säkert sätt och obehöriga kommer inte ha tillgång till materialet. Inspel-

ningen kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Datamaterialet kommer 

endast användas i uppsatsen. 

 

 

 

 

Jag samtycker till att medverka i intervjun: 

 

Namn:_____________________________________  

 

Ort:_______________________________________ 

 

Datum:____________________________________ 

Med vänlig hälsning  

 

Ylva Alftberg, Mail: ya222bi@student.lnu.se och  

Carina Westerlund, Mail: cw222fj@student.lnu.se                                           

Handledare: Corrado Matta, Mail: corrado.matta@lnu.se 

Kursansvarig: Barbro Gustafsson, Mail: barbro.gustafsson@lnu.se 
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Bilaga C Europeiska kommissionen. Nyckelkompetenser för livslångt 
lärande - en europeisk referensram 

 

1. Kommunikation på modersmålet: förmågan att i både tal och skrift uttrycka och 

tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter. 

2. Kommunikation på ett främmande språk: som ovan, men innefattar även förmed-

lingskompetens (d.v.s. att sammanfatta, parafrasera, tolka eller översätta) och inter-

kulturell förståelse. 

3. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens: goda räknekunskaper, en för-

ståelse av naturens värld och förmåga att tillämpa kunskap och teknik på uppfattade 

mänskliga behov (t.ex. medicin, transport eller kommunikation). 

4. Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommuni-

kationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. 

5. Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller 

i grupp. 

6. Social och medborgerlig kompetens: förmåga att delta ändamålsenligt och kon-

struktivt i sitt sociala liv och arbetsliv och engagera sig i aktiv och demokratisk del-

aktighet, i synnerhet i samhällen med allt större mångfald. 

7. Initiativförmåga och företagaranda: förmågan att omsätta idéer i handling genom 

kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera pro-

jekt. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer: förmågan att uppskatta den 

kreativa betydelsen av idéer, upplevelser och känslor i ett antal medier, t.ex. musik, 

litteratur, visuell konst och scenkonst. 

 


