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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder IKT som 
pedagogiskt verktyg i barngrupp i förskolan. Vidare syftar studien till att 
undersöka förskollärares förhållningssätt till IKT samt i vilken utsträckning de 
anser det viktigt att skapa möjligheter för barn att använda IKT i förskolan. I 
studien undersöks även förskollärares uppfattning av eventuella pedagogiska 
vinster med samt hinder för användande av IKT. Studien är av kvalitativ art och 
datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med tio 
förskollärare verksamma inom en mellanstor kommun i Sverige. Resultatet 
visar att det finns en generell uppfattning om att det är viktigt att barn i 
förskolan får möta och använda sig av IKT för att utveckla sin digitala 
kompetens samt att IKT är ett användbart verktyg för att främja barns 
utveckling och lärande inom olika områden. Vidare synliggör resultatet att det 
finns vissa hinder som försvårar användande av IKT i förskolan. En slutsats är 
att IKT i förskolan används på olika vis och i olika stor utsträckning beroende 
på faktorer som förskollärares förhållningssätt till IKT samt tillgång till teknisk 
utrustning. 
______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Den digitala utvecklingen i vårt samhälle går i rask takt framåt och dess vardag med 
tillhörande göromål präglas alltmer av digitalisering. Alla barn växer upp i olika 
hemmiljöer med olika förutsättningar där deras möjlighet att ta del av informations- 
och kommunikationsteknologi (IKT) således kan skilja sig åt i stor utsträckning. 
Faktorer såsom klass, kön, etnicitet samt generationstillhörighet kan påverka 
förutsättningarna och skapar vad Kress (2003) beskriver som digitala klyftor, vilka 
uppstår när individers möjligheter att tillägna sig digital kompetens skiljer sig åt.  Ett 
av förskolans uppdrag är att skapa förutsättningar för barn att fungera väl i ett 
samhälle som utmärks av en snabb förändringstakt och ett stort informationsflöde 
genom att stödja deras utveckling gällande förmåga att kommunicera, samarbeta 
samt söka ny kunskap (Skolverket, 2011). Kunskap om IKT krävs idag, som 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) belyser, av samhället och många av dess 
instanser och utgör en förutsättning för att individen ska kunna fungera på ett 
tillfredsställande vis som såväl skolelev som samhällsmedborgare. I linje med detta 
beskrivs digital kompetens av Europaparlamentet (2006) som en nyckelkompetens 
nödvändig för att individen ska kunna ingå i ett samhälle karaktäriserat av en hög 
digital utvecklingstakt. Med avstamp i ovanstående vill vi mena att förskolan, där 84 
procent av alla 1-5 åringar är inskrivna (Skolverket, 2014), har ett viktigt uppdrag 
gällande att möjliggöra användande av IKT för samtliga barn. 

IKT är en del av många barns liv, dock långt ifrån allas som beskrivits ovan, och 
många av dem hanterar såväl mobiltelefoner som lärplattor och datorer med lätthet. 
Våra egna erfarenheter inom förskolan vittnar dock om att det, oavsett omfattning av 
barns kunskap och erfarenheter av digitala verktyg, finns ett stort intresse för att 
använda sig av dessa. Att förskolans verksamhet ska utgå från barns behov, intressen 
och erfarenheter (Skolverket, 2011) argumenterar tillsammans med problematiken 
kring barns olika förutsättningar för vikten av att göra plats i förskolan för barns 
utforskande och kunskapande kring IKT.  

Utifrån denna bakgrund finner vi det intressant och värdefullt, ur ett personligt och 
inte minst ett samhälleligt perspektiv med tanke på den accelererande digitala 
utvecklingen, att undersöka hur användande av IKT i barngrupp i förskolan ser ut i 
realiteten. Studien syftar till att synliggöra och exemplifiera olika sätt att arbeta med 
IKT som pedagogiskt verktyg samt eventuella hinder som kan försvåra detta. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder IKT som 
pedagogiskt verktyg i barngrupp i förskolan samt förskollärares förhållningssätt till 
IKT.  Studien utgår från följande forskningsfrågor:  

 På vilka sätt använder förskollärare IKT som pedagogiskt verktyg i barngrupp 
på förskolan?  

 Hur viktigt är det för förskollärare att barn får använda IKT i förskolan och 
kan några pedagogiska vinster ses med detta?  

 Vilka eventuella hinder för användande av IKT i barngrupp i förskolan 
upplever förskollärare?  
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1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt kommer en kort presentation att ges av disponeringen av uppsatsen 
utifrån dess rubriker. 

Under rubriken begreppsdefinitioner kommer för uppsatsen relevanta begrepp och 
nyckelord att presenteras och förklaras. I bakgrundsdelen redogörs via relevant 
litteratur för det teoretiska perspektiv som valts som analysfilter för studiens 
insamlade data. Vidare presenteras läroplan för förskolan samt tidigare forskning 
kring studiens forskningsområde via vetenskapliga artiklar samt en 
doktorsavhandling. Metodkapitlet beskriver val och motivering av metod för studien 
samt tillvägagångssätt och överväganden gällande urval av respondenter. Vidare 
beskrivs här hur data har samlats in respektive analyserats samt hur vi i samband 
med studien förhållit oss till de forskningsetiska principer som rekommenderas av 
Vetenskapsrådet (2011). Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet, pålitlighet 
samt överförbarhet. I resultatkapitlet presenteras insamlad data för att sedan tolkas 
och analyseras genom valt teoretiskt perspektiv samt med koppling till delar av 
uppsatsens presenterade forskning, styrdokument och litteratur under rubriken 
analys. I det avslutande diskussionskapitlet diskuteras undersökningens 
tillvägagångssätt och resultat i relation till syfte och forskningsfrågor. Slutligen 
presenteras slutsats, förslag på fortsatt forskning samt pedagogisk relevans. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

För att undvika missförstånd samt skapa förståelse för läsaren följer här ett avsnitt 
där de nyckelbegrepp som används i uppsatsen definieras. Dessa begrepp är: IKT, 
lärplatta, app samt digital kompetens. Begreppen verktyg och redskap kommer i 
relation till IKT i texten att användas och framställas som synonyma med varandra. 

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknologi och innefattar 

enligt Rikstermbanken användande av dator och internet för informationshantering 

samt enligt egen definition användande av lärplatta och appar samt projektor, 

smartboard och penpal. Definitionen av lärplatta likställs med Rikstermbankens 

beskrivning av surfplatta vilken beskrivs som en mobil handdator med pekskärm 

samt med avancerade funktioner och möjlighet till uppkoppling mot internet. 

Lärplatta jämställs i denna studie även med i-pad. App är en förkortning av 

applikation och är enligt Nationalencyklopedins beskrivning ett datorprogram 

framtaget för att användas som tillämpning i praktiskt arbete inom ett visst område. 

Digital kompetens innebär kunskap samt förmåga att hantera 

informationssamhällets teknik i arbetsliv, på fritid och i kommunikationssyfte på ett 

säkert och kritiskt sätt. För detta krävs grundläggande IKT-färdigheter såsom 

förmåga att använda dator för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och 

utbyta information (Europaparlamentet, 2006). 
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik redogörs via relevant litteratur för studiens teoretiska utgångs-
punkt, läroplan för förskolan samt tidigare forskning inom valt forskningsområde. 
Inledningsvis presenteras hur sökning av forskningslitteraturen gått till. 

2.1 Databassökning 

Den forskning i form av artiklar och avhandlingar som använts i denna studie har 
sökts fram och hämtats genom databaserna ERIC EBSCOhost samt SWEPUB.  
Sökord som har använts i ERIC EBSCOhost är ”computer uses in education”, ”early 
childhood education” samt ”ICT or information technology or communication 
technology” vilka i kombination med varandra gav 117 träffar. Denna sökning 
resulterade i ett flertal artiklar med relevans för studien. Ytterligare sökord som 
använts är ”computer use”, ”preschool education”, ”preschool children” samt ”play” 
vilka tillsammans resulterade i ytterligare 42 träffar varav ett par relevanta för 
studien. Vid sökning i SWEPUB har sökorden ”computer use” och ”pre-school” 
använts tillsammans vilka gav sex träffar. En av de träffarna utgjordes av en 
doktorsavhandling inom valt forskningsområde vilken tillsammans med valda 
artiklar kommer att presenteras i kommande avsnitt. För att möjliggöra tillgång till 
nyare och aktuell forskning har publiceringsdatum begränsats till att omfatta 1995-
2015  vid sökning i ERIC EBSCOhost.   

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet vilket vi finner lämpligt att 
tolka våra data utifrån på grund av dess fokus på lärande genom socialt samspel samt 
användande av medierande artefakter, vilka i denna studie utgörs av 
informationsteknologiska redskap såsom lärplatta. De nyckelbegrepp inom 
perspektivet som anses relevanta för denna studie och som därmed kommer att 
användas är följande: artefakt, mediering, appropriering samt den proximala 
utvecklingszonen. Begreppens innebörd behandlas i avsnitt 2.3. 

2.3 Lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv  

Inom det sociokulturella perspektivet, med Vygotskij i spetsen, ses som Säljö (2010a) 
beskriver kommunikation och interaktion som nycklar till lärande och utveckling. 
Perspektivet lägger tonvikt vid betydelsen av det sociala samspelet och att det är 
genom social interaktion med andra människor som lärande och utveckling blir 
möjlig. Betydelsen av samspel med andra betonas då det skapar möjlighet att bli 
delaktig i kunskaper och erfarenheter. Kunskap uppfattas således som något som 
människan deltar i och inte som något som överförs människor emellan. Deltagande 
och samspel ses med andra ord som viktiga förutsättningar för kunskapsskapande 
(Säljö, 2010a). 

Människan använder sig i det vardagliga livet av en rad olika redskap. Enligt 
Vygotskij finns det två olika typer av redskap, fysiska och psykologiska. De fysiska 
redskapen, som är tillverkade föremål av människan, kallas även för artefakter och 
har stor betydelse för människans lärande och utveckling liksom för underlättande av 



4 

 

vardagliga göromål. Exempel på artefakter som vi idag använder mer eller mindre 
dagligen är datorer, telefoner, papper och penna. De psykologiska redskapen behöver 
människan för att kunna tänka och kommunicera. Språket beskrivs som det absolut 
viktigaste psykologiska redskapet men även redskap som siffersystem, alfabet och 
symboler, vilka alla är kulturellt betingade och utformade inom en bestämd 
socialisation, är betydelsefulla för människans tanke- och kommunikationsförmåga. 
Båda typerna av redskap behövs således för att människan ska kunna fungera väl i 
samhället samt lära och utvecklas (Säljö, 2010a, 2011). 

Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet vilket innebär att 
människor använder fysiska och psykologiska redskap för att förstå och agera i sin 
omvärld (Säljö, 2010a). Strandberg (2009) beskriver Vygotskijs uppfattning om att 
människan inte förstår sin omvärld direkt utan via medierande verktyg vilka står 
emellan människan och världen. Att vi uppfattar en bild av en figur med tre sidor som 
en triangel genom de system vi tillägnat oss via vår socialisering in i en viss kulturell 
gemenskap, exemplifierar mediering via ett psykologiskt redskap. Vad gäller 
mediering av fysiska redskap, eller artefakter, är pennan ett exempel vilken som 
bekant används för att skriva med (Säljö, 2010a). Mediering innebär således, som 
Strandberg (2009) sätter ord på, att ”människans relation till omvärlden är indirekt” 
(Strandberg, 2009, s. 201). 

För att beskriva och förstå lärande använder det sociokulturella perspektivet 
begreppet appropriering vilket innebär att människor gör sig bekanta med och lär sig 
använda fysiska (artefakter) och psykologiska redskap samt skapar en förståelse för 
hur de medierar världen (Säljö, 2010a, 2011). Individens förståelse för samt förmåga 
att använda sig av redskapen är en process som sker gradvis genom erfarenheter vilka 
ger fördjupad insikt i hur psykologiska redskap, som språkliga begrepp, och 
artefakter kan användas (Säljö, 2011). Appropriering som sker under barnets tidiga år 
är, som Säljö (2010a) beskriver, mycket viktig då det är under denna primära 
socialisation som barnets lärande av språk och förståelse för socialt samspel samt 
utvecklande av identitet grundas. 

Inom det sociokulturella perspektivet ses utveckling och lärande som ett naturligt 
tillstånd. Vygotskij menade att människan är under ständig utveckling då hen har 
möjlighet att appropriera kunskaper i alla typer av situationer. Lärande och 
utveckling ses som något som människor i alla åldrar ständigt ägnar sig åt och således 
inte som vigt till enbart barn och unga människor. Begreppet proximal 
utvecklingszon, vilket definieras som avståndet mellan det barnet klarar av att göra 
själv och det som barnet klarar av att göra med stöd av en mer kompetent kamrat 
eller vuxen, är nära sammankopplat med denna syn på lärande och utveckling (Säljö, 
2010a, 2011; Strandberg, 2009). Den proximala utvecklingszonen visar som Säljö 
(2011) beskriver med andra ord vart barnet är på väg och vad som utifrån hens 
kunskaper är inom relativt nära räckhåll. Genom att barnet använder sin egen 
kunskap samtidigt som hen tar del av mer avancerad kunskap via en vuxen eller mer 
kompetent kamrat möjliggörs skapande av nya erfarenheter och således ett utökat 
lärande. Socialt samspel och stöd från omgivningen ges därmed en mycket 
betydelsefull roll och erbjuder ett bibliotek av kunskap som barnet/individen kan 
”låna” eller imitera syftande till att appropriera olika redskap och utveckla djupare 
förståelse för dess funktioner samt hur dessa kan hanteras (Säljö, 2011). Det skulle 
kunna uttryckas som att barn gör saker innan de kan vilket som Strandberg (2009) 
beskriver är en flitigt använd lärstrategi hos barn.  
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2.4 IKT ur ett sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2009) belyser att IKT, som integrerats som en naturlig del i vår kultur 
och vårt samhälle, är en artefakt som bör vara tillgängligt för barn att appropriera och 
använda som medierande redskap i lärandesyfte. Vidare menar Strandberg (2009) 
att IKT erbjuder en lärmiljö som är spännande, tålmodig, rik på redskap samt 
utmanande för våra olika sinnen där barnen kan utveckla sitt lärande vilket redogörs 
för i följande citat: 

Det vi ser är nämligen (…) barnets förmåga att agera huvudet högre än vad det är, inom ramen 
för utvecklingszoner. Interaktionen med datorn är ett möte med ”a more clever peer”, datorn är 
helt enkelt en fiffig kompis som tålmodigt lånar ut sin (materialiserade) kompetens till den som 
vill vara med. (Strandberg, 2009, s. 94) 

Grundtanken inom det sociokulturella perspektivet att deltagande aktivitet kommer 
före vetande får stöd i det sätt barn använder sig av datorer och IKT då de använder 
sig av dessa redskap trots att de egentligen inte har kunskap om dem. Genom att 
prova sig fram och vara aktiva deltagare tillägnar de sig nya erfarenheter vilka i sin 
tur resulterar i kunskap och färdighet att hantera olika system (Strandberg, 2009).  

Strandberg (2009) beskriver vidare att barn ofta sitter tillsammans vid datorn och att 
den därmed utgör en kollektiv aktivitet med en ständigt pågående dialog mellan 
barnen. Det sociala samspelet möjliggör således att lära av varandra vilket öppnar 
upp för utveckling inom den proximala utvecklingszonen. 

2.5 IKT i läroplan för förskolan 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) är det styrdokument som anger riktlinjerna 
för hur förskoleverksamhet ska bedrivas. Läroplanen fungerar således som ett 
ramverk inom vilket varje förskola får utforma sin verksamhet utifrån sin tolkning av 
styrdokumentet. I läroplanen behandlas många olika områden med relevans för 
barns lärande och utveckling varav ett, betydelsefullt för denna studie, är IKT.  

Med motivering att vi lever i ett föränderligt samhälle med stort informationsflöde 
belyser läroplanen förskolans uppdrag att lägga grunden till barns förmåga att söka 
ny kunskap, kommunicera och samarbeta. Detta syftar till att barnen i ett 
framtidsperspektiv ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att kunna 
fungera väl inom samhällets gemensamma referensramar. Vidare har förskolan i 
uppdrag att skapa möjligheter för barn att via olika metoder skapa och kommunicera 
samt använda olika typer av material, däribland teknik. Barn ska ges möjlighet att 
utforska enkel teknik och deras nyfikenhet och förståelse för teknik ska tillvaratas och 
utmanas vidare. Förskolan ska främja barns utvecklande av intresse för samt förmåga 
att använda och förstå olika medier (Skolverket, 2011). I läroplanen beskrivs även att 
”multimedia och informationsteknik kan… användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning” (Skolverket, 2011, s. 7).  

I förhållande till andra områden har IKT enligt vår tolkning getts ett sparsamt 
utrymme i läroplanen och riktlinjerna för användande av IKT i förskolans 
verksamhet är därför inte särskilt uttömmande. Detta antar vi beror på att IKT är ett 
relativt nytt område för förskolan samt att användande av detsamma vid tidpunkten 
för läroplanens revidering inte var lika utbrett som det är idag. 
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2.6 Tidigare forskning om IKT som pedagogiskt verktyg 

Tillgången till forskning inom området IKT som pedagogiskt verktyg i förskolan är 
begränsad. Användbart material i form av artiklar och doktorsavhandlingar har varit 
en utmaning att finna vilket återspeglas i det relativt låga antal träffar som sökningar 
i sökmotorer genererade enligt tidigare redovisning. Den forskning som detta till 
trots hittats och funnits relevant i förhållande till studien kommer i följande avsnitt 
att presenteras under rubriker skapade utifrån studiens forskningsfrågor och syfte, 
för att ge en tydlig överblick över forskningsområdet.  

2.7 IKT som pedagogiskt verktyg i förskolan 

Forskning visar att IKT i förskolan kan användas för att stimulera och främja barns 
lärande inom olika områden, av såväl ämnesdidaktisk art som social sådan. Masoumi 
(2015) har genomfört en studie i Sverige baserad på intervjuer med samt 
observationer av förskollärare syftande till att undersöka hur IKT integreras i 
förskollärarnas verksamheter. Studiens resultat visar att lärplatta är det främst 
använda IKT-verktyget och att appar med pedagogiskt innehåll används för att 
utveckla barns lärande inom bland annat matematik, språk och logiskt tänkande 
(Masoumi, 2015). Sandberg (2002) beskriver via sin intervjustudie med förskollärare 
som respondenter att datorn kan användas på liknande vis för att genom olika 
program utveckla barns förmågor och färdigheter inom områden som språk och 
matematik. Även Bolstad (2004) belyser, på uppdrag av Nya Zeelands 
utbildningsdepartement i en litteraturstudie, datorns funktion som verktyg för att 
skapa lärandesituationer genom att barn tillsammans med kamrater och pedagoger 
använder den till att lyssna på sagor, spela spel samt måla och skriva. Bolstad (2004) 
beskriver att IKT även kan användas för att främja och underlätta lärande för barn 
med annan kulturell och språklig bakgrund. Masoumi (2015) resonerar utifrån sin 
studies resultat på liknande vis kring lärplattan vilken beskrivs kan användas för att 
via exempelvis appar och filmer, avsedda för detta ändamål, stimulera immigrerade 
barns språkinlärning. 

Datorn beskrivs också fungera som en betydelsefull resurs för barn med 
språksvårigheter då de som har svårt att uttrycka sig verbalt kan använda datorn för 
att uttrycka sig på alternativa sätt, exempelvis genom symboler och bilder (Sandberg, 
2002). Bolstad (2004) framhåller i likartad anda de förtjänster som IKT inrymmer 
för barn med särskilda inlärningsbehov då programvara av god kvalitet kan anpassas 
till det individuella barnets behov och därmed främja deras lärande och utveckling. 
Sandberg (2002) beskriver datorn på ett instämmande vis genom att liksom Stephen 
och Plowman (2003) framhålla dess inbyggda lockelse. Denna lockelse, menar 
Sandberg (2002), gör datorn till ett användbart verktyg för att motivera barn, inte 
minst de med koncentrationssvårigheter, att fokusera på ett lärandeobjekt som de 
kanske hade ratat om inte datorn varit involverad.  

Lärplatta och dator kan även användas för att främja socialt samspel och interaktion 
mellan barn. Genom att interagera med varandra kan barnen ”låna” kunskap av 
varandra och på så vis finna lösningar på olika problem som de ställs inför via 
exempelvis appar och andra program (Masoumi, 2015). Vidare erbjuder IKT, som 
Masoumi (2015) beskriver, möjligheter att skapa samspel och förståelse mellan barn 
från olika kulturer då lärplatta och dator kan användas som sökmotor för att hämta 
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information om barns olika ursprungsländer, deras kultur, språk och levnadssätt. 
Datorn är enligt Sandberg (2002) även en resurs som kan användas i förskolan för att 
utveckla barns digitala kompetens och förmåga att hantera teknisk utrustning, såsom 
att kunna starta ett program, hantera datamusen samt använda skrivaren. 

Utöver dessa användningsområden används IKT i förskolan även i underhållnings- 
samt sysselsättningssyfte genom exempelvis filmvisning via dator, lärplatta eller 
projektor (Masoumi, 2015). 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) resonerar i en vetenskaplig artikel kring 
IKT-användande i förskolan ur ett kvalitetsperspektiv. Deras slutsats är att datorer 
används som en resurs i det pedagogiska arbetet i betydligt större utsträckning i 
förskolor med hög kvalitet än i förskolor med låg kvalitet där de ofta tenderar att 
förbli oanvända. En viktig faktor för att datorn ska kunna integreras i verksamheten 
är dess placering. Datorn bör vara placerad på ett sätt som gör den lättillgänglig och 
som uppmuntrar till användande samt ha mjukvaruprogram och spelprogram 
installerade, utvalda för att passa verksamhetens syfte vilka barnen ska kunna 
använda på ett lekfullt och informativt vis. Spel på datorn uppfattas inte bara som 
underhållning utan som en form av lärandeprogram då de främjar utveckling av en 
rad färdigheter såsom hand-öga-koordination, beslutsfattande, läs- och skrivförmåga 
samt uppfattningsförmåga (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003).  

På vilket sätt och i vilken utsträckning IKT används i förskolan är troligtvis 
sammankopplat med pedagogers förhållningssätt till IKT, vilket via forskning 
exemplifieras i nästa avsnitt. 

2.8 Förskollärares förhållningssätt till IKT i förskolan och 
dess pedagogiska vinster 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) redogör för att pedagogers 
förhållningssätt till IKT har betydelse för barns möjlighet att lära och utvecklas via 
informationstekniska verktyg såsom lärplattor och datorer. Att pedagogerna har goda 
kunskaper om IKT samt har förmåga och kompetens att rikta barns uppmärksamhet 
mot tänkt lärandeobjekt är av stor vikt för att IKT ska kunna användas på ett 
pedagogiskt och meningsfullt sätt. Därför är det viktigt att personal inom förskolan 
erbjuds och genomgår kompetensutveckling för att på så vis kunna fungera som en 
guide för barns lärande genom IKT (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003).  

Ljung-Djärfs (2004) doktorsavhandling syftar till att undersöka hur datorn används i 
förskolans praktik samt synliggöra och diskutera det meningsskapande som den 
erbjuder. Studiens resultat visar att datorn visserligen är involverad i förskolornas 
verksamhet men att det finns en stor variation i hur den används. Ljung-Djärf (2004) 
beskriver variationen av förskolornas datoranvändande utifrån tre kategorier 
formulerade utifrån de olika förhållningssätt till datoranvändande som upptäckts i 
verksamheterna genom studien. Dessa kategorier, utformade av Ljung-Djärf (2004), 
utgörs av:  

1. Datorn är ett hot mot andra och viktigare aktiviteter - skyddande lärmiljö 

2. Datorn är ett tillgängligt val - stödjande lärmiljö 

3. Datorn är ett viktigt inslag i verksamheten - vägledande lärmiljö  
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Ljung-Djärf (2004) beskriver genom följande resonemang att barnens möjlighet att 
använda datorn är starkt beroende av den lärmiljö de ingår i vilket resulterar i 
varierade förutsättningar för barnen att utvecklas och lära med hjälp av datorn. I en 
skyddande lärmiljö ses datorn som en fritidsaktivitet där målet är att barnen ska ha 
något att göra samt lära sig turtagning. Användande av datorn är frivilligt och 
samvaron kring datorn är begränsad då det finns en strävan att barnen ska sitta 
själva vid den vilket motiveras av att endast den som ”äger” datatiden kan antas ha 
någon behållning av densamma och att barn runt omkring riskerar att störa eller ta 
över. Barnen har således i princip ingen möjlighet att lära med och av varandra. 
Barnen förväntas istället hantera datorn på egen hand och lämnas helt ensamma utan 
vare sig pedagoger eller kamrater som stöd och bollplank. Detta resulterar ofta i att 
barnet lämnar datorn när hen stöter på problem då det inte finns någon närvarande 
som kan hjälpa barnet att finna en lösning. Det som genomsyrar denna kategori av 
verksamhet är pedagogernas syn på datorn som ett hot mot andra aktiviteter såsom 
lek och spel i traditionell form. Därför uppmuntras inte datoranvändande utan 
kontrolleras och regleras istället kraftigt av förskollärarna gällande exempelvis tid 
och tillgång (Ljung-Djärf, 2004). 

I en stödjande lärmiljö är syftet med datoranvändning att fostra barnen till goda 
samhällsmedborgare som kan samarbeta, ta ansvar, hjälpas åt och komma överens. 
Deltagande i datoranvändande är frivilligt och samvaro och interaktion kring datorn 
uppmuntras där såväl pedagoger som kamrater ses som tillgångar. Detta skapar 
möjligheter att lära av och med varandra samt att genom den kollektiva kunskapen ta 
sig vidare i datorprogrammen. Pedagoger finns närvarande för att stötta barnen om 
så behövs vilket innebär att barnen inte behöver avsluta sin aktivitet vid datorn om de 
stöter på ett hinder utan tillsammans med en vuxen kan lösa problemet och fortsätta 
(Ljung-Djärf, 2004). 

I en vägledande lärmiljö ses datorn som en viktig del av verksamheten och 
datoranvändandet syftar till att ge barnen likvärdiga förutsättningar att lära och 
utvecklas med hjälp av dator. Denna lärmiljö kännetecknas av pedagogernas 
engagemang och angelägenhet att väcka intresse för datorn och dess 
användningsområden hos samtliga samt se till att alla barn får lika mycket tid vid 
datorn. Datoranvändandet uppmuntras och präglas av hög grad av interaktion såväl 
barn emellan som mellan barn och pedagoger. Datoranvändandet styrs och 
kontrolleras av pedagogerna i den mening att de väljer de program som barnen 
använder för att genom att anpassa svårighetsgrad i förhållande till barnens 
kunskaper skapa goda pedagogiska förutsättningar (Ljung-Djärf, 2004).  

Trots den varierande grad av datoranvändande som ges uttryck för i Ljung-Djärfs 
(2004) studie framkommer att deltagande pedagoger, främst de som är verksamma 
inom stödjande och vägledande lärmiljöer, kan se vinster med att använda IKT i 
förskolan. Bland annat anses det främjande för barns språkutveckling då de genom 
olika programvaror lär sig ord, begrepp och bokstäver. Andra förmågor som anses 
främjade av IKT är samarbetsförmåga samt ansvars- och initiativtagande vars 
utveckling menas ske genom samvaro och social interaktion kring datorn. Sandberg 
(2002) beskriver liknande vinster med datoranvändande genom att påvisa dess 
främjande effekt på barns utveckling och lärande inom olika områden.  

Barn beskrivs även utveckla sin digitala kompetens genom användande och 
hanterande av dator och dess teknik (Ljung-Djärf, 2004). Sandberg (2002) beskriver 
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hur datoranvändande i förskolan även bidrar till jämställdhet då det skapar möjlighet 
att ge barn, oavsett bakgrund och hemmiljö, samma förutsättningar att skapa 
kunskap kring användande av dator och dess mjukvara. Att möjliggöra barns 
skapande av jämlika kunskaper ses som Sandberg (2002) liksom Ljung-Djärf (2004) 
beskriver, viktigt för att skapa jämställdhet och likvärdiga förutsättningar för barns 
framtida utmaningar inom skolvärld och arbetsliv. 

I likhet med Ljung-Djärfs resultat (2004) visar studier gjorda av Masoumi (2015) och 
Sandberg (2002) att barns förmåga att samarbeta och komma överens utvecklas 
genom samspel kring exempelvis lärplatta eller dator. Masoumi (2015)  framhåller 
även främjad språkinlärning hos barn med icke-svenskt ursprung som en vinst 
sprungen ur användande av IKT och lyfter fram IKT som ett verktyg främjande för 
social inkludering. Innebörden i detta utgörs av att IKT kan användas för att 
synliggöra kulturella likheter och skillnader syftande till att öka förståelse, samspel 
och acceptans mellan barn från olika kulturer (Masoumi, 2015). 

Sandberg (2002) beskriver hur datorer både skrämmer och fascinerar förskollärare 
då det finns en osäkerhet kring hur datorns närvaro påverkar barnens andra 
aktiviteter. Det tycks finnas en särskild oro kring att datorn ska stjäla tid från barnens 
lek och att barnen ska tilltalas alltför mycket av tekniken och dess erbjudanden. Trots 
denna oro ges uttryck för ett övervägande positivt förhållningssätt till användande av 
dator i barngrupp. Samtidigt finns dock en distinkt uppfattning om att lärande 
genom lek är viktigare än lärande genom handhavande av dator, leken tillskrivs ett 
betydligt högre värde och ses således som överordnad datoranvändande (Sandberg, 
2002). I Masoumis (2015) studie återfinns vissa likheter. Trots ett dominerande 
positivt förhållningssätt till IKT hos förskollärarna kan en avvikande uppfattning 
urskiljas om att IKT är oviktigt för verksamheten och att det inte bör vara en del av 
förskolan. Detta motiveras av en uppfattning om att barn i förskolan ska lära i en 
naturlig kontext och använda ”riktigt” material samt att barn har tillgång till IKT 
hemma (Masoumi, 2015). Detta förhållningssätt kan jämföras med det som Ljung-
Djärf (2004) presenterar via kategori 1 som utgörs av en skyddande miljö där 
pedagogerna snarare motarbetar än främjar barns lust och vilja att använda IKT. 

Variationer i användande av IKT i förskolan kan utöver pedagogers förhållningssätt 
sannolikt sättas i sammanhang med vissa hinder vilket kommer att behandlas i 
följande avsnitt. 

2.9 Hinder för användande av IKT i förskolan 

Nikolopoulo och Gialamas (2013) har i en grekisk studie undersökt vilka hinder som 
finns för integrering av datorn i förskolan. De hinder som upptäckts genom studien 
redovisas genom följande fyra kategorier, vilka översatts fritt från engelska till 
svenska med strävan att i möjligaste mån återge dess innebörd: 

 Brist på stöd – utgörs av bland annat brist på: kompetensutveckling, 
information om programvara, teknisk support, stöd gällande hur tekniken kan 
integreras i förhållande till läroplanen. 

 Brist på självförtroende – utgörs av bland annat: rädsla och brist på 
självförtroende gällande att använda dator och andra tekniska redskap, 
negativt förhållningssätt till teknikanvändande hos pedagoger, bristfälliga 
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tekniska kunskaper, osäkerhet kring effekter och vinster med 
datoranvändande i tidiga år. 

 Brist på utrustning – utgörs av bland annat: för få samt gamla och opålitliga 
datorer, bristfällig internetåtkomst, brist på högkvalitativ pedagogisk 
programvara, brist på ekonomiska resurser. 

 Barngruppens förutsättningar – utgörs av bland annat: stora barngrupper, 
brist på avsatt tid för datoranvändande, oro för barns tillgång till olämpligt 
material genom datorn, många direktiv och krav genom läroplan. 

I den skyddande lärmiljö som genom Ljung-Djärfs (2004) beskrivning tidigare 
redogjorts för ses pedagogers negativa förhållningssätt till datoranvändande som 
hindrande för barns tillgång till datorn. Barnen begränsas starkt i denna typ av miljö 
då datorn som aktivitet inte prioriteras utan snarare ses som ett hot mot barns 
lärande och utveckling via andra aktiviteter. I denna beskrivning kan likheter ses med 
de hinder för barns datoranvändande som Nikolopoulo och Gialamas (2013) redogör 
för inom kategorin brist på självförtroende, där pedagogers negativa förhållningssätt 
till teknikanvändande ingår. Pedagogers förhållningssätt som avgörande faktor för 
barns användande av IKT i förskolan belyses även av Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2003) vilka uttalar sig om vikten av att pedagoger har kunskap om IKT 
vilket fordrar tillgång till kompetensutveckling. Bolstads (2004) studie visar att 
majoriteten av förskollärare har ett positivt förhållningssätt till användande av IKT i 
förskolan. En minoritet ger dock uttryck för ett förhållningssätt där IKT ses som 
direkt olämplig för barns kognitiva, fysiska, sociala och känslomässiga utveckling, 
vilket således begränsar barnens möjligheter att använda datorer och andra tekniska 
verktyg (Bolstad, 2004). En liknande skillnad kan ses i Masoumis (2015) studie där 
ett mindre antal förskollärare är av åsikten att IKT inte bör användas i förskolan. 
Denna uppfattning präglas av att barn bör ägna sin tid på förskolan åt lärande via 
”riktigt” material och anses vidare kunna tillägna sig kunskap om IKT i hemmet 
(Masoumi, 2015). Denna typ av förhållningssätt tolkas som ett hinder för barns 
användande av IKT i förskolans verksamhet då det begränsar deras möjlighet till 
användande av detsamma. Vidare redogör Bolstad (2004) för, i likhet med 
Nikolopoulo och Gialamas (2013), att pedagogers osäkerhet och okunskap gällande 
hur IKT kan integreras i förskolan på ett effektivt sätt, utgör ett hinder för 
användande av denna typ av verktyg i verksamheten. Sandberg (2002) beskriver 
liksom Nikolopoulo och Gialamas (2013) att brist på utrustning och resurser, såsom 
datorer och programvara, liksom brist på teknisk support, utgör ett hinder för 
integrering och användande av IKT i förskolans verksamhet. 

Avslutningsvis framhålls användbarheten av Nikolopoulo och Gialamas (2013) 
kategorier av hinder för användande av IKT i förskolan då dessa av oss tolkas som 
representativa för samtliga presenterade forskares resonemang kring hinder för 
integrerande av IKT i förskolans verksamhet. Kategorierna erbjuder således en bra 
sammanfattad överblick över detta område. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs för datainsamlingsmetod, urval, genomförande, de 
forskningsetiska principer vi tagit hänsyn till samt studiens trovärdighet, pålitlighet 
och överförbarhet. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Denna studie är av kvalitativ art och är baserad på semistrukturerade intervjuer. 
Metodvalet motiveras av att vi vill ta del av deltagarnas egna tankar och ståndpunkter 
via egenformulerade svar. Genom denna metod kan vi med hänvisning till Brymans 
(2013) beskrivning få djupgående och detaljerade svar på våra frågor och har även 
möjlighet till en viss flexibilitet i samtalet, exempelvis genom att kunna ställa 
följdfrågor vilket vi anser fördelaktigt för att få så uttömmande svar som möjligt. För 
att undvika standardiserade svar och bortfall har vi valt att inte använda oss av 
enkäter. I vårt övervägande av metod fanns utöver semistrukturerade intervjuer även 
observation med som en stark kandidat vilken skulle kunna ha gett oss en bredare 
bild av hur IKT används som pedagogiskt verktyg i förskolan. Det ultimata hade 
enligt oss varit att kombinera observationer med semistrukturerade intervjuer. Efter 
övervägande drogs dock slutsatsen att denna kombination inte ryms inom denna 
studies tidsramar. 

3.2 Urval 

Vårt urval till intervjuerna består av tio förskollärare. Valet att tillfråga enbart 
förskollärare baseras på att de har en pedagogisk utbildning och förutsätts därmed ha 
en bredare kompetens än övrig outbildad personal. För att inom en snäv tidsram 
kunna uppbringa önskat antal respondenter till studien har urvalet skett via 
bekvämlighetsurval vilket Bryman (2013) redogör för, utmärks av användande av 
personliga kontakter. I urvalet har inga krav på speciell kompetens eller erfarenhet av 
IKT ställts då en del av studiens syfte är att få en generell bild av hur och om IKT 
används som pedagogiskt verktyg i förskolan. För att få en så mångsidig och 
överförbar bild som möjligt av hur användande av IKT i barngrupp i förskolan ser ut 
har förskollärare från olika förskoleområden med olika socioekonomiska 
förutsättningar samt olika grad av integration valts ut som respondenter. Samtliga 
sex utvalda förskolor är lokaliserade i en kommun i Mellansverige och bedrivs alla i 
kommunal regi. 

Utvalda förskollärare kontaktades i ett första steg personligen alternativt via telefon 
och informerades om studiens syfte samt tillfrågades om de hade möjlighet och vilja 
att delta i vår undersökning. Samtliga förskollärare tackade ja till förfrågan och 
tilldelades innan intervjuerna påbörjades ett missivbrev med vidare information 
kring studien samt de forskningsetiska principer som studien tar hänsyn till vilka 
beskrivs mer ingående senare i detta kapitel. 

I tabell 1 presenteras intervjuade förskollärare, antal års yrkeserfarenhet samt 
barnens ålder i den barngrupp som förskolläraren är verksam i. Samtliga 
förskollärares samt förskolors namn har fingerats för att garantera konfidentialitet. 
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3.2.1 Tabell 1  

Presentation av intervjuade förskollärare 

Förskollärare Förskola Antal år i 
förskoleverksamhet 

Barnens ålder 

Lisa Solgläntan 1 25 1-5 

Sara Solgläntan 2 1 1-5 

Elin Lyckan 1 5 1-3 

Margareta Lyckan 2 30 3-5 

Linda Fyren 21 3-5 

Sofia Blåklinten 2 1-3 

Kristina Fyrklövern 25 1-3 

Annelie Fyrklövern 27 3-5 

Maria Hallonbacken 26 1-3 

Charlotte Hallonbacken 9 3-5 

 

3.3 Genomförande 

Efter beslut från förskollärare att delta i studien bokades tider för intervjuer vilka 
genomfördes i lugna och avskilda lokaler på respektive förskola. Av tidsskäl valde vi 
att dela upp intervjuerna oss emellan och intervjuade fem förskollärare var. 
Ljudupptagningar gjordes av samtliga intervjuer vilka transkriberades i sin helhet 
med undantag för de delar med ovidkommande information utanför 
forskningsområdet. Intervjuerna utgick från en intervjuguide syftande till att skapa 
en för oss gemensam utgångspunkt för att som Bryman (2013) beskriver kunna 
säkerställa jämförbarhet. Vid behov ställdes följdfrågor i anslutning till de åtta 
huvudfrågor som formulerats i intervjuguiden syftande till att inhämta mer 
utvecklande svar vilket som Bryman (2013) beskriver är ett vanligt tillvägagångssätt i 
semistrukturerad intervjuform. 

Vid sammanställning och kodning av insamlade data har följande frågeställningar 
utgåtts från vilka av Bryman (2013) beskrivs som aktuella vid utvecklande av koder i 
kvalitativ dataanalys:  

Vilken generell kategori är just denna information ett exempel på? 

Vad representerar denna information? 

Vad handlar denna information om? 

Vilket tema är denna information ett exempel på? (Bryman, 2013, s. 523) 

Under sammanställningens gång har likheter och skillnader diskuterats och markörer 
i form av återkommande nyckelord i pedagogernas svar har sökts. Dessa har sedan 
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använts för att skapa kategorier under vilka data har sorterats med hjälp av 
färgkodning för att skapa en tydlig översikt. Dessa kategorier har sedan använts som 
utgångspunkt i presentation av studiens resultat. Kategorierna har dock inte använts 
som rubriker utan utgör endast arbetsmaterial. Resultatpresentationen utgår från de 
genomförda intervjuerna, vilka transkriberats parallellt med datainsamlingen för att 
som Bryman (2013) beskriver underlätta vårt eget arbete, samt fältanteckningar.  

3.4 Övervägande av forskningsetiska principer  

Vi har förhållit oss till de av Vetenskapsrådet (2011) rekommenderade forsknings-
etiska principerna genom följande åtaganden. Samtliga respondenter har innan 
studiens påbörjande informerats muntligt och via missivbrev om studiens syfte samt 
om att deltagande är frivilligt. Respondenterna har upplysts om att de när som helst 
har rätt att avsluta sin medverkan utan några personliga negativa konsekvenser och 
att undersökningen sker på respondenternas villkor, exempelvis genom att inga 
ljudupptagningar görs mot deras vilja. Respondenternas konfidentialitet har även 
garanterats enligt konfidentialitetskravet genom att namn på respondenter samt 
förskolor har fingerats. De uppgifter som framkommit under intervjuerna kommer 
inte att användas i annat syfte än denna uppsats vilket är vad som avtalats mellan 
parterna. Respondenterna har vidare upplysts om att de om så önskas är välkomna 
att ta del av undersökningens sammanställning och resultat via den färdiga 
uppsatsen som kommer att läggas ut på databasen Diva. Ljudupptagningar och annat 
insamlat material som kan leda tillbaka till någon av respondenterna har efter 
transkribering samt sammanställning av data förstörts. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

I detta avsnitt diskuteras studiens trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet.  

3.5.1 Trovärdighet 

Ett antal faktorer har övervägts och tagits i beaktning för att stärka studiens 
trovärdighet. Respondenter från olika områden i kommunen har valts ut för att få en 
bredare syn kring forskningsområdet. I mötet med respondenterna har vi varit 
mycket tydliga med att denna studie inte utgör någon slags kontrollfunktion och att 
inget svar är mer rätt eller fel än det andra. Detta har gjorts i strävan att skapa 
förtroende samt en trygg atmosfär mellan oss och respondenterna syftande till att få 
så ärliga och uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna har skett i ett lugnt rum 
avskilt från respondenternas kollegor och barngrupp för att reducera 
störningsmoment som annars kunnat påverka koncentration och svar. För att 
undvika misstolkning av data har vi under intervjuernas gång varit noga med att vid 
tveksamheter ställa följdfrågor samt sammanfatta det som respondenten sagt för att 
sedan ställa frågan om vi uppfattat och tolkat denne rätt. Det har gjorts 
ljudupptagningar av samtliga intervjuer vilka sedan transkriberats med syfte att 
skapa ett så sanningsenligt underlag som möjligt för tolkning och analys. Tolkning 
och analys har genomförts gemensamt i en strävan att vara det insamlade materialet 
troget, samt att synliggöra eventuella variationer i tolkning av respondenternas 
utsagor med målet att nå en gemensam och rimlig tolkning. Studien har naturligtvis 
utförts enligt de forskningsregler som finns, vars vikt Bryman (2013) framhåller och 
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som tidigare redogjorts för under rubriken överväganden av forskningsetiska 
principer.  

3.5.2 Pålitlighet 

För att stärka studiens pålitlighet har arbetet genomförts med granskande ögon och 
noggrannhet. Studien har en transparens såtillvida att alla dess faser, såsom val av 
respondenter, transkribering av intervjuer samt val av analysmetod, via denna 
uppsats redogjorts för ingående vilket Bryman (2013) beskriver är ett villkor för 
pålitlighet inom forskning. Arbetet har genomgått handledning vilket har medfört en 
granskning av allt från syfte och forskningsfrågor till analys av insamlad data vilket 
anses gynnat studiens pålitlighet. 

3.5.3 Överförbarhet 

Bryman (2013) beskriver att ett av den kvalitativa forskningens dilemman är att den 
ofta har begränsad överförbarhet då dess urval oftast utgörs av en mindre grupp eller 
ett mindre antal individer. Detta resulterar visserligen i goda och fylliga 
beskrivningar av forskningsområdet men också i en avsaknad av bredd vilket innebär 
att möjligheten att överföra resultatet till andra miljöer blir begränsad (Bryman, 
2013). Så är även fallet i denna studie då den är baserad på ett urval av endast tio 
förskollärare verksamma på totalt sex förskolor. Detta fåtal respondenter kan inte 
anses representera populationen och studiens överförbarhet måste därmed ses som 
begränsad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4 Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet av insamlad data genom de intervjuer som 
genomförts med tio förskollärare. Intervjufrågorna har, i syfte att skapa tydlighet, 
använts som grund för formulering av rubriker under vilka resultatet presenteras.  

4.1 Definition av IKT 

Samtliga förskollärare definierar IKT som användande av digitala verktyg genom 
vilka information kan sökas och förmedlas. Exempel på verktyg som nämns är 
lärplatta, dator, projektor, interaktiv projektor, smartphone, smartboard samt 
digitalkamera.  

4.2 Barns användande av IKT i förskolan 

Majoriteten av förskollärarna menar att det är viktigt att barn får möjlighet att möta 
och använda sig av IKT i förskolan. Detta för att IKT är en naturlig del av dagens 
samhälle vilket innebär att barnen behöver utveckla en digital kompetens för att 
rustas inför framtidens möten med den alltmer utbredda tekniken. Att använda IKT 
som pedagogiskt verktyg i förskolan anses av förskollärarna vara viktigt för att skapa 
likvärdiga möjligheter för barnen att utveckla sin digitala kompetens, vilket är 
angeläget då barn av olika orsaker har olika tillgänglighet till verktyg som lärplatta 
och dator hemma. Annelie på Fyrklövern 2 uttrycker sina tankar kring detta:  

Det är ju väldigt mycket, ja, teknik i vårt samhälle och därför måste barnen få lära sig hur det 
kan användas. Sen tycker jag också att alla barn ska ha samma förutsättningar att kunna lära 
sig. Alla har kanske inte en lärplatta eller en dator hemma och jag tycker att vi på grund av det, 
ja förskolan och användandet av IKT här blir därför viktigt. 

Användande av IKT uppges också vara viktigt för att stimulera barns lärande och 
utveckling inom olika områden samt för att söka information tillsammans med 
barnen utifrån deras frågor och funderingar. Ett par av förskollärarna skiljer sig åt 
från majoriteten då de uttrycker en osäkerhet kring vitsen med IKT i förskolan. Syftet 
med användande av IKT ses som en måluppfyllelse i förhållande till läroplan och 
lokala verksamhetsmål medan det pedagogiska syftet är mer obestämbart. Många av 
barnen anses ha tillräcklig tillgång till tekniska verktyg i hemmet och det uttrycks en 
osäkerhet kring deras faktiska behov av IKT då förskollärarna menar att det finns så 
många andra sätt för barnen att lära genom. På Hallonbacken 2 berättar Charlotte: 

Jag tycker att IKT är viktigt men det måste finnas ett tydligt syfte när det används och då tycker 
jag att det är ett bra verktyg. Men samtidigt, ja, jag känner att de flesta barnen på avdelningen 
har tillgång till IKT hemma och ja, då känner jag kanske att behovet inte är så stort, att barnen 
ska möta IKT här på förskolan. Så ja, viktigt på ett vis men jag kan se att det kan finnas annat 
som är viktigare ibland.  

Sara på Solgläntan 2 beskriver: 

[…] Det är ju viktigt med IKT så klart men alltså… ja, det är ju också viktigt att vi gör andra saker 
där barnen får tänka till, ja men typ som problemlösning. […] Jag tycker att det kan vara ett bra 
komplement men att verksamheten i sig ska kunna funka utan det också. I och med att vi har 
mycket små barn så blir det ju mycket att arbeta praktiskt istället. 
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4.3 Former av IKT 

Samtliga förskollärare använder i första hand lärplattan i verksamheten. Lärplattan 
används exempelvis för att via appar skapa riktade lärandeaktiviteter inom olika 
områden såsom språk, matematik och naturvetenskap samt för att fota, filma och 
söka information på internet. På flera av förskolorna används även lärplattan, av 
både barn och förskollärare, för att skapa dokumentationer vilka reflekteras kring 
tillsammans med barnen. Majoriteten av förskollärarna använder sig även av dator, 
smartphone, projektor och digitalkamera. Lärplatta eller dator kopplas till projektor 
syftande till att hela barngruppen tillsammans ska kunna titta på film, bilder och 
sagor samt samlas kring ett gemensamt lärandeobjekt. Kristina på Fyrklövern 1 
berättar:  

Vi har också en projektor som vi använder ganska mycket, ja vi kopplar den till lärplattan och 
tittar på bilder och filmsekvenser och så. Då kan vi titta tillsammans på storbild. 

Utöver dessa verktyg används smartboard och interaktiv projektor av ett fåtal 
förskollärare. Liksom med projektor kopplas lärplatta (dator i undantagsfall) till 
smartboard och interaktiv projektor för att få tillgång till en större bild kring vilken 
hela barngruppen kan samlas. Dessa verktyg har fler funktioner än en projektor i 
standardutförande, barn och förskollärare kan exempelvis rita och skriva på den 
projicerade bilden på whiteboarden. Utöver dessa verktyg används penpal av en av 
förskollärarna, Sofia på Blåklinten berättar hur den fungerar: 

Det är en penna som man använder ihop med böcker eller material som man gör själv som man 
läser upp på olika språk… Som vi pratar in eller lägger in på pennan med hjälp av ljudfiler så 
barn med olika språk kan få lyssna på saker på sitt språk. Så den använder vi med barnen då vi 
har barn med många olika språk hos oss. 

4.4 Syfte med användande av IKT 

Förskollärarna redogör för en rad olika syften med användande av IKT i förskolan. 
De flesta uppger att IKT används inom olika områden såsom språk, matematik och 
socialt samspel syftande till att främja barns lärande och utveckling.  

Vårt syfte med användandet av IKT är att, ja bland annat att barnen ska ges kunskaper om IKT 
och hur man kan använda det på ett bra vis. Men även att genom olika appar vi har se till att 
barnen kan lära sig olika saker som är förankrade till vår läroplan. En tanke som finns gällande 
IKT är även att barnen ska lära sig att kunna samarbeta runt lärplattan och kunna diskutera och 
lösa problem tillsammans. (Annelie, Fyrklövern 2). 

Många förskollärare använder även IKT i barngruppen med syfte att utveckla 
barnens digitala kompetens. Kristina på Fyrklövern 1 sätter ord på sin syn av syftet 
med IKT i förskolan: 

Ja, som jag sa förut, jag tycker att IKT känns som en självklarhet, ja, något barnen ska kunna ta 
del av. Samhället ser ju ut som det gör idag och jag kan nog känna att IKT ibland kan vara lika 
viktigt som att, ja, kanske läsa en bok. Så ja, vi vill att barnen ska få lära sig om IKT, om datorer 
och lärplattor och hur man kan, ja, göra med dem, hur de kan användas. 

Ytterligare syften med användande av IKT som anges är att möjliggöra för barn att se 
samt sätta ord på sitt eget lärande via dokumenterade lärsituationer. Margareta på 
Lyckan 2 beskriver att hon använder IKT syftande till att underlätta kommunikation 
med och mellan barn som inte har svenska som modersmål genom att tillsammans 
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kommunicera utifrån bilder på i-pad och smartboard. Två förskollärare avviker från 
majoriteten då den ene uppger att syftet med användande av IKT enbart är 
informationssökning samt att tillmötesgå läroplan och lokala verksamhetsmål. Den 
andre förskolläraren konstaterar med missnöjd och uppgiven ton att syftet med 
användande av IKT just nu är att skapa lugn och ro i barngruppen.  

4.5 Barns lärande genom IKT 

En generell uppfattning bland förskollärarna är att barns språkutveckling främjas 
genom användande av IKT. Majoriteten av dem är också överens om att barns sociala 
kompetens främjas genom att de lär sig spelreglerna för socialt samspel och 
samarbete. Maria på Hallonbacken 1 beskriver: 

Ja, jag förstår ju att de lär sig en hel del och att de lär sig mycket av varandra. Jag ser ett otroligt 
lärande med IKT. Språk exempelvis, när de får höra hur ord låter och titta på bilder och trycka 
för att höra vad det är på bilden och så, en hund kanske. […] De samspelar runt apparna och 
hjälper varandra mycket. De hjälper varandra att hitta lösningar, en del kan och andra kan inte 
så ja, väldigt mycket lära varandra. Ja, vi har sett att barnen kan hjälpa varandra väldigt mycket. 

Vidare menar en stor del av förskollärarna att barnen lär sig hantera och inskaffar sig 
kunskaper om tekniska verktyg.  

Barnen lär sig också, ja, att hantera en i-pad eller dator och vet hur de ska trycka för att ja, 
exempelvis öppna en app och veta vad man kan göra i den (Charlotte, Hallonbacken 2). 

Övriga områden som barn upplevs lära och utvecklas inom via IKT utgörs av 
problemlösning, informationssökning, logiskt och matematiskt tänkande samt 
koncentrations- och fokuseringsförmåga. Margareta på Lyckan 2 berättar om sin 
upplevelse av barns lärande genom användande av IKT:  

Ja, de har ju verkligen lärt sig att hantera de här verktygen, lärplattan. Jag kan ju se i barnens 
lärande att […] de har ju lärt sig att sitta länge med en sak och koncentrera sig på det, till 
exempel rita en bild utifrån en bild på smartboarden, och se detaljer och så. Det blir ett fokus 
och en koncentration som ökar kunnandet. Och sen också språkmässigt, att få möjlighet att 
sätta ord på sina bilder och reflektera, det utvecklar ju barns språk verkligen. 

4.6 Omfattning av IKT-användande  

Merparten av förskollärarna uppger att IKT är integrerad i verksamheten och en 
naturlig del av förskolans verksamhet. Nio av tio förskollärare uppger att IKT 
används dagligen i barngruppen.   

Varje dag. Ja, varje dag, på något sätt, absolut (Margareta, Lyckan 2). 

Varje dag. Gud ja, varje dag (Elin, Lyckan 1). 

Jaa, hela dagarna, (skrattar) (Linda, Fyren). 

Den tionde förskolläraren uppger att IKT används någon eller ett par gånger per 
månad och då syftande till att söka information. Sara på Solgläntan 2 säger: 

Jaa… lite då och då […] kanske några gånger i månaden, inte varje vecka kanske men någon 
gång varje månad. 

Majoriteten av förskolorna ger barnen generös tillgång till lärplatta i verksamheten. 
Två förskollärare berättar:  
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Plattan är alltid tillgänglig för barnen och de kan gå och använda den när de vill så men vi 
använder ju även plattan och projektorn till exempel när vi ska läsa en bok, så tar vi foton på 
bilderna i boken och projicerar upp för att alla ska kunna se bilderna samtidigt istället för att 
man sitter med lilla boken […] (Linda, Fyren). 

Vi har inga regler så över hur de får använda, ja, paddan. Vi tycker att det ska vara ett levande 
användande, att barn som vill ska få använda det. […] barnen har inflytande och får använda 
den efter intresse och önskemål […] (Maria, Hallonbacken 1). 

På två förskolor kontrolleras barnens tillgång till lärplattan gällande tid och 
användningsområde av pedagogerna vilka måste ge sin tillåtelse för att barnen ska 
kunna använda lärplattan. 

[…] det är vi pedagoger som avgör om barnet får ett ja eller ett nej. Vi prioriterar leken 
tillsammans med andra i första hand. Visst får barnen använda i-paden men många av barnen 
är som hyenor på den och verkar inte kunna tänka på annat (Charlotte, Hallonbacken 2). 

Vi har ett krysschema för att skapa någorlunda rättvisa i användandet men sen håller vi ju inte 
benhårt på det utan det beror ju på hur situationen ser ut […] (Lisa, Solgläntan 1). 

4.7 IKT – tillsammans eller för sig själv? 

Hälften av förskollärarna berättar att barns användande av IKT alltid sker 
tillsammans med en pedagog. Syftet med detta beskrivs vara att stötta och utmana 
barnen vidare samt skapa goda lärandesituationer. Elin på Lyckan 1 beskriver: 

Ja, det är ju att vi ska kunna guida och leda… ja, i den processen som de är i… […] För att kunna 
hjälpa dem vidare genom att ställa frågor som ”ja, men hur tänkte du nu, vi kanske behöver göra 
på ett annat sätt och så vidare… 

På tre av förskolorna använder barnen IKT mestadels tillsammans med kamrater 
alternativt ensamma. Förskollärarna menar att syftet med detta är att skapa samspel 
och samarbete mellan barnen.  

Syftet har ju varit hela tiden just det här med samarbete, att ha en dialog med den man sitter 
bredvid och få, vad ska jag säga, dialog så att det blir, annars kan det ju bli att man bara kör på 
med ett och samma, i sin egen lilla värld, om du har någon bredvid dig så tänker jag att du får i 
alla fall ett socialt samspel (Lisa, Solgläntan 1). 

Samtidigt uttrycks en önskan om att mer tid fanns till att sitta tillsammans med 
barnen för att skapa bättre lärandesituationer. Charlotte på Hallonbacken 2 uttrycker 
sin frustration: 

Ja det blir väl tyvärr så, att barnen använder IKT mycket själva. Jag känner att tiden räcker inte 
riktigt till och det blir svårt att kunna sitta ner i lugn och ro med något barn när det hela tiden 
finns andra barn som vill och behöver ha uppmärksamhet. För att det ska bli ett lärande 
behöver ju barnen nästan ha någon där, ja som kan stötta dem och någon som kan förklara. Så 
jag önskar att det var så, att vi var mer med barnen och kunde vara med och lära. 

På en av förskolorna där barnen använder IKT mestadels tillsammans med kamrater 
finns en pedagog alltid närvarande i rummet och kan hjälpa till vid behov. Utifrån 
detta samt att appar valts med stor omsorg gällande pedagogiskt innehåll och syfte 
samt användande av guidad åtkomst (vilket innebär att åtkomst till lärplattans 
innehåll är låst och att byte av app endast kan ske med hjälp av ett lösenord som 
pedagogerna förfogar över) menar Linda på Fyren att det känns helt okej att barnen 
använder exempelvis lärplatta utan direkt interaktion med pedagog.  
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[…] alltså oftast så inne hos oss så har vi ju projektorn och så har vi ett litet bord bredvid och 
kopplar vi upp lärplattan till projektorn så är det ju, även om vi inte är med direkt där plattan är, 
så är vi ju med och ser vad de gör och vad som händer. Sen brukar vi även använda oss av 
guidad åtkomst så när de valt en app så är det den appen de kan använda, de kan inte gå ur, byta 
app, så då vet vi ju liksom vad de pysslar med även om vi inte alltid kan sitta precis bredvid så 
(Linda, Fyren). 

På ett par av förskolorna använder barnen IKT ibland tillsammans med kamrater och 
ibland tillsammans med pedagoger. Syftet med att finnas med som pedagog är att 
stötta och utmana barnen vidare samt för att få syn på barnens intressen och 
lärandeprocesser. Att barnen även använder IKT utan stöd från pedagog berättar 
förskollärarna beror på tidsbrist vilket de uttrycker en missnöjdhet kring. En av 
förskollärarna berättar om tidsdilemmat hon upplever: 

Det är tyvärr inte alltid att vi har tid att sitta med, fast vi gärna skulle vilja det. Det är mycket 
annat vi måste hinna med att göra och vi har många barn som vill ha uppmärksamhet så tiden 
finns inte… ja, tyvärr måste jag väl säga det. För att få ett lärande är det ju nästan en 
förutsättning att vi finns nära barnen (Annelie, Fyrklövern 2). 

4.8 Hinder för användande av IKT 

Hinder för användande av IKT i förskolan har undersökts utifrån förskollärarnas 
respektive barngrupp och svaren återger därför endast hinder relaterade till den egna 
barngruppen samt det egna arbetslaget.  

De hinder för användande av IKT som förskollärarna uppger utgörs av följande: 
avsaknad av samt för lite eller otillgänglig teknisk utrustning, ickefungerande teknik, 
dålig internetuppkoppling, tidsbrist, brist på kunskap samt intresse hos pedagoger, 
för lite reflektionstid kring IKT, föräldrar som motsätter sig IKT-användande i 
förskolan samt brist på ekonomiska resurser.  

Ja, att tekniken inte fungerar till exempel, det är väl det största… Och sen också att vi, vi skulle 
önska till exempel att vi hade en i-phone eller en smartphone så att man kan ha den med sig ute 
till exempel eller lätt kan söka och ta kort med den så det kanske inte direkt finns de resurser 
som man önskar att det fanns. Och sen har vi ju, vi har en i-pad och en dator, man kanske 
önskar att det fanns två per avdelning åtminstone så att barnen kunde sitta med den en stund 
och så att flera kan sitta samtidigt (Sara, Solgläntan 2). 

Och att man inte har rätt utrustning och att den inte fungerar och är lättillgänglig och så, det är 
ju också ett hinder. Man vill ju liksom att allt ska finnas på plats och att det ska vara enkelt att 
använda. Man ska inte behöva ta fram och undan grejerna hela tiden utan det ska vara enkelt, 
annars kanske det inte blir använt och så. Så det är ju sådant som är hinder också så klart (Elin, 
Lyckan 1). 

På Fyren ser Linda inga hinder för användande av IKT i barngruppen, hon säger:  

Inte i min barngrupp men alla på huset är inte med på tåget. Men vi har en jättebra chef som 
tycker det här är jätteviktigt och som backar upp oss väldigt bra. 
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5 Analys 

Här redogörs för analysen av studiens resultat samt dess kopplingar till valt teoretiskt 
perspektiv samt tidigare presenterad forskning och litteratur. Analysen utgår från 
studiens kategoriserade resultat och presenteras utifrån studiens forskningsfrågor 
vilka använts som rubriker syftande till att skapa tydlighet och överblickbarhet.  

5.1 Hur viktigt är det för förskollärare att barn får använda 
IKT i förskolan och kan några pedagogiska vinster ses med 
detta? 

Utifrån studiens resultat gör vi tolkningen att majoriteten av deltagande förskollärare 
anser att det är viktigt att barn får möta och använda sig av IKT i förskolan. 
Förskollärarna uttrycker att dagens samhälle blir alltmer baserat på teknik och menar 
att det därför är viktigt att barn redan vid tidig ålder får lära sig använda digitala 
verktyg för att i framtiden kunna fungera väl i samhället. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv tolkar vi denna utsaga som att det är viktigt att barn ges möjlighet att 
appropriera medierande artefakter för att, som Säljö (2011) beskriver, lärande ska 
kunna äga rum. Genom att barn i förskolan får möta och använda sig av digitala 
verktyg såsom lärplatta antas de få nya och med tiden fördjupade erfarenheter av 
lärplattan som artefakt och hur den kan användas för mediering av omvärlden. Då 
alla barn inte har tillgång till IKT i hemmet i samma utsträckning framkommer det 
att förskollärarna anser att det är viktigt att barn får använda sig av IKT i förskolan. 
Detta anses skapa mer likvärdiga förutsättningar för barn att utveckla sin digitala 
kompetens syftande till att förbereda dem inför framtida utmaningar. Denna 
uppfattning kan jämföras med de resultat som Ljung-Djärf (2004), Masoumi (2015) 
samt Sandberg (2002) redogör för där datoranvändande uppges bidra till 
jämställdhet gällande möjlighet till lärande och utveckling oavsett faktorer som 
hemmiljö och bakgrund.  

En generell inställning bland förskollärarna är att IKT är ett bra och användbart 
verktyg för att via bland annat lärplatta och appar främja barns lärande och 
utveckling inom olika områden såsom språk och matematik. Bland förskollärarnas 
uttalanden återfinns, liksom i Masoumis (2015) studie, även utsagor om IKT som ett 
användbart verktyg för att stimulera språkinlärning hos barn med annat modersmål 
än svenska samt underlätta kommunikation mellan olikspråkiga barn och pedagoger. 
I ett sociokulturellt perspektiv är språket det tveklöst viktigaste psykologiska 
redskapet då det ger möjlighet till interaktion och samspel med andra vilket ses som 
grundläggande för lärande och utveckling (Säljö, 2011). Utifrån detta samt 
förskollärarnas utsagor dras slutsatsen att IKT som artefakt innehar värdefulla 
egenskaper för barns lärande inom såväl språkutveckling som andra områden.  

Ett annat förhållningssätt kan skönjas hos ett fåtal förskollärare vilka ger uttryck för 
en osäkerhet kring nyttan med IKT i förskolan. Förskollärarna uttrycker en 
tveksamhet kring om barn har behov av att använda IKT i förskolan. Kärnan i detta 
verkar vara en uppfattning om att barn använder IKT i tillräcklig utsträckning 
hemma och att förskolan därför kanske borde bidra med andra kompletterande 
aktiviteter istället. Detta förhållningssätt kan jämföras med den syn på 
datoranvändande som pedagoger inom kategorin skyddande lärmiljö ger uttryck för i 
Ljung-Djärfs (2004) studie där datorn ses som ett hot mot andra aktiviteter. Trots ett 
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förhållningssätt hemmahörande i en skyddande lärmiljö verkar förskollärarnas 
arbetssätt i större utsträckning ingå i vad Ljung-Djärf (2004) benämner som en 
stödjande lärmiljö. Denna slutsats dras utifrån att förskollärarna strävar efter att 
använda IKT tillsammans med barnen med syfte att skapa goda lärsituationer genom 
att finnas på plats för att kunna stötta och utmana barnen vidare. I de fall detta inte 
är möjligt uppmuntras barnen att sitta tillsammans runt exempelvis lärplattan 
syftande till att skapa samspel och samarbete mellan barnen. Båda dessa 
konstellationer vill vi mena innehåller möjligheter för barn att utvecklas inom den 
proximala utvecklingszonen då vägledning av förskollärare eller kamrat, som Säljö 
(2011) samt Strandberg (2009) beskriver, kan hjälpa barn att skapa nya erfarenheter 
och därmed fördjupa sitt lärande och sin förmåga att appropriera olika redskap.  

Majoriteten av förskollärarna uppger att syftet med användande av IKT är att främja 
barns lärande och utveckling inom ämnesdidaktiska områden, socialt samspel samt 
av digital kompetens. Dessa uttalanden kan sättas i relation till Ljung-Djärfs (2004) 
resultat där deltagande pedagoger ger uttryck för likvärdiga syften med 
datoranvändande i förskolan. Trots ett tidsspann på drygt tio år visar denna studie att 
syftet för IKT-användande i förskolan således är detsamma som presenteras i tidigare 
forskning. Ett par av förskollärarna ger uttryck för en avvikande och mindre positiv 
uppfattning då de menar att syftet med användande av IKT utgörs av att söka 
information tillsammans med barnen, tillmötesgå läroplansdirektiv och lokala 
verksamhetsmål samt i ett fall, skapa lugn och ro i barngruppen. Det som barnen 
uppges lära sig genom IKT är i dessa fall informationssökning, turtagning samt 
hanterande av lärplatta som verktyg. Denna minoritet tolkas således se färre 
pedagogiska vinster med användande av IKT i jämförelse med resterande 
förskollärare, vilka utöver dessa områden ger uttryck för vinster gällande barns 
lärande inom ämnesområden som språk, matematik och naturvetenskap. Vidare 
nämns barns lärande inom socialt samspel och förmåga att fokusera samt att via 
dokumentationer sätta ord på samt reflektera över sitt eget lärande som vinster 
knutna till IKT-användande. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) beskriver att 
pedagogers förhållningssätt till IKT har en stark inverkan på barns möjlighet att lära 
genom användande av IKT. Med stöd i studiens resultat instämmer vi i detta 
resonemang och drar slutsatsen att ett ambivalent förhållningssätt till IKT samt 
bristande kunskaper kan resultera i ett mindre stödjande användande av IKT i 
barngruppen. Detta torde i sin tur resultera i sämre förutsättningar för barn att 
appropriera artefakter såsom lärplatta samt lära och utvecklas inom olika områden 
via redskap som detta. 

5.2 På vilka sätt använder förskollärare IKT som pedagogiskt 
verktyg i barngrupp på förskolan?  

Studiens resultat visar att IKT generellt sett används dagligen på barngruppsnivå. 
Lärplatta är det flitigast använda verktyg i arbetet med IKT och används bland annat 
för att utveckla och främja barns lärande inom områden som språk, matematik och 
naturvetenskap via appar. Detta kan jämföras med Masoumis (2015) studie i vilken 
lärplattan beskrivs som det mest frekvent använda IKT-verktyget inom förskolan. 
Lärplattan utgör således en central del av IKT-användande i förskolan och har sedan 
genomförandet av Sandbergs (2002), Ljung-Djärfs (2004) och Sheridan och 
Pramling Samuelssons (2003) studier tagit över datorns roll vilket ses som en 
naturlig utveckling i förhållande till tidsspannet mellan dessa studier och vår egen.  
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Masoumi (2015) redogör också för, i likhet med denna studies resultat, hur appar 
med anpassat pedagogiskt innehåll används för att stimulera barns lärande och 
utveckling inom olika områden.  

Lärplattan används enligt denna studies resultat även för att genom fotografering och 
filmning dokumentera verksamhet och barns aktiviteter, vilka i många fall reflekteras 
kring tillsammans med barnen syftande till att synliggöra barnens lärande för dem 
själva. Syftet med dessa dokumentationer uppges även i viss utsträckning vara att 
kommunicera barnens lärande och vardag i verksamheten till föräldrar. Detta kan 
sättas i relation till såväl Masoumis (2015) som Sandbergs (2002) studie vilka visar 
att dokumentation är ett användningsområde som IKT används frekvent till i 
förskolan. Även Bolstad (2004) beskriver dokumentation som en av de många 
möjligheter IKT har att erbjuda.  

Utöver lärplatta används även dator, dock i liten omfattning och främst för 
informationssökning samt för pedagogers eget hanterande av tidrapporter samt e-
mail. Vår tolkning är att lärplattan har utkonkurrerat datorn och tillägnats 
huvudrollen i användandet av IKT på förskolorna tack vare dess mobilitet och många 
användningsområden vilka datorn inte kan mäta sig med. Studien visar även att 
lärplattan i stor utsträckning kopplas till och används i kombination med projektor, 
interaktiv projektor eller smartboard för att via storbild skapa möjlighet att samla en 
större grupp barn kring ett gemensamt lärandeobjekt. Dessa redskap ses som 
värdefulla resurser av de förskollärare som har sådana stationära på avdelningen, då 
de erbjuder möjligheter till socialt samspel där många kan delta. Detta beskrivs skapa 
en gruppkänsla och ett gemensamt fokus där barn och pedagoger tillsammans 
exempelvis kan reflektera kring bilder tagna på det som skett under dagen eller titta 
på en film tillsammans. 

Genom att använda projektorn som artefakt för att skapa socialt samspel och 
interaktion skapas möjligheter att bli delaktig i kunskaper och erfarenheter vilket 
inom det sociokulturella perspektivet ses som primärt för lärande och utveckling 
(Säljö, 2010a). Att ingå i en social gemenskap kring ett gemensamt lärandeobjekt ger 
således möjlighet att lära av och med varandra och barnen kan därför beskrivas 
befinna sig i en proximal utvecklingszon vid aktiviteter som dessa. Kristina beskriver 
hur barn och pedagoger tillsammans reflekterar över dagens händelser genom att 
sätta ord på det barnen gjort. Detta tolkar vi som främjande för bland annat barnens 
lärande och utveckling av språk vilket ur ett sociokulturellt perspektiv, som Säljö 
(2011) beskriver, är det viktigaste psykologiska redskapet då det utgör grunden för 
tanke- och kommunikationsförmåga. Genom ett utvecklat språk kan erfarenheter 
delas och på så vis bidra till lärande och utveckling i en gemenskap (Säljö, 2010b). 

Studien visar att en generell strävan finns hos förskollärare att använda IKT 
tillsammans med barnen. I de fall där detta inte är möjligt uppmuntras barnen till att 
tillsammans med varandra använda exempelvis lärplatta. Syftet med samspelet, 
mellan såväl barn och pedagog som mellan barnen själva, kring lärplatta och andra 
digitala redskap är enligt intervjuade förskollärare att skapa goda lärsituationer 
genom socialt samspel och interaktion. Vi tolkar det som att förskollärarna har en 
stor medvetenhet kring det sociala samspelets betydelse för lärande och utveckling 
och att de mer eller mindre medvetet utformar lärandesituationer utifrån denna 
kärna i det sociokulturella perspektivet. Genom denna typ av samspel skapas 
proximala utvecklingszoner där pedagoger, som Säljö (2011) redogör för, kan guida 
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och utmana barnen vidare och kamraters kunskap kan ”lånas” för att möjliggöra 
kunskapssprång i barnens lärande. Liknande resultat redogörs för i Masoumis (2015) 
studie där barns samarbete och interaktion runt lärplattan uppmuntras just för att 
barnen ska kunna ta del av varandras kunskaper och tillsammans finna lösningar på 
olika typer av problem. 

5.3 Vilka eventuella hinder för användande av IKT i 
barngrupp i förskolan upplever förskollärare?  

De hinder för användande av IKT som förskollärarna gett uttryck för i denna studie 
kan i stor utsträckning jämföras med de som presenteras i Nikolopoulos och 
Gialamas (2013) studie. De gemensamma hinder som framkommit är till största del 
brist på samt ickefungerande och otillgänglig teknisk utrustning samt bristande 
kunskap och intresse hos pedagoger. Denna studie visar att barns möjlighet att 
använda IKT i förskolan varierar beroende på faktorer som dessa hinder. Ljung-Djärf 
(2004) liksom Nikolopoulo och Gialamas (2013) och Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2003) belyser alla att pedagogers inställning till IKT till stor del avgör 
barns tillgång till IKT i förskolan. Vi är benägna att instämma i detta då resultatet i 
denna studie tycks peka i samma riktning. I en förskolemiljö där pedagoger är osäkra 
på vinsterna av IKT-användning samt har ett ljummet intresse eller bristande 
kunskap kring detsamma ter det sig som att barnen har sämre förutsättningar att 
använda sig av IKT i förskolan då den inte är integrerad i verksamheten. Detsamma 
gäller i de miljöer som saknar eller har begränsad tillgång till fungerande teknisk 
utrustning. Det verkar också finnas en relation mellan pedagogers intresse och 
kunskap kring IKT och tillgång till tekniska redskap. I miljöer med generös tillgång 
till artefakter, såsom smartboard eller projektor och lärplattor, har IKT integrerats i 
verksamheten och ses som en naturlig (och oumbärlig) del av verksamheten. 
Pedagoger verksamma i miljöer med nödställd tillgång till teknisk utrustning verkar 
däremot ha en mer tveksam inställning till IKT vilken inte heller ges samma plats i 
verksamheten utan används mer sporadiskt.  
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6 Diskussion 

Inledningsvis i detta kapitel diskuteras och utvärderas val av metod. Därefter följer 
en diskussion av studiens resultat med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor. 
Vidare redogörs för slutsatser dragna utifrån studiens resultat vilket följs av förslag 
på vidare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens pedagogiska relevans.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har varit fördelaktigt 
på så vis att det gett uttömmande och personligt formulerade svar, vilket inte hade 
varit möjligt i samma utsträckning i en studie av kvantitativ art. Den använda 
intervjuguiden, vilken återfinns som bilaga 2, har som Bryman (2013) beskriver 
utgjort en gemensam utgångspunkt vilket har gett oss möjlighet att jämföra och 
kategorisera insamlad data. Semistrukturerade intervjuer erbjuder även möjlighet att 
ställa följdfrågor till respondenterna vilket har varit värdefullt för denna studie då 
detta genererat bredare och djupare svar samt minskat risken för missförstånd och 
feltolkningar. Valet att dela upp intervjuerna oss emellan baserades på den snäva 
tidsram inom vilken studien skulle färdigställas. En medvetenhet har dock funnits 
kring att det hade varit värdefullt med bådas närvaro vid samtliga intervjuer då detta 
hade skapat möjligheter för en större uppmärksamhet och känslighet inför 
respondenternas svar samt för att ställa fler och mer varierade följdfrågor.  

Den valda metoden har varit tidskrävande, intervjuer och framför allt efterföljande 
transkriberingar har tagit mycket tid i anspråk. Transkriberingarna har dock utgjort 
ett ovärderligt råmaterial i bearbetningen av insamlad data då det utan dessa hade 
varit mycket svårt att koda och kategorisera respondenternas svar. Då 
respondenternas svar återgetts ordagrant i transkriberingarna har dessa även kunnat 
användas för att via citat ge tyngd till samt förklara resultat och resonemang. En 
svaghet med kvalitativ metod är som Bryman (2013) beskriver att omfånget behöver 
begränsas kraftigt på grund av dess tidsåtgång, så även i detta fall. Studien har 
begränsats till ett urval bestående av tio förskollärare vilka, trots att de inte kan anses 
representera den stora massan, har gett en god bild av hur IKT används i förskolan. 
För ett resultat med starkare överförbarhet och pålitlighet hade det varit önskvärt 
med ett större urval samt kompletterande observationer. Detta har dock inte varit 
möjligt att åstadkomma inom denna studies tidsram. 

Den valda metoden har gett oss svar på våra forskningsfrågor och anses därmed, trots 
begränsningar, framgångsrik för denna studie. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att den stora majoriteten av deltagande förskollärare är av 
åsikten att det är viktigt att barn får möta och använda IKT i förskolan. 
Förskollärarna argumenterar för nyttan med att använda IKT genom att påvisa att 
det är en naturlig del av barnens livsvärld samt att det finns ett behov av att rusta 
barnen inför mötet med ett alltmer digitaliserat samhälle. De menar att barnen tidigt 
behöver ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens för att kunna anpassa sig 
till och fungera väl i ett samhälle präglat av tekniska system. IKT uppges av 
förskollärarna även vara ett användbart verktyg för att främja barns lärande och 
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utveckling inom en rad andra områden, såväl ämnesdidaktiska som sociala sådana, 
samt för att dokumentera barns lärandeprocesser.  

Resultatet visar i likhet med Masoumis (2015) studie att lärplattan är det mest 
använda IKT-verktyget och många av förskollärarna framhåller den dragningskraft 
och lustfylldhet som den tycks förfoga över samt de möjligheter till socialt samspel 
som skapas när barnen samlas runt den. Värdet av barnens samspel och interaktion 
runt lärplattan betonas av denna studies deltagande förskollärare då detta skapar 
möjligheter för samarbete och lån av varandras kunskap och erfarenheter, vilket 
anses föra barnens lärande och utveckling framåt. Strandberg (2009) ger en liknande 
beskrivning av barns användande av dator och att dialogen kring den ger möjlighet 
att lära av varandra och således utvecklas inom den proximala utvecklingszonen.  

Många av deltagande förskollärare anger att de sitter tillsammans med barnen när de 
använder lärplattan. Trots detta ges ett gemensamt uttryck för att deras tid ofta inte 
räcker till för att vara en del i samspelet runt lärplattan. Förskollärarna önskar att 
mer tid fanns för att interagera med barnen kring lärplatta och övriga redskap vilket 
skulle ge dem möjlighet att stötta och utmana barnen vidare och på så vis skapa 
bättre lärandesituationer. Utifrån förskollärarnas uttalanden gör vi tolkningen att 
denna tidsbrist resulterar i att barns lärande och utveckling inte kan stöttas och 
utmanas i den utsträckning som förskollärarna önskar och har ansvar för.  

Trots en uttryckt medvetenhet kring vikten av ett tidigt möte med IKT uppenbaras i 
studiens resultat en variation i barnens möjlighet att använda sig av IKT i förskolan. 
De förskollärare som har tillgång till ett flertal lärplattor samt projektor av något slag 
alternativt smartboard ger uttryck för ett mycket positivt förhållningssätt till IKT och 
menar att det är ett redskap lika viktigt för verksamheten som något annat. IKT är i 
dessa fall integrerat i och utgör en naturlig del av barnens vardag i verksamheten. Ett 
fåtal förskollärare ger dock uttryck för en osäkerhet kring nyttan med IKT i förskolan 
och tekniska verktyg används inte i lika stor utsträckning i den pedagogiska 
verksamheten. Dessa förskollärare har heller inte lättillgänglig tillgång till varken 
projektor eller smartboard. Utifrån detta gör vi tolkningen att barns möjlighet att 
använda sig av IKT i förskolan är beroende av tillgång till teknisk utrustning samt 
förskollärares förhållningssätt till IKT, vilket belyses av Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2003) som en avgörande faktor för barns tillgång till IKT. Vi ställer oss 
frågan om det också kan finnas en relation mellan förskollärares förhållningssätt till 
IKT och tillgång till teknisk utrustning? Kan det vara så att brist på verktyg i form av 
lärplatta, smartboard och projektor bidrar till en känsla av att IKT kanske inte är så 
viktigt att arbeta med i förskolan? Eller är det så att ett mindre positivt 
förhållningssätt till IKT resulterar i att dessa verktyg inte prioriteras att köpas in? 
Oavsett vilket är vi övertygade om att det finns ett samband mellan dessa faktorer och 
skulle vilja se en mer jämlik fördelning av teknisk utrustning samt tillgång till 
kompetensutveckling i landets förskolor, syftande till att skapa likvärdiga 
förutsättningar för barn att lära via IKT samt utveckla sin digitala kompetens. 

6.3 Slutsats 

Utifrån denna studies resultat dras slutsatsen att barn har olika förutsättningar att 
möta och använda sig av IKT i förskolan. Trots en i stort sett samstämmig 
uppfattning bland förskollärarna om att det är viktigt att barn får använda IKT i 
förskolan finns det relativt stora variationer i hur förskollärarna arbetar med IKT 
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tillsammans med barnen i verksamheten. Många av förskollärarna ser IKT som ett 
lika naturligt och självklart inslag i förskolan som exempelvis högläsning eller 
bygglek, medan andra tycks se IKT som underordnat och i vissa fall som ett hot mot 
andra former av aktiviteter. Detta antas bero på osäkerhet kring pedagogiska vinster 
med IKT samt bristande kunskaper om hur IKT kan användas som pedagogiskt 
verktyg. Vidare tolkas varierande tillgång till välfungerande, lättillgänglig och 
uppdaterad teknisk utrustning som en starkt bidragande orsak till den variation av 
IKT-användande som synliggjorts i studien. Utifrån denna slutsats vill vi påpeka 
vikten av att förskollärare erbjuds kompetensutveckling inom IKT samt att alla 
förskolor ges generös tillgång till tekniska verktyg syftande till att skapa likvärdiga 
förutsättningar för alla barn att lära med och om IKT. Ytterligare en slutsats som dras 
i förhållande till tidigare forskning är att syftet med användande av IKT i förskolan, 
att främja barns lärande inom ämnesdidaktiska och sociala områden, tycks kvarstå 
trots ett tidsspann på drygt tio år mellan denna studie och tidigare presenterad 
forskning. Det som istället förändrats är vilken typ av teknisk utrustning som 
används. Denna studie visar i likhet med Masoumis (2015) att lärplattan i stor 
utsträckning ersatt datorn, vilken tidigare varit huvudrollsinnehavare, och dess 
funktion som pedagogiskt verktyg i förskolan. Lärplattan verkar utgöra ett slags nav i 
IKT-användandet då utrustning såsom projektor och smartboard kopplas till samt 
används utifrån denna. Lärplattan ses utifrån denna studies resultat således som 
kärnan i förskolors IKT-användande utifrån vilken andra kompletterande verktyg, 
beroende på tillgång och tillgänglighet, används.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Utifrån de hinder i form av brist på teknisk utrustning samt brist på kunskap kring 
IKT som påvisats genom studien anser vi att det skulle vara intressant att undersöka 
hur prioriterat IKT i förskolan är av förskolechefer samt hur stor del detta område ges 
i verksamheters budget. Det vore också intressant att undersöka variationer av detta i 
olika områden och kommuner samt vad dessa beror på. 

6.5 Pedagogisk relevans 

Denna studie är av betydelse för förskolan som praktik då den behandlar ett ämne 
som är relativt nytt i förskolan. IKT ges ett sparsamt utrymme i förskolans läroplan 
och tillägnas heller inga specifika lärandemål. Samtidigt utvecklas samhällets teknik i 
ett rasande tempo vilket innebär att barn behöver utveckla en digital kompetens för 
att kunna hantera och fungera väl i sin omvärld. Studiens presenterade resultat 
bidrar med synliggörande av de möjligheter som IKT innehar som lärandeverktyg 
samt hur det kan användas i en förskolekontext och därmed bidra till att skapa 
förutsättningar för barns utvecklande av digital kompetens. I den tidigare forskning 
som vi tagit del av läggs stort fokus på lärplatta och dator som förekommande IKT-
verktyg i förskolan. Denna studie bidrar med att utöver dessa lyfta fram andra 
kompletterande verktyg, såsom smartboard, interaktiv projektor och penpal, med 
beskrivningar av hur dessa kan användas i barngrupp i förskolan. Vår förhoppning är 
att denna studie bidrar till att skapa diskussion och utbyte av erfarenheter gällande 
arbete med IKT hos förskollärare och förskolechefer samt andra verksamma inom 
förskolan syftande till att skapa möjligheter att arbeta med IKT på barngruppsnivå. 
Ur ett samhällsperspektiv torde detta vara viktigt för skapande av kompetenta och 
medvetna medborgare samt en konkurrenskraftig nation.  



27 

 

Som blivande förskollärare har studien inspirerat oss och gett oss en värdefull inblick 
i hur IKT kan användas i förskolan som verktyg för att främja och utveckla barns 
digitala kompetens samt lärande och utveckling inom olika områden.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Förfrågan angående deltagande i undersökning om användande av IT i 
förskoleverksamhet 

 

Vi är två studenter, Jessica Andersson och Catarina Haugen, som går sista terminen 
på förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Det är nu dags för oss att skriva 
vårt examensarbete vilket är orsaken till att vi vänder oss till dig som verksam 
pedagog i förskolan med en förfrågan om att delta i vår undersökning.  

Information om undersökningen 

Undersökningen syftar till att undersöka hur pedagoger i förskolan använder sig av 
IT som pedagogiskt verktyg i barngruppen. IT är ett relativt nytt område för 
förskolans verksamhet och beskrivs i förskolans läroplan som ett verktyg som kan 
användas i både skapande processer och som tillämpning. Med avstamp i detta samt 
begränsade egna erfarenheter av att arbeta med IT i barngrupp finner vi det 
intressant att undersöka hur pedagoger i olika verksamheter använder sig av IT 
tillsammans med barnen. Att genomföra denna undersökning är viktigt för att kunna 
synliggöra och belysa olika sätt att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg i 
förskoleverksamhet samt driva utvecklingen av detta framåt och därmed kunna 
erbjuda alla barn i förskolan en god informationsteknologisk grund att stå på inför 
mötet med vårt alltmer digitaliserade samhälle. 

Praktiskt genomförande av undersökningen 

Som datainsamlingsmetod i denna undersökning kommer intervjuer att användas. 
Du som tillfrågad kommer, om du väljer att tacka ja vilket skulle glädja oss mycket, 
att intervjuas utifrån ett intervjuformulär med öppna frågor där det finns stort 
utrymme att formulera dina svar med egna ord. Tidsåtgången för intervjun beräknas 
till cirka 45 minuter och vi kommer att sitta på en avskild plats vilken vi tillsammans 
kommer överens om. Intervjun kommer efter din tillåtelse att bandas för att vi ska 
kunna gå tillbaka och lyssna på samt transkribera vårt samtal. De bandade 
intervjuerna sparas på våra i-phones vilka båda är lösenordsskyddade. Ingen 
utomstående kommer således att ha tillgång till materialet utan det är endast vi två 
(Jessica och Catarina) som arbetar med denna uppsats som kommer att ha tillgång 
till samt använda oss av det inspelade materialet. När transkriberingen är gjord 
kommer inspelningen att raderas.  

Som deltagare garanteras du konfidentialitet och all information kommer att 
hanteras konfidentiellt. Den information som framkommer under intervjun kommer 
inte att kunna härledas till varken person, verksamhet eller stad då endast fingerade 
namn kommer att användas i uppsatsen om behov av detta uppstår. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
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Vid funderingar når du oss och vår handledare via mail eller telefon enligt 
nedanstående uppgifter.  

Jessica Andersson: Mail: xxx@student.mdh.se Telefon: 0736 XXXXXX 

Catarina Haugen: Mail: xxx@student.mdh.se Telefon: 0708 XXXXXX 

Anne Lillvist (handledare): Mail: xxx@mdh.se Telefon: 021 XXXXXX 

 

Tack på förhand för din eventuella medverkan! 

Hälsningar Jessica och Catarina  

 

Ort....................................................... 

Datum................................................. 

 

............................................................                    …........................................................ 

             Jessica Andersson                                                      Catarina Haugen 

  

mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@mdh.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Hur ser barngruppens sammansättning ut gällande faktorer som ålder och antal? 

Hur ser förskolans upptagningsområde ut gällande faktorer som socioekonomisk 

status och integration? 

1. Vad är IKT för dig? 

2. Hur viktigt är det för dig att barnen får använda IKT i förskolan? Varför? 

3. Vilka former av IKT använder du dig av i barngruppen? 

4. Vilket syfte har användandet av IKT i barngruppen? 

5. Vad upplever du att barnen lär sig genom sitt användande av IKT? 

6. Hur ofta används IKT i din barngrupp? Är det schemalagt eller sker det när 

barnen efterfrågar det? 

7. Använder barnen IKT själva eller tillsammans med pedagoger? I vilket syfte? 

8. Upplever du några hinder för användande av IKT i barngruppen? I så fall 

vilka? 

 

 

 

 


