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Syftet med studien var att ge exempel på hur IT används av barn och pedagoger 
i förskolan och att analysera denna användning. Ämnet valdes eftersom 
Läroplan för förskolan endast nämner begreppet IT en gång. Studien byggde på 
intervjuer med åtta pedagoger verksamma i svenska förskolor. Studiens resultat 
visade att IT användes på alla förskolor i studien, främst för dokumentation, 
kommunikation, i arbete med barnen och av barnen själva. På alla förskolor i 
studien fanns en lärplatta tillgänglig för barnen att spela på. Lärplattans 
applikationer ansågs pedagogiska och barnen samarbetade i hög grad kring 
lärplattan. En av studiens slutsatser var att IT i förskolan användes i syfte att ge 
barnen digital kompetens, samt för att uppmuntra barnen till att samarbeta och 
lära av varandra. 
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Nyckelord: IT, förskola, dator, lärplatta, digital 

 



 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ........................................................................................ 1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ........................................................ 1 

1.2 Uppsatsens disposition ............................................................ 2 

2 Bakgrund ...................................................................................... 2 

2.1 Begreppsdefinitioner ............................................................... 2 

2.2 Databassökning ....................................................................... 3 

2.3 Förskolans styrdokument........................................................ 3 

2.4 Teoretisk utgångspunkt ........................................................... 4 

2.5 Tidigare forskning ................................................................... 5 

2.5.1 Varför IT i förskolan? ......................................................... 5 

2.5.2 Att ha ett pedagogiskt syfte med IT .................................... 6 

2.5.3 Pedagogernas syn på IT ..................................................... 6 

2.5.4 Pedagogernas vägledning och barns samarbete runt IT ...... 7 

2.5.5 Språkutveckling och IT ...................................................... 8 

2.5.6 Pedagogisk dokumentation med hjälp av IT ....................... 8 

3 Metod ........................................................................................... 9 

3.1 Forskningsansats ..................................................................... 9 

3.2 Datainsamlingsmetod ............................................................. 9 

3.3 Urvalsmetod ........................................................................... 10 

3.4 Genomförande ....................................................................... 10 

3.5 Forskningsetik ....................................................................... 11 

3.6 Analysmetod .......................................................................... 11 

3.7 Tillförlitlighet ......................................................................... 11 

4 Resultat ....................................................................................... 12 

4.1 Syfte med IT i förskolan .......................................................... 12 

4.2 Hur används IT? ..................................................................... 13 

4.2.1 Dator ................................................................................ 13 



 

4.2.2 Lärplatta .......................................................................... 14 

Hur används lärplattan av barn? ............................................. 15 

Tillgänglighet och begränsningar för barns användande av 
lärplatta ................................................................................... 15 

4.2.3 Övrig IT ............................................................................ 16 

4.3 Barns samarbete .................................................................... 17 

4.4 Pedagogernas syn på IT .......................................................... 17 

4.5 Föräldrars syn på IT ............................................................... 18 

5 Analys .......................................................................................... 18 

5.1 Varför IT i förskolan? ............................................................. 18 

5.2 Att ha ett pedagogiskt syfte med IT ......................................... 18 

5.3 Pedagogernas syn på IT .......................................................... 19 

5.4 Pedagogernas vägledning och barns samarbete runt IT ......... 20 

5.5 Språkutveckling och IT ........................................................... 21 

5.6 Dokumentation och kommunikation med hjälp av IT ............. 21 

6 Diskussion .................................................................................. 22 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................ 22 

6.1.1 Slutsats ............................................................................ 24 

6.2 Metoddiskussion .................................................................... 25 

6.3 Relevans för förskolläraryrket ............................................... 25 

6.4 Förslag på fortsatt forskning .................................................. 25 

Referenser ...................................................................................... 27 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 



 1 

1 Inledning 
Ämnet vi har valt att studera är hur IT används i svenska förskolor. Förskolans 
läroplan betonar hur viktigt det är att kunna ta till sig ny kunskap eftersom 
utvecklingen sker i snabb takt i dagens informationssamhälle. Samtidigt finns inte 
särskilt mycket att läsa i läroplanen om IT. Teknik nämns vid tre tillfällen, men om 
IT, som står för informationsteknik, kan eller ska räknas in i begreppet teknik är en 
tolkningsfråga (Skolverket, 2010). Ordet informationsteknik förekommer en enda 
gång i läroplanen: “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas 
såväl i skapande processer som i tillämpning” (Skolverket, 2010, s. 7). Läroplanens 
mål ska tolkas av förskolans pedagoger, men det som står om IT kan vara svårtolkat 
då det bara nämns en gång. 

Under arbetet med denna studie har det även framgått att det inte finns mycket 
publicerad forskning kring IT i förskolan. De flesta av de få studier som finns gäller 
IT i grundskolan, men där har störst fokus lagts på barns och pedagogers 
datoranvändning. Vi har haft svårigheter att hitta relevant forskning som specifikt 
handlar om lärplattor, i synnerhet i förskolans verksamhet. Flera pedagogiska 
forskare och författare menar att bristen på forskning kring lärplattan beror på att 
det är ett ganska nytt digitalt redskap (Nilsen, 2015; Olsson, 2015; Askebäck Diaz & 
Gällhagen, 2015). Att det gjorts så pass lite forskning kring IT-användning när det 
gäller barn i förskoleåldern gör att det i dagsläget finns många obesvarade frågor om 
såväl positiva som negativa konsekvenser av små barns användande av lärplattor. 

Att vi inte fått någon utbildning i hur IT kan användas i förskolan under de sju 
terminer vi studerat på förskollärarutbildningen är ytterligare skäl för vårt val av 
ämne. Med dessa funderingar i åtanke kan det vara intressant att studera hur IT 
används i praktiken på ett antal förskolor, samt vilket syfte pedagogerna har med 
denna användning. 

Vår avsikt med föreliggande studie är att undersöka vilka former av IT som 
förekommer på olika förskolor. Då det finns många IT-verktyg att förhålla sig till så 
har vi i vår studie valt att ta med många olika former av IT, men med ett extra fokus 
på lärplatta och dator.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med föreliggande studie är att ge exempel på hur IT används av barn och 
pedagoger i förskolan och att analysera denna användning. Studien utgår från 
följande frågeställningar 

● Hur används IT av några barn och pedagoger i förskolor?  
● Beskriver de tillfrågade att det finns något pedagogiskt syfte med IT i 

förskolan? 
● Hur kan förskolan stödja barns utveckling och lärande med hjälp av IT? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
I bakgrund förklaras viktiga begrepp i studien under begreppsförklaring, följt av en 
beskrivning av vårt arbete med att söka relevant forskning under rubriken 
databassökning. Förskolans styrdokument presenterar läroplanens mål kring det 
valda ämnet. Sedan följer teoretisk utgångspunkt där vi redogör för den teori studien 
utgått från. Vi presenterar relevant forskning och bakgrundslitteratur i kapitlet 
tidigare forskning. Metod beskriver hur studien utförts under rubrikerna 
forskningsansats, val av datainsamlingsmetod och urvalsmetod. De etiska riktlinjer 
vi iakttagit beskrivs under forskningsetik. I kapitlet analysmetod presenteras hur vi 
gått tillväga då vi analyserat resultatet och följs av en reflektion kring studiens 
tillförlitlighet. Sedan följer resultat där vi redogör för insamlad data från 
intervjuerna. Nästa kapitel är analys där vi sorterat det resultat vi fått fram och 
kopplat till förskolans styrdokument, teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning. 
Studien avslutas med diskussion. Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där vi 
även presenterar vår slutsats. Sedan följer metoddiskussion där vi reflekterar över 
fördelar och nackdelar med vårt val av metod. Diskussionen avslutas med tankar om 
studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag på fortsatt forskning. 
 

2 Bakgrund  

2.1 Begreppsdefinitioner 
IT: IT är en förkortning av informationsteknik, som är ett samlingsbegrepp för 
datorteknik och telekommunikation i samverkan (Henriksson, 2016). IT omfattar 
inte bara teknisk utrustning, utan även till exempel digitala verktyg (Skolverket, 
2009). 
 
IKT: Ibland används begreppet IKT som står för informations- och 
kommunikationsteknik, då man vill synliggöra kommunikation med hjälp av IT 
(Skolverket, 2009). I denna studie använder vi begreppet IT eftersom det är 
vanligast i Sverige, men studien inkluderar även kommunikationsaspekten. 

Lärplatta: Vi har i vår studie valt att använda ordet lärplatta. Exempel på en 
lärplatta är iPad. I Nationalencyklopedin används begreppet surfplatta, som beskrivs 
som en pekdator med olika funktioner och Internetuppkoppling (Helmersson, 2016).  

Applikationer: I lärplattor och moderna mobiltelefoner finns olika applikationer, 
vilket är förenklade datorprogram, såsom kamera, webbläsare, spel och hjälpmedel.  
Applikationer finns att ladda ner gratis eller köpa via Internet. Applikation brukar 
förkortas till ordet “app”, och fortsättningsvis i denna studie använder vi ordet app 
(NE).  

GPS: GPS står för Global Positioning System som är ett satellitnavigationssystem för 
exakt bestämning av positioner (NE). 

Intranät är ett datornät som används för intern kommunikation inom ett företag 
eller en organisation (NE). 

Pedagoger: I denna studie används begreppet pedagoger. Med detta menar vi 
personal som genomgått en barnskötar- eller förskollärarutbildning. Vi har valt att 
enbart använda begreppet pedagog i studien. Valet att inte skilja på barnskötare och 
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förskollärare gjordes eftersom båda yrkesgrupper kunde ha kunskap och 
erfarenheter som hade relevans för studien. 

2.2 Databassökning  
Vi har sökt efter tidigare forskning till vår studie i olika databaser. De databaser som 
använts är ERIC (EBSCOhost), SwePub, Google Scholar och DiVA. Sökord som 
använts i olika kombinationer är till exempel: förskola, IT, IKT, dator, barn,  
lärplatta, digital, iPad, preschool, children, ICT, touchpad, computer. Vi har sökt 
artiklar med avancerat sökläge för att endast få fram referentgranskade 
vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. 

2.3 Förskolans styrdokument  
Det styrdokument förskolan har att förhålla sig till är Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2010). I förskolans läroplan finns endast strävansmål, till skillnad från 
skolans läroplan som innehåller uppnåendemål, eftersom förskolan inte har 
skolplikt. Det är förskolans uppdrag att tolka läroplanens strävansmål efter de 
förutsättningar och behov som finns. Förskolechefen har det övergripande ansvaret 
över förskolan och att strävansmålen implementeras i verksamheten. Ett av målen är 
att se till att verksamhetens pedagoger får kontinuerlig kompetensutveckling. 
Förskolans läroplan betonar hur viktigt det är att kunna kommunicera, söka samt ta 
till sig ny kunskap eftersom utvecklingen sker i snabb takt i dagens 
informationssamhälle (Skolverket, 2010). Att kunna inhämta ny kunskap blir därför 
inte enbart viktigt för barnen, utan även för förskolans pedagoger för att kunna 
stödja barnen i deras kunskapssökande.  

Att ge barnen möjlighet att skapa med varierade estetiska uttrycksformer är ett mål i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Här nämns att “Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning.” (Skolverket, 2010, s. 7). Begreppet informationsteknik nämns inte 
någon annanstans i läroplanen. Däremot nämns ordet teknik på flera ställen:  

● “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 
teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2010, s. 
10).  
 

● “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” 
(Skolverket, 2010, s. 11).  
 

● “Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för 
språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik” 
(Skolverket, 2010, s. 11). 

 
Då läroplanen ska tolkas skulle även teknik kunna stå för informationsteknik, vilket i 
så fall ger ett större antal strävansmål att utgå från när det gäller IT. Att det finns så 
få strävansmål kring IT i läroplanen har gjort att vi funderat på hur det ser ut kring 
pedagogers och barns användande av IT på olika förskolor.  
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2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt i vår 
studie. Vi har även valt att jämföra det sociokulturella perspektivet med Jean Piagets 
utvecklingspsykologi för att påvisa skillnaderna mellan dessa teorier. Dessa teorier 
kopplas sedan till vårt resultat i analyskapitlet och diskussionskapitlet. 
Vygotskijs sociokulturella teori grundar sig på att allt lärande är socialt och att 
människor lär i interaktion och kommunikation med andra (Smidt, 2010, Säljö, 
2010). Vygotskij menade att man genom samspel med människor i sin omgivning 
konstant lär sig och tar till sig nya kunskaper, vilket kallas appropriering. 
Appropriering innebär även att man lär sig klara av att hantera olika artefakter 
(Säljö, 2000). 
 
Det sociokulturella lärandeperspektivet innebär att man lär i samspel med 
människor som har en större erfarenhet, förståelse och kunskap än en själv. Det 
innebär att det barnet klarar av med hjälp idag klarar barnet att göra själv imorgon 
(Strandberg, 2006). Vygotskij menar att lärande sker i den proximala 
utvecklingszonen genom att en person observerar hur en annan person gör för att 
sedan imitera och klara av uppgiften själv (Smidt, 2010). När lärandet befinner sig i 
kommande utvecklingsfas, och ligger ett steg framför den fas där barnet befinner sig 
just nu, är lärandet som störst. Skolan ger möjligheter för proximala 
utvecklingszoner där barn med olika bakgrund och förutsättningar möts och där 
barn lär och utvecklas av och med varandra (Säljö, 2000).  
 
Vygotskij beskrev kulturella artefakter som konstgjorda hjälpmedel för människor 
att underlätta problemlösning och kommunikation. Artefaktbegreppet är viktigt 
inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Dessa artefakter har skapats av 
människor och ofta genom samarbete mellan människor. Vygotskij räknade upp ett 
antal artefakter, där språk, räknesystem, vägmärken, kartor, konstverk och 
musikaliska symboler ingick (Smidt, 2010). Säljö (2000) menar att datorn kan 
räknas som en artefakt. Enligt Säljö är vårt informationssamhälle fullt av artefakter 
som kan användas för modern kommunikation, något som inte varit möjligt tidigare, 
och dessa nyare former av artefakter existerade inte då Vygotskij levde. Att klara av 
att hantera kulturella artefakter är viktigt då samhället är i ständig förändring och 
utveckling (Ljung-Djärf, 2004). 
 
Orsaken till att vi valt det sociokulturella perspektivet är för att belysa hur lärande 
med IT som redskap sker i samspel med andra. Vi ville även studera hur barn och 
pedagoger kommunicerar och interagerar tillsammans vid IT-användning, vilket 
enligt Vygotskij är en förutsättning, eftersom allt lärande sker genom social 
interaktion (Smidt, 2010). Den proximala utvecklingszonen ger barn förutsättningar 
att lära av och med andra personer som kan mer än de själva (Säljö, 2000). Detta 
kan kopplas till att barn kan lära av varandra när de använder IT som ett redskap, till 
exempel när de spelar tillsammans runt en lärplatta. Den mer kompetenta personen 
kan även vara en pedagog som sitter bredvid och stöttar barnet i dess 
lärandeprocess. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan pedagogers och barns 
användande av IT som artefakt diskuteras. Artefakter i vår studie är olika former av 
informationsteknik, såsom lärplatta och Internet. Artefakter är enligt det 
sociokulturella perspektivet viktiga för barn att lära sig använda, för att följa med i 
samhällets utveckling (Ljung-Djärf, 2004). 
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Enligt Piagets utvecklingspsykologiska teori är barns sociala omgivning inte lika 
viktig som i den sociokulturella teorin. Piaget menade att barnet är egocentriskt i den 
bemärkelsen att det utgår från sig själv när det ska bilda sig en uppfattning om 
omvärlden. Lärande och utveckling sker genom att barnet observerar, härmar, 
känner på objekt och själv fysiskt utför aktiviteter. Utvecklingspsykologiska teorin 
menar att barnet måste ha uppnått en viss nivå för att lärande ska kunna ske. Det är 
enligt Piagets teori inte någon större idé att förklara någonting för ett litet barn 
innan det uppnått ett mognadsstadium där förståelse kan utvecklas (Smidt, 2010, 
Säljö, 2000). 
 
Utifrån de två beskrivna teorierna vill vi jämföra barns lärande utifrån användandet 
av IT som verktyg. 
 

2.5 Tidigare forskning 

När vi sökt litteratur till denna studie har vi upptäckt att det inte finns så mycket 
tidigare forskning på IT-användning i förskolan. Framför allt har vi haft svårt att 
hitta forskning kring användandet av lärplatta i förskolans verksamhet. 
 
Det har gjorts en del forskning om IT och pedagogik, men den större delen av denna 
forskning är gjord på äldre barn, och då framför allt om datorer som pedagogiskt 
redskap. Lärplattan är ett relativt nytt digitalt verktyg vilket medför att det finns ett 
begränsat utbud av forskning, i synnerhet när det gäller lärplattor i förskolan 
(Nilsen, 2015; Olsson, 2015; Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015). 
 
Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) menar att lärare visat ett stort intresse av att 
lära sig mer om modern teknik, särskilt lärplattan, och hur det kan användas som ett 
pedagogiskt verktyg. Författarna konstaterar att pedagogerna inte har tid att läsa 
igenom långa manualer. Det måste finnas enkla instruktioner för att pedagogerna 
ska kunna lära sig IKT för att integrera denna med den pedagogiska verksamheten. 
 

2.5.1 Varför IT i förskolan? 

Internet och teknik följer oss överallt i dagens samhälle. Kommunikation mellan 
pedagoger och föräldrar underlättas genom användande av IT i förskolan. IT som 
verktyg gör att bland annat sjukanmälningar, schemaändringar och information 
mellan flera parter blir effektivare (Olsson, 2015).  Att lära barn hur man har en 
digital kompetens blir i och med samhällets utveckling en viktig del i pedagogernas 
uppdrag. Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) anser att IT kan vara ett värdefullt 
pedagogiskt verktyg. De menar att modern teknik kan motivera barn till att utforska 
och lära. 
 
Olsson (2015) skriver att alla barn har olika förutsättningar för utveckling och 
lärande, därför är det pedagogernas uppgift att erbjuda IT som ett verktyg för 
lärande och lägga en grund för barns digitala kompetens. Ljung-Djärf (2004) menar 
att det finns en risk att barn som inte har tillgång till dator kommer efter i sin 
utveckling av digital kompetens. Att ha tillgång till dator, menar författaren, är en 
förutsättning för rättvisa och demokrati. 
 
Kress (2003) menar att i och med framväxten av vårt informationssamhälle är det 
viktigt att barn lär sig att kommunicera med och använda IT. Enligt Kress är det 
viktigt att uppmuntra barnen till att bli kreativa och idérika eftersom ingen vet vilken 
kunskap som är användbar och värdefull i en framtid som verkar mer osäker än 
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tidigare generationers. Han menar att lärplattan har stor potential som pedagogiskt 
verktyg och att använda IT i den pedagogiska verksamheten är ett sätt att förbereda 
barnen för den snabbt utvecklande framtiden. 
 
Agudo, Rico och Sánchez (2015) skriver att barns användning av datorer kan öka 
deras kreativitet och stärka deras självkänsla. De menar att pedagogiska spel och 
program kan ha positiv inverkan på barns utveckling och lärande, ordförråd, 
långtidsminne, problemlösning och beslutsfattande förmåga. 
 

2.5.2 Att ha ett pedagogiskt syfte med IT 

Petersen (2015) skriver i sin studie om hur lärarens pedagogiska syfte med lärplattan  
har betydelse för barnens möjligheter för lärande. Hon menar också att det är viktigt 
för barnens lärande att de är aktiva i användandet av lärplattan. De kan själva välja 
aktivitet genom att trycka på det de vill. 
 
Petersen (2015) och Olsson (2015) menar att det är viktigt att välja appar med 
omsorg eftersom det finns ett så stort utbud. Pedagogen bör välja arbetssätt och 
appar som är pedagogiska, passande för förskolebarn och som skapar bäst möjlighet 
för barns lärande och utveckling. Petersen och Olsson menar att IT i förskolan även 
kan ha negativ effekt om det inte används på rätt sätt. Även Agudo m.fl. (2015) 
skriver att IT-användning utan en pedagogisk tanke och planering bakom kan ha 
negativ inverkan på barn. Till exempel kan barnen bli frustrerade och negativt 
inställda till IT om de inte får den stöttning från pedagoger som de behöver för att 
klara av uppgifter i spel och appar. Olsson (2015) menar att arbetet med lärplattan 
bör planeras och genomföras på ett sådant sätt att det leder till ett lustfyllt lärande, 
eftersom apparna kan skapa motivation och starta barnens lärprocesser.  
 
2.5.3 Pedagogernas syn på IT 

I en studie av Ljung-Djärf (2004) upptäcktes två typer av problem när det gäller IT i 
förskolan. Det ena är pedagogernas brist på kunskap inom IT. Det andra är att man i 
arbetslaget inte kan enas om hur man ska integrera IT i förskolan, och att 
pedagogerna inte vill att det ska ta tid och resurser från den övriga pedagogiska 
verksamheten. Författaren menar att förskolepersonalens inställning och kunskap 
avgör hur tillgänglig IT blir för barnen.  
 
Gialamas och Nikolopoulou (2010) har studerat pedagogers inställning till 
användande av datorer i klassrummen. De kom fram till att pedagoger med tidigare 
erfarenhet av datorer, som fått utbildning och som även använder datorer i hemmet 
hade en mer positiv bild av IT-användning med barnen än pedagoger med bristande 
IT-kunskaper som inte fått utbildning. Enligt studiens resultat har pedagoger som 
känner tillit till sin egen förmåga att använda datorn en mer positiv inställning till att 
använda en dator som pedagogiskt verktyg. På samma sätt har pedagoger med låg 
tillit till sin egen förmåga och bristande kunskaper inom IT en mer negativ 
inställning till IT-användning i förskolan och tenderar att inte vilja integrera datorer 
i den pedagogiska verksamheten.  
 
Ljung-Djärf (2004) har identifierat olika typer av attityder kring datoranvändning 
hos förskolepersonal, en positiv och pedagogisk attityd, en neutral attityd samt en 
negativ och skeptisk attityd. På de förskolor där pedagogerna har en positiv och 
pedagogisk syn på datoranvändande har datorn en viktig plats i verksamheten. 
Inställningen är att alla barn ska involveras i datoranvändandet och pedagogerna 
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försöker att inspirera och uppmuntra barn som inte visar intresse för datorn. När 
barnen spelar på datorn anser pedagogerna att de lär sig något och de försöker även 
lära barnen att datorn kan användas till mycket mer än bara spel (Ljung-Djärf, 
2004). Om pedagoger har en mer neutral attityd till datorn finns den tillgänglig för 
barnen i förskolan, men pedagogerna uppmuntrar inte dessa barn till att använda 
datorn, utan initiativet kommer från barnen själva. Detta innebär att det finns barn 
på förskolan som inte alls använder datorn, vilket pedagogerna menar beror på att de 
barnen hellre leker med andra saker. Barn som har dator i hemmet visar ett större 
intresse för datorn i förskolan. Pedagogerna har dock en positiv inställning till att 
flera barn sitter vid datorn samtidigt, eftersom de barn som inte är vana 
datoranvändare då lär sig genom att iaktta hur andra barn använder datorn (Ljung-
Djärf, 2004). De pedagoger som har en negativ, skeptisk attityd till 
datoranvändande i förskolan ser datorn som ett hot mot annat innehåll i 
verksamheten som de själva anser vara viktigare, såsom lek och kommunikation. 
Pedagogerna anser att datorn är viktig men den har ingen hög prioritet. De anser att 
barnen har större behov av andra saker än kunskap om datoranvändande. Pedagoger 
med denna typ av inställning är också oroliga för att barnen ska utveckla ett 
missbruk om de sitter för mycket vid datorn.  De anser därför att det är bra att 
barnens skärmtid tidsbegränsas (Ljung-Djärf, 2004).  
 
Olsson (2015) menar att det inte är komplicerat att arbeta med lärplattor som ett 
pedagogiskt verktyg, utan att det bara gäller att våga frångå gamla traditioner och 
tillvägagångssätt och att ge utrymme för modern teknik i förskolan. Hon anser att 
pedagoger bör vara medforskare tillsammans med barnen och ha en nyfiken 
inställning till IT. Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) menar att det är viktigt att 
pedagoger vågar prova på nya arbetssätt och dra nytta av varandras erfarenheter. 
Det kan behövas kompetensutveckling för att som pedagog utmanas och utvecklas i 
sin yrkesroll (Ingvar & Eldh refererad i Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015). Även 
Agudo m.fl. (2015) diskuterar faktorer som kan förklara bristen på IT-användning i 
förskolan. De menar att det ofta handlar om omodern utrustning, pedagogens 
otillräckliga kompetensutbildning, brist på tid för pedagoger att sätta sig in i hur 
olika digtala redskap fungerar och brist på teknisk support när det behövs.  
 
2.5.4 Pedagogens vägledning och barns samarbete runt IT 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är pedagogen betydelsefull för barns lärande och 
utveckling av en digital kompetens. Studier har visat att barn som erbjudits 
vägledning av en pedagog när de suttit vid datorn visat tecken på en hög grad av 
lärande, bland annat har de fått ett större ordförråd, utvecklat ett abstrakt tänkande, 
kunnat lösa problem med datorn som verktyg samt utvecklat sin planeringsförmåga. 
När barn använt datorn själva eller endast fått lite stöttning av pedagogen har nivån 
av lärande inte varit lika hög. Studiernas resultat visar att barn behöver en pedagog 
för att lärande ska ske, lärandet sker inte enbart genom barnets egen interaktion 
med datorn (Nilsen, 2014). 
 
Tidigare studier har visat att barn samarbetar i stor utsträckning när de sitter med 
andra barn runt en dator (Ljung-Djärf, 2004). I en studie kring lärplatta i förskolan 
visade det sig vara positivt att andra barn samtalar med det barn som använder 
lärplattan. Barnens samarbete gjorde att de tillsammans kunde lösa problem vilket 
medförde att användandet av lärplattan blev betydelsefull och givande (Olsson, 
2015). 
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2.5.5 Språkutveckling och IT 

Olsson (2015) anser att IT är bra verktyg i den pedagogiska undervisningen i 
förskolan. Hon menar att digitala verktyg kan användas för att stimulera barns 
kommunikation. Enligt Olsson bör pedagoger hitta varierande sätt för att stötta barn 
i deras språkutveckling. Lärplattan ger möjligheter för barn att prova på nya 
moderna arbetssätt. Olsson har även noterat hur tystlåtna barn börjat att 
kommunicera då de använt lärplatta, och hävdar att lärplattan är ett redskap som 
inbjuder till samtal och samspel mellan barn. Ett sätt att använda lärplatta i 
förskolan är att arbeta med språkstimulerande appar. Att arbeta med appar med 
innehåll som barnen kan känna igen och relatera till gör att barnen lockas till samtal 
och samspel kring apparna (Olsson, 2015). 
 
Petersen (2015) skriver att lärplattan har öppnat upp för möjlighet till 
modersmålsundervisning i förskolan på förskolor där man inte tidigare haft de 
resurser som krävs. Med hjälp av lärplattan kan fler barn få undervisning i andra 
språk än svenska, till exempel genom att låta barn lyssna på en saga på sitt eget 
modersmål. Ett annat sätt är att använda en app för videosamtal och låta barn 
kommunicera på sitt språk tillsammans med andra barn eller pedagoger på andra 
förskolor. Genom de möjligheter som lärplattan erbjuder kan barn kommunicera på 
sitt modersmål även om inga andra barn eller vuxna på förskolan talar samma språk 
(Petersen, 2015). 
 

2.5.6 Pedagogisk dokumentation med hjälp av IT 

Enligt Elfström Pettersson (2014) är inte förskolebarn särskilt delaktiga i 
dokumentation. Lärplattan kan underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation, 
både pedagoger och barn kan dokumentera med hjälp av den moderna tekniken. Att 
låta barnen prova på att använda lärplatta, dator och digitalkamera för att 
dokumentera gör att de blir mer involverade i sin egen dokumentation och synliggör 
lärprocesser (Olsson, 2015; Elfström Pettersson, 2014).  
 
Eftersom bilder kan nås omedelbart när man fotograferat med en lärplatta eller 
digitalkamera ger det möjligheter för pedagogerna att samtala med barnen om det de 
ser på skärmen, medan barnen fortfarande minns vad de gjort och dokumenterat. 
Man behöver inte längre vänta på att bilder ska framkallas. Digitala kameror, 
videokameror och datorer är vanligt att använda till pedagogisk dokumentation 
eftersom de är relativt billiga, lätta att hantera och kan lagra stora mängder 
information (Elfström Pettersson, 2014). 
 

Intranät är något som används frekvent vid dokumentation i förskolan. Det finns 
även Intranätverktyg i form av appar, särskilt utformade för förskolans verksamhet. 
Dessa redskap kan underlätta för pedagogisk dokumentation. Uppföljning, 
utvärdering och barns utveckling är sådant som finns att ta del av med hjälp av 
Intranät. Föräldrar kan genom att logga in på förskolans Intranät ta del av 
dokumentationen av verksamheten och sitt eget barn (Olsson, 2015). 
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3 Metod  
3.1 Forskningsansats  
Vi har i studien valt en kvalitativ forskningsansats som enligt Bryman (2011) är en 
lämplig metod att använda när syftet är att försöka förstå andra personers tankar och 
åsikter. I vår studie ville vi utgå från förskollärares tankar om IT-användning i 
förskolan. Därför var det lämpligt att använda en kvalitativ metod. Tivenius (2015) 
redogör för att en kvalitativ ansats beskriver kvaliteter och används då man ingående 
vill studera till exempel människors upplevelser kring en händelse eller ett fenomen.  

3.2 Datainsamlingsmetod  
Tivenius (2015) skriver att man vid en kvalitativ ansats ofta använder sig av 
intervjuer. Han menar också att intervjuer ger goda möjligheter för forskaren att ta 
del av informantens tankar och synsätt. Vi har använt oss av semistrukturerade 
intervjuer där den intervjuade haft möjlighet att få utveckla sina svar. 
Semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att vara flexibel och att ställa 
följdfrågor (Bryman, 2011). Vi har använt ett underlag med mestadels öppna 
intervjufrågor (Bilaga 2). Enligt Bryman (2011) ger öppna frågor möjlighet för 
informanten att svara på frågorna med egna ord eftersom det inte finns 
svarsalternativ. Vi har formulerat intervjufrågor för att försöka få svar på våra 
forskningsfrågor. Fyra av intervjuerna har utförts på förskolorna och med en 
pedagog åt gången. Tre intervjuer har utförts via mejl och en pedagog har intervjuats 
via telefonsamtal. Alla intervjuer utom mejlintervjuerna har spelats in med 
ljudupptagning.   
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3.3 Urvalsmetod 
Vi har valt målinriktat urval som urvalsmetod, vilket Bryman (2011) anser är mest 
passande vid kvalitativa studier. Ett målinriktat urval innebär enligt Bryman att välja 
personer som har relevans för studiens syfte och kan svara på studiens 
frågeställningar. Vi har valt urvalsgrupp efter utbildningsnivå då våra 
forskningsfrågor berörde pedagoger och pedagogiskt syfte med IT. Med detta i åtanke 
har vi valt att endast intervjua utbildade barnskötare och förskollärare. Vi har valt att 
intervjua åtta pedagoger för att kunna jämföra hur IT-användning ser ut på flera 
förskolor. 

 
Tabell 1.1 Redogörelse för urvalsgruppens utbildning och arbetsförhållanden 

Fiktivt 
namn 

Utbildning År i 
yrket 

Barngruppens 
storlek 

Barnens 
ålder 

Förskole- 

form 

Anna Förskollärare 7 36 1-6 Kommunal 

Berit Förskollärare 5 22 1-6 Privat 

Cecilia Förskollärare 23 20 1-6 Kommunal 

Daniella Barnskötare 14 21 2-5 Privat 

Elin Förskollärare 32 22 1-6 Privat 

Frida Förskollärare 7,5 19 2-4 Kommunal 

Gunnel Förskollärare 12 19 2-4 Kommunal 

Helena Barnskötare 4 19 2-4 Kommunal 

 

I tabellen ovan har vi presenterat pedagogerna med fiktiva namn, vilken utbildning 
de har, antal år i yrket, barngruppens storlek, barnens ålder och förskoleform. Sex av 
åtta pedagoger är utbildade förskollärare med mellan 5-32 år i yrket. Två av åtta 
pedagoger är barnskötare med 4-14 års erfarenhet i yrket. Barngruppernas storlek är 
mellan 19-36 barn, men den barngrupp med 36 barn är två sammanslagna 
avdelningar. Barnens ålder är 1-6 år, 2-5 år och 2-4 år. Tre pedagoger arbetar på 
privat förskola och fem pedagoger arbetar på kommunal förskola. 

3.4 Genomförande 
Vi inledde med att formulera ett missivbrev som skickades till de förskolor vi ville 
besöka för att genomföra intervjuer. Vi kontaktade sedan de pedagoger vi tänkt 
intervjua via mejl, telefon, förskolechef eller besök på förskolorna. Samtliga 
pedagoger var villiga att ställa upp på en intervju, och vi kunde bestämma datum och 
tid för intervju. Nästa steg i processen var att formulera intervjufrågor. 
Semistrukturerade intervjufrågor valdes för att kunna ställa följdfrågor (Tivenius, 
2015; Bryman, 2011). Intervjuerna utgick från ett antal bakgrundsfrågor om till 
exempel yrkesvana och utbildning, samt tio huvudfrågor med både förberedda och 
spontana följdfrågor. Vi genomförde fyra intervjuer var med barnskötare och/eller 
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förskollärare. Fem av intervjuerna genomfördes vid besök på förskolorna. Dessa tog 
cirka 30 minuter vardera och spelades in med ljudupptagning. Tre intervjuer 
genomfördes via mejl på grund av tidsbrist hos pedagogerna. En intervju 
genomfördes via telefon och spelades in. De inspelade intervjuerna transkriberades 
sedan av den student som genomfört intervjun. Endast det som var relevant för 
studien transkriberades, vilket enligt Stukát (2011) är ett effektivt arbetssätt. 
Resultatet sammanställdes sedan gemensamt. 

3.5 Forskningsetik 
Vi har i studien beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Herméren, 2011). Vi har beaktat informationskravet, vilket innebär att vi informerat 
deltagarna i intervjuerna om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att de när 
som helst kan ångra sin medverkan. Pedagogerna har inför intervjun fått 
information om studien via ett missivbrev (bilaga 1). Föräldrarna till barn på berörda 
förskolor har muntligt informerats om pedagogernas medverkan i 
studien.  Föräldrarna har fått information om att inget barn kommer att delta i 
studien, att ingen fotografering kommer att ske, samt att pedagogernas svar förblir 
anonyma för att skydda personalens och barnens identitet. Samtyckeskravet har 
tagits i beaktande, då pedagogerna efter att ha läst missivbrevet (bilaga 1) fått ge sitt 
godkännande till att medverka i studien. Vi har informerat pedagogerna att de trots 
sitt tidigare samtycke ändå kan avbryta sin medverkan när de önskar. Vi har tagit 
hänsyn till konfidentialitetskravet genom att tilldela deltagarna i studien fiktiva 
namn för att på så sätt undvika att röja enskilda pedagogers identitet. Inga namn på 
de förskolor där pedagogerna arbetar avslöjas, inte heller var i Sverige dessa 
förskolor är belägna. Inspelat material och anteckningar har förvarats på ett sådant 
sätt att endast vi haft åtkomst till materialet. Nyttjandekravet har beaktats då vi 
endast använt insamlat material till det syfte vi informerat pedagogerna om, vilket är 
denna forskningsstudie (Herméren, 2011). Allt forskningsmaterial kommer att 
raderas efter arbetet godkänts av examinator. 

3.6 Analysmetod 
Efter att vi transkriberat och sammanställt intervjuerna i resultatkapitlet sorterades 
datamaterialet för en analys. Datamaterialet analyserades mot teoretisk 
utgångspunkt, tidigare forskning, och vi hade under arbetet med analysen våra 
frågeställningar och studiens syfte i åtanke.  

3.7 Tillförlitlighet 
En studie med hög tillförlitlighet visar ett pålitligt resultat med hög noggrannhet. 
Stukát (2011) menar att det är viktigt att ställa sig kritisk till studiens tillförlitlighet, 
eftersom alla studier har olika brister och ingen studie är helt tillförlitlig.  

Tillförlitligheten i denna studie baseras på resultatet som har framkommit genom 
intervjuer med pedagoger, samt hur vi sedan bearbetat materialet. Intervjuer som 
datainsamlingsmetod kan medföra svårigheter då det är svårt att få fram generella 
svar (Bryman, 1997). Enligt Stukát (2011) finns en risk då man använder sig av 
intervjuer, att de personer som intervjuas ger missvisande eller felaktiga svar, 
antingen medvetet eller omedvetet. Den bild som intervjuade pedagoger förmedlar 
kan därmed inte sägas utgöra förskolors arbete med IT eftersom vi inte intervjuat 
hela arbetslag på de berörda förskolorna. Intervjuerna kan därför sägas representera 
pedagogernas egna åsikter och erfarenheter och ambitioner, men inte verkligheten 



 12 

på förskolan. Dock har våra forskningsfrågor formulerats på ett sådant sätt att vi 
endast sökt svar på hur studiens informanter arbetar med IT.  
 
Stukát (2011) menar att generaliserbarhet handlar om huruvida studien kan påvisa 
generella resultat inom ett visst område. Eftersom studien utgår från endast åtta 
pedagogers perspektiv är resultatet begränsat och därmed är studiens resultat inte 
generaliserbart.  
 

4 Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuer med de åtta pedagoger som 
deltagit i studien. Resultatet har delats in i underrubriker för att underlätta för 
läsaren. 
 

4.1 Syfte med IT i förskolan 
Pedagogerna har flera syften med att använda IT i förskolan. Alla pedagoger 
beskriver att IT är viktigt för att förskolan ska hänga med i tiden och för att väcka 
barns intresse för ny teknik och utveckling. Alla nämner också att IT används i 
lärandesyfte. En pedagog ansåg att det är viktigt att göra barnen medvetna i sitt 
kunskapsforskande och att de lär sig använda IT som verktyg. En annan pedagog 
säger att “IT är framtiden och den tid barnen kommer att leva i. Vi ska lägga grunden 
för att barnen själva ska lära sig söka information”. En pedagog sade att IT-
användning på förskolan är särskilt viktigt för vissa barn som inte har tillgång till 
detta hemma.  

Ett annat syfte som togs upp av flera pedagoger är att IT ska underlätta för förskolans 
kommunikation med föräldrar. En pedagog menade att IT även ska främja 
kommunikation mellan föräldrar och barn. Bildspel i förskolans hall är ett sådant 
exempel där syftet är att barnen spontant ska berätta för sina föräldrar vad de gjort 
när de ser sig själva och sina kamrater på skärmen, och föräldrarna kan ställa frågor 
om det de ser på bilderna. IT används för dokumentation på alla förskolor i studien, 
för och med barnen. På en förskola är samarbete mellan barnen ett viktigt syfte när 
de spelar på dator och lärplatta tillsammans. 
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4.2 Hur används IT? 

Tabell 1.2 Redogörelse för pedagogernas intervjusvar om vilka IT-former som 
används av barn och pedagoger på undersökta förskolor  

IT verktyg Antal förskolor Används av/för 
pedagoger 

Används av/för 
barn 

Dator 8 8 2 

Lärplatta 8 8 8 

Mobiltelefon 8 8 0 

Intranät 6 6 0 

Bildskärm 5 0 5 

TV 4 0 4 

Radio 2 0 2 

GPS 1 0 1 

Mediaspelare 1 0 1 

 
Utifrån översikten kan det avläsas att samtliga förskolor i studien har dator, lärplatta 
och mobiltelefon. Två av pedagogerna angav att datorn används av barnen och alla 
pedagoger använder datorn. Lärplatta används av både barn och pedagoger på alla 
förskolor. Mobiltelefon används endast av pedagoger. Intranät finns tillgängligt för 
sex av de intervjuade pedagogerna och används aldrig av barn. På fem förskolor 
finns bildskärm för barnen att titta på. Fyra pedagoger angav att barnen ser på TV, 
men TV används inte av pedagoger. Två pedagoger angav att radio används för och 
med barnen i verksamheten. På en förskola har man använt GPS med barngruppen 
och en förskola har använt mediaspelare för barnen. Vårt resultat visar att IT 
används av alla intervjuade pedagoger.  

4.2.1 Dator 

Dator används av pedagoger för att dokumentera. Endast en pedagog uppgav i 
intervjun att dokumentation enbart sker med lärplattan. Dator används också för att 
mejla föräldrar, chefer och kollegor. En pedagog berättade att hon föredrog skriftlig 
korrespondens med sina chefer för att det då går att bekräfta att information delats 
sinsemellan. Hon såg det som en trygghet att informationen fanns i skrift. Veckobrev 
och månadsbrev skrivs på datorn och mejlas till föräldrar. På fem av förskolorna 
använder man datorn för att skriva vecko- och månadsbrev och dokument med 
information som sedan skrivs ut och delas ut till föräldrar i pappersform. Tre av 
pedagogerna har angett att de bloggar om aktiviteter de gjort på sina avdelningar på 
förskolan. Bloggen är till för föräldrarna och det är en öppen blogg utan lösenord. En 
pedagog angav att denna använde datorn för att göra beställningar av material till 
förskolan. Alla pedagoger svarade att de söker information och fakta samt tips och 
inspiration till aktiviteter med hjälp av datorn. Även att de hämtar och skriver ut 
material till barngruppen. Datorn används även av pedagogerna för att planera och 
en pedagog uppgav att hon har datorn till hjälp för att förbereda sig inför 
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utvecklingssamtal med föräldrar och föräldramöten. Två pedagoger berättade att de 
använder datorn för att koppla samman med en bildskärm för att visa pedagogiska 
program på UR.se för barnen. 
 
Sex av åtta pedagoger berättade att dator endast används av vuxna på förskolan. Två 
av pedagogerna uppgav att barnen har tillgång till dator, dock en separat dator som 
inte har Internetuppkoppling och som inte används av pedagogerna för att 
dokumentera. Barnens dator har olika typer av pedagogiska program och spel. 
Barnen sitter i stor utsträckning själva och spelar, eller med ett annat barn, utan en 
pedagog i närheten. 
 
4.2.2 Lärplatta 

Pedagogerna har olika namn på lärplattan. Fem av pedagogerna berättar att de 
försöker använda ordet lärplatta. Fyra pedagoger har gått en IT-kurs och har då blivit 
starkt rekommenderade att använda ordet lärplatta. Trots det händer det att ord som 
padda, surfplatta, platta och iPad fortfarande används. Två pedagoger säger iPad och 
en kallar den för paddan. Pedagogerna uppgav att namn som används av barnen ofta 
är platta, surfplatta, iPad och surfplatta.  
 
Alla intervjuade pedagoger använder lärplatta i verksamheten. De berättade att de 
använder lärplattan för att dokumentera genom att fotografera och filma. 
Dokumentation med lärplattan ger pedagogerna möjligheter att visa processer 
individuellt och i grupp. Detta sker genom att fotografera eller filma ett enskilt barn 
eller barn i samspel med andra. Dokumentationen visas för föräldrarna på 
utvecklingssamtal eller via förskolans Intranät. En pedagog anser att en fördel med 
lärplattan är att de kan ha med den i utvecklingssamtalet och visa föräldrarna direkt 
på skärmen. Lärplattan används vid fyra förskolor för att dokumentera och lägga ut 
information via Intranätet för att föräldrar ska kunna följa barnens lärprocesser. På 
en av förskolorna berättar en pedagog att föräldrar och barn tillsammans brukar titta 
på barnens egna dokumentationer hemma på datorn. Där kan man också gå tillbaka 
och se dokumentation från tidigare terminer och följa barnets utveckling och lärande.  
 
Pedagogerna på en av förskolorna brukar låta barnen vara med och dokumentera 
genom att fotografera med hjälp av lärplattan och sedan reflektera med pedagogen 
kring aktiviteten. Barnen får vara med och välja vilka bilder som ska användas i 
dokumentationen, berätta vad de gör på bilderna och dra egna slutsatser. Pedagogen 
sätter sedan ihop allt till en färdig dokumentation som laddas upp på barnets 
personliga sida på Intranätet, så att barnets föräldrar kan logga in och ta del av 
dokumentationen. Detta är för att göra barnen delaktiga i sin egen dokumentation 
och få syn på sin egen lärprocess.  
 
Tre pedagoger använder även lärplattan till sociala medier som blogg och Instagram 
som föräldrarna kan ta del av. 
 
Samtliga intervjuade pedagoger använde lärplattan till att söka information, till 
exempel förslag på aktiviteter, recept, bilder och filmklipp samt diverse fakta. Ibland 
söker pedagogerna information med hjälp av lärplattan tillsammans med barnen. En 
pedagog berättade att lärplattan ibland finns med på samling. Om avdelningen 
exempelvis varit ute i skogen och dokumenterat detta med bilder eller film kan 
pedagogerna tillsammans med barnen efteråt reflektera över dessa. Under samling 
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kan pedagoger även spela musik för barnen och under vilostund kan de få lyssna på 
sagor på lärplattan. 
 
Hur används lärplattan av barn? 

På alla förskolor i studien angav pedagogerna att barnen får spela på lärplattan.  
Pedagogerna ansåg att de flesta appar som finns tillgängliga för barnen är 
pedagogiska och lär barnen någonting. Det pedagogerna anser att barnen kan 
utveckla med hjälp av apparna är språket, finmotorik, färger och former, bokstäver, 
siffror och musik. Apparna kan vara spel i form av memory, pussel eller ordspel. 
 
Av åtta pedagoger angav endast en att det alltid finns en pedagog närvarande när ett 
barn använder lärplattan. Inställningen på den förskolan är att en app eller ett spel 
inte blir pedagogisk om det inte finns en pedagog med som kan förklara och föra en 
dialog med barnet under tiden. Pedagogerna tar inte fram lärplattan om det inte finns 
möjlighet för en vuxen att sitta med barnet som vill spela. 
Fem av de andra pedagogerna svarade att de försöker att närvara hos barnen som 
använder lärplattan. Dock finns det inte alltid personalresurser för att möjliggöra 
detta, något som av pedagogerna ses som en brist i verksamheten. Två av 
pedagogerna uppgav i intervjun att barnen i stor utsträckning klarar att självständigt 
spela på lärplattan. 
 

Tillgänglighet och begränsningar för barns användande av lärplatta 
Gemensamt på alla förskolor är att lärplattan inte finns tillgänglig för barnen hela 
tiden, utan att en pedagog tar fram lärplattan när det passar i verksamheten och när 
barnen ber om den. Det är vanligast att pedagoger tar fram lärplattan under lugna 
stunder och att barnens skärmtid begränsas. Ofta blir det en naturlig 
tidsbegränsning eftersom dagen på förskolan är indelad i olika moment såsom 
frukost, samling och lunch. Alla pedagoger svarade att de delar upp tiden som finns 
mellan det antal barn som vill spela. De anser att fördelen med detta är att barnen 
får öva på turtagning, att alla får sin tid med lärplattan och att de är medvetna om att 
tiden är begränsad.  

Pedagogerna uppgav att tidsbegränsning och turtagning accepteras av de flesta barn. 
Fem pedagoger nämnde under intervjuerna nackdelar med att begränsa tiden med 
lärplattan för barnen. En pedagog pratade om nackdelen med att avbryta ett barn 
som precis knäckt koden för hur man klarar av en uppgift i ett spel. En nackdel som 
nämndes var en rädsla över att barnet inte får en känsla av att ha lyckats om de 
tvingas lämna ifrån sig lärplattan innan de klarat av en uppgift. 
 
Två pedagoger berättade att en del barn blir frustrerade när det är dags att avsluta 
eller lämna lärplattan till nästa barn. Ibland behöver en del av dessa barn förberedas 
genom att pedagogen säger till att det till exempel är två minuter kvar av barnets 
speltid. Pedagogerna menar att för vissa barn blir spelandet som ett missbruk då de 
vill spela hela tiden. Lärplattan skapar enligt dessa pedagoger konflikter och man har 
i perioder valt att helt ta bort lärplattan ur verksamheten.   
En pedagog berättade att hon sett hur barn försöker använda turordningen för att 
höja sin egen status och påverka resten av gruppen. Barnet som har lärplattan har 
makten och försöker bestämma över de barn som sitter bredvid och väntar på sin tur. 
Barnet försöker enligt pedagogen öka betydelsen av sin egen roll genom att försöka 
bestämma vilken kamrat som ska få spela härnäst. Pedagogen menade att barn i 
förskoleåldern är för egocentrerade för att se andras perspektiv. Hon menade att om 
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det är fyra barn som ska turas om kan de inte reducera sin självbild till en fjärdedel. 
Små barn har enligt henne ingen förståelse för att man måste dela upp tiden på fyra. 
Pedagogen menar att det kräver ledarskap från en vuxen så att barn inte styr över 
turtagningen så att de istället kan slappna av och fokusera på leken och spelet med 
lärplattan. 
 
Alla åtta intervjuade pedagoger uppgav att det finns begränsningar för barnen när de 
använder lärplattan. De är begränsade till att enbart använda de appar som finns 
installerade på lärplattan och de kan inte heller göra köp i appar utan rätt lösenord. 
 
4.2.3 Övrig IT 

Pedagogerna uppgav att alla förskolor i studien har en mobiltelefon. Mobiltelefonens 
viktigaste funktion är att skicka och ta emot sms och telefonsamtal, till exempel vid 
sjukanmälning. Föräldrar kan även få information och påminnelser via mejl eller sms 
med hjälp av mobiltelefon. Mobiltelefon används bland annat för att fotografera till 
bildspel, Instagram, blogg och inför utvecklingssamtal. En pedagog nämner att 
mobiltelefonen är praktisk att kunna ta upp snabbt och fotografera med när lärplatta 
eller kamera inte finns tillgänglig. 
 
De pedagoger som arbetar på förskolor som har mer än en avdelning använder sig av 
Intranät för att kommunicera med varandra och förskolans ledning. För att använda 
Intranät krävs det en personlig inloggning och en Internetanslutning. Kommunens 
chefer och specialister kan även lägga ut information och tips till pedagoger på 
kommunens förskolor, och kollegor kan diskutera ämnen som aktiviteter, arbetssätt 
och allmänna svårigheter. En pedagog uppgav vid intervjun att blanketter som 
används för att lägga scheman och att upprätta en handlingsplan kan finnas på 
Intranätet. 
 
Fem pedagoger anger att de har bildskärmar uppsatta på väggen, som enbart används 
genom att koppla datorn till skärmen för att få en storskärm. På skärmen kan de visa 
videos, bilder med mera.  
 
Fyra pedagoger berättade att TV används i verksamheten men endast för barnen. På 
tre förskolor får barnen se på TV under vilostunden, och en förskola visar TV-
program under “fredagsmyset”. Tre pedagoger uppgav att barnen ofta får se på TV en 
stund före frukost. 
 
På en förskola har en pedagog gjort en serie med podcast (radioprogram) 
tillsammans med barnen. Barnen har i förväg fått veta att samlingen spelas in och det 
ska bli radioprogram. Podcastprogrammet har sedan lagts ut på Internet och 
föräldrar har fått tillgång till en privat länk så att de kunnat lyssna hemma om de 
velat. På de andra förskolorna används enbart CD-spelare, till exempel vid vilostund 
eller gympa/disco. I övrigt används inte radio på någon av förskolorna. 
 
En pedagog angav att hennes förskola arbetat med GPS. I ett projekt skulle 
barngruppen “gå till grannorten”, det vill säga gå en sträcka på 25 kilometer. För 
varje gång barngruppen promenerade till skogen eller biblioteket mättes sträckan 
med hjälp av en mobilapp. Pedagogerna visade barnen hur lång sträcka de gått totalt 
och hur lång sträcka som återstod med hjälp av en mätsticka och en figur som 
flyttades närmare målet. 
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En förskola i studien använder en mediaspelare. Pedagogerna har först fotograferat 
eller filmat med en mobiltelefon eller lärplatta, exempelvis när avdelningen varit på 
utflykt, för att sedan visa resultatet med hjälp av mediaspelaren på en skärm för 
barnen som får reflektera över det de gjort. Fördelen med denna mediaspelare är 
enligt pedagogen att det underlättar då de kan lägga över bilder och film till denna 
och titta på en stor skärm då alla barn kan se lika bra, jämfört med en liten skärm 
som på lärplattan. 
 

4.3 Barns samarbete 
Pedagogerna angav att IT-användning, såsom spel på lärplatta, medför att barnen lär 
sig av varandra och att samarbeta när de sitter med andra barn. Flera pedagoger 
berättade att de med tanke på detta försöker att uppmuntra barn som stött på ett 
problem att fråga barnen som sitter bredvid om hjälp. Om inget barn kan hjälpa till 
så finns pedagogerna där för att hjälpa barnen. På de flesta förskolor finns 
pedagogerna i närheten av barnen så att de vid behov kan be om hjälp, och en 
pedagog uppgav att barn alltid har en pedagogs stöttning vid IT-användning. En 
pedagog menade att om ett barn har problem med ett pedagogiskt spel men klarar av 
det med stöttning av en vuxen så anser hon att nivån inte är för hög. Om barnet 
frågar pedagogen, får ett svar och sedan kan klara att lösa uppgifter själv ser hon inte 
det som hjälp utan snarare en förutsättning för barnets lärande och utveckling.“De 
kan fråga mig och jag svarar och sen kan de själva. Men vill barnen ha hjälp med att 
jag ska styra en bil runt ett hinder, för att komma till nästa bana i ett spel, då hjälper 
jag inte dem med det. Det är en annan sak.” 

4.4 Pedagogernas syn på IT 
Sex av åtta pedagoger har fått kompetensutveckling inom IT, bland annat om 
lärplattan som verktyg i förskolan och om olika Intranät som ska användas för 
dokumentation. Fyra av pedagogerna har gått en kurs om iPad som verktyg där de 
fick lära sig att använda olika pedagogiska appar. En pedagog pratade om att hon 
redan under sin yrkesutbildning gått en IKT-kurs och senare när hon började jobba 
även gått en kurs om iPad. Bara en av pedagogerna sade att hon är helt självlärd 
inom IT och inte gått någon utbildning. Av de som utbildats sade alla utom en 
pedagog att de fått ett förändrat tankesätt kring IT efter kompetensutbildningarna. 
De har lärt sig att lärplattan inte bara är spel och underhållning, utan även kan 
användas som ett verktyg och att man ska vara kritisk när man väljer appar att ladda 
ner, de ska vara pedagogiska för barnen. En pedagog nämnde att hela arbetslaget 
behöver vara eniga och ha samma tankesätt kring IT för att förbättra och utveckla 
sitt IT-användande i praktiken. Alla pedagoger sade att de vill lära sig mer om hur IT 
kan användas i förskolan, men att det är svårt att hinna med detta på arbetstid när 
man är i barngrupp. De vill bland annat lära sig mer om hur olika pedagogiska appar 
kan användas och hur man kan göra barnen mer delaktiga i pedagogisk 
dokumentation med hjälp av IT.  

De flesta pedagoger ansåg att det generellt är lagom mycket IT i förskolan. En 
pedagog menade att det är svårt att bedöma då vissa barn får mycket mer skärmtid 
än andra på fritiden. Hon ansåg att det är för lite IT för vissa barn och för mycket IT 
för andra barn i förskolan. Pedagogerna var eniga om att IT på förskolan skulle kunna 
utvecklas mycket mer och att den IT som finns i förskolan borde hålla hög kvalitet. 
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4.5 Föräldrars syn på IT 
Pedagogerna svarade att de flesta föräldrar var positivt inställda till att förskolan 
använder sig av IT. Att förskolans personal snabbt går att få tag på via mobilsamtal, 
sms och mejl ansåg föräldrarna som mycket positivt.  

Några förskolor hade fått positiva reaktioner från föräldrar då man fått information 
på mejl istället för i pappersform. Många föräldrar har varit positiva till att de kunnat 
följa sitt barns utveckling via Intranät och sociala medier. Många föräldrar var även 
positiva till att barnen fick komma i kontakt med ny teknik. Några pedagoger sa dock 
att de märkt att en del föräldrar var lite skeptiska till IT och i synnerhet lärplattan. De 
trodde att barnen bara skulle sitta och spela spel utan en pedagogisk tanke bakom 
dem. Efter att pedagogerna förklarat syftet med lärplattan blev dock föräldrarna mer 
positivt inställda till IT-användning i förskolan. 
 

5 Analys 
I detta kapitel följer en analys av resultatet av vår studie. Resultatanalysen kopplas 
till våra frågeställningar, vår valda teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. 

5.1 Varför IT i förskolan? 
Resultatet visar att IT används på alla förskolor i studien, främst för dokumentation, 
kommunikation, informationssökning, i pedagogiska syften för och med 
barngruppen, samt för att väcka barns intresse för ny teknik och utveckling. Detta 
kan kopplas mot läroplanens mål, där förskolans barn och pedagoger uppmanas att 
använda IT i olika syften (Skolverket, 2010).  

Pedagogerna som deltog i studien ansåg att det är viktigt att förskolan använder 
modern teknik för att följa med i samhällets utveckling, vilket även läroplanen 
framhåller (Skolverket, 2010). Även Kress (2003) skriver att det är viktigt att barn lär 
sig använda IT som verktyg eftersom de växer upp i ett informationssamhälle i 
ständig förändring.  
 
Resultatet visar att alla pedagoger använder IT i lärandesyfte och IT som verktyg 
används av barn och pedagoger på alla förskolor i studien. Askebäck Diaz och 
Gällhagen (2015) och Kress (2003) anser att IT kan vara ett användbart pedagogiskt 
verktyg och att modern teknik kan ge barn motivation till att utforska och lära. 
Även Olsson (2015) skriver om vikten av att lära barn att hantera IT så att de får 
digital kompetens. 
 
Eftersom inte alla barn har samma förutsättningar och tillgång till IT så blir det 
pedagogernas uppgift att erbjuda alla barn detta, för att möjliggöra en grund för 
digital kompetens (Olsson, 2015; Ljung-Djärf, 2004). Detta är något som framkom i 
resultatet som ett syfte med IT-användning i förskolan, för att alla barn skulle få 
samma möjligheter. 

5.2 Att ha ett pedagogiskt syfte med IT 
Resultatet visar att på några förskolor hade barnen tillgång till pedagogiska dataspel. 
Detta kopplar vi till Agudo m.fl. (2015) som menar att datorn som verktyg kan ha 
positiva effekter på barns utveckling och lärande samt självkänsla, kreativitet, 
problemlösning, ordförråd, långtidsminne och beslutsfattande förmåga. De menar 
dock att spelen och programmen måste vara pedagogiskt utformade. 
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Alla intervjuade pedagoger berättade att barnen får spela på lärplatta. De ansåg att 
apparna på lärplattan är pedagogiska och utvecklar barnens lärande. De nämner att 
barnen kan utveckla sitt språk, kunskap om bokstäver och siffror, färger och former 
och utveckla sin finmotorik när de använder olika pedagogiska appar. Det 
pedagogerna berättar om förskolornas användande av lärplatta och utbudet av appar 
kopplar vi till Olsson (2015) och Petersen (2015) som menar att det är viktigt att 
välja pedagogiska appar till lärplattan. Olsson (2015) skriver även att lärplattans 
appar kan skapa motivation till lärande, om arbetet med lärplattan planeras och 
utförs på ett pedagogiskt sätt. Apparna bör ge stora möjligheter till att utveckla barns 
lärande och de ska även passa barn i förskoleåldern. Att välja appar på barnets nivå 
är något som även kan kopplas till Piagets utvecklingsteori, där han menade att 
svårighetsnivån bör anpassas till barnets utvecklingsstadie (Smidt, 2010; Säljö, 
2000).  
 
Agudo m.fl (2015) menar att IT-användning i förskolan kan ha en negativ effekt på 
barn om det inte används på ett pedagogiskt sätt. Till exempel kan barn bli 
frustrerade och få en negativ inställning till IT om de inte klarar av en uppgift och 
inte får det stöd de behöver av en pedagog. Barns behov av stöttning av en vuxen kan 
kopplas till den proximala utvecklingszonen. Vygotskij menar med denna teori att 
lärande sker genom att lägga svårighetsnivån lite över det barnet kan idag, och 
barnet kan komma till nästa nivå med hjälp av någon som kan mer än barnet själv 
(Säljö, 2000). 
 

5.3 Pedagogernas syn på IT 
Majoriteten av pedagogerna uppgav i intervjuerna att de fått kompetensutveckling 
inom IT. Hälften av pedagogerna har gått en kurs för att lära sig använda lärplatta 
som pedagogiskt verktyg i förskolan. Där blev de uppmanade att använda begreppet 
lärplatta. Endast en pedagog hade gått en kurs i IT på förskollärarutbildningen. 

De flesta av de som fått kompetensutveckling har fått en förändrad syn på IT i 
förskolan. Det de framför allt insett är att lärplattan är mycket mer än enbart spel. 
De har även fått tips på hur lärplattan kan användas som pedagogiskt redskap. 
Pedagogers syn på IT är något som Gialamas och Nikolopoulou (2010) har studerat. 
Studiens resultat visade att pedagoger som fått utbildning i IT-användning hade en 
mer positiv syn på IT som pedagogiskt verktyg jämfört med pedagoger som inte fått 
utbildning.    

I resultatet framkom tankar om att hela arbetslaget behöver ha samma syn på IT-
användning för att förskolans verksamhet ska förbättras och utvecklas. Detta 
kopplar vi till en studie av Ljung-Djärf (2004) där hon identifierat olika attityder till 
datoranvändning hos pedagoger i förskolan, en positiv och pedagogisk attityd, en 
neutral attityd samt en negativ och skeptisk attityd. Då pedagogerna har en positiv 
inställning har datorn en central plats i förskolan. Pedagogerna ser möjligheter till 
lärande då barn använder datorer och försöker uppmuntra alla barn till att använda 
datorn. På förskolor där pedagogerna har en neutral attityd till datoranvändning 
finns datorn men pedagogerna uppmuntrar inte barnen till att använda den. Dock är 
pedagogerna positiva till att barn använder datorn tillsammans med andra barn 
eftersom de kan lära sig av de barn som har mer kunskap. Pedagoger med negativ 
attityd mot datorer i förskolan anser att det finns viktigare saker barnen ska lära sig 
än att använda datorn. De är även oroliga för att barnen ska bli beroende av datorn 
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och vill gärna sätta upp gränser för hur mycket barnen får sitta vid datorn (Ljung-
Djärf, 2004). 

Samtliga intervjuade pedagoger vill få mer kunskap om IT och hur det kan användas 
i praktiken. De anser även att det är svårt att få tillfällen under arbetstid till att lära 
sig mer om lärplatta, appar och hur man kan använda dem med barnen. 
Pedagogerna vill även lära sig mer om hur barnen kan bli mer delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen med hjälp av IT. De ansåg också att det finns stora 
möjligheter med IT i förskolan. Detta är någonting som kan kopplas till Askebäck 
Diaz och Gällhagen (2015) som hävdar att det är vanligt att pedagoger på svenska 
förskolor vill lära sig mer om hur IT fungerar och kan integreras i förskolan. 
Författarna menar att det ofta är svårt för pedagogerna att få tid till detta. Olsson 
(2015) och Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) anser att det är viktigast att 
pedagoger vågar gå ifrån gamla vanor för att istället prova nya sätt att arbeta med IT 
i förskolan.  

5.4 Pedagogernas vägledning och barns samarbete runt IT 
Resultatet visar att de flesta pedagogerna försöker att sitta med hos barnen när de 
använder lärplatta, men de berättar att det inte alltid finns möjlighet till det på grund 
av personalresurser. På en av förskolorna finns en pedagog alltid med när barn ska 
använda lärplattan, för att samtidigt kunna förklara och samtala med barnet. En av 
pedagogerna ansåg att om ett barn klarade av ett pedagogiskt spel med hjälp av 
stöttning från en pedagog så var nivån på spelet inte för hög. Detta kan kopplas till 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som gör det möjligt för barn att 
lära av en person som kan mer än dem själva (Säljö, 2000). 

Värdet av pedagogens stöttning är någonting som även Nilsen (2014) tagit upp. Han 
skriver om studier där resultatet visar att nivån av lärande har varit högre då barn 
fått stöttning av pedagog när de använt dator, jämfört med när barnen har använt 
dator utan en pedagog bredvid. Lärande sker när barnet och pedagogen interagerar, 
vilket är centralt i det sociokulturella perspektivet (Nilsen, 2014). 
 
Lärplattan finns inte tillgänglig för barnen hela tiden på någon av förskolorna i 
studien. Pedagogerna tar fram lärplattan åt barnen när den ska användas, och 
pedagogerna bestämmer hur länge barnen får sitta med lärplattan. De flesta barn 
accepterar enligt pedagogerna att det finns tidsbegränsning och att de måste turas 
om med andra barn. Nackdelar som pedagogerna nämner med att begränsa barnens 
tid med lärplattan är att avbryta barn som är mitt inne i en lärprocess, att avbryta 
barnet innan det fått en känsla av att ha lyckats med en uppgift och att vissa barn 
kan bli frustrerade när de måste lämna lärplattan till ett annat barn. Några av 
pedagogerna har upplevt att en del barn vill spela hela tiden och att lärplattan skapar 
missbruk, vilket har lett till att lärplattan ibland har tagits bort från barngruppen. 
 
Fördelar som pedagogerna nämner när det gäller tidsbegränsning är att barnen får 
träna på turtagning och att alla får spela på lärplattan. En del i förskolans uppdrag är 
enligt läroplanen att barn ska lära sig att fungera i grupp och utveckla sin förmåga att 
sätta sig in i andra barns perspektiv (Skolverket, 2010). Pedagogerna anser även att 
barn lär av varandra och lär sig samarbeta när de sitter tillsammans runt exempelvis 
en lärplatta. På några av förskolorna uppmanas barn att ta hjälp av andra barn, men 
om de inte lyckas finns pedagogen där för att hjälpa och stötta barnen. Några 
pedagoger uppger att barnen ofta sitter själva och spelar på lärplattan eller datorn. 
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Detta kan kopplas till Ljung-Djärf (2004) som skriver att barn ofta samarbetar runt 
datorn. Det finns även studier som har visat att det barn som spelar på lärplattan 
ofta samarbetar med andra barn för att tillsammans lösa problem, vilket har visat sig 
givande för barnen (Olsson, 2015). 
 

5.5 Språkutveckling och IT 
Pedagogerna ansåg att pedagogiska appar som fanns på lärplattorna kan vara 
språkutvecklande. På en förskola används lärplatta vid samling där barn och 
pedagoger tillsammans kan reflektera över det de ser på skärmen. Vi kopplar detta 
till Olsson (2015) som menar att lärplattan kan göra att barn börjar samtala och 
kommunicera, särskilt om innehållet är något som barnen känner igen. Olsson 
menar också att pedagoger har ett ansvar för att hitta olika sätt för att stimulera 
barns språkutveckling. Hon anser att digitala redskap är ett bra sätt för pedagoger att 
inspirera barn till samtal.  

5.6 Dokumentation och kommunikation med hjälp av IT 
Resultatet visar att alla pedagoger använder IT som redskap för dokumentation och 
kommunikation med dator och lärplatta. Mobiltelefon finns på alla förskolor i 
studien och används främst för att kunna kommunicera med föräldrar. 
Dokumentationen görs tillgänglig för föräldrar på utvecklingssamtal och genom 
förskolans Intranät, så att föräldrar kan följa sitt barns utveckling, vilket pedagogerna 
har fått positiva reaktioner på. Några av förskolorna använder lärplatta till sociala 
medier, så som blogg och Instagram. Tanken bakom att använda detta är att göra det 
synligt för föräldrar vad som händer i verksamheten. Dator används av pedagoger för 
att mejla information till föräldrar samt för att kommunicera med annan personal.  
Planering för aktiviteter, föräldramöten och utvecklingssamtal samt 
informationssökning sker också med hjälp av datorer. Detta kopplar vi till Olsson 
(2015) som skriver att IT i förskolan kan underlätta för pedagogernas kontakt med 
föräldrar eftersom kommunikationen blir mer effektiv. En pedagog i studien angav 
att barnen ibland är med och använder lärplattan för att dokumentera med hjälp av 
fotografering. Barnet får välja ut vilket material som ska sparas för att sedan 
reflektera över det som dokumenterats tillsammans med pedagogen. Detta gör att 
barnen blir mer involverade i sin egen dokumentation (Olsson, 2015, Elfström 
Pettersson, 2014). 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det centrala innehållet från resultat och analys. 
Resultatdiskussionen avslutas med en slutsats. Sedan förs en diskussion kring val av 
metod och utförande, samt på vilket sätt studien har relevans för förskolläraryrket. 
Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ge exempel på hur IT används av barn och pedagoger i 
förskolan och att analysera denna användning. 

Studiens frågeställningar var: 
 

●    Hur används IT av några barn och pedagoger i förskolor? 

●    Beskriver de tillfrågade att det finns något pedagogiskt syfte med IT i 
förskolan? 

●    Hur kan förskolan stödja barns utveckling och lärande med hjälp av IT 

Vi anser att vi i studien fått svar på våra frågeställningar. Det har framkommit att 
alla pedagoger som deltog i studien använder IT på sina respektive förskolor. Det 
vanligaste är att förskolorna använder IT för att dokumentera, underlätta 
kommunikation och för pedagogiska ändamål för och med barnen.  
 
Läroplanen betonar att förskolan ska vara en modern institution och följa med i 
samhällets utveckling (Skolverket, 2010). Kress (2003) tar också upp vikten av att 
barn lär sig hantera de digitala verktyg som finns runtomkring i deras uppväxtmiljö. 
Detta är något som även pedagogerna ser som viktigt för barnen. Med hänvisning till 
Kress tror vi att barn behöver erhålla digital kompetens redan i förskolan eftersom 
utvecklingen sker i ett snabbt tempo, och förskolan ska lägga grunden till barnens 
kunskap. Å andra sidan nämns IT bara en enda gång i läroplanen, men däremot 
förekommer ordet teknik ett flertal gånger, och för teknik finns mål för hur förskolan 
bör arbeta (Skolverket, 2010). Vår åsikt är att vad läroplanen säger om IT blir en 
ganska diffus tolkningsfråga. Vi har tidigare tagit upp forskning kring pedagogers 
olika syn på IT (Ljung-Djärf, 2004), och jämför det med vad de intervjuade 
pedagogerna säger om betydelsen av att hela arbetslaget har samma attityd kring IT i 
förskolan för att verksamheten ska utvecklas. Ljung-Djärfs studier visar att 
pedagoger med en positiv syn på IT ser möjligheter till lärande när det gäller IT, 
medan pedagoger som är skeptiska mot IT i förskolan tenderar att se problem och 
faror med att använda digitala verktyg. Eftersom läroplanen ska tolkas förmodar vi 
att pedagogernas åsikter om IT kan ha en avgörande roll för hur de tolkar det som 
står i läroplanen. De pedagoger som har en positiv attityd skulle kunna luta sig mot 
det faktum att IT faktiskt tas upp i läroplanen, och därmed se det som sitt ansvar att 
integrera IT i verksamheten. Pedagoger med negativ attityd skulle å andra sidan 
kunna hävda att IT i förskolan inte är särskilt viktigt eftersom begreppet endast 
nämns på ett ställe i hela läroplanen. 
Gialamas och Nikolopoulou (2010) har gjort en studie som visar att pedagoger har 
en mer positiv inställning till IT om de fått utbildning i ämnet. Även vår studie visar 
att de flesta av de pedagoger som fått utbildning kring IT i förskolan har förändrat 
sin syn på IT och insett att lärplattan har stor potential som pedagogiskt verktyg. Vår 
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uppfattning är därför att kompetensutveckling och utbildning har stor betydelse för 
pedagogers syn på IT och därmed hur IT i praktiken används på förskolor. Endast en 
pedagog uppgav att hon fått utbildning i IT under förskollärarutbildningen, och 
samtliga pedagoger berättade att de vill lära sig mer. Pedagogerna upplever att det är 
svårt att få tid till att lära sig mer om lärplattan och hur olika appar kan användas för 
och med barn. Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) skriver att många pedagoger har 
en nyfikenhet och vilja till att lära sig mer om IT, men att det är vanligt att det inte 
finns tid eller resurser till detta. Under de snart sju terminer vi läst på 
förskollärarprogrammet har vi inte heller fått särskilt mycket information eller 
utbildning i hur IT kan användas som pedagogiskt redskap. 

Att ha ett pedagogiskt syfte med IT tas också upp i intervjuerna. Syften som de olika 
förskolorna har med IT-användning är bland annat att barnen ska utveckla språk, 
läs- och skrivförmåga, matematiska kunskaper och finmotorik. Pedagogerna ansåg 
att de appar och dataspel som användes var pedagogiska för barnen. Vi har tidigare 
tagit upp att flera forskare skriver om hur viktigt det är att de spel och appar som 
barnen använder är pedagogiska för att utveckla barns lärande. Positiva effekter som 
pedagogiska spel kan generera är bättre problemlösningsförmåga, ordförråd, 
långtidsminne, självkänsla, motivation och kreativitet (Agudo m.fl., 2015; Olsson, 
2015; Petersen, 2015). Olsson (2015) menar också att det är viktigt att anpassa 
svårighetsgrad efter barnets ålder och kunskapsnivå, vilket även kan kopplas till 
Piagets utvecklingsteori enligt vilken lärande inte sker hos barnet om nivån är för 
hög (Smidt, 2010; Säljö, 2000). Vi hade i ett tidigt skede av arbetet med denna 
uppsats en bild av att det finns både pedagogiska och icke-pedagogiska appar och 
spel för barnen. Men efter att ha tagit del av vad pedagogerna säger om syftet med IT 
insåg vi att även vi fått en bredare förståelse av vilka positiva effekter barns IT-
användande kan ge. Från att ha mestadels fokuserat på uppenbart pedagogiska spel 
och appar där barn får träna sådant som läs- och skrivövningar och matematik har vi 
nu även insett att barn kan få bättre minne och självkänsla av att spela på exempelvis 
en lärplatta. Vad som då klassas som pedagogiska appar blir för oss lite svårare att 
klassificera.  
 
Att barn samarbetar bra kring lärplatta och dator är något som tas upp i 
intervjuerna. Pedagogerna nämner också att samarbete är ett syfte med IT i 
verksamheten, samt att de får lära sig att turas om och att de lär av varandra. Det är 
vanligt att barn samarbetar och tar hjälp av varandra när de använder lärplatta och 
dator (Ljung-Djärf, 2004; Olsson, 2015). Samarbete är något pedagogerna anser att 
barnen får träning i genom att turas om att använda lärplatta och dator. Detta är 
också intressant ur ett sociokulturellt perspektiv där barn lär av varandra (Säljö, 
2000). När barnen ska turas om begränsas tiden kring exempelvis en lärplatta, vilket 
enligt pedagogerna kan skapa konflikter då vissa barn inte vill lämna ifrån sig 
lärplattan. Några pedagoger har märkt en fixering vid lärplattan hos vissa barn och 
att lärplattan skapat missbruk, vilket har gjort att de valt att helt ta bort lärplattan i 
perioder. Detta är något även vi noterat på vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi 
ställer oss dock frågande till om det är en bra lösning att ta bort lärplattan helt från 
barngruppen för att några barn inte kan hantera tidsbegränsning. De barn som 
sällan använder lärplattan får ju då ännu mindre tid med de olika pedagogiska 
apparna. På alla förskolor i studien bestämmer pedagogerna när och hur länge 
barnen ska använda lärplatta. Lärplattan finns inte tillgänglig för barnen hela tiden 
på någon av förskolorna. Vi har funderat kring vad som skulle hända om 
pedagogerna valde att ha lärplattan framme hela tiden. Skulle det i så fall innebära 
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färre konflikter kring lärplattan, eller kanske tvärtom, ännu fler konflikter? En 
nackdel som nämns när det gäller att begränsa tiden för barnen är risken att avbryta 
barn medan de håller på och lär sig någonting. Många pedagoger använder nog 
tidsbegränsningar av olika anledningar när det gäller barns användande av lärplatta 
och dator. Vi tror att det ses som en nödvändighet för att de inte ska ”spela för 
mycket”. Men hur ofta avbryter pedagoger ett barn som sitter och bläddrar i en bok 
eller övar på att räkna? Å andra sidan finns det inte så mycket forskning kring IT i 
förskolan, och lärplattan är en relativt ny uppfinning, vilket gör att vi inte kan svara 
på hur små barn påverkas av att sitta framför en lärplatta flera timmar i veckan. En 
pedagog tar upp det negativa med att avbryta ett barn innan det lyckats med en 
uppgift, vilket vi tror kan ha negativ inverkan på barns självförtroende. 

Flertalet pedagoger anser att det är viktigt att sitta hos barn som använder sig av 
digitala verktyg, men det finns inte alltid tillräckligt med personal för att det ska vara 
genomförbart. Vi har tidigare nämnt Nilsen (2014) som skriver att pedagogens 
stöttning är viktig för barn, och att barnets nivå av lärande är mycket högre då en 
pedagog har möjlighet att sitta med barnet som använder exempelvis dator. 
Interaktion mellan barn och pedagog är viktig ur ett sociokulturellt perspektiv. Att 
stötta ett barn så att det med hjälp av pedagogen klarar av att använda IT kan 
jämföras med den proximala utvecklingszonen som gör att barnet kan ta ett steg 
vidare i sin lärprocess med hjälp av en mer kompetent person (Säljö, 2000). En mer 
kompetent person kan även vara ett annat barn, och några av pedagogerna brukar 
uppmana barnen att be andra barn om hjälp när de kört fast. Några pedagoger 
uppgav att barnen ofta klarar att spela själva, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv 
inte är särskilt gynnsamt för barnets lärande och utveckling. Detta är intressant att 
jämföra med en studie av Agudo m.fl. (2015) som visar att barn kan få en negativ syn 
på IT om de inte fått tillräcklig hjälp och stöttning av en pedagog. 

Det framkommer att IT används på alla förskolor för att dokumentera, söka 
information och att alla förskolor har mobiltelefon. Dock har vi under arbetets gång 
valt att fokusera mest på lärplatta, dator och pedagogens roll. Att dokumentation 
sker med hjälp av dator eller lärplatta, och att de flesta söker information via 
Internet anser vi är så pass vanligt att det inte är särskilt intressant att ta upp i 
diskussion. Vi tror också att det numera anses som en självklarhet att förskolans 
personal går att nås på mobiltelefon, vilket är en anledning till att vi valt att inte 
fokusera på dessa former av IT. 

6.1.1 Slutsats 

Syftet med studien var att ge exempel på hur IT används av barn och pedagoger i 
förskolan, vilket vi också anser att vi har fått fram. Alla förskolor i studien använder 
IT i verksamheten och pedagogerna har gett olika exempel på former av IT-
användning som förekommer. Det är vanligt att förskolornas pedagoger använder IT 
till dokumentation och kommunikation. Pedagogerna använder även IT som verktyg 
i barngruppen, och barnen får själva använda IT på alla förskolor. Dator, lärplatta 
och mobiltelefon finns på samtliga förskolor i studien. 

Studien visar också exempel på olika pedagogiska syften med IT-användning i 
förskolan. Ett syfte som nämns av flera pedagoger är att barnen ska utveckla digital 
kompetens för att hänga med i samhällets utveckling. Andra pedagogiska syften är 
att främja barns språkutveckling, läs- och skrivförmåga, matematikkunskaper och 
finmotorik.  
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Ett annat syfte med IT är att barn ska få träna på att samarbeta och att turas om, och 
att det är positivt att barnen spelar tillsammans på dator och lärplatta eftersom de då 
kan ta hjälp av varandra. Detta ger svar på vår sista forskningsfråga; Hur kan 
förskolan stödja barns utveckling och lärande med hjälp av IT? Säljö (2000) skriver 
om det centrala i det sociokulturella perspektivet, att människor lär i samspel med 
andra. De flesta pedagoger uppger att de försöker sitta bredvid och stötta barn när de 
spelar på lärplatta eller dator, men menar att personalresurser och tidsbrist ibland 
gör det svårt att hinna med. 

6.2 Metoddiskussion 
Den undersökningsmetod vi valde var en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ metod passande då man vill ta del 
av personers egna tankar och perspektiv, vilket var syftet med vårt val av metod. 
Semistrukturerade intervjuer ger enligt Bryman (2011) möjlighet att ställa följdfrågor 
och personen som intervjuas kan få utveckla sina svar. Vi anser att valet av metod 
gav oss goda förutsättningar för att uppnå detta. Vi är dock medvetna om att det 
finns en risk med intervjuer att pedagogerna inte svarat helt sanningsenligt, 
medvetet eller omedvetet, för att de till exempel skulle vilja att deras förskola arbetar 
på det sätt de uppger. Studiens resultat visar endast de intervjuade pedagogernas 
egna åsikter eftersom vi inte intervjuat alla pedagoger på förskolorna. På grund av 
studiens omfattning kan resultatets generaliserbarhet diskuteras.  

Intervjufrågorna formulerades i ett tidigt skede då vi ännu inte hade läst särskilt 
mycket forskning kring IT och hur det kan användas i förskolan. Vi har i efterhand 
insett att flera av intervjufrågorna är irrelevanta för studien och vissa svar har därför 
helt uteslutits i uppsatsens analys och diskussion. Till en början valde vi att ta med 
alla former av IT som vi kunde komma på, men pedagogerna pratade mest om 
lärplatta och dator vilket vi anser hade varit mer intressant att fokusera på.  

6.3 Relevans för förskolläraryrket 
Vi har i studien visat på kopplingar mellan pedagogens inställning till IT och hur det 
sedan integreras i förskolans verksamhet. Studien visar även hur pedagogens attityd 
till IT förändras genom utbildning. Eftersom läroplanen ska tolkas tror vi att 
pedagogens attityd har stor betydelse, särskilt med tanke på hur lite det står om IT i 
läroplanen. 

Efter att ha gjort denna studie har vi kommit fram till att vi anser att en kurs i IT-
användning bör ingå i förskollärarutbildningen, särskilt med tanke på hur stor roll vi 
tror att IT kommer spela i framtiden för de barn vi kommer att arbeta med. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Vi tror att en kombination av undersökningsmetoder hade kunnat ge ett bredare 
perspektiv och mer relevant material att arbeta med, exempelvis genom att 
kombinera intervjuer och observationer. Om vi observerat hade vi kunnat studera 
hur barnen interagerar när de använder lärplatta och dator, hur mycket de får spela, 
pedagogernas stöttning och dessutom haft möjlighet att titta på de spel och appar 
som finns tillgängliga för barnen. Vi hade då själva kunnat bilda oss en uppfattning 
om hur pedagogiskt IT-användandet på de olika förskolorna faktiskt är. 
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Vi har haft svårt att hitta relevant forskning kring IT-användning när det gäller små 
barn. Det finns särskilt lite att läsa om lärplatta i förskolan, vilket kan förklaras med 
att lärplattan inte funnits särskilt länge. Vi anser därför att det vore intressant att 
forska kring förskolebarns användande av lärplatta och vilka konsekvenser det kan få 
på lång sikt. 

Det vore även intressant att studera vilket samband pedagogers syn på IT kan ha 
med respektive förskolors integration av IT i verksamheten. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

Information om studie av hur IT används i olika förskolor 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola som nu ska skriva vårt 

examensarbete. Ämnet vi har valt att studera är IT i förskolor. Förskolans läroplan 

betonar hur viktigt det är att kunna ta till sig ny kunskap eftersom utvecklingen sker i 

snabb takt i dagens informationssamhälle. Det står dock väldigt lite om IT i 

läroplanen och det saknas tydliga strävansmål kring IT, därför kan det vara 

intressant att studera hur IT används i praktiken. Syftet med föreliggande studie är 

att fördjupa kunskapen om hur IT används av barn och pedagoger i förskolor.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi har tänkt att intervjua 

åtta förskollärare eller barnskötare från olika förskolor, för att sedan sammanställa 

och analysera resultaten. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att 

spelas in med ljudupptagning.  

Materialet kommer endast att användas av oss två studenter till denna studie och 

raderas efter att arbetet är godkänt. Inga namn på informanter, barn, förskolor eller 

orter kommer att finnas med i examensarbetet för att det ska vara omöjligt att kunna 

identifiera individer. Vi ansvarar för att materialet endast används i vårt studiesyfte. 

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.  

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Vänliga hälsningar  

Kristin Sundholm:   xxxxxxxxxx   

Yasmine Parisi:   xxxxxxxxxx  

Handledare: Margareta Sandström   xxxxxxxxxx 

 

Ort: ____________________     Datum: ___________________  

 

____________________________________________________ 

Studentens underskrift 



 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Frågor till barnskötare och förskollärare 

 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder? 

Utbildning? 

Antal aktiva år som barnskötare/förskollärare?  

Barngruppens storlek? 

Barnens ålder? 

Beskriv förskolans närområde? 

Är förskolan kommunal eller privat? 

 

 

1. Används IT på er förskola? 

 

2. Hur används IT i er förskola? 

 

3. Vilket syfte har ni med att använda IT i förskolan?  

 

4. Har ni... 

 

...dator? 

 Om ja - Hur används datorn av pedagoger? 

  Hur används datorn av barn? 

 Används dator för att kommunicera med föräldrar? Om ja - hur? 

 

 

...lärplatta? 

 Om ja - Hur används lärplattan av pedagoger? 

  Hur används lärplattan av barn? 



 

  Vad kallar ni er lärplatta? 

  Används lärplatta för att kommunicera med föräldrar? Om ja - hur? 

 

 

...mobiltelefon? 

 Om ja - Hur används mobiltelefonen av pedagoger? 

  Hur används mobiltelefonen av barn? 

  Används mobiltelefon för att kommunicera med föräldrar? Om ja - hur? 

 

…radio? 

 Om ja - Hur används radio av pedagoger? 

 Hur används radio av barn? 

...TV?  

 Om ja - Hur används TV av pedagoger? 

  Hur används TV av barn? 

 

...GPS? 

 Om ja - Hur används GPS av pedagoger? 

  Hur används GPS av barn? 

 

...Intranät? 

 Om ja - Hur används Intranät av pedagoger? 

 Används Intranät av barn? 

   

5. Vad har ni för appar på lärplattan? Vad har ni för syfte med de apparna?  

 

6. Begränsas barnen så att de inte råkar radera program, ändra inställningar eller 
göra köp i appar? 

 

7. Vilka program/spel finns på datorn? 



 

 

8. I hur stor utsträckning använder barnen IT självständigt och i hur stor 
utsträckning får de hjälp av en pedagog när de använder IT? 

 

9. Använder ni tidsbegränsningar för hur länge barnen får använda t.ex. dator, eller 
lärplatta? Vilka för- och nackdelar har du upplevt med tidsbegränsningar? 

 

10. Har du fått utbildning eller kompetensutveckling inom IT? 

 Om ja - Har ert tankesätt kring IT förändrats och har användandet av IT i 
 praktiken förändrats? 

 Skulle du vilja utveckla din kunskap inom IT och hur det kan användas i 
 förskolan? Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

 

11. Tycker du att er förskola har för lite, lagom eller för mycket IT-användning? 

 

12. Vad har ni fått för synpunkter och reaktioner av föräldrar på att ni använder IT på 
förskolan? 

 

13. Är det något övrigt du vill nämna? 


