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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Först i bakgrunden lyfts barns utveckling och lärande kring språk, samspel och lek. Litteraturen 

tar upp de yngsta barnens utveckling och lärande samt teorier om språkutveckling och lek. 

Vidare lyfts forskning om digitala verktyg i förskolan med fokus på datorer, lärplattor och 

interaktiva tavlor. Utifrån olika studier beskrivs det positiva och negativa kring arbetet med 

digitala verktyg i förskolan. I avsnittet lyfts även att forskarna kommit fram till att digitala 

verktyg främjar barns tidiga utveckling. I avsnittet om delaktighet och inflytande presenteras 

hur förskollärarnas förhållningssätt har påverkan på användningen av digitala verktyg i 

förskolan. Studierna lyfter vikten av att låta barn möta digitala verktyg i lärandets mångfald. 

Avslutningsvis tas den sociokulturella teorin upp forskning som visa hur artefakter och den 

proximala utvecklingszonen bidrar till barns utveckling och lärande. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i förskolan 

med barn i åldern ett till två år. Vidare vill vi även ta reda på förskollärares attityder kring de 

yngre barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg.  

 

Metod 

Vår studie är kvantitativ och genomfördes via en enkätundersökning, med 32 svar. Vårt urval 

omfattade 40 förskollärare som var aktiva i förskolan och majoriteten arbetade med yngre 

barn.  

 

Resultat 

I resultatet redovisas stapeldiagram från enkätresultatet. Utifrån enkätsvaren kunde vi dra 

slutsatsen att förskolorna hade tillgång till olika digitala verktyg samt i vilken utsträckning de 

yngsta barnen använde dessa. I resultatet kunde vi se att de yngsta barnens delaktighet och 

inflytande kring dessa var begränsade. De flesta förskollärarna i studien ansåg att digitala 

verktyg var positivt för de yngre barnens lärande och utveckling.  
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INLEDNING 
Enligt Bølgan (2012) har digitala verktyg blivit ett känsligt ämne i förskolan. Verktygen kan 

ses som ett redskap som inte bidrar till barns utveckling, lek och rörelse i barns vardag. Digitala 

verktyg är fortfarande något som inte alla är bekväma med för att det känns otäckt och nytt. 

Pedagogernas rädsla kan bli ett hinder då det är en utmaning för dem att implementera IKT i 

förskolan. Enligt Skolverket (2015) är IKT är ett samlingsnamn för IT, information och teknik. 

K står för kommunikation. Begreppet IKT används oftast i utbildningssammanhang. 

 

Skolverket (2016) har arbetat fram ett förslag om en nationell strategi för IT i bland annat 

förskolan. Förslaget har diskuterats för att stärka IT-användningen i förskolan samt ge alla barn 

rätt till en likvärdig utbildning i vårt digitaliserade samhälle. Förskolorna skall ges tillgång till 

digitala verktyg och pedagoger skall få tillgång till bredare kompetens inom ämnet. Visionen 

för bland annat förskola 2022 lyder ''alla barn och elever utvecklar en adekvat digital 

kompetens.'' Skolverket (2016, s.4) I visionen beskrivs även att ''skolväsendet präglas av att 

digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att 

resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.'' Skolverket (2016, s.4) 

IKT i förskolan är ett ämne som intresserar oss då mediakulturen har utvecklats naturligt under 

vår uppväxt. IKT i förskolor brukas av både barn och pedagoger, dock har vi uppfattat att det 

ser olika ut i användningen av digitala verktyg i förskolorna. Vi har observerat att verktygen 

sällan används med de yngsta barnen och därför var vi intresserade av att ta reda på hur digitala 

verktyg erbjöds till barn mellan ett till två år. Vi ville också ta reda på vilken delaktighet och 

inflytande de yngsta barnen får i användningen av verktygen. Vi anser att detta är ett relevant 

ämne att forska kring då det berör de flesta förskollärare idag samt att det finns lite forskning 

kring de yngsta barnen inom ämnet. Vi har märkt att förskollärare inte har den kompetens som 

behövs och undrar om det är något som har påverkan på hur digitala verktyg presenteras för de 

yngsta barnen.  

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i förskolan 

med barn i åldern ett till två år. Vidare vill vi även ta reda på förskollärares attityder kring de 

yngre barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg.  

Frågeställning 

 Vilka digitala verktyg används med de yngsta barnen i förskolan?  

 Vilka attityder har förskollärare till de yngre barnens lärande med digitala verktyg? 

 Ges barn mellan ett till två år chans till delaktighet och inflytande kring digitala verktyg? 

Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras begrepp som är centrala för vårt syfte. Begreppen beskrivs utifrån vår 

tolkning och syn men även utifrån Westlund (2011). 

 

Digitala verktyg är digital teknik och utformade för att bland annat underlätta vardagen 

och/eller olika behov. I skola och förskola kan digitala verktyg användas för att underlätta och 

komplettera lärandet och undervisningen. I vår studie lyfts datorer, lärplattor och interaktiva 

tavlor som digitala verktyg. 
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Barns inflytande betyder att barn får chans att komma till tals och bli hörda av andra och ha 

påverkan på beslut som görs. Barns tankar och behov skall vara en central del i utformandet 

av verksamheten. Det är när pedagogerna tar tillvara på dessa aspekter barn får inflytande 

(Westlund 2011).  

 

Barns delaktighet innebär att barn får ta del av verksamheten och vara en del av ett 

sammanhang och grupp. Att de får ha påverkan på beslut som redan skett. Barn kan få 

delaktighet genom att få ta beslut i vardagliga situationer (Westlund 2011).  

BAKGRUND 
Bakgrunden redogör för vad olika forskare tar upp om de yngsta barnens utveckling och 

lärande. Vidare i bakgrunden lyfts vad forskning belyser om digitala verktyg med fokus på 

datorer, lärplattor och interaktiva tavlor. Sist i avsnittet presenteras litteratur och studier kring 

de yngsta barnens inflytande och delaktighet samt teoretisk utgångspunkt.  

 

Yngsta barnens utveckling och lärande 

I detta avsnitt redovisas de yngsta barnens utveckling och lärande eftersom de har en central 

roll i studien. Detta för att bidra med kunskap kring barn mellan ett till två år och deras tidiga 

utveckling och lärande. Vidare kopplas även litteratur och forskning till digitala verktyg. 

 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är 84 % av barnen i svenska 

förskolor under tre år när de börjar. Barns första år ger grunden till det livslånga lärandet. Det 

är därför viktigt att forskning bedrivs kring yngre barns lärande det vill säga om deras kognitiva, 

språkliga, emotionella, sociala - och motoriska utveckling.  

 

Språk 

I en studie om barns språk beskriver Bergman och Fors (2013) att syftet var att undersöka 

förskolebarn och se om lärplattor har inflytande på deras lärande. I studien har forskaren använt 

sig av enkätundersökning, datainsamlingsmetoder, intervjuer med både barn och pedagoger, 

forskningscirklar samt videoobservationer. Forskarna framhäver att barn som är födda i den 

digitala världen och har tillgång till digitala verktyg i förskolan kan använda dessa lika lätt som 

ett papper och en penna. Vidare lyfter forskarna att övningar via lärplattan gynnar 

förskolebarnens språkutveckling och samspelsförmåga. De barn som oftast brukar vara lite 

tystare vågar ta för sig och använder sitt språk mer och tydligare. Bergman och Fors (2013) 

lyfter att det fanns nackdelar med att barnen använde sig av lärplattor. De barn som behärskade 

vissa applikationer snabbt blev inte utmanade på samma vis som andra barn. Resultatet visade 

även att vissa barn behövde sitta ensamma för att lära. 

Bergman och Fors (2013) belyser att när barnen fick använda sig av applikationer där de fick 

imitera andra ljud, kunde en språkutveckling ske hos både barn och pedagoger. Individerna 

som hade annat modersmål än svenska utvecklade sitt språk genom imitation och visade 

förbättring av ljud och ord. Svensson (2009) redogör också för att barns språk utvecklas när 

de utmanas med nya ljud och begrepp.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lyfter Svensson (2009) att de yngsta barnen utvecklar sitt 

språk genom social interaktion. Deras tidiga erfarenheter och möten med begrepp är viktiga för 
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ett utvecklat språk. Barn interagerar socialt utan det verbala för att sedan utveckla deras tal som 

används för att tänka i sociala sammanhang. När de möter nytt material eller nya situationer 

såsom digitala verktyg kan det utmana barn att använda sina språk och då sker även en 

språkutveckling. Författaren redogör för att när det samtalas om digitala verktyg antar många 

att majoriteten av barn som brukar verktygen fastnar vid skärmarna. Verktygen kan istället vara 

en start på de yngre barnens språkliga färdigheter, som krävs för att de skall kunna utveckla fler 

kunskaper. Paralleller dras kring det sociokulturella perspektivet där samhällsutveckling kan ha 

en påverkan på människors tankar och språk. Författaren menar  att ett nytt utvecklat digitalt 

språk florerar bland barn och vuxna i vårt mediesamhälle vilket bidrar till samspel.  

Samspel och lek 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver i sin studie från 2009 att det 

övergripande syftet var att studera lärmiljöerna i förskolan och vad de erbjuder barns 

individuella inlärning och utveckling med fokus på de yngsta barnen. Vidare var syftet att ta 

reda på vilket inflytande miljöerna i förskolan har på barns lärande, upplevelser genom 

kommunikation, matematik och samspel. Rapporten omfattar flera studier som är genomförda 

i Göteborg och är uppdelad i åtta delar. Metoden är både kvantitativ och kvalitativ och 

observationer är genomförda på barn.  Enligt forskarna är den svenska förskolan en plats där 

samspel och demokratiska aspekter har inflytande i vardagen. I förskolan får barn chans att 

utveckla social kompetens, känna tillit till sin egen förmåga och chans att utveckla empati samt 

förståelse för olikheter i samhället. Detta sker genom lek och samverkan med andra barn och 

pedagoger. Förskola som pedagogisk verksamhet är läro- och glädjefylld och barns intresse 

samt nyfikenhet ligger till grund. Barns lek har stor påverkan på barns lärande och är en central 

del i verksamhet samt läroplan.  

 

I boken om lekteorier belyser Jensen (2013) att Vygotskijs teori beskriver att barn i sin lek testar 

och utforskar ouppfyllda önskningar som de har. Barns lek är även baserad på deras upplevelser 

i vardagen. Utifrån Vygotskijs teori är leken en viktig del i de yngsta barnens utveckling. Barn 

i åldern ett till tre kan enligt Vygotskij inte minnas deras ouppfyllda behov en längre tid och 

behöver i stället uppleva det här och nu. Jensen (2013) lyfter att utifrån den 

utvecklingspedagogiska traditionen så lär barn från de erfarenheter de möter i tidig ålder. Lek 

är en central del i barns utveckling och det är genom eller i leken som barn lär. I lek kan barn 

använda ett föremål utifrån deras villkor. Det blir barnet som styr över föremålet som till 

exempel kan vara ett digitalt verktyg. I vardagen blir det tvärt om, då föremålets 

användningsområde är bestämt. 

 

Niss och Söderström (2009) lyfter att det centrala i barns tidiga utveckling är samspelet med 

deras omsorgspersoner som vårdnadshavare eller förskolepersonal och hur de möter barns 

behov. Behoven hos barn behöver uppfyllas för att de skall känna sig trygga och kunna utforska 

och utvecklas. Barn är redan i tidig ålder är aktiva, sociala och kompetenta individer. Vidare 

lyfter författarna att barntidigt kan ta initiativ till att ingå i ett samspel och aktivt sträva mot nya 

kunskaper. Kjällander (2014) belyser också att de yngre barnen kan samspela aktivt med andra 

personer i användandet av lärplattor i förskolan. 

 
Lärandet med digitala verktyg 

I förskolan finns det olika digitala verktyg som används bland barn och pedagoger som till 

exempel datorer, lärplattor samt interaktiva tavlor som beskrivs nedan. Studierna lyfter hur 

yngre barns lärande och utveckling stimuleras genom att arbeta med olika digitala verktyg. 
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I dagens samhälle föds barn rakt in i en modern mediakultur. De kommer att vara både 

konsumenter och producenter av IKT. I förskolan kan digitala verktyg vara till en fördel då 

förskollärare har i uppdrag att utmana barnen i mångfald av aktiviteter. Barn visar även stor 

nyfikenhet och intresse kring digitala verktyg (Lundgren Öhman 2014). Barn i dagens 

mediakultur utvecklar ett digitalt språk i användningen av digitala verktyg (Kyrk Seger 2014).  

 

Pedagoger i förskolan möter nu ett hinder som enligt Kyrk Seger (2014) blir att kunna släppa 

på de krav pedagogerna har att kunna allt om verktygen innan de implementeras i förskolan. 

Hindret kan även vara att pedagogerna är rädda att använda digitala verktyg i det pedagogiska 

arbetet samt en tro om att barnen blir inaktiva och enformiga i sin lek och i sina aktiviteter. I 

förskolan får barn dock chans till att möta digitala verktyg i olika miljöer och olika aktiviteter 

där de får utforska och lära. Lärprocesser i användandet av bland annat lärplattor kan i stället 

mötas med nyfikenhet av pedagoger. Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) belyser också att 

digitala verktyg kan vara en del i inlärningsprocessen hos barn. Kyrk Seger (2014) lyfter att 

genom att se barns lärprocesser får pedagoger förståelse för vilket lärande som sker, vad barn 

utforskar i verktygen samt att pedagogerna har en medvetenhet och ett syfte med vad som görs 

med verktygen. 

 

Datorer 

Datorer används i förskolan och är ett verktyg som funnits längre. Forskningen belyser hur 

pedagoger och barn arbetar med datorer och även förskollärarnas tankar kring verktyget. Det 

finns två sorters datorer, stationär och bärbar. Båda består av skärm, hårddisk och tangentbord. 

På stationära datorer används dator-möss och på bärbara datorer finns pek-plattor för att ta sig 

fram.  

 

I den norska studien om datorer i förskolan lyfter Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) att syftet 

var att få inblick i förskollärares perspektiv på vilka digitala utmaningar och möjligheter de 

stöter på i den pedagogiska verksamheten. Resultatet är baserat på data från gruppintervjuer 

med förskollärare i tre norska kommuner på sammanlagt tre förskolor med barn i förskoleålder. 

Det var 16 förskollärare som deltog i intervjuerna. Studien är förankrad i sociokulturella 

perspektiv. Alla avdelningar som deltog i studien använder sig av datorer som digitalt verktyg. 

I en av förskolorna genomfördes ett projekt som omfattade digitala verktyg med barn i åldern 

noll till tre. Vidare lyfter författarna att förskollärarna i studien menade att datorprogrammen 

och utrustningen i störst utsträckning användes i undervisningen med barn i behov av stöd. 

Arbetet med specialpedagogik fångade förskollärarnas intresse och de valde att starta projektet 

med digitala verktyg med fler barn på avdelningarna. Barnen på avdelningarna erbjöds olika 

digitala verktyg som till exempel datorer och kameror som enskilt verktyg samt i samband med 

annat material. Förskollärarna i studien uppgav att den norska läroplanen för förskolan är en 

viktig grund för arbetet med IKT.  

 

Enligt Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) visar resultatet att arbetet med digitala verktyg 

sällan implementeras i förskoleundervisning och att det läggs mindre vikt på IKT än övriga 

ämnen i förskolan. I studien hävdar författarna att det kan ha med könsroller att göra, att 

förskolan är en arbetsplats som domineras av kvinnor eller om det är för att förskollärarna vill 

skydda barnen. Om förskollärare och pedagoger har bred kompetens om IKT kan det även ge 

barn bredare erfarenheter och kunskaper inom digitala verktyg. Är pedagoger trygga i 

användandet av digitala verktyg så används det i större utsträckning. Jernes, Alvestad och 

Sinnerud (2010) framhäver att barns användande av datorer kan ske genom sampel, samarbete 
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och i utbyte av lärande för att barn oftast sitter tillsammans och arbetar. När barn lärt sig att 

bemästra digitala verktyg kan det i stället koncentrera sig på vad som erbjuds och lär sig mer.  

 

I en studie om datoranvändning i förskola från 2007 lyfter Klerfelt (2007) att dagens barn lever 

i ett samhälle präglat av digitala medier och verktyg. Det är en demokratisk rättighet att få vara 

delaktiga i samhället och ta del av de aktuella uttrycksformer som finns. Vidare belyser 

författaren att syftet med studien var att få tillfällen att beskriva, analyser och problematisera 

de klyftor som finns mellan digitala mediakulturen och den traditionella pedagogiken i 

förskolan. Syftet var även att studera barns skapande av berättelser med dator som didaktiskt 

verktyg med fokus på deras meningsskapande, språk och kroppsspråk. Forskningen startade i 

samband med projektet Skapa med datorn. Data till studien samlades genom observationer. Det 

var 17 pedagoger som deltog i studien samt 34 barn. I observationerna visade det sig att 

berättandet fick en stor plats bland barnen vid användning av datorerna. Utifrån den traditionella 

pedagogiken har berättandet en central del i barns språkutveckling och kan ske aktivt med 

pedagoger. I resultatet framgår det att vissa pedagoger ansåg att datorer inte hade inflytande på 

barns berättande. Resultatet visar även att interaktion vid datorn bidrar till tal, gester, bilder och 

rörelser samt att barn ges chans till nya erfarenheter av språkliga uttryck. 

 

Enligt Klerfelt (2007) visar hennes forskningsresultat att medierade (förmedlande) verktyg kan 

vara både negativt och positivt när de introduceras i verksamheten. Medierade verktyg är 

producerade för att användas inom ett speciellt område, därefter använder människan sin 

kreativa sida för att hitta fler områden att använda verktyget. I studien ligger fokus på datorer 

som medierat verktyg. Klerfelt (2007) lyfter att det är viktigt att vara medveten om de 

medierade verktyget, om varför det används och av vem. Pedagogers medvetenhet kring 

digitala verktyg har inflytande på barns lärande. Vidare lyfter forskaren att i studien 

observerades interaktionssituationer vid datorer med barn och pedagog och det fanns 

förutsättningar att byta plats mellan deltagarna. Klerfelt (2007) redogör att när barn får använda 

datorer ges de chans till stärkt självkänsla, fler kunskaper samt delaktighet och inflytande i 

verksamheten. Forskningen enligt Jernes, Alvestad och Sinnderud (2010) visar att datorer har 

stor inverkan på barns utveckling och lärande men att pedagogernas behöver mer kompetens 

kring användandet av datorer.   

Lärplattor 

Lärplattor används i förskolan och redan i tidig ålder kan barn själva manipulera innehållet och 

självständigt skapa (Geist 2012). Enligt Kjällander (2014) ges de yngsta barnen chans till att 

uttrycka sig via verktygen. Lärplatta är en handdator även kallad surfplatta eller pekplatta. 

Lärplattan är en portabel enhet med skärm och multitouch funktion där man med hjälp av 

fingrarna styr innehållet eller skriver med ett visuellt tangentbord. 

 

Petersen (2015) beskriver i sin forskning att syftet var att fördjupa sig i barns lärande med 

lärplattor som är ett digitalt verktyg samt upptäcka hur lärplattor har inflytande på interaktion, 

affordance (meningserbjudande) och förskolan. Detta utifrån att barn är självständiga individer 

och sina egna kulturskapare som är aktiva i vårt digitala samhälle. Studien är genomförd på tre 

avdelningar på tre svenska förskolor och omfattade barn från ett till fem år.  Avdelningarna 

bestod av ca 20 barn samt tre pedagoger och de hade tillgång till en till två lärplattor. 

Insamlingen av data gjordes med videoobservationer för att få empirin så multimodal som 

möjligt. Datainsamlingen pågick under 7 månaders tid. Enligt Petersen (2015) är lärplattor ett 

portabelt meningserbjudande som låter barn uppleva både de kroppsliga och visuella genom att 

till exempel fotografer. I användandet får barn även chans till inflytande genom att de själva 

kan bestämma innehållet i lärplattorna. Petersen (2015) lyfter att utifrån den proximala 
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utvecklingszonen finns det nackdelar med vissa applikationer som används av barnen i studien 

på grund av att applikationerna kan verka för svåra att använda. Den proximala 

utvecklingszonen beskrivs av Hwang och Nilsson (2011) att barn skall utmanas från den nivån 

de är på. 

 

Geist (2012) beskriver att syftet med hans forskning var att observera hur barn använde sig av 

lärplattor. Studien genomfördes med en kvalitativ observation som var uppdelar i två delar. 

Observationerna gjordes på barn i åldern två och tre. Barnen i studien fick instruktioner om hur 

lärplattorna skulle användas och när det behövdes fanns det en förskollärare i närheten som 

hjälpte till. I första observationen var barnen mellan 24-31 månader. Den andra observationen 

gjordes på 20 barn i åldern två och tre. Enligt forskaren har barn redan i tvåårsåldern lätt och 

naturligt för att interagera med lärplattor och behöver lite eller inga instruktioner för att klara 

av att använda verktygen självständigt. Skillnader ses genom att barns förmåga att arbeta och 

utforska självständigt med lärplattor är mycket större än med datorer. Det är lättare för de yngsta 

barnen i ett till tvåårsåldern att utforska och arbeta självständigt med lärplattor till skillnad från 

datorer som kräver mer av barns kognitiva och motoriska utveckling. Petersen (2015) lyfter 

också skillnader mellan lärplattor och datorer. Hon menar att lärplattor ger ett annat 

meningserbjudande då pekskärmen gör det lättare för barn att orientera sig samt att det är lättare 

för barn att avsluta applikationer när de vill. Lärplattor utifrån deras storlek och portabilitet 

bidrar också till större samspel då fler barn kan vara delaktiga med multitouch funktion. Det 

finns också möjligheter att arbeta med lärplattor i flera miljöer till skillnad från datorer.  

 

Geist (2012)redogör att en observation i hans studie gjordes på en pojke i två årsåldern när han 

använde lärplattan. Det digitala verktyget frågade efter en åtgärd och pojken gjorde då ett 

kognitivt beslut genom att vidröra ett val. Med kognitivt beslut betyder det att pojken förstår 

hur han skall använda lärplattan. Forskaren menar att barn i dagens samhälle inte vet att varken 

datorer, lärplattor eller internet fanns förr. Det blir en del av deras livserfarenhet som de lär sig. 

Många verksamma pedagoger i förskolan som undervisar dagens barn växte upp när inget av 

detta fanns tillgänglig och det kan leda till en generationsklyfta.  

 

I kapitlet om barns tidiga digitala litteracitet redogör Kjällander (2014) att lärplattan som ett 

didaktiskt material har många funktioner i förskolan. Det är inte bara ett digitalt verktyg att 

samlas kring utan även ett verktyg i leken. Lärplattor kan bli artefakter i barns fria lek då de har 

många funktioner. Barn får i mötet med lärplattor läsa, skriva och uppleva med sina sinnen och 

sin kropp. I förskolans styrdokument står det att barn skall ges chans att utveckla intresse för 

bilder, texter och olika medier samt utforska och prata om dessa. Författaren belyser att när ett- 

till tvååringar möter skapandet i lärplattorna har de färdiga tankar och mål med sina aktiviteter. 

Barn som inte utvecklat det verbala språket än utrycker sig och visar att det kan behärska ett 

digitalt språk. Redan i tidig ålder skapar barn och tar sig fram självständig och det sker en aktiv 

interaktion med andra barn och pedagoger. Användandet av lärplattor kan bli en ingång till 

barns skriftspråk då det inte endast måste ske i form av bokstäver utan kan även ske via 

knapptryckningar i skapandet. 

 
Interaktiva tavlor 

Den interaktiva tavlan är lik datorn och kan vara ett komplement till lärplattan. Interaktiv tavla 

används i förskolan och är enkel att använda för barn mellan ett till två år då de kan styra 

innehållet med sin kropp och fingrar. En interaktiv tavla består av en projektor, en skrivtavla 

samt högtalare. Den kopplas till en dator eller lärplatta. Interaktiv tavla kallas även interaktiv 



 

7 

 

skrivtavla eller interaktiv whiteboard. På en interaktiv tavla används beröring eller 

specialpennor för att styra innehållet. 

 

Utifrån beprövad erfarenhet lyfter Johansson och Olsson (2014) att en interaktiv tavla är som 

en dator och kan jämföras med en lärplatta genom att barn kan styra innehållet med sina fingrar 

och sin kropp i stället för med en datormus. Det är lättare att styra tavlan med fingrarna för de 

yngsta barnen då deras finmotorik inte är välutvecklad. Interaktiva tavlor går att använda 

tillsammans med lärplattor genom att koppla samman dessa, som ett komplement till varandra. 

Författarna belyser att genom arbete med interaktiva tavlor får barn chans till mer delaktighet 

då flertalet barn kan använda tavlan samtidigt. I interaktion med tavlorna skapas även ett socialt 

samspel mellan barn. Likt lärplattan finns det olika funktioner där endast ett barn kan vara aktiv 

åt gången eller med multitouch. När barn får turas om att använda och hjälpa varandra i 

användningen av interaktiva tavlor får de chans att träna på turtagning, kommunikation och 

samarbete. Johansson och Olsson (2014) förklarar att de erfarenheter barn får i arbetet med 

interaktiva tavlor tar de med i sin fria lek vilket även Hvit Lindstand (2015) lyfter. När yngre 

barn arbetar med interaktiva tavlor kan de ges chans att utveckla sin matematiska förmåga. 

Detta genom till exempel sorterings övningar där de även utmanar sin rumsuppfattning. 

 

En annan studie som lyfter barn lärande och samspel med interaktiva tavlor är Hvit Lindstrand 

(2015) som belyser att syftet med forskningen var att se de yngsta barnens meningsskapande 

och litteracitet med digitala verktyg. I sin forskning lyfter Hvit Lindstand (2015) att hon använt 

sig av fokussamtal och videoobservationer som datainsamling. Användningen av 

videoobservationer som insamlingsmetod gav möjligheter att utforska hur små barns 

interaktioner med andra barn och digitala verktyg uttrycktes genom verbalt språk, handlingar 

och materiella resurser i aktiviteter vid en interaktiv tavla. Vidare lyfter forskaren att resultatet 

i studien visar att digitala verktyg bidrar till nya interaktioner och hur digitala verktyg påverkar 

barns lärande. I de två videoobservationer såg hon hur interaktiva tavlor varit i fokus för att se 

hur barnen kommunicerar med varandra och med tavlan. Barnen fick utforska och blir kreativa 

i sitt meningsskapande med digitala verktyg. Observationerna visar att yngre barns kroppsspråk 

används i interaktion med digitala verktyg samt i samspel med andra barn. 

 

Hvit Lindstrand (2015) menar att genom arbete med interaktiva tavlor blir pedagogiken mer 

IKT inriktad och barn får chans till att lära sig att kommunicera mer med varandra och via 

tavlan. Barns språkutveckling kan påverkas av mötet med mångfald av artefakter. I förskolan 

kan arbetet med interaktiva tavlor ge barn chans att utforska olika teckensystem genom detta 

främjas barns läs- och skrivförståelse och språkutveckling.  

Delaktighet och inflytande 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2010, s.12) redogörs att grunden för barns förståelse av 

demokratiska värderingar läggs i förskolan. Pedagoger i förskolan har i uppdrag att arbeta för 

att ge barn chans att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö. De behov och intressen 

barn uttrycker bör ligga till grund för utformandet av verksamheten. Barn i förskolan skall ges 

chans att uttrycka sig för att kunna påverka innehållet som erbjuds i förskolan. Enligt Lpfö 98 

(rev.2010, s.12) har förskollärare ett individuellt ansvar i verksamheten när det gäller inflytande 

och delaktighet. ''Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll''. (Läroplanen för förskolan 98 rev.2010, s.12) 

Yngsta barnen I förskolan 

Utifrån beprövad erfarenhet lyfter Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) att barn 

tillsammans med andra barn och vuxna skall vara med och utforma den pedagogiska 
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verksamheten. Om det finns mål att sträva efter skall barn även vara delaktiga att välja 

innehållet. När de yngsta barnen själva får välja om de vill äta en grönsak eller inte har barnen 

fått ta del av förskolans demokratiska värden. Pedagoger ser olika på delaktighet så det är viktigt 

att ställa sig frågan vad delaktighet är och innebär i verksamheten utifrån läroplanen.    

 

Vidare redogör Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) för att barn skall ges chans till att 

vara delaktiga och ha inflytande i förskolan utifrån dess styrdokument om att förskolan vilar på 

en demokratisk grund. Pedagoger i förskolan har i uppdrag att skapa lärandesituationer och 

aktiviteter utifrån barnens intresse tillsammans med läroplanens strävansmål. Författarna lyfter 

att med hjälp av digitala verktyg ges barn tidigt chans att lättare kunna kommunicera barn 

emellan och barn och pedagoger emellan. Genom att barn utvecklar sina förmågor och får ny 

kunskap, stärks deras självkänsla och de får lättare att hantera vardagliga situationer och 

framtida utmaningar inom mediesamhället. För att ett barn ska utvecklas behövs ny kunskap 

och det kan ske genom ett multimodalt lärande där barn får chans att möta kunskaper på flera 

sätt till exempel med digitala verktyg. Genom att pedagoger låter de yngsta barnen vara mer 

delaktiga och ha inflytande i förskolan skapas nya kunskaper hos dem. 

Maktpositioner 

Inom förskolan finns det makt om bland annat vem som får bruka de digitala verktygen, enligt 

Klerfelt (2007) har pedagoger en högre position än barn. Maktpositionerna resulterar i vem som 

styr och får bruka materialet i förskolan. Digitala verktyg är en del av barns mediakultur, dock 

är det inte en självklarhet att äldre barn eller de yngsta barnen får utnyttja verktygen. Hvit 

Lindstrand (2015) menar att det är förskollärarnas intresse som ligger till grund i när och hur 

verktygen används. Johannesen och Sandvik (2009) hävdar att maktpositioner kan grunda sig i 

ett traditionellt tänkande kring barns lärande. Den traditionella pedagogiken utgår ifrån att barn 

lär sig av pedagoger. Pedagogiken bygger på att pedagoger är kompetenta medan barn skall bli 

det sen. Detta omfattar makt, då pedagoger utifrån pedagogiken inte har tillit till barns förmåga. 

För att barn ska bli delaktiga och ha inflytande i förskolan är det bra om pedagoger är lyhörda 

och vill samspela med barn. Vidare lyfter författarna att pedagoger kan ha olika relationer till 

de yngre barnen både i och utanför förskolan. Det kan leda till att pedagoger har fördomar om 

hur de yngsta barnen skall agera och vilken kompetens de har. 

 

Enligt Johannesen & Sandvik (2009) har Norgeslagformulering om barns rättigheter blivit en 

lagstiftning. Något som UNICEF Sverige hoppas skall införas även i Sverige. Pedagoger får 

inte ignorera eller ta bort barns rätt till delaktighet enligt Norges lagstiftning. Johannesen och 

Sandvik (2009) belyser att de genom video- och fotoobservationer kunde se att pedagoger som 

aktivt arbetar med att vara lyhörda ger de yngsta barnen större chans att vara delaktiga och ha 

inflytande i verksamheten. Det betyder inte att barn i förskola skall bestämma allt utan det 

handlar om att respektera och inkludera alla barn oavsett ålder. 

 

I sin studie om lärplattor lyfter Petersen (2015) att genom arbete med lärplattor i förskolan ges 

barn och pedagoger chans till att hamna på lika maktposition. Barn får chans att styra innehållet 

och vad som sker i verktygen. Johannesen och Sandvik (2009) menar att det kan ses som 

skrämmande och utmanande samt även som berikande för den pedagogiska verksamheten. 

Utmaningen ligger i att se att barn är kapabla till att utvecklas som kompetenta och självständiga 

individer.  
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Mediepedagogik 

Mediepedagogik är när olika medier används för att utveckla och inspirera barns lärprocesser 

och enligt Lundgren Öhman (2014) bildar mediepedagogiken även en helhet med media, 

estetik och pedagogik. I arbetet med pedagogiken kan de yngsta barnen få chans att skapa till 

exempel bilder, ljud och klipp med hjälp av digitala verktyg. I mediepedagogiken finns en 

aktivitetstriangel, dess hörn omfattar se, skapa och analysera. Att arbeta utifrån 

aktivitetstriangeln kräver ett socialt samspel mellan barnen för att kunna se, analysera och skapa 

utifrån dokumentation. Vidare lyfter författaren att om pedagoger vill implementera 

mediepedagogiken i verksamheten behöver de reflektera kring vilket förhållningsätt de har 

till digitala verktyg. Läroplanen har en central del i mediepedagogiken, som ses som ett 

demokratiskt arbetssätt. Lundgren Öhman (2014) belyser att i arbete med mediepedagogiken 

och med digitala verktyg ges barn chans till delaktighet i verksamheten. De yngsta barnen och 

pedagoger får ett närmare samspel och ges chans att se saker ur barnens perspektiv och det sker 

framför allt via dokumentation. Barn får via digitala verktyg chans uttrycka sina tankar och 

erfarenheter. Det är en mänsklig rättighet och barns rättighet att kunna uttrycka sig fritt via olika 

medel och medier enligt FNs barnkonvention. 

Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 

oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och 

tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 

annat uttrycksmedel som barnet väljer.  

 

                                                                        (Barnkonventionen, 2009) 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer den sociokulturella teorin tas upp med inriktning på artefakter och 

proximala utvecklingszonen. Eftersom dessa begrepp kopplas till barns lärande med digitala 

verktyg. 

Sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorin är grundad av L. S Vygotskij. Hans teori var att människor är 

biologiska, kulturella, sociala och historiska. Vygotskij ansåg att lärandet och utvecklingen 

hörde ihop och att dessa aspekter är de som formar människan (Säljö 2015). Säljö (2015) lyfter 

att något som kan vara bra att tänka på är ett sociokulturellt begrepp som kallas för socio-

genetisk. Det betyder att pedagoger har förståelse för hur kunskap uppkommer och hur det 

sedan förs vidare till de yngre barnen. I förskolan kan pedagoger reflektera över hur de skall 

utveckla kunskap om digitala verktyg och hur detta ska förs vidare till barn. Enligt Säljö (2015) 

påstår Vygotskij att de medierade verktyg som barn får tillgång till formar barns tänkande samt 

att mediering (förmedling) sker i kommunikationen mellan barn till barn och barn till pedagog.  

 

Enligt Säljö (2010) blir digitala verktyg allt mer vanligt i förskolan och barn blir introducerade 

till användning av digitala verktyg i yngre åldrar. Detta sker genom pedagogisk dokumentation 

samt att barn bland annat får tillgång till att se film och bilder. Barn blir medvetna om att detta 

är ett verktyg som används dagligen i förskolan och de flesta barn kan få upp ett intresse för 

det. Med hjälp av dessa verktyg kan barn kommunicera, utveckla sitt språk och sin motorik, 

lära sig att samspela, skapa gemenskap och mycket mer. 
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Säljö (2010) beskriver begreppet artefakt som är ett fysiskt verktyg som bland annat 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Materiell kultur (artefakter) är något som 

barn och pedagoger stöter på dagligen i förskolan i form av bland annat digitala verktyg. Säljö 

(2010) påstår att kultur är något som vi människor skapat där vi bearbetar vår omvärld med 

hjälp av fysiska verktyg. Smidt (2013) påstår att det är naturligt för människan att utveckla 

redskap. Hon påstår även att människan är förprogrammerad att utveckla redskapen i den 

utformning som användaren behöver. Som Geist (2012) lyfter vet inte barn som föds nu att 

digitala verktyg och internet inte funnits en gång i tiden. I dagens mediesamhälle finns det 

tillgång till olika digitala verktyg och är en kulturell överföring som sker från generation till 

generation.  

 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) handlar den proximala utvecklingszonen, som tillhör 

Vygotskijs sociokulturella teori om att barn kan klara sig på egen hand med stöd från pedagoger. 

Utifrån den proximala utvecklingszonen kan pedagogen utgå ifrån vad barn mellan ett till två 

år redan kan och sedan utmana barnen därefter. Utmaningarna får dock inte vara för lätta eller 

för svåra. När utmaningen sker via digitala verktyg kan pedagogen bland annat ladda ner 

applikationer som barn har tillgång till. Dessa applikationer är till för lärandesyfte och utifrån 

barns kompetens kan de använda sig av de olika applikationerna. Säljö (2015) menar på utifrån 

Vygotskijs teori att barn ständigt är under utveckling. Precis som Hwang och Nilsson (2011) 

framhäver utvecklas de yngsta barnen genom lärandet och genom att låta barnen vara delaktiga 

och ha inflytande kring digitala verktyg utvecklas dem. Johannesen och Sandvik (2009) menar 

att maktpositioner kan uppstå då pedagoger inte alltid har tillit för de yngsta barnen. Om det 

skall ske utveckling hos barn  är det bra om pedagogerna vågar släppa taget och låta barnen 

vara delaktiga. Både barnen och pedagogerna utmanas i den nivå de behärskar och 

maktpositionen blir inte lika tydlig.   

 

Syftet med studien var att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i förskolan 

med barn i åldern ett till två år. Vidare ville vi även ta reda på förskollärares attityder kring de 

yngre barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg.  Detta kan kopplas samman med 

de sociokulturella begreppen artefakter och proximala utvecklingszonen. För att digitala 

verktyg kan vara artefakter som ger de yngre barnen och pedagogerna en utmaning i deras 

utveckling. Genom att pedagoger låter barn mellan ett till två år vara delaktiga och ha inflytande 

kring digitala verktyg kan en utmaning ske på barnens olika nivåer. Men för att detta skall kunna 

ske måste pedagogerna ha tillit till de yngsta barnen. 
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METOD 
Vi ville genom en enkät ta reda vad förskollärarna använder för digitala verktyg i förskolan 

med barn i åldern ett till två år. Ville vi även ta reda på förskollärarnas attityder kring de yngre 

barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg. Vår studie är kvantitativ och baserad 

på enkätresultat.  

 

När metod väljs för studier skall forskaren utgå i från ett färdigt syfte. Val av metod skall vara 

relevant utifrån frågeställningar och vad forskaren vill få ut av metoden. Enkät är relevant när 

forskaren till exempel vill få fram i vilken utsträckning något material används eller i vilken 

utsträckning något sker. En kvantitativ metod skall väljas om forskaren är intresserad av att 

räkna ut vad en viss procent tycker eller gör (Trost 2012). 

 

I en kvantitativ studie använder forskare sig av statistisk och siffror för att få fram ett bredare 

och ytligare resultat. Genom en kvantitativ metod kan forskare använda sig av bland annat 

enkätundersökning och intervju. Frågor ställs och respondenterna får svara anonymt. När 

empirin är samlad sållas svar som inte känns relevanta för att sedan sammanställa resterande 

(Bryman 2011).  

 

Enkät som kvantitativ metod ger chans till strukturerade svar samt låter förskollärarna reflektera 

kring frågorna innan de svarar och skickar tillbaka enkäterna. Det är även lättare att 

sammanställa den samlade informationen i tabeller. Det vi missar med en kvantitativ metod är 

förskollärarnas fria svar i vår studie då vi har begränsat svarsalternativen utifrån frågorna i 

enkäten. Vi har valt att ha ett fåtal öppna frågor där förskollärarna kan uttrycka sig fritt.   

 
Enkät 

I vår studie har vi använt enkät för att samla in empiri, för att vi ville ha geografiskt mångfald 

av förskollärare. Vi ville även ge dem tid att svara för att kunna tänka efter och reflektera innan.  

Hjalmarsson (2014a) lyfter hur enkätfrågor bör vara utformade för att ställas till förskollärare. 

Frågorna bör vara lätta att förstå, svaren tydliga och ordet ofta bör undvikas. Det kan bli otydligt 

vad ordet ofta innebär och bör i stället skrivas i mer tidsprecisa alternativ i enkäten. Ledande 

frågor bör också undvikas då läsaren kan känna sig tvingad att svara på ett specifikt alternativ. 

 

Vi skapade en digital enkät (Se bifogad bilaga) då vi ansåg att det var relevant för vårt 

ämnesområde och lättare att få spridning i urvalet. En digital enkät är utformad i nätbaserade 

program som är skapade för att lätt kunna skapa en enkät med frågor och svarsalternativ. 

Respondenterna når endast enkäten via en länk. Positivt med att använda en digital enkät är att 

svarsresultaten sammanställs automatiskt. Nackdelen med en digital enkät är att det kan bli ett 

lågt svarsantal för att respondenterna inte har tillgång till den teknik eller nätuppkoppling som 

behövs (Trost 2012). 

 

Vi har ställt 40 frågor och de var utformade utifrån vårt problemområde och syfte. Frågorna i 

enkäten är uppdelade i olika områden som omfattar personliga frågor om förskolläraren, 

bakgrund, utbildning med mer. Nästa område i enkäten handlar om användning av digitala 

verktyg med barn ett till två år samt vilka digitala verktyg som finns på förskolorna. Sista 

avsnittet i enkäten omfattar påståendefrågor och är uppdelad i två områden, digitala verktyg i 

förskolan samt barns lärande med digitala verktyg. Förskollärarna har fått svara på i vilken 

utsträckning de håller med eller inte håller med. Vi har valt att avsluta enkäten med en öppen 
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fråga kring vad förskollärarna anser om digitala verktyg med barn ett till två år. Den öppna 

frågan är till för att förskollärarna mer öppet kan diskutera frågan och personligen få tycka till 

efter de bestämda svarsalternativen. 

Pilotstudie 

Vi genomförde en pilotstudie för att få högre tillförlighet på enkätundersökningen. Vi 

tillfrågade en verksam förskollärare att svara på vår enkät. En person med 

förskollärarutbildning valdes då urvalet till enkätundersökningen endast omfattar förskollärare. 

Personen fick besvara enkäten och kritiskt granska den för att sedan ge oss feedback. Personens 

granskning hjälpte oss att tänka ur ett annat perspektiv. Genom att se enkätfrågorna och svaren 

ur ett annat perspektiv ändrade vi lite begrepp och formuleringar för att göra enkäten mer tydlig 

och lätt förståelig. Vi valde även att ändra svarsalternativen i enkätens påståendefrågor från fem 

svarsalternativ till fyra för att inte få ett mellan svar, som kan tolkas som inget svar.  

Urval 

Vi har skickat ut missivbrev till 40 förskollärare som var aktiva i förskolan och majoriteten 

hade minst ett eller flera barn som var mellan ett till två år. Antal förskollärare som tog emot 

brevet och valde att svara på enkäten var 32 stycken alltså blev det ett bortfall på åtta 

respondenter. Vi kontaktade förskollärare via e-post utifrån de kontakter vi haft sedan tidigare. 

Vi ville ha en spridning på förskollärare och för att skapa geografiskt mångfald valde vi att 

bjuda in genom fyra förskoleforum på internet för att fråga förskollärare om de ville delta. Vi 

har enbart valt allt låta utbildade förskollärare delta i enkätundersökningen för att enligt 

Skolverket (2014) får endast behöriga lärare med legitimation bedriva undervisningen. En 

legitimerad förskollärare ansvarar över all undervisning som bedrivs i förskolan. Alla 

respondenter som deltagit i enkätundersökningen har svarat att det är utbildade förskollärare.  

Genomförande 

Efter beslutet för att använda enkät valde vi att skicka e-post till förskollärare som vi haft 

kontakt med tidigare. Eftersom vi bor i olika kommuner kontaktade vi förskollärarna var för sig 

samt två förskolechefer. Efter har skickat e-post till förskollärarna och förskolecheferna och 

frågat om de var intresserade att delta utökade vi urvalet för en större spridning geografiskt i 

landet. För att få spridning på enkäten använde vi oss av fyra förskoleforum på internet för att 

få kontakt med fler personer. Vi skrev ett inlägg för att väcka intresse för att fler personer skulle 

delta i vår enkät och studie. De förskollärarna som ville delta skickade vi ett missivbrev (se 

bifogad bilaga) till via e-post där vi informerade förskollärarna om oss, studien och etiska 

principer. I missivbrevet fanns även en länk för att nå vår digitala enkät.  

 

Förskollärarna fick cirka en vecka på sig att svara på enkäten, dock fick vi förlänga sista datum 

för svar då vi utökade vårt urval. Enligt Trost (2012) finns det nackdelar med att använda sig 

av e-post. Det kan ske att förskollärarna glömmer bort enkäten bland resten av e-posten, 

tillskillnad om enkäten varit i pappersform och legat synligt. 

Forskningsetik 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande principer i vår studie. I 

missivbrevet har vi lagt vikt på att förklara vad för studie vi bedrivit och varför. Vi har 

informerat förskollärarna om samtycke och att de kan avböja sin medverkan när som helst. I 

missivbrevet beskriver vi även att inga personuppgifter kommer att användas. Enkäten är inte 

konfidentiell eftersom vi har kontakt med förskollärarna via e-post. Förskollärarna fick inte 

uppge några personuppgifter i enkätundersökningen och deras svar var anonyma. Vi 
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formulerade vårt missivbrev tydligt och enkelt då vi inte ville att det skulle ske några 

missförstånd eftersom vi endast hade kontakt med förskollärarna över e-post. Enligt 

Hjalmarsson (2014b) skall alla personuppgifter i en kvantitativ metod hållas hemliga. När 

forskningen utförs får inte barn eller verksamheten påverkas. Vikt skall läggas på att informera 

deltagarna i en enkätundersökning om syfte och vad undersökningen omfattar. Informationen 

till förskollärarna skall omfatta att de när som helst kan avbryta deltagandet i enkäten samt vilka 

som tar del av undersökningen och informationen. I missivbrevet skall det framgå att 

datainsamlingen från enkät kommer att behandlas i examensarbetet, användas i 

skolsammanhang samt publiceras när det är klart. All information raderas då arbetet är klart. 

Kontaktuppgifter till ansvariga för undersökningen bör finnas med i informationen för att kunna 

ställa frågor vid otydligheter eller funderingar.  

Reliabilitet och Validitet 

Thuren (2007) belyser att begreppen reliabilitet och validitet passar in bättre i en kvantitativ 

studie än i en kvalitativa. Detta är på grund av att i kvalitativa studier talar man om trovärdighet. 

Reliabilitet betyder att mätningarna skall vara korrekt gjorda och för att få en så hög tillförlighet 

som möjligt. Vi ställde frågor som endast rörde det kunskapsområde vi valt och sammanställde 

de frågor som vi tyckte var mest relevanta. Något som kan göras för att få en högre reliabilitet 

är att utföra en pilotstudie. Vi använde oss av en pilotstudie för att få kritik kring frågorna. Detta 

hjälpte oss att formulera våra frågor och svarsalternativ bättre. 

 

I studien har vi som tidigare nämnt använt oss av enkätundersökning. För att den som svarar 

inte skall tycka att det är jobbigt är det bra att tänka på utformningen genom att bland annat 

använda sig av enkla ord. Om det är enkelt att svara på frågorna blir reliabiliteten högre (Trost 

2012). I den öppna frågan som vi ställde i slutet fick förskollärarna ta ställning till deras egna 

åsikter om barn mellan ett till två års användning av de digitala verktygen. De öppna svaren 

ökade vår upplevelse av att förskollärarna gav ärliga svar. 

 

Validitet betyder att man endast ska undersöka det man vill ta reda på, därför ser forskaren till 

att frågorna är relevanta till undersökningen. För att slippa att det blir en dålig validitet skall 

frågorna vara tydliga så alla som svarar förstår frågorna på samma sätt. Vårt syfte i denna studie 

var att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i förskolan med barn i åldern 

ett till två år. Vidare ville vi ta reda på förskollärares attityder kring de yngre barnens delaktighet 

och inflytande med digitala verktyg. Genom att våra enkätfrågor ställdes utifrån syftet anser vi 

att vi någorlunda uppnått validitet (Brinkkjaer och Høyen 2013).  

Analys av enkätresultatet 

Sammanställning och analys av resultaten gjordes en vecka efter sista svarsdatum. Vi arbetade 

tillsammans för att kunna diskutera och delge våra tankar och idéer om resultatet. Eftersom vi 

använde oss av en digital enkät via Google docs var enkätresultatet redan sammanställt i form 

av diagram. Vi diskuterade vilka frågor som var mest relevanta att ta med utifrån vårt syfte och 

vad som intresserade oss. Vi letade efter skillnader i svaren för att kunna jämföra olika grupper 

för att sedan sammanställa ett resultat i Excel. Presentationen av vårt resultat sker i 

stapeldiagram och under varje diagram beskrivs en sammanfattning av svaren.  
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RESULTAT 
Vårt syfte var att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i förskolan med barn 

i åldern ett till två år. Vidare ville vi även ta reda på förskollärares attityder kring de yngre 

barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg. I resultatet presenteras enkätresultatet 

i form av stapeldiagram för att på ett tydligt sätt kunna redovisa förskollärarnas svar. Första 

området som presenteras är digitala verktyg i förskolan. Sedan följer förskollärarnas syn på 

lärandet med digitala verktyg, samt de yngsta barnens delaktighet och inflytande med digitala 

verktyg.  

Digitala verktyg i förskolan 

I detta stycke lyfts användningen av digitala verktyg i förskolan utifrån förskollärarnas 

perspektiv. I figur 1 redovisas två frågor om digitala verktyg. Första frågan handlar om vilka 

digitala verktyg som finns på förskolan. Lärplattan, datorn och digitalkamera är de digitala 

verktygen som flest hade på förskolan. Andra frågan handlar om vilka digitala verktyg som 

användes med barnen i åldern ett till två. Resultatet blev att lärplattan, projektorn och datorn 

användes mest. 

 

Figur 1. Redovisning av vilka digitala verktyg som finns i förskolan. n= 31 

 
 

Figur 1 visar vilka digitala verktyg som respondenterna angav fanns på förskolan. Lärplattor 

var det vanligaste verktygen på förskolorna då 30 av 31 förskollärare svarade att de fanns. 

Därefter följer datorer som fanns hos 29 förskollärare och digitalkameror som fanns hos 21 

förskollärare.  

 

I frågan om vilka digitala verktyg som användes med barn i åldern ett till två år användes 

lärplattor i samma utsträckning som den fanns att tillgå. Datorer användes inte i samma 

utsträckning inte heller digitalkameror. Datorer användes endast i 13 fall och digitalkameror i 

endast 12 fall. Figur 1 visar att förskollärarna hade tillgång till fler digitala verktyg än lärplattor, 

datorer och digitalkameror, dock användes de andra digitala verktygen inte i samma 

utsträckning. En förskollärare skrev i enkätundersökningens öppna fråga att ”Vi har två datorer, 

den ena står på kontoret och är inte tillgänglig för barnen, vi har även en laptop som knappt 

fungerar så barnen har inte tillgång till den tyvärr.” 
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Förskollärarnas syn på lärandet med digitala verktyg 

I följande figurer 2-4 har förskollärarna fått chans att svara i vilken utsträckning de håller med 

eller inte håller med olika påstående om hur digitala verktyg kan påverka de yngre barnens 

lärande och lek. 

 

Figur 2: Redovisning av förskollärarnas attityd kring digitala verktygs inflytande på barns 

språkutveckling. 

 
 

Figur 2 visar att 19 av 32 förskollärare ansåg att digitala verktyg stimulerar språkutvecklingen 

hos barn mellan ett till två år. Den visar även att endast två förskollärare inte höll med om att 

digitala verktyg stimulerar barn mellan ett till två års språkutveckling. Nio förskollärare höll 

med till viss del och två höll inte med till viss del. 

 

Figur 3: Redovisning av förskollärarnas attityd kring digitala verktygs inflytande på samspel. 

 
 

I figur 3 ser man att 16 av 32 förskollärare höll med helt och ytterligare nio höll med till viss 

del om att digitala verktyg bidrar till samspel mellan barn i åldern ett till två år. Endast fyra av 

32 förskollärare svarade att de inte höll med om att digitala verktyg bidrar till samspel. En 

förskollärare skrev i enkätundersökningens öppna fråga att ”Jag anser inte att en 1-2 åringar 

skapar ett samspel om de har en ipad tillsammans med t.ex 5 barn. Blir mer konflikt.”  
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Figuren visar att majoriteten av förskollärarna svarade att digitala verktyg har positiv inverkan 

på de yngsta barnens samspelsförmåga. En förskollärare lyfte i den öppna frågan i 

enkätundersökningen att: 

Jag anser att digitala verktyg ska användas som ett hjälpmedel i pågående projekt 

samt som ett redskap i verksamheten. En dator och en digitalplatta kan till 

exempel vara ett bra verktyg då det ska visas bilder, filmklipp eller spelas musik. 

Det kan också vara en informationskälla där både vuxna och barn kan hämta 

information som rör verksamhetens innehåll. Verktygen kan även användas i 

syfte till samspel där barnen får lösa uppgifter tillsammans via en app eller ett 

spel. Jag anser inte att det ska verka som barnpassning eller som brist på idéer 

hos oss vuxna. 

 

Figur 4: Redovisning av förskollärarnas attityd om digitala verktyg stimulerar barn mellan ett 

till två års fria lek. 

 
 

Figuren visar i vilken utsträckning förskollärarna ansåg att digitala verktyg stimulerar den fria 

leken hos barn mellan ett till två år. Sju förskollärare av 32 stycken höll helt med om att de 

digitala verktygen stimulerar den fria leken, samtidigt som lika många inte höll med om att 

verktygen stimulerar leken. Däremot var det 12 av 32 förskollärare som höll med till viss del 

och det var sex förskollärare som inte höll med till viss del. 

 

Dessa tre figurer  (figur 2-4) visar att de flesta förskollärare hade positiv attityd till de digitala 

verktygen och att de bidrar till de yngre barnens lärande. Dock var vissa förskollärare lite 

mindre positiva till om digitala verktyg stimulerar barns fria lek. 
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De yngsta barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg 

Detta avsnitt omfattar hur förskollärare beskriver barn mellan ett till två år får chans till 

delaktighet och inflytande med digitala verktyg i förskolan. 

 

Figur 5: Redovisning över hur ofta barn mellan ett till två år använder lärplattan. n=32 

 
 

Vi har valt att endast presentera resultatet av användningen av lärplattor då figur 1 visar att 

majoriteten av förskolorna använde dessa. Färre förskollärare hade tillgång till interaktiva tavlor 

och datorer. De förskollärarna som hade tillgång till interaktiva tavlor och datorer använde 

verktygen endast i liten utsträckning med de yngre barnen.  

 

Figur 5 redovisar i vilken utsträckning barn mellan ett till två år använde lärplattor på de 

förskolorna verktygen fanns tillgängligt på. Flest förskollärare (14 av 32) svarade att barn 

mellan ett till två år använde lärplattor från flera gånger per dag till tre till fyra gånger i veckan 

på förskolan. 11 svarade att lärplattan användes två till tre gånger i veckan medan fem 

förskollärare svarade att de yngsta barnen använder lärplattor mer sällan i förskolan. Endast två 

respondenter svarade att de aldrig använde lärplattor då de inte hade tillgång till dem. 

 

En förskollärare beskrev i den öppna frågan om de yngsta barnens användning av digitala 

verktyg i förskolan att hen anser att det är ”Både positivt och negativt. För mig personligen så 

är t.ex. lärplattan inget yngre barn ska handskas med men inom mitt yrke så krockar de. Så en 

utmaning för mig som pedagog att ta till mig.” Förskolläraren menade att det är hens uppdrag 

att använda lärplattan med yngre barn i förskolan även fast hen inte ser det som lämpligt.  
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Figur 6: Redovisning om vem som styr applikationerna i lärplattan. 

 
 

Figur 6 redovisar vem som hade störst inflytande på applikationerna i lärplattorna. 

Förskollärarna fick chans att välja flera svarsalternativ. Förskollärarnas svar visar att det var 

arbetslaget som oftast hade inflytande på applikationerna: 25 av 32 stycken ansåg detta. 20 

förskollärare ansåg att de själva styrde valet av applikationer. Endast två förskollärare ansåg att 

barn mellan ett till två år fick bestämma besluten om applikationerna samt fem som angav att 

barn mellan ett till fem år fick styra applikationerna i lärplattan. 

 

Figur 7 & 8: Redovisar förskollärarnas attityd kring de yngsta barnens delaktighet och 

inflytande med digitala verktyg.  

 
 

I figur 7 har förskollärarna fått svara i vilken utsträckning de ansåg att barn mellan ett till två år 

fick bestämma när och hur förskolläraren använde digitala verktyg i förskolan. Endast en 

förskollärare höll med helt om att barnen fick bestämma om när och hur de digitala verktygen 

användes, medan 17 förskollärare svarade att de till viss del inte höll med om att de yngre 

barnen fick bestämma. Sju förskollärare höll inte med om att de yngsta barnen fick vara med 

och bestämma när och hur förskolläraren använder digitala verktyg i förskolan. 

 

I figur 8 framgår det att förskollärarna var positiva till att låta de yngre barnen vara med när 

arbetslaget använde digitala verktyg. Hela 14 av 32 höll med om att barnen fick vara delaktiga 
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i användandet av digitala verktyg i förskolan och 11 stycken höll med till viss del att barnen 

fick vara med. Ett fåtal (7 av 32) förskollärare ansåg att barn var delaktiga i mindre utsträckning 

eller inte alls. 

 

Figur 7 visar att de yngsta barnen hade mindre inflytande när och hur de digitala verktygen skall 

användas medan i figur 8 hade barnen större delaktighet när de digitala verktygen användes 

med arbetslaget. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt presenteras våra diskussioner kring resultatet av enkätundersökningen samt 

metoden. Resultatdiskussionen redovisas i tre olika delar kopplat till forskning, litteratur och 

det sociokulturella perspektivet. Vidare lyfts didaktiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i 

förskolan med barn i åldern ett till två år. Vidare ville vi även ta reda på förskollärares 

attityder kring de yngre barnens delaktighet och inflytande med digitala verktyg. Nedan 

kommer en presentation av vår resultatdiskussion uppdelad i tre rubriker. Först lyfts digitala 

verktyg i förskolan med de yngsta, sedan följer digitala verktygs inflytande på yngre barns 

lärande och avslutas med rubriken förskollärares syn på yngre barns delaktighet och 

inflytande med digitala verktyg. Teoretiska begrepp som artefakter och den proximala 

utvecklingszonen kommer även att tas upp. 

Digitala verktyg i förskolan med de yngsta 

Utifrån vår frågeställning om vilka digitala verktyg som används med de yngsta barnen i 

förskolan kunde vi se skillnader i resultatet. Vissa förskollärare ansåg att digitala verktyg var 

positivt och lärande för de yngre barnen kontra vissa förskollärare som ansåg att verktygen inte 

alls stimulerade de yngre barnen i förskolan. 

 

I figur 1 presenteras vilka digitala verktyg som finns i förskolan där det syntes tydligt att 

majoriteten av förskolorna hade tillgång till flera digitala verktyg. Lärplattor, datorer och 

digitalkameror svarade flest förskollärare att de hade tillgång till. Vidare i figur 1 redovisas 

vilka digitala verktyg som förskollärarna använder med barn in åldern ett till två. Stora 

skillnader ses i vilka verktyg som finns samt om det används med de yngsta barnen. Lärplattor 

används i samma utsträckning som det finns att tillgå på förskolorna och förskollärarnas svar 

visar även att mindre än 50 % använder datorerna som finns att tillgå. Liknande resultat visas 

när det gäller digitalkameror där lite mer än 50 % använder sig av det i arbetet med de yngre 

barnen. Enligt Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) kan förskollärares syn på IKT ha påverkan 

på hur ofta det används. Om förskollärare har en positiv syn på barns lärande kan arbetet med 

digitala verktyg bli mer aktivt. Författarna belyser även att pedagogers kompetens och trygghet 

i användning av digitala verktyg har en påverkan på hur och när det används. Utifrån 

svarsresultatet i enkätens öppna fråga lyfter en förskollärare att datorerna inte är tillgängliga för 

barnen samt att datorerna inte fungerar korrekt. Därför behöver det inte betyda att det handlar 

om pedagogernas kompetens och trygghet i användandet av digitala verktyg utan att de inte är 

tillgängliga. .  

 

Inget av de verktyg som fanns med i enkätfrågan förutom lärplattor används i samma 

utsträckning som de finns. Vi tror att det kan bero på liten kunskap om olika digitala verktyg 

samt vissa förskollärares tankar kring användandet av verktygen, vilket vi även observerat ute 
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i verksamheten. Det kan vara att förskollärarna anser att barn mellan ett till två år är för små 

och inte behärskar de digitala verktygen. (Säljö 2015) redogör för att enligt den proximala 

utvecklingszonen skall barn utmanas från den nivån barnen ligger på. För att förskollärarna 

skall se om barn mellan ett till två år inte är för små kan förskollärarna tillåta barnen vara mer 

delaktiga.  

Digitala verktygs inflytande på yngre barns lärande 

Utifrån vår frågeställning kring vilka attityder förskollärare har till de yngre barnens lärande 

med digitala verktyg, ses en positiv attityd. De flesta förskollärarna i undersökningen var 

positiva till att digitala verktyg stimulerar de yngsta barnens sätt att lära och utvecklas. Störst 

skillnad i svarsresultatet var i frågan om digitala verktyg stimulerar barns fria lek där 19 

förskollärare ansåg att digitala verktyg har positivt inflytande på yngre barns fria lek. Det var 

däremot 13 respondenter som inte höll med i påståendet. 

 

Frågorna i enkätundersökningen (se figur 2 & 3) berörde digitala verktygs påverkan på yngre 

barns språkutveckling och samspel där majoriteten av förskollärarna ansåg att digitala verktyg 

stimulerar barns språkutveckling och samspel. Klerfelt (2007) framhäver att barn i användandet 

av digitala verktyg får ett ökat samspel med andra barn och pedagoger. I arbetet med datorer 

får barn nya erfarenheter kring språket, tillit till sin egen förmåga samt chans till delaktighet 

och inflytande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv belyser Svensson (2009) att barns 

språkutveckling sker genom sociala samspel med andra barn samt med digitala verktyg. De 

erfarenheter barn får i tidig ålder har stor påverkan på deras språkliga egenskaper och för deras 

framtida kunskaper. Johansson och Olsson (2014) belyser att när barn arbetar med interaktiva 

tavlor utmanas deras sociala och språkliga egenskaper och de får även chans att träna på 

turtagning. 

 

25 respondenter höll med om att digitala verktyg har positivt inflytande på de yngsta barnens 

samspel. Petersen (2015) beskriver att barn som arbetar med lärplattor får chans till fler 

samspelssituationer än när det arbetar med datorer. Författaren beskriver vidare hur lärplattor 

ger ett annat meningserbjudande än datorer för barns samspel då plattorna har en bra storlek, är 

portabel och går att bruka i olika miljöer. Fler barn kan vara delaktiga i aktiviteter då de ges 

chans att tillsammans styra innehållet med multitouch funktion. Hvit Lindstrand (2015) 

fokuserar på interaktiva tavlor och beskriver det att likt lärplattor får de yngsta barnen chans att 

använda sitt kroppsspråk och sin kropp när de arbetar med interaktiva tavlor i samspel med 

andra barn. Kjällander (2014) lyfter att de yngsta barnens kroppsspråk och gestikulerande 

utvecklas och används i samspel med andra barn och lärplatta. 

 

Cirka hälften av förskollärarna svarade att de inte tror att digitala verktyg stimulerar den fria 

leken. Kyrk Seger (2014) belyser att detta kan bero på att det finns en rädsla bland förskollärare 

att digitala verktyg kan bidra till att leken blir enformig. Jernes, Alevestad och Sinnerud (2010) 

menar att digitala verktyg kan vara ett redskap i leken och ett redskap som stimulerar till nya 

leksituationer. Vi har sett att digitala verktyg kan ha ett stort inflytande på temaarbeten, till att 

skapa nya lekar och lärandesituationer. Detta för att digitala verktyg har ett brett användning 

område och de är anpassningsbara utifrån behovet som finns i verksamheterna. Lärplattan kan 

ses som en artefakt i leken. Eftersom lärplattan kan användas som olika redskap i leken kan det 

leda till stimulation för barns utveckling (Säljö 2010). 
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Förskollärares syn på yngre barns delaktighet och inflytande med digitala 
verktyg 

Vår frågeställning var om  barn mellan ett till två år ges chans till delaktighet och inflytande 

kring digitala verktyg. I figur 5-8 redovisas hur barn mellan ett till två år får chans till 

delaktighet och inflytande med digitala verktyg utifrån förskollärarnas perspektiv. Lärplattor 

har de flesta förskolor tillgång till, dock visar vårt resultat att endast 10 av 32 respondenter 

svarade att yngre barn använder lärplattor dagligen. Flest förskollärare svarade att de yngre 

barnen använder lärplattor två till tre gånger i veckan (se figur 5).  

 

Sex av förskollärarna svarade att de yngsta barnen sällan eller aldrig använder lärplattor i 

förskolan. Dock vet vi inte hur ofta barn mellan ett till två år fått chansen att använda lärplattan. 

Lpfö 98 (rev. 2010, s.12) lyfter att förskollärarens uppdrag är att ge alla barn chans till 

inflytande och delaktighet i verksamheten samt att barn skall ges chans till att fritt kunna 

uttrycka sig genom mångfald av medier och uttrycksformer. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) lyfter vikten i att pedagogerna skall ha samma 

förståelse för vad begreppet delaktighet innebär.  I förskolan skall pedagoger enligt Lpfö 98 

(rev. 2010) låta barns intresse och behov ha inflytande på utformningen av verksamheten. Barn 

skall få uttrycka vad de anser är intressant och pedagogerna skall erbjuda innehållet i förskolan. 

Enligt Lundgren Öhman (2014) visar barn stor intresse kring digitala verktyg och det är 

pedagogernas uppdrag att implementera arbetet med verktygen. Utifrån våra upplevelser av 

arbete och VFU i förskola har vi observerat att barn i alla åldrar har ett stort intresse för digitala 

verktyg. Genom verktygen kan barns uppmärksamhet och intresse fångas snabbt vilket kan vara 

en fördel i det pedagogiska arbetet. Att erbjuda mångfald av olika aktiviteter kan gynnar 

barnens utveckling och lärande samt ge de chanser att få delaktighet och inflytande i förskolan. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) beskriver också att de yngsta barnen får möta nya 

erfarenheter och ges nya kunskaper när de får mångfald i lärandet.  Barn som får använda 

digitala verktyg i förskolan ges enligt Petersen (2015) chans till inflytande i verksamheten. 

Detta kan ske genom att barn får använda sig av olika digitala verktyg och använda dem utifrån 

deras egna tankar och intressen. 

I flervalsfrågan om vem som styr valet av applikationer i lärplattorna (se figur 6) svarade 

majoriteten att arbetslaget och/eller förskolläraren styr. Det var endast två respondenter som 

angav att barn mellan ett till två år styr valet av applikationer. Vi antar att det är svårare att få 

med de yngsta barnen i styrandet av applikationer då de inte har det verbala språket. Det kan 

bli svårt att tolka vad barnen vill utifrån deras behov och intresse. Enligt Säljö (2015) kan det 

vara bra att som förskollärare att vara lyhörd till de yngsta barnens behov och intresse för att 

visa att allas åsikter är lika viktiga. Genom att lyssna på barnen stärks deras tillit till sin egen 

förmåga och tilliten till pedagogerna. Barn mellan ett till två år utvecklas när de får möta nya 

kunskaper och erfarenheter, som till exempel artefakter i form av digitala verktyg. 

 

Figur 7 visar tydligt att förskollärarna bestämmer när och hur lärplattorna används med de 

yngsta barnen. Majoriteten av förskollärarna har dock svarat att barnen får vara delaktiga när 

arbetslaget använder sig av digitala verktyg. Här syns en stor skillnad om vem/vilka som har 

inflytande på lärplattorna i förskola och hur/när de används. Klerfelt (2015) argumenterar för 

att det rör sig om maktpositioner när pedagogerna bland annat styr över de digitala verktygen 

och deras innehåll. Författaren lyfter även att digitala verktyg är en del av barns mediakultur 

som barn mellan ett till två år inte alltid få ta del av. Ett aktivt arbete med lärplattor i förskolan 
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ger enligt Petersen (2015) barn chans till att hamna på lika maktposition som pedagogerna. 

Barn ges chans till beslut som rör innehållet i de digitala verktygen. Enligt Johannesen och 

Sandvik (2009) kan pedagoger anse att det är en obehaglig och utmanande situation att låta 

barnen få delaktighet och inflytande i de digitala verktygen.  

Metoddiskussion 

Vårt syfte var att få inblick i förskollärares attityder kring digitala verktyg i förskolan och vi 

ansåg därför att en digital enkät var en relevant metod. Vi ansåg att en digital enkät var positivt 

i vår studie då vi kunde nå ut till fler förskollärare på ett snabbt och enkelt sätt. Vi ville även få 

spridning geografiskt och ansåg att det var lättare att nå förskollärare via e-post och sociala 

medier. Vi ville inte förlora tid på att besöka olika förskolor och valde i stället att engagera oss 

i enkätfrågor och resultatet. Om vi hade valt att lämna enkäterna till förskollärarna på våra 

respektive förskolor hade vi inte fått den geografiska spridningen vi önskade.  

 

Vi kontaktade förskollärarna samt förskolechefer smidigt via e-post och förskoleforum på 

internet och frågade om de var intresserade att delta i vår studie. Enligt Trost (2012) finns det 

nackdelar med att använda sig av digital enkät. Det kan hända att det blir ett lågt svarsantal då 

respondenterna inte har tillgång eller förståelse för tekniken som behövs för att genomföra 

enkätundersökningen. Det var 40 förskollärare som fick inbjudan varav 32 stycken svarade, vi 

fick ett bortfall på åtta respondenter vilket inte är ett stort antal. Vi antar att det kan bero på att 

de inte mottagit e-posten, att de inte hade tid eller att svarstiden varit för kort.  

 

Om vi fått chans att ändra något i vår metod hade vi mejlat fler förskolechefer från början och 

sedan utgått utifrån det urvalet. Det var svårt att få tag på intresserade förskollärare på 

förskoleforum på internet. Vi antar att intresset bland förskollärarna var lågt kring digitala 

verktyg i förskolan med de yngsta barnen. Vi tror även att vissa förskollärare inte arbetade med 

de yngsta barnen, eller digitala verktyg och därför valde att inte delta. Eftersom vi tror att 

bortfallet kan bero på att förskollärarna inte har haft tid eller att svarstiden varit för kort hade 

vi kunnat förlänga sista svarsdatumet för enkätundersökningen. Ett annat alternativ i stället för 

digital enkät är att använda sig av enkäter i pappersform. Trost (2012) redogör att användningen 

av enkäter i pappersform är lättare att komma ihåg att genomföra eftersom de ligger synligt för 

förskollärarna. I stället för att endast ha digital enkät kunde vi utökat och även erbjudit en enkät 

i pappersformat vid efterfrågan.  

 

Vi blev positivt överraskade över hur många svar vi fick på de öppna frågorna varav en av de 

öppna frågorna avslutade enkätundersökningen. Där fick de mer utförligt förklara hur de tänkte 

kring digitala verktyg med de yngsta barnen i förskolan.  

 
Didaktiska konsekvenser 

Syftet var att ta reda på vad förskollärare använder för digitala verktyg i förskolan med barn i 

åldern ett till två år. Vi ville även ta reda på förskollärares attityder kring de yngre barnens 

delaktighet och inflytande med digitala verktyg. Vi valde detta området på grund av att vi har 

märkt att förskollärare har en positiv eller en mindre positiv inställning till digitala verktyg i 

förskolan. Vi lade märke till att de yngsta barnen mellan ett till två år inte var lika delaktiga 

och inkluderade i användandet av digitala verktyg. En anledning till detta kan vara att 

pedagogerna har svårt att hitta aktiviteter som passar de yngre, eller att de tror att barnen inte 

är lika kapabla till att hantera verktygen som de äldre barnen är. Det är viktigt att låta alla barn 

oavsett ålder delta på den nivån de kan. Att se det kompetenta barnet och utmana för att 

barnet skall lära sig nya saker och utvecklas. Sker inte detta, sker inget lärande heller. Vi 
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anser att det är viktigt att barn i vårt digitala samhälle får tillgång till de moderna 

uttrycksmedel de möter dagligen i en mångsidig verksamhet.   
 

I dagens samhälle föds majoriteten av barn in i en digital mediakultur där vuxna dagligen 

använder sig av digitala verktyg både i arbete och i hemmet. Det är en självklarhet att de 

yngre barnen behöver förståelse för de medier vi brukar och tidigt få kunskap om hur de skall 

användas korrekt. Förskolan är ett komplement för hemmet och bör ge alla barnen chans att 

möta digitala verktyg då vissa barn inte har tillgång till dem i hemmet. Att tidigt får möta 

sociala medier ger barnen bättre självinsikt och förhållningsätt till hur de skall brukas ur ett 

perspektiv för allas lika värde. 
 

Under utbildningen har det varit lite information kring digitala verktyg och dess 

användningsområde. Majoriteten av de föreläsningar och workshops vi haft har endast 

berört lärplattor. Vi anser att grundläggande kunskaper om digitala verktyg är viktigt för 

blivande förskollärare. Vi anser även  att barn mellan ett till två år skall få chans att vara med 

när de digitala verktygen används i det pedagogiska arbetet. Problem som kan uppstå i arbetet 

med digitala verktyg är att några pedagoger inte vill använda sig av digitala verktyg. Genom 

att samtal kring våra erfarenheter och kunskaper med arbetslag och kollegor kan vi 

tillsammans hitta en lösning när det gäller användandet av digitala verktyg. Förskollärare skall 

kunna utmana barnen i deras lärande och utveckling. Skolverket (2016) lyfter att till och med 

2022 skall förskolan ge barn en likvärdig tillgång till digitala verktyg. Skolverket lyfter även 

att personal och chefer som arbetar i förskolan skall ha relevant utbildning och kompetens 

kring digitala verktyg. 
 

Digitala verktyg är relativt nytt och blev snabbt stort. Vi har förståelse för att många 

pedagoger kan anse att det är svårt att implementera verktygen i förskolan och lära sig mer 

om tekniken då det ofta är ont om tid. Vi vet dock att barn mellan ett till två år ofta kan 

mycket om digitala verktyg och det ger pedagogerna chans till att lära av barnen, vilket ger 

barnen delaktighet och inflytande i verksamheten. Kompetensutveckling är relevant för att 

stärka förskollärarna kring digitala verktyg och hur de kan användas. Om förskollärare får ett 

nyfiket förhållningsätt till digitala verktyg syns det i arbetet. 
 

I våra roller som förskollärare vill vi aktivt arbeta för att bedriva en digital verksamhet där 

dokumentation sker och delges digitalt. Genom digitala forum kan även föräldrarna ges 

chans till delaktighet i verksamheten och inblick i hur förskolan fungerar. Vi ser vikt i att låta 

de yngsta barnen få använda digitala verktyg som uttrycksmedel och i sin lek för att få lära 

och utforska. Digitala verktyg är ett bra komplement till den pedagogiska verksamheten samt 

att det är roligt och lärorikt för barnen om de används med medvetenhet och syfte. Framförallt 

hoppas vi på att vi får tillgång till digitala verktyg i vårt pedagogiska arbete. 

 
 

 



 

 

 

REFERENSER 
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 

Sverige 

 

Bergman, Maria Elena & Fors, Uno. (2015). Lärplattor och appar i förskolan har kommit för 

att stanna men för vadå? : En studie om appar med inriktning på matematik och språk i 

Upplandsbro och Vaxholms kommuner. – Stockholm. 

 

Brinkkjaer, Ulf &Høyen, Marianne (2013).Vetenskapsteori för lärarstudenter. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Johanneshov: TPB 

 

Bølgan, Nina. (2012). From IT to tablet: current use and future needs in kindergartens. Nordic 

journal of digital literacy, no 3, ss.154-171. 

 

Geist. Eugene A. (2012). A qualitative examination of two year-olds interaction with tablet 

based interactive technology. Journal of instructional psychology, no 1, ss.26-35 

 

Hjalmarson, Maria (2014a). Enkäter till förskollärare. I Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria 

& Franzén, Karin (red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: 

Liber, ss.157-165.  

 

Hjalmarson, Maria (2014b). God forskningssed - regelverk och etiska förhållningsätt. I 

Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.)  Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss.32-38. 

 

Hvit Lindstrand, Sara (2015). Små barns tecken- och meningsskapande i förskola, 

multimodalt görande och teknologi. Diss. Högskolan i Jönköping, Jönköping 

 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: Natur 

och kultur 

 

Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande: några 

perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Johansson, Linda & Olsson, Sofia (2014). Lär och lek med smartboard i förskolan. 1. uppl. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Jensen, Mikael (2013). Lekteorier. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Jernes, Margrethe. Alvestad, Marit &Sinnerud, Marta. (2010). Er det bra, eller? Pedagogiske 

spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk barnehageforskning, 

3(3), ss.115–131. 

 

Kjällander, Susanne. (2014). Förskolebarn och digital literacy. I Lundgren Öhman, Ulla-Karin 

(red.) Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget, ss.143- 157. 

 

Klerfelt, Anna. (2007). Barns multimediala berättande: en länk mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis 



 

 

 

 

Kryk Seger, Erika. (2014).Ett nytt lärarskap växer fram. I Lundgren Öhman, Ulla-Karin (red.) 

Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget, ss.39-52. 

Lundgren Öhman, Ulla-Karin. (2014)  Vad är mediepedagogik?. I Lundgren Öhman, Ulla-

Karin (red.) Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget, ss.11-24.  

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. Utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna-Karin (2006). Små barn i förskolan: den viktiga vardagen 

och läroplanen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2016). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Petersen, Petra (2015). That’s how much I can do! Children’s agency in digital tablet 

activities in a swedish preschool environment. Nordic Journal of Digital Literacy, no. 3, ss. 

145-169.  

 

Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid & Johansson, Eva (red.) (2009). Barns tidiga 

lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis 

 

Skolverket. (2014). Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare [faktablad].  

 

Skolverket.(2015). På vilket sätt förändrar IT-verktyg undervisningen? Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket. (2016).Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-strategier för 

skolväsendet. Stockholm: Skolverket. 

 

Smidt, Sandra (2013). Bruner och de små barnens kommunikationsutveckling. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. 2., omarb. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. 1. uppl. Malmö: 

Gleerup 

 

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl. Stockholm: 

Norstedts 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteorier för nybörjare. 2. Uppl. Stockholm: Liber 

 

Trost, Jan (2012). Enkätboken. 4., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Westlund, Kristina (2011). Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande: en 

demokratididaktisk studie. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2011 

 

  



 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev till förskollärare 

 

Hej bästa lärare!   
  

Våra namn är Beatrice Hansen och Rebecka Nilsson Johansson och vi går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Borås via Campus Varberg. Vi arbetar just nu med 

vårt examensarbete som handlar om barns användning och förskollärares tankar kring digitala 

verktyg med fokus på åldern 1-2 år. Exempel på digitala verktyg är lärplatta, dator och 

interaktiva tavlor. Anledningen till att vi valt fokus på de yngsta barnen är för att vi efter 

examen kommer arbeta med yngre barn. Digitala verktyg är något som används mer och mer 

på förskolor och blir allt viktigare som i bland annat det pedagogiska arbetet och barns 

lärande. Det finns inte mycket forskning med fokus på de yngsta barnen och därför vill vi ta 

reda på mer om deras användning av digitala verktyg. 
 

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter och tankar genom att du svara på vår enkät. Enkäten 

är digital och du når den genom länken nedanför. Frågorna handlar om digitala verktyg, 

arbetssätt och dina tankar kring det. Vi följer vetenskapsrådets etiska principer som omfattar 

fyra huvudkrav om information, chans att samtycka, konfidentialitet samt nyttjande. Genom 

att du svarar på enkäten godkänner du att vi får ditt medgivande om att använda svaren i vår 

forskning. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande och välja att inte delta mer. All 

information kommer vara anonym och svaren kommer endast användas i vårt examensarbete.  

Klicka på länken/texten för att börja med enkäten   

https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   
Eftersom vi behöver tid att analysera och bearbeta resultatet så önskar vi att få in ditt svar 

senast 18/4 - 2016. Om du har några frågor eller vill ändra dig angående ditt deltagande är du 

välkommen att höra av dig till någon av oss på vår e-post.    
  

Beatrice Hansen: xxxxxxx@student.hb.se   

Rebecka Nilsson Johansson: xxxxxxx@student.hb.se  
  

Vi hoppas att du kan medverka, tack på förhand.    

Beatrice och Rebecka  
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Bilaga 2: Enkätundersökning 

Vilken är din utbildning? 

⃞ Förskollärare 

⃞ Barnskötare 

⃞ Annan yrkesroll 

Vilken kommun arbetar du i? 

_________________________ 

Antal års erfarenheter av arbete i förskolan? 

⃞ 1 mån - 5 år 

⃞ 5 - 10 år 

⃞ 10 - 20 år 

⃞ 20 år + 

Antal barn på avdelningen? 

⃞ Färre än 10 stycken barn 

⃞ 10 - 14 stycken barn 

⃞ 15 - 19 stycken barn 

⃞ 20 - 29 stycken barn 

⃞ Mer än 30 stycken barn 

Antal barn på avdelningen som är 1-2 år? 

⃞ 1 - 5 stycken barn 

⃞ 6 - 10 stycken barn 

⃞ 11 - 20 stycken barn 

⃞ 21 - 30 stycken barn 

⃞ Alla barn på avdelningen är mellan 1 - 2 år 

⃞ Inga barn som är 1-2 år 

Har du fått tillgång till fortbildning / kompetensutveckling inom IKT i förskolan? 

⃞ Ja 

⃞ Nej 

Om JA inom vilket / vilka områden? (flerval) 

⃞ Lärplatta (ipad. androidplatta) 

⃞ Interaktiv tavla (ex. smart board) 

⃞ Dator 

⃞ Digitalkamera 

⃞ Projektor 

⃞ Ljudupptagningsmaterial 

⃞ Smart Tv 

⃞ Tv 

⃞ Lady bug eller liknande linser (kameror) 



 

 

 

⃞ Bee bot (programmering) 

⃞ Annat material 

Vilka digitala verktyg använder du i ditt arbete? (flerval) 

⃞ Lärplatta (ipad, androidplatta) 

⃞ Interaktiv tavla (ex. smart board) 

⃞ Dator 

⃞ Digitalkamera 

⃞ Projektor 

⃞ Ljudupptagningsmaterial 

⃞ Smart Tv 

⃞ Tv 

⃞ Lady bug eller liknande linser (kameror) 

⃞ Bee bot (programmering) 

⃞ Annat material 

Användning av digitala verktyg med barn mellan 1-2 år 

Vilka digitala verktyg finns på förskolan? (flerval) 

⃞ Lärplatta (ex. ipad, androidplatta) 

⃞ Interaktiv tavla (ex. smart board) 

⃞ Dator 

⃞ Digitalkamera 

⃞ Ljudupptagningsmaterial 

⃞ Projektor 

⃞ Tv 

⃞ Smart Tv 

⃞ Lady bug eller liknande linser (kameror) 

⃞ Bee bot (programmering) 

⃞ Annat material 

Vilka digitala verktyg använder du med barn 1-2 år? (flerval) 

⃞ Lärplatta (ex. ipad, androidplatta) 

⃞ Interaktiv tavla (ex. smart board) 

⃞ Dator 

⃞ Digitalkamera 

⃞ Ljudupptagningsmaterial 

⃞ Projektor 

⃞ Tv 

⃞ Smart Tv 

⃞ Lady bug eller liknande linser (kameror) 

⃞ Bee bot (programmering) 

⃞ Annat material 

I vilken utsträckning använder barn mellan 1-2 år lärplatta på förskolan? 



 

 

 

⃞ Flera gånger per dag (Under 5 dagar) 

⃞ En gång per dag (Under 5 dagar) 

⃞ 3 - 4 dagar i veckan 

⃞ 2 - 3 dagar i veckan 

⃞ 1 dag i veckan 

⃞ Få tal gånger i månaden 

⃞ Aldrig 

I vilken utsträckning använder barn mellan 1-2 år interaktiv tavla på förskolan? 

⃞ Flera gånger per dag (Under 5 dagar) 

⃞ En gång per dag (Under 5 dagar) 

⃞ 3 - 4 dagar i veckan 

⃞ 2 - 3 dagar i veckan 

⃞ 1 dag i veckan 

⃞ Få tal gånger i månaden 

⃞ Aldrig 

I vilken utsträckning använder barn mellan 1-2 år datorn på förskolan? 

⃞ Flera gånger per dag (Under 5 dagar) 

⃞ En gång per dag (Under 5 dagar) 

⃞ 3 - 4 dagar i veckan 

⃞ 2 - 3 dagar i veckan 

⃞ 1 dag i veckan 

⃞ Få tal gånger i månaden 

⃞ Aldrig 

I vilken utsträckning använder barn mellan 1-2 år digitala verktyg individuellt? (d.v.s. ett 

enskilt barn) 

⃞ Flera gånger per dag (Under 5 dagar) 

⃞ En gång per dag (Under 5 dagar) 

⃞ 3 - 4 dagar i veckan 

⃞ 2 - 3 dagar i veckan 

⃞ 1 dag i veckan 

⃞ Få tal gånger i månaden 

⃞ Aldrig 

I vilken utsträckning använder barn mellan 1-2 år digitala verktyg i grupp med flera 

barn? 

⃞ Flera gånger per dag (Under 5 dagar) 

⃞ En gång per dag (Under 5 dagar) 

⃞ 3 - 4 dagar i veckan 

⃞ 2 - 3 dagar i veckan 

⃞ 1 dag i veckan 

⃞ Få tal gånger i månaden 



 

 

 

⃞ Aldrig 

I vilken uträckning arbetar du i styrd aktivitet med digitala verktyg tillsammans med 

barn mellan 1-2 år? 

⃞ Flera gånger per dag (Under 5 dagar) 

⃞ En gång per dag (Under 5 dagar) 

⃞ 3 - 4 dagar i veckan 

⃞ 2 - 3 dagar i veckan 

⃞ 1 dag i veckan 

⃞ Få tal gånger i månaden 

⃞ Aldrig 

Vem styr val av appar på lärplattan? (flerval) 

⃞ Jag (förskollärare) 

⃞ Arbetslaget tillsammans 

⃞ Barn 1-5 år 

⃞ Barn 3-5 år 

⃞ Barn 1-2 år 

⃞ Förskolechef 

⃞ Annan person 

⃞ Ej tillgång till lärplatta 

Vem styr vilka aktiviteter som sker på interaktiv tavla? (flerval) 

⃞ Jag (förskollärare) 

⃞ Arbetslaget tillsammans 

⃞ Barn 1-5 år 

⃞ Barn 3-5 år 

⃞ Barn 1-2 år 

⃞ Förskolechef 

⃞ Annan person 

⃞ Ej tillgång till interaktiv tavla 

Vem styr aktiviteterna som sker på datorn? (flerval) 

⃞ Jag (förskollärare) 

⃞ Arbetslaget tillsammans 

⃞ Barn 1-5 år 

⃞ Barn 3-5 år 

⃞ Barn 1-2 år 

⃞ Förskolechef 

⃞ Annan person 

⃞ Ej tillgång till dator 

Ge några exempel på hur och vad barn mellan 1-2 år får chans att göra på lärplattan? 

______________________ 



 

 

 

Ge några exempel på hur och vad barn mellan 1-2 år får chans att göra på interaktiv 

tavla? 

_______________________ 

Ge några exempel på hur och vad barn mellan 1-2 år får chans att göra på datorn? 

_______________________ 

 

Påståenden 

Här kommer några påstående där du får chans att svara i vilken utsträckning du håller med eller 

inte. Här får du ta ställning kring IKT i förskolan och användningen av digitala verktyg med 

fokus på barn mellan 1-2 år. 

DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN 

Barn mellan 1-2 år får bestämma när och hur jag (förskollärare) använder digitala 

verktyg i förskolan. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Barn 1-2 år brukar vara med när vi (arbetslaget) använder digitala verktyg på förskolan. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att jag vill ha mer kunskap kring digitala verktyg. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att JAG använder lärplattan utifrån de didaktiska frågorna (vad, hur, varför) 

med barn mellan 1-2 år. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att JAG använder interaktiva tavlan utifrån de didaktiska frågorna (hur, vad, 

varför) med barn mellan 1-2 år. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att JAG använder datorn utifrån de didaktiska frågorna (hur, vad, varför) med 

barn mellan 1-2 år. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att barn mellan 1-2 års intresse (vad de tycker om att göra) styr aktiviteter med 

digitala verktyg på avdelningen. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att barn mellan 1-2 år inte behärskar digitala verktyg. 



 

 

 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att barn mellan 1-2 års intresse (vad de tycker om att göra) ligger till grund till 

val av appar som finns i lärplattan. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att digitala verktyg används som barnpassning på avdelningen. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att barn mellan 1-2 år behöver begränsad skärmtid på förskolan. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att en modern förskola bör vara digitaliserad. (Mycket sker via lärplattan ex. 

dokumentation, blogg, närvaro av barn och kommunikation med vårdnadshavare) 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

BARNS LÄRANDE MED DIGITALA VERKTYG 

Jag anser att digitala verktyg hämmar barn mellan 1-2 års motoriska utveckling. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att digitala verktyg stimulerar barn mellan 1-2 års fria lek. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att digitala verktyg stimulerar språkutvecklingen hos barn mellan 1-2 år. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att digitala verktyg ger barn mellan 1-2 år chans att utveckla sin matematiska 

förmåga. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

Jag anser att digitala verktyg bidrar till samspel mellan barn 1-2 år. 

Håller med helt 1 2 3 4 Håller inte med 

 

ÖPPEN FRÅGA 

Vad anser du om yngre barns (1-2 år) användning av digitala verktyg i förskolan? 

______________________ 
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