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 Abstrakt 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om 

digitala verktygs möjligheter och begränsningar i förskolan, vilket samspel 

som pedagoger anser kan bli möjligt genom att arbeta med digitala verktyg 

och pedagogers uppfattningar om digitala verktygs påverkan på barns 

lärprocesser. Studien är kvalitativ genom semistrukturerade intervjuer och 

bygger delvis på det sociokulturella perspektivet som belyser samspelets 

betydelse för barns lärprocesser. Intervjuerna är gjorda med fem verksamma 

pedagoger på olika förskolor i tre olika kommuner. Resultatet i studien visar 

att samtliga intervjudeltagare såg arbetet med de digitala verktygen som ett 

viktigt verktyg för att skapa samspel och lärprocesser. Ett annat resultat var att 

digitala verktyg upplevdes som roligt för barn att arbeta med. Det kan leda till 

att det skapas meningsfulla situationer i förskolan där ett lärande kan ske. 

Resultatet visade även att de digitala verktygen skapar nyfikenhet och 

utforskande hos barnen. Deltagande pedagoger var delvis positivt inställda till 

förskolans arbete med IKT. Det har gett en stor variation till det traditionella 

arbetet, men informanterna såg bristen på utbildning inom IKT och tiden som 

en begränsning. 

 

Nyckelord: digitala verktyg, förskola, IKT, lärprocesser, pedagoger, 

pedagogers uppfattningar, samspel, sociokulturellt perspektiv 
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 Inledning  
Den tekniska utvecklingen har under de senaste årtiondena kommit att 

förändra hur vi tänker oss framtidens utbildning. Forskning visar att de 

svenska förskolorna ligger efter med införande och användning av IKT i 

förskolans verksamhet, i jämförelse med andra institutioner (Lindahl & 

Folkesson, 2012). Termen IKT har utvecklats ur IT- begreppet. IT står för 

Informationsteknik, det vill säga de tekniska resurser som datateknik och 

telekommunikation erbjuder för att utveckla information. K inom IKT 

begreppet står för kommunikation och innefattar digitalt ljud, bild, video och 

olika datorprogram som ett redskap (digitalt) men det är 

kommunikationsaspekten som betonas (Bendroth Karlsson & Karlsson Häikiö, 

2014). Walldén Hillström (2014) tar upp att flertalet kommuner i Sverige har 

infört smartboards, lärplattor och andra digitala teknologier som ska användas 

i förskoleverksamheten tillsammans med barnen. Det kan dock skilja mycket 

från förskola till förskola hur man arbetar med IKT och hur man inkluderar 

barnen menar Lindahl och Folkesson (2012). Alexandersson, Linderoth och 

Lindö (2001) visar att barn har mycket förkunskaper då ett stort antal barn 

dagligen använder någon form av digitala verktyg, hemma eller på förskolan.  

Författarna anser att barn måste utveckla nya kompetenser för att kunna 

sortera i det enorma informationsflödet. Det blir allt viktigare att kunna söka 

och värdera information. Tekniken innebär även att det blivit möjligt att 

organisera och presentera saker på nya sätt. En del av de nya programmen för 

datorerna gör det möjligt att interagera med bilder, skapa hypertexter och 

organisera innehåll i virtuella världar. Många nya program är framtagna för att 

stödja lärprocesser. Pedagogiska datorprogram framställs ofta som kommande 

generationers huvudsakliga läromedel (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 

2001). Ett av skälen som anges som bidragande till möjligheterna med IT-

baserade läromedel är att programmen motiverar barn att lära sig ett visst 

innehåll. Det blir roligare än att läsa då text blandas med bild och ljud 

samtidigt som det är interaktivt. Barnen blir inte endast serverade ett innehåll 

utan kan göra något med det. Barnen är på så sätt aktiva i sitt eget lärande 

menar Alexandersson et al. (2001).  

 

Digitala verktyg som dator, lärplatta (som kan ha flera benämningar som 

surfplatta, datorplatta, iPad med flera), digitalkamera med mera, kan utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv ses som ett medierande redskap (hur ett verktyg 

förklarar omvärlden) för mänskligt tänkande. Människan blir delaktig i en 

kultur genom att appropriera (tillgodogöra sig) kunskaper och färdigheter via 

verktyg (Säljö, 2012). Med begreppet lärplatta menas pekdator med 

avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst nätverk eller 

via mobiltelefonnätet. Lärplatta/surfplatta används för bland annat surfning på 

nätet (därav namnet), appar, hantering av e-post, spel, musik och film samt 

läsning av e-böcker, tidningar och tidskrifter. Användaren styr datorns 

funktioner genom att ”peka”, det vill säga, nudda, trycka eller dra, med 
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fingrarna på skärmen (Nationalencyklopedin, 2015). Med begreppet app 

menas tillämpning, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för 

en viss tillämpning i praktiskt arbete till skillnad från systemprogram, som är 

avsedda för datorns inre arbete och verktygsprogram för datahantering 

(Nationalencyklopedin, 2015).  
 

Vygotskij uppmärksammade betydelsen som olika artefakter har för det 

kollektiva minnet och för lärandet. Via artefakterna överförs erfarenheter och 

kunskaper genom medieringen. De medierande redskapen kan vara fysiska 

materiella verktyg till exempel i förskolan som hink och spade eller lärplatta. 

Det kan även vara intellektuella, immateriella verktyg som exempelvis teorier, 

begrepp, tänkande och språk (Säljö, 2012). Alexandersson, Linderoth och 

Lindö (2001) menar att IKT ofta beskrivs som ett arbetsredskap, som lärandets 

verktyg men att detta är en metafor. Redskapen, de digitala verktygen i sig 

som lärplatta, dator med flera, är ointressanta om det inte handlar om vad 

redskapet producerar och vad det ska användas till. Med digitala verktyg 

menar vi datorer, lärplatta, interaktiva tavlor, smartphones, digital kameror, 

digitala läromedel men även program och appar som kan användas i förskolan 

på något sätt.  

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver att kunskapen finns varken 

i huvudet på barnet eller i de datorprogram som barnet använder, utan 

kunskapen konstitueras mellan barnet och den programvara när barnet aktivt 

samspelar med datorn. Vidare menar författarna att i samspelet med datorn 

finns en inbyggd dialektik som utgör en miljö för barnets lärande som erbjuder 

ett visst erfarande i läroprocessen. Säljö (2012) visar på hur den nya tekniken 

som datorer, räknesystem med flera, utövar en viss agens (barn ses som aktiva 

deltagare i en kultur) och erbjuder nya former av mediering. Vidare skriver 

författaren att artefakter går att tillskriva en egen aktivitet eller agens.  

 

I ett växande mediasamhälle där barndomen präglas av artefakter (fysiska 

redskap skapat av människan som underlättar vår vardag) som skapats av 

digital teknik blir barnets förmåga att förstå och kritiskt granska IKT:s roll i 

samhället central. Att yngre barn utvecklar kunskaper om vad IKT är, kan leda 

till ett bättre och ett mer reflekterat användande i högre årskurser 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Forsling (2011) beskriver IKT som 

en av nyckelkompetenserna för livslångt lärande.  

 

Vi lever i en digitaliserad och medieberusande värld. Digitala verktyget kan 

bidra med ett mer varierande arbetssätt och en utveckling i samspelet mellan 

pedagoger och barn. I förskolans värld samspelar barn och pedagoger med 

olika pedagogiska verktyg och i denna uppsats har vi valt att fokusera på 

digitala verktyg som det pedagogiska verktyget. Vilken betydelse som 

kulturella redskap som digitala verktyg kan få i en pedagogisk praxis är tätt 

sammankopplat med hur pedagoger ser på samspelet och hur man kan 

arrangera situationer för samspel där lärprocesser kan bli möjliga. Det är just 

genom samspelet som människor blir delaktiga i kunskaper och gör 

erfarenheter med andra i olika aktiviteter enligt sociokulturell teori. Samspel är 
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en viktig nyckel till lärande och i en pedagogisk praxis blir bilden att kunskap 

inte är något som överförs mellan människor utan något som man istället 

deltar i (Säljö, 2012). Därför är det intressant att studera pedagogers 

uppfattningar om samspel och lärande via moderna artefakter som digitala 

verktyg i förskolan.   

 

Uppsatsens disposition kommer att se ut på följande sätt: 

I bakgrundsavsnittet presenterar vi tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv med tillhörande begrepp. I metodavsnittet presenteras de metodval 

vi gjort och vilka tillvägagångssätt vi valt för att ge en bild av hur vår studie är 

utformad. Avslutningsvis förs  en diskussion där vi reflekterar över 

genomförandet av intervjuerna. I resultatavsnittet kommer resultatet av 

intervjuerna knutet till studiens syfte och forskningsfrågor att presenteras. 

Samt en sammanfattning av resultatet kommer att tydliggöras. Vår studie 

avslutas med ett diskussionsavsnitt där vi presenterar en diskussion och visar 

på vår tolkning av studiens resultat knutet till tidigare forskning, för att kunna 

besvara studiens syfte. Vi beskriver sedan en slutsats av studien. Det sista vi 

presenterar är förslag till vidare forskning. 
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 Bakgrund 
I denna del presenteras tidigare forskning, teoretiskt perspektiv med 

tillhörande begrepp. 

 

Litteratursökning 

När vi har sökt efter användbar forskning kring studien har vi använt 

vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och studentlitteratur. Databaser 

som vi har använt vid sökning av avhandlingar och vetenskapliga artiklar är; 

Education Resources Information Center (ERIC), Primo, Digitala vetenskapliga 

arkivet (DiVA), SwePub, Academic Search Elite, Google Scholar. Sökord som 

har varit i fokus i vår studie; digitala verktyg, IKT, lärplatta och samspel. 

 

Teoretiskt perspektiv 

I vår studie kommer vi att studera vår empiri delvis genom sociokulturellt 

perspektiv med  tillhörande begrepp som vi kommer förklara. Vi har även valt 

att använda begreppet affordances i vår studie då vi anser att det fungerar väl i 

anknytning till sociokulturell teori. I förskolan interagerar barn och pedagoger 

med en rad objekt dagligen och det är intressant att studera om pedagoger 

upplever affordances genom de digitala verktygen. Precis som sociokulturell 

teori belyser affordances samspel och miljö. 

Affordance 

Begreppet affordance utvecklades av psykologen James .J. Gibson som anses 

ha bidragit med ett värdefullt tillskott i kunskapen om människans perception 

(Norman, 2013). Normans teori visar att en person som interagerar med ett 

visst objekt kan skapa affordances. Ett objekts affordance är alltid detsamma 

även om en person som upplever objektet ändrar sitt ändamål med objektet. 

 

Begreppet affordances är användbart för att förstå relationen mellan föremål 

och människor. Affords kan förklaras med hur en person upplever hur ett 

objekt möjligtvis kan användas. Den värld vi lever i består av objekt av 

varierande slag. Vissa är naturliga men många är konstruerade av människan. 

Dagligen möter vi föremål som vi är vana vid att hantera. Vissa av dessa är 

nya för oss, men vi verkar inte ha större svårigheter för att hantera dessa nya 

föremål (Norman, 2013).  

 

Norman (2013) menar att detta beror på vissa grundläggande principer. Dessa 

principer kommer från ett övervägande av affordances. Termen affordances 

beskriver en relation mellan det fysiska objektet och personen. Om affordance 

existerar beror på egenskaperna hos både objektet och agenten. Affordance är 

således inte en egenskap i sig, utan bestäms gemensamt av kvaliteterna av 

objektet och förmågan hos den som interagerar. En stol till exempel kan ge 
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stöd för sittande men även erbjuda att lyfta den för personer som klarar av att 

göra lyftet, medans det inte förekommer affordance för någon som ej klarar av 

att lyfta stolen. Andra föremål som ger affordance är till exempel en boll som 

ger affordances för kast eller studs, rattar går att vrida på, spelautomater att 

lägga pengar i och så vidare. Affordances hjälper människor att räkna ut vilka 

åtgärder som är möjligt utan behovet av etiketter eller instruktioner (Norman, 

2013). 

Barn som aktiva deltagare i en kultur 

Inom det sociokulturella perspektivet ses barns utveckling som beroende av 

samspel och kommunikation (Klerfelt, 2007). Med begreppet samspel menar 

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) att det är just genom samspelet som 

människor blir delaktiga i kunskaper och gör erfarenheter med andra i olika 

aktiviteter. Vi står alltid i relation till andra människor och man lär sig mycket 

genom sina upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra människor.  

 

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) ses som grundaren av den 

sociokulturella traditionen. Hans teorier behandlar barns utveckling, lärande 

och språk. Det sociokulturella perspektivet handlar alltså om hur människan 

utvecklar kulturella förmågor som att läsa, skriva räkna, resonera abstrakt, lösa 

problem och så vidare (Säljö, 2012).  

 

Inom detta perspektiv ser man på barn som aktiva agenter. Klerfelt (2007) 

skriver om begreppet barns agentskap, hur barn inom ett sociokulturellt 

perspektiv ses som aktiva agenter (aktiva deltagare i en kultur). Genom att 

interagera både med människor och omgivning approprierar barn kunskaper 

och genom sitt deltagande bidrar de till kunskapskonstruktion och skapande 

av resurser menar Klerfelt. Med begreppet appropriering menar Säljö (2012) ett 

lärande i ett sociokulturellt perspektiv, hur individer tillgodogör sig det vill 

säga approprierar kunskaper och färdigheter. Kunskap bildas i sociala 

sammanhang och där har samspelet mellan individer en särskilt viktig 

betydelse. Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och 

utveckling. Med begreppet interaktion menar Säljö (2012) samverkan mellan 

människor. Vidare menar författaren att kunskap inte är något som överförs 

mellan människor utan är istället något som vi deltar i.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se datorn som ett medierande 

verktyg för mänskligt tänkande menar Alexandersson, Linderoth och Lindö 

(2001). Användningen av digitala verktyg i förskolans miljö inbegriper ett 

socialt och kulturellt sammanhang. Barnens möten med digitala verktyg, 

kamrater och pedagoger kan betraktas som ett deltagande i social praktik där 

de lär genom kommunikation, och lär sig att exempelvis arbeta med och via 

digitala verktyg i en specifik förskolemiljö. I studien använder vi oss av 

begreppet pedagog med det menar vi att det avser all verksam personal i 

förskolan, både förskollärare och barnskötare. 
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Appropriering 

Sociokulturell tradition använder sig av uttrycket appropriering som betyder 

att människan blir bekant med och lär sig att använda kulturella redskap och 

förstå hur de medierar världen. Vi lär oss att skriva, räkna, cykla och uttrycka 

oss på andra sätt, som idag via digitala medier. Barnet blir bekant med flertalet 

kulturella redskap och i sociala sammanhang tillsammans med föräldrar, 

syskon, pedagoger, kamrater, genom lek och andra aktiviteter tar barnet till sig 

de kulturella redskapen. Tidigt i livet sker den primära socialisationen som är 

mycket betydelsefull då barnet här lär sig sitt första språk, lär sig förstå socialt 

samspel och utvecklar sin identitet (Säljö, 2012). 

Mediering 

Med begreppet mediering menar Säljö (2012) att det avser att människan 

använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den. 

Mediering är ett av de grundläggande begreppen inom den sociokulturella 

traditionen. Ett språkligt eller mentalt redskap är en symbol, ett tecken eller ett 

teckensystem som vi använder för att tänka och kommunicera med. När 

människan tänker och kommunicerar använder hen sig av kulturella redskap 

när de förstår och analyserar omvärlden. Språket är redskapens redskap 

menade Vygotskij. Språket är ett dynamiskt och hela tiden utvecklingsbart 

teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer. Mediering sker även 

genom fysiska redskap som spadar för att gräva med, tangenter för att skriva 

med. Flera företrädare för teorin menar att det inte går att skilja på 

intellektuella och fysiska redskap utan att de utgör en förutsättning för 

varandra, de är kulturella redskap. Människan är mycket påhittig när det 

gäller att skapa nya sätt att kommunicera på menar Säljö (2012). 

Den närmaste proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs begrepp, den närmaste proximala utvecklingszonen är användbar 

för att förstå den viktiga process där en pedagog eller mer kunnig kamrat kan 

vägleda barnet in i hur man använder ett kulturellt redskap. Genom att den 

mer kunniga pedagogen eller kamraten samspelar med barnet genom att ställa 

frågor och hjälpa barnet att fästa uppmärksamheten på det som är viktigt, 

leder pedagogen barnet vidare i sin lärandeprocess (Säljö, 2012). 

Scaffolding 

Begreppet scaffolding är en term som beskriver hur kommunikationen ser ut i 

sådana pedagogiska situationer. När den mer kunnige till exempel pedagogen 

ser att barnet mer och mer behärskar en färdighet ger hen barnet mindre stöd 

för att till slut upphöra. Scaffolding inom ramen för utvecklingszonen hjälper 

barnet att appropriera kunskaper som den andre personen har. Viktigt i 

processen är att den mer kunnige inte tar över hela ansvaret för att lösa ett 

problem, utan skapar utrymme för den lärande att själv ta sig an 

utmaningarna och komma vidare i sin lärandeprocess. En professionell 

pedagog har en känslighet för sina elevers utvecklingszon och kan genom den 

kunskapen leda eleven vidare mot en färdighet där eleven så småningom får 

allt mer ansvar för fortskridandet av en aktivitet (Säljö, 2012). 
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Möjligheter och begränsningar med IKT i förskolan 

Nya utmaningar i en ny digital inlärningsmiljö 

Enligt Shaffer (2008) krävs idag nya kompetenser för att i framtiden klara av 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Samhället har gått från att vara ett 

industrisamhälle till den digitala tidsåldern med global konkurrens där 

kompetenser som förr endast bemästrades av akademiker som färdigheter i 

läsning, skrivning och matematik, nu bör innehas av alla för att klara av 

arbetslivets krav. Därför möter skolorna idag nya utmaningar i en utökad 

digital inlärningsmiljö då elever behöver träna på att lösa problem som inte 

har enkla svar. Shaffer menar att skolor i en digital era och global konkurrens, 

måste utbilda sina elever i kreativt tänkande, samarbete och komplex 

problemlösning. Vidare hävdar han att den digitala tekniken ger nyskapande 

och kreativt tänkande, kritiska färdigheter för framtiden som gör det möjligt 

för elever att förbereda sig för framtiden genom att använda digitala 

lärresurser. Det finns således en demokratiaspekt visar Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001) där alla barn ska ha möjlighet och rätt att utveckla 

sin sociala och kommunikativa kompetens. IKT i förskolan/skolan blir på så 

sätt en fråga om demokrati och jämställdhet. Barn som får arbeta med IKT i 

förskolan och skolan får en möjlighet till att förstå samhället och därmed kan 

de påverka och förändra genom att förstå samhället genom tekniken . 

 

Oluwadare (2015) skriver att barn lär på en mängd olika sätt och lär sig 

snabbare i en interaktivt fungerande miljö vilket ger en klar fördel i att 

använda sig av IKT i jämförelse med traditionell undervisning. Användandet 

av datorer som ett verktyg för lärande tillåter barn att lära i sin egen takt. När 

barn har nått en nivå av kunskap kan barnet gå vidare till nästa vilket inte är 

brukligt i traditionell undervisning. I användandet av IKT i olika ämnen och 

där man betonar ett mer aktivt lärande, kan man förvänta sig främja en högre 

motivation hos elever än vid traditionell lärarorienterad undervisning 

(Oluwadare, 2015). För att kunna möta dagens elever bör lärarna ändra och 

anpassa undervisningen skriver Prensky (2011). Ett sätt är att lärandet ändrar 

form till ett mer snabbare och informellt lärande som genomförs på ett lekfullt 

och roligt sätt (Gee, 2003 & Tapscott, 1998). Den nya generationens barn 

behöver en förskola med en pedagogik som har förändrats i takt med 

samhällets utveckling hävdar Zevenbergen (2007).  

Digitala klyftor 

Ett nytt begrepp som Prensky (2011) lyfter fram som han menar är beskrivande 

och användbart är ”digital wisdom” som beskriver både inlärning av nya 

kunskaper och kännedom av teknologin. Detta begrepp beskriver nutiden väl 

där snart alla har vuxit upp i ett digitalt samhälle. Barn som är födda och 

uppvuxna under 1990-talets slut tillhör nät generationen och den digitala 

tekniken har en självklar plats i livet och i vardagen (Ljung-Djärf, 2004). 

Statistik visar på att 86 % av alla personer i Sverige i åldrarna 16-44 år har 

tillgång till en dator hemma. Majoriteten av alla förskolebarn har föräldrar i 
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den åldersintervall och det innebär att även förskolebarn i stor utsträckning 

har tillgång till digitala verktyg i hemmet. Klerfelt (2007) visar ändå på att det 

finns en stor risk för digitala kunskapsklyftor då flertalet föräldrar och vuxna 

som arbetar i pedagogiska praktiker själva vuxit upp i en tid där digitala 

verktyg inte existerade, eller åtminstone inte i samma utsträckning som idag. 

Detta kan leda till att vuxna inte delar, har kunskap om eller förstår barn och 

ungdomars mediakultur och datoranvändning. 

Digital immigrants och digital natives 

Dagens yngre generation som är uppvuxen med digital teknik omkring sig går 

av vissa under begreppet ”digital natives” (Zevenbergen, 2007). Lindahl och 

Folkesson (2012) visar på de begränsningar som kan uppstå när ny teknik 

införs i förskolan som IKT. Det är något som förändrar arbetssättet i 

verksamheten och därmed ses det som en rädsla och pedagogerna vill inte ha 

några oönskade förändringar. En digital klyfta som Forsling (2011) skriver om 

är att hennes generation inte valt att ingå i den nya digitala tekniken utan trivs 

bra som det är, vilket kanske beror på okunskap eller åldern. Zevenbergen 

(2007) menar att generationen som inte haft digital teknik i sin uppväxt 

betecknas som ”digital immigrants”. De digitala immigranterna som kan ses 

som digitala immigranter på grund av att de har införskaffat sina teknologiska 

kunskaper senare i livet, kan ha svårt att möta digitala natives. Prensky (2011) 

skriver att det gör att lärarna inte förstår hur eleverna tänker och lär sig.  

 

Lindahl och Folkesson (2012) skriver att pedagogerna är rädda för 

förändringen då den bryter mot de värden och traditioner man är vana vid. 

Vidare menar författarna att rädslan hos pedagogerna handlar om att barnen 

skulle bli passiva genom användningen av datorer och spel, till skillnad från 

vanliga spel exempelvis traditionella spel. Pedagogerna önskade hålla denna 

slags medieteknik borta från barn i förskolan och istället förstärka det mer 

traditionella metoderna så som att spela, läsa och göra praktiska aktiviteter. 

Lindahl och Folkesson skriver att de digitala verktygen inte ska ta över helt 

och de ska heller inte användas under längre stunder. Författarna belyser att 

IKT ses som ett komplement till vanlig förskoleverksamhet i vardagen. Andra 

begränsningar som författarna belyser är att införandet av datorer och annan 

mediateknik till barn förhindrar barns lärande och utveckling. Masoumi (2015) 

menar även han att pedagoger ser de nya digitala verktygen som olämpliga för 

yngre barn att använda sig av. Masoumi skriver att begränsningar ofta handlar 

om rädsla för förändring för något nytt och okunskap medan möjligheter talar 

för att det är en del av nutidens barn eftersom barnen föds in i vår mediekultur 

och det blir till ett livslångt lärande. IKT är också något som barnen bör kunna 

redan i ung ålder för att sedan ta med sig in i vuxenvärlden.  

Pedagoger och barns utvecklande av en gemensam digital kompetens  

Lindahl och Folkesson (2012) finner det viktigt att undersöka vad som är 

möjligheter och vilka svårigheter som finns med införandet av datorer i 

förskolans verksamhet. Det främsta motivet för att införa IKT i förskolan är 

den förväntan om att det skulle förbättra inlärningen för barnen och 
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undervisningen. Pedagoger förknippar ofta datorer med spel och möjligheter 

för utveckling menar författarna. Forsling (2011) tar upp exempel från 

europeiska förskolor för att visa på hur barn och vuxna utvecklar en digital 

kompetens tillsammans och hur pedagogers traditionella arbetssätt med arbete 

och lek med IKT ser ut. Pedagogerna låter mediaverktygen ligga framme och 

barnen har tillgång till verktygen när dem känner för det. På så sätt ökar 

spontananvändandet av mediaverktygen. Lindahl och Folkesson (2012) skriver 

att flera vetenskapliga undersökningar har gjorts och de kan fortfarande inte 

motivera de farhågor om barns lärande och utvecklingsresultat. Utan de har 

istället funnit datorer och annan medieteknik som stödjande både för lärande 

och för utveckling. Klerfelt (2007) lyfter att det finns såväl begränsningar som 

möjligheter till utveckling och förändring och det kan uppstå ovana situationer 

när barn och pedagoger ska använda sig av multimedia. 

 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) visar på att det inte är endast IKT i 

sig som betyder en förändring och utveckling i förskolan. Det är istället det 

pedagogiska sammanhanget och de vuxnas pedagogiska hållning som är 

avgörande. Walldén Hillström (2014) tar upp att barns interagerande med 

teknologier inte sker naturligt. Utan studier som har gjorts visar istället på att 

barn använder sig av till exempel datorspel eller webbplatser och barnen har 

ännu inte lärt sig den förståelse för det gränssnitt som behövs. Barnen 

uttrycker att det är svårt att lära sig olika digitala program menar Walldén 

Hillström. Med hänvisning till tidigare studier menar Walldén Hillström att 

barnen behöver en ”guided interaction” som är mer kunnig inom ämnet och av 

den digitala teknologin. Lärare bör ses som att de har ett intresse för barnens 

användning och ställer frågor i relation till vad de gör samt lär barnen de olika 

funktionerna som finns exempelvis scrolla ner på en webbsida. 

Barnsyn och kunskapssyn går hand i hand 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om hur barn behöver ambitiösa vuxna 

som ger dem verktyg och möjligheter. Vuxna som inte ger svaren innan barnen 

har frågat. Lärandet bygger på ett samspel mellan barnen, miljön och vuxna 

och grunden för lärandet är upplevelser och den egna nyfikenheten. 

Författarna skriver vidare att kunskap är något som vi (barnet och pedagogen) 

skapar tillsammans i dialog med allt som finns runtomkring oss. Det är vilken 

bild av barnet som pedagogen har som avgör hur hen möter barnen varje dag. 

Barnsyn och kunskapssyn går hand i hand och kommer påverka vilka möten 

som kommer bli möjliga och vilket lärande som blir möjligt i olika situationer 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Forsling (2011) frågar sig om pedagogers syn på 

lek, lärande, kunskapsbildning och barns inflytande i förskolan får betydelse 

för hur man ser på och använder IKT i förskolan. Frågan handlar inte endast 

om hur man ska använda sig av IKT i förskolan, utan om vad som pedagoger 

ser som meningsfullt i en förskoleverksamhet. Ett självklart samband mellan 

tillgången på teknik och en förändrad verksamhet med ökat lärande finns dock 

inte. Det är snarare så att den stora förväntningen på införandet av datorer i 

skolan för att främja ett ökat lärande inte alltid har infriats då man missat den 

pedagogiska inramningen av tekniken. Fokuset har riktats mot tekniken 
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medan de pedagogiska frågorna har kommit i skymundan. Forskning visar att 

det är främst pedagogens uppfattning om lärande och kunskap som påverkar 

hur den pedagogiska verksamheten kommer att utformas och inte tillgången 

till eller användningen av teknik (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

 
Att lärarens roll är viktig visar även Nir-Gal och Klein (2004). I sin studie 

kunde de se att när läraren fanns nära barnen och kunde erbjuda dem hjälp 

och vägledning fick detta positiva effekter som visade sig i barnens abstrakta 

tänkande, planeringsförmåga, ordförråd och öga- handkoordination. När 

barnen fick sitta själva vid datorn eller fick mindre vägledning av lärarna 

skedde en minskning av av de positiva effekterna. Detta visar på att inte 

endast datorn kan tillskrivas de positiva effekterna utan medieringen 

tillsammans med läraren är av yttersta vikt. Livingstone (2009) visar en rad 

faktorer i sin studie som är avgörande för att barn ska ha möjlighet att utveckla 

en digital kompetens och erfarenhet. Dessa är tillgång till digitala redskap i 

skola och hem samt vuxna som finns till barnens förfogande och stöttar och 

vägleder dem i användningen av digitala medier och redskap. McPake, 

Plowman och Stephen (2013) uppmärksammar vikten av att pedagoger i 

förskola och skola bygger vidare på genom fantasifulla sätt, barnens 

kunskaper och erfarenheter av digital teknik från hemmet. 

IKT och lärprocesser 

För att pedagoger i förskolan ska kunna stötta barns samspel och 

lärandeprocesser är det av vikt att de är medvetna om digitala verktygs 

möjligheter, samt hur barn uppfattar de digitala verktygens möjligheter. Om 

pedagoger får upp ögonen för barns mediekultur kan de stötta barns lärande 

via de digitala verktygen. Pedagogerna har en betydelse för att delta i det 

barnen gör (Ljung-Djärf, 2004). Vidare belyser författaren om att skapa en 

lärmiljö som tar barnens perspektiv där de blir medvetna om sitt eget lärande 

är av betydelse att lära barn att lära. Genom att inta barnens värld på allvar 

skapas det förutsättningar för barn att lära. Forsling (2011) skriver om att 

samspel mellan pedagog och barn via digital teknik kan bidra till att barnen 

aktivt kan medverka i sitt lärande och att barnen ges lika stort utrymme. Här 

ligger perspektivet på pedagogens roll bredvid barnen vid datorn. Det har 

även visat sig att pedagogerna fått upp ögonen för barnens mediekultur. 

 

Det går varken betrakta dataspel som någon enkel leksaksform, lekredskap 

eller leksak då datorspel endast framkommer på datorskärmens yta. Datorspel 

klassificeras istället som ett digitalt lek- eller spelmedium. Det har under den 

senaste tiden funnits en tendens till att skilja mellan bra och dåliga leksaker, 

vilka leksaker som passar eller inte passar i förskolans verksamhet. 

Pedagogiska leksaker, som är designade för att utveckla barns lärande inom 

olika områden är dominerande i verksamheten (Ljung-Djärf, 2004). 

 

Det mesta pekar på att IKT, särskilt datorn stödjer och fördjupar barns lärande 

och utveckling då barnen använder datorn för att utforska, leka, lösa problem, 

göra pussel och styra föremål på skärmen. När man använder IKT i 
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undervisningen erbjuds på många sätt en annan typ av samspel än de 

traditionella där pedagog och barn interagerar. Nya och ännu inte helt kända 

läroprocesser skapas sannolikt då ett undervisningsinnehåll överförs via IKT. 

Barn kan genom olika typer av programvaror och internet söka sig fram och 

påverka sin egen lärprocess och vad de kommer att lära sig (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö, 2001). En studie som Ljung-Djärf (2004) lyfter fram 

fokuserar på barns uppfattningar av fenomenet lärande och hur barns 

medvetenhet kring att de kan påverka lärandet kvalitativt förändrar deras 

förmåga att lära. 
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 Syfte 
Syftet är att genom intervjuer med pedagoger få belysa deras uppfattningar 

om vilka möjligheter och begränsningar digitala verktyg kan ha speciellt 

gällande samspel och lärande. 

 

Studiens syfte uppnås genom semistrukturerade intervjuer där följande 

forskningsfrågor undersöks: 

 

- Vilka uppfattningar har pedagoger om digitala verktygs möjligheter och 

begränsningar i förskolan? Skiljer sig dessa uppfattningar åt, och i så fall hur? 

 

- Vilket samspel anser pedagoger kan bli möjligt genom att arbeta med digitala 

verktyg i förskolan? 

 

- Hur uppfattar pedagoger att digitala verktyg kan påverka barns lärprocesser? 
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 Metod 
I denna del motiveras valet av kvalitativa intervjuer som metod för vår studie. 

Vidare följer en beskrivning av hur studien har förberetts och genomförts, 

urval, analys och tolkning samt vilka forskningsetiska överväganden som har 

tagits. Avslutningsvis förs en diskussion där vi reflekterar över genomförandet 

av intervjuerna. Vår studie bygger sammanlagt på fyra intervjuer med fem 

informanter där två informanter svarade tillsammans på samma 

frågeformulär, två informanter intervjuades via telefon och en intervju var ett 

personligt möte vid informantens arbetsplats. 

 

Metodval - kvalitativa intervjuer 

Vår studie handlar om att fånga uppfattningar hos ett antal pedagoger, varför 

vi anser att ett kvalitativt synsätt passar väl för vår studie. Vi är ute efter 

pedagogers uppfattningar om ett fenomen. I detta fall hur de uppfattar 

samspel och lärprocesser med barn med hjälp av IKT. Öppna intervjuer passar 

studiens metodval väl då vi vill ha våra informanters beskrivningar av deras 

uppfattningar av fenomenet. Inom kvalitativa studier är det just fokus på att 

tolka och förstå de resultat som framkommer och inte att generalisera, förklara 

och förutsäga. Det man vill är att gestalta eller karakterisera något. Stukát 

(2011) beskriver hur det kvalitativa synsättet har en tonvikt på holistisk 

information där helheten är mer än summan av delarna. Inom kvalitativa 

metoder använder man sig av öppna intervjuer som kan innehålla bestämda 

frågor. Då syftet med studien var att få belysa pedagogers uppfattningar om 

vilka möjligheter och begränsningar digitala verktyg kan ha gällande samspel 

och lärprocesser, var det lämpligt att utgå från just kvalitativa intervjuer.  

 

Vi har valt att utgår från semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju innebär och täcker enligt Bryman (2011) många olika exempel på 

intervjuer. Intervjuaren har i regel frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema. Vidare menar författaren att frågorna inte behöver komma i 

ordningsföljd, men i det stora hela bör man ställa de utifrån en ursprunglig 

ordning, vilket vi försökte förhålla oss till. Även frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan ställas menar Bryman. Dessa frågor kallar författaren för 

uppföljningsfrågor och de kan ställas till det som uppfattas som vara viktiga 

svar. En intervjuguide innebär en kort minneslista över vilka frågeställningar 

som ska täckas eller beröras i en semistrukturerad intervju. Frågorna kan vara 

mer allmänt formulerade än om man jämför med strukturerade intervjuer. När 

intervjuerna fortskred bidrog vi med följdfrågor (uppföljningsfrågor enligt 

Bryman) frågor som hängde ihop med frågan för att öka vår förståelse för 

informantens svar. Intervjuerna möjliggjorde utrymme för informanterna att 

utforma svaren fritt. 
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Förhållningssätt och förberedelse  

Inför den första kontakten med våra informanter hade vi tillsammans 

diskuterat vårt förhållningssätt. Vi ville att våra informanter skulle känna att 

dem var viktiga för vår studie och att just deras uppfattningar var intressanta 

för oss att ta del av vilket vi var noga med att framföra när vi tog den första 

kontakten. Vi berättade om hur en kvalitativ intervju går till och att det inte 

finns några rätt eller fel svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver om 

att det trots noggrant planerade intervjuer och en känslighet för sin 

intervjuperson aldrig helt går att förbereda eller kontrollera allt. I intervjun 

möts två identiteter (tre för oss under en av intervjuerna) vilket kan bli 

antingen ett fruktbart möte om den som intervjuas känner sig bekväm men 

även att problem kan uppstå. Vi förklarade för våra informanter att det inte 

handlar om att vi vill ha några svar från experter, utan mer deras egna 

beskrivningar ur det vardagliga arbete på förskolan. Självklart utan att nämna 

några namn på barnen. Detta upplevde vi att våra informanter uppskattade 

och att dem mer än gärna pratade om sitt yrke. Under intervjuerna var det 

viktigt för oss att inte utgå i strikt ordning från våra intervjufrågor för att skapa 

så stort utrymme för våra informanter som möjligt. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) skriver att det är bra att vara så påläst och informerad som 

möjligt innan om sådant som går att ta reda på andra sätt än genom en 

intervju. Vi kände att vi är väl pålästa inom förskoleområdet och om 

styrdokumenten, samt att vi har en förståelse för vad samspel och lärprocesser 

i förskolan kan innebära. Detta hjälpte oss att kunna delta i ett samtal med våra 

informanter vilket vi upplevde att de uppskattade. Detta menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne kan bidra till att man får ut ett mer unik information 

genom intervjun. Vi gick noggrant igenom våra frågor innan intervjuerna för 

att känna hur frågorna upplevdes och kunde då välja bort frågor som kunde 

upplevas som att de var alltför inriktade på ett särkilt svar. Detta är också 

något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar är viktigt.  

 

Under själva intervjuerna var det även viktigt för oss att vara uppmärksamma 

på våra informanters kroppspråk för att kunna få en uppfattning om de hade 

svarat färdigt på en fråga. Ett tecken kunde vara när en av våra informanter 

avbröt sig mitt i en fråga och tittade upp i taket. Detta upplevde vi som att hen 

funderade och vi var tysta och lät vår informant tänka färdigt. Vi ville inte 

stressa fram ett svar från våra informanter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) belyser vikten av att låta sina informanter utveckla sina tankegångar 

samt att vara förklarande och upprepa frågor omformulerade för att ge sina 

informanter en möjlighet att kunna berätta en gång till. Under 

telefonintervjuerna var detta också viktigt men svårare då vi inte kunde läsa av 

våra informanters kroppspråk. Vi lät det då gå några extra sekunder mellan 

frågorna för att försäkra oss om att informanten var färdig. Om våra 

informanter blev osäkra på en fråga frågade vi om de ville fundera och 

återkomma till frågan senare under intervjun för att inte sätta onödig press på 

dem att svara. Ibland var det viktigt för oss att omformulera en fråga i andra 

ord för att tydliggöra vad vi menade och att då använda våra informanters 

egna ord. Vi upplevde att detta förhållningssätt förde intervjun framåt. Detta 
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är även något som lyfts av Eriksson-Zetterquist och Ahrne. Vid den personliga 

intervjun som vi genomförde på plats tillsammans önskade informanten att ha 

frågorna framför sig vilket vi naturligtvis gick med på. Hen bad även om att få 

visa oss några appar på lärplattan för att förtydliga hur man arbetade med just 

lärplattan, vilket vi endast såg tillförde intervjun ett mer rikt material. 

 

När intervjuerna var färdiga frågade vi om det gick bra att återkomma med 

ytterligare frågor via mejl om vi kände att det fanns behov av det vilket våra 

informanter samtyckte till. Detta skedde vid ett tillfälle där vi hade svårt vid 

transkriberingen när vi lyssnade igenom materialet att höra vad en av våra 

informanter svarade. Vi tänkte noggrant igenom hur vi skulle be om ett mer 

tydligt svar via mejlet för att inte genera informanten, och hade fokuset i 

frågan på att hens svar var intressant och att vi gärna ville veta mer om hens 

tankar kring just detta. 

 

Vid slutet av intervjun när vi stängt av inspelningen, tackade vi våra 

informanter så mycket och berättade hur vi kommer att använda oss av deras 

svar för att våra informanter skulle känna sig trygga, vilket även Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) tar upp är viktigt. Vi gav våra informanter god 

tid för att bekanta sig med oss såväl i början som i slutet av intervjun. Detta för 

att de skulle känna sig trygga med oss och för att visa på vårt genuina intresse 

för våra informanter. Det var något som kändes naturligt för oss då vi också är 

människor bakom vår roll som intervjuare. Kvale och Brinkmann (2014) anser 

att ett sådant förhållningssätt är centralt för att få till en bra intervju.  

 

Vi har utvecklat en intervjuguide (se bilaga 2) som vi har använt oss av när vi 

har intervjuat som består av femton intervjufrågor. Frågorna har vi formulerat 

utifrån studiens syfte för att kunna ge oss svar på våra forskningsfrågor. 

Frågorna som vi har använt oss av är formulerade genom att de har öppna 

svaralternativ för att inte styra eller begränsa våra informanters svar. Detta 

anser även Bryman (2011) vara av vikt.  

 

Genomförande av intervjuerna 

Inför genomförandet av intervjuerna har vi läst relevant metodlitteratur som 

förberedelser samt färdigställt intervjufrågorna utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Intervjuerna skiljer sig åt genom att de består av ett 

personligt möte, två telefonintervjuer samt en gruppintervju via frågeformulär. 

Totalt skickade vi ut elva stycken frågeformulär till olika pedagoger som är 

verksamma inom förskolan, men endast ett frågeformulär blev besvarat. De 

intervjuade personerna har inte fått ta del av intervjufrågorna innan intervjun.  

 

Vi började med att kontakta förskolechefer, först genom ett missiv via e-post 

(se bilaga 1). Vi väntade på svar några dagar innan vi kontaktade de via telefon 

då vi inte fick några svar på missivet. Flera av förskolecheferna var inte alls 

tillmötesgående till oss studenter då vi hörde av oss och ville ha hjälp med vår 

studie. Vi blev utskällda vid flera tillfällen för att vi i och med vår 

undersökning skulle ta tid från pedagogerna. Det fanns enligt dem inte tid för 
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att ta emot oss då tid är en bristvara i verksamheten. Vi valde därmed att ta 

direktkontakt via telefon med pedagoger i andra kommuner som själva fick 

avgöra om det fanns tid för att ta emot oss. De pedagoger som var vänligt 

inställda till oss studenter och ville ställa upp på intervju fick i sin tur 

informera sina förskolechefer om vår studie. Detta tillvägagångssätt 

underlättade betydligt för oss att få till våra intervjuer. Vid den första 

kontakten berättade vi om vad vår studie handlar om och syftet med studien. 

Samtliga intervjudeltagare informerades om de forskningsetiska rådets 

principer (mer information om dessa principer kommer längre fram i detta 

kapitel).  

 

Under telefonintervjuerna utgick vi från en intervjuguide (se bilaga 2) där vi 

läste upp frågorna. Vid det personliga mötet önskade vår informant att själv 

läsa frågorna. Ordningsföljden på intervjufrågorna varierade lite beroende på 

hur samtalen fortlöpte då våra informanters svar ibland kunde täcka flera 

frågor, vilket gjorde att frågorna inte hamnade helt i följdordning. Vi bockade 

av frågorna när de hade blivit besvarade för att tydligt se att de hade blivit 

besvarade av våra informanter. Under själva intervjun kunde vi inflika med 

följdfrågor när det behövdes och det blev då ett naturligt flyt i samtalet. Ibland 

kunde våra informanter sväva ut något i sina svar. Detta såg vi bara som 

positivt då det kunde hjälpa våra informanter att komma fram till hur hen 

menade (mer beskrivning kommer längre fram i detta kapitel). Løkken och 

Søbstad (1995) menar att man genom att vara mer flexibel får en säkerhet i att 

vissa frågor blir besvarade men utan att styrningen blir alltför uppenbar. Vi 

avslutade samtliga intervjuer utom den via e-post med att ge ordet fritt till 

våra informanter om det var så att denne kom på något i efterhand, ville 

förtydliga något svar och samtidigt kunde gavs våra informanter möjlighet att 

ställa frågor till oss. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att den som intervjuas 

ska ges möjlighet att ställa frågor i slutet på en intervju. För att dokumentera 

intervjuerna har vi använt oss av penna, papper och röstmemo på telefonen. 

 

Bryman (2011) belyser att en intervju som sker via telefonen istället för ansikte 

mot ansikte är betydligt billigare och tar mindre tid jämförelsevis med en 

personlig intervju. Sen bör man vara försiktig och varsam med detta 

tillvägagångssätt. Bryman menar att om man vill spela in telefonintervjuer 

väcker det frågor om informationsskydd och konfidentialitet som man måste 

ta hänsyn till. I samband med telefonintervjuerna har vi tagit upp med våra 

informanter att deras deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Under 

inspelningarna vid telefonintervjuerna har vi varit ensamma för att undvika att 

någon obehörig hör samtalet. 

 

Urval 

Undersökningen startade med att vi fick tips om att kontakta ett MediaCenter i 

en större kommun som håller i utbildningar kring ämnet IKT inom förskolan. 

Vi fick flera förslag från MediaCenter på förskolor som arbetar aktivt med IKT 

i kommunen. På en av förskolorna arbetade en barnskötare som även var 

digitalista. Hen var specialiserad inom ämnet IKT därav namnet digitalista. 
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Tyvärr slutade det med att vi inte fick tillbaka något svar tillbaka trots att vi 

hade haft ett inledande samtal med hen. Vidare hörde vi av oss till flera andra 

förskolor som MediaCenter hade tipsat om i samma kommun som arbetade 

med IKT. Tyvärr gav även det oss inga pedagoger som vi kunde intervjua. 

Detta tog mycket tid i anspråk för oss. Vi hade en önskan när vi startade vårt 

arbete att vi skulle få flera intervjuer samt få intervjua pedagoger som arbetat 

med IKT under en längre tid. 

 

Vår undersökning har istället utförts i tre andra kommuner i Sverige. Vi hade 

inget krav på att det endast skulle vara förskollärare som vi skulle intervjua 

utan även barnskötare var av intresse att ha med i studien. Stukát (2011) 

nämner att det är en tidskrävande process att hitta informanter att intervjua 

och man kanske inte finner så många som man har tänkt till sin studie. Ahrne 

och Svensson (2011) tar upp att det sällan räcker att intervjua ett fåtal en eller 

ett par. Författarna framhåller att sex till åtta intervjuer kan räcka men att sex 

är i underkant. Om man har fler informanter ökar säkerheten och man får ett 

material som kan vara mer trovärdigt. Utifrån detta önskade vi genomföra 

minst sex intervjuer men gärna fler. Vad som kan vara till en fördel för vår 

studie, är att vi inte riskerat att bli tilldelade pedagoger som är experter inom 

området IKT av förskolechefer, som skulle visa upp en för positiv och ensidig 

bild av att arbeta med IKT. Förskolechefer kan vilja visa upp den bästa sidan 

av sin verksamhet. De informanter som deltar i vår studie är inte 

handplockade av en förskolechef utan slumpvis utvalda. Vi upplever dem 

varken som nybörjare inom området eller experter. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) tar upp att det bästa är om man själv kan få göra ett slumpvis 

urval av intervjupersoner för att undvika att urvalet ska vara manipulerat av 

ledningen för att ge en positiv bild av verksamheten. 

Begränsning i urval 

Något som har påverkat hur många deltagare vi har haft möjlighet att ha med i 

vår studie, är avstånden till våra informanter där bilresorna skulle ta för lång 

tid samt bli för kostsamma. Detta gäller även om vi hade valt att genomföra 

fler telefonintervjuer där kostnaderna även skulle bli för höga och tiden för 

intervjuerna ta för mycket tid i anspråk inom ramen för denna studie. Stukát 

(2011) visar också på att tids och kostnadsskäl kan påverka urvalet. 

 

En begränsning vi funnit i vår studie är att den enbart bygger på intervjuer. Att 

endast använda sig av en metod kan göra att man går miste om fördelen med 

att kunna göra en jämförelse av data. Ahrne och Svensson (2011) skriver att 

först till exempel observera kan ge viktiga frågor inför intervjun. Vår ambition 

var att kombinera observation och intervju men vi valde bort observation då vi 

inte ansåg att det går att observera pedagogers uppfattningar om ett fenomen. 

Att använda sig av ytterligare metoder fann vi heller inte oss ha tid för inom 

denna studie.  

 

En annan begränsning vi fann var hos de två av våra informanter som 

tillsammans svarade på ett frågeformulär. Det hade kunnat ge oss mer 

variation i informationen om dessa hade svarat enskilt på frågeformuläret, 
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samt om de hade arbetat på två olika förskolor. Vi kan inte heller utifrån deras 

svar få reda på vad de tycker lika eller olika om. Vi kan endast gissa oss till att 

de är överens om svaren då det inte finns fler än ett svar på en samtliga frågor. 

Vi får helt enkelt utgå från deras svar att båda tycker lika. 

Informantinformation 

Tre av våra studerade pedagoger är utbildade förskollärare och två är 

barnskötare. Spridningen i arbetslivserfarenhet var stor bland våra 

informanter i studien. Det skiljde över 35 år mellan den studerade pedagog 

som hade arbetat kortast tid till den som hade arbetat längst tid inom 

förskolans verksamhet. Tre av våra studerade pedagoger hade arbetat omkring 

tjugo år inom barnomsorgen och i förskolan. Samtliga av våra informanter är 

kvinnor, de benämns i studiens resultat med fingerande namn: Camilla, 45 års 

erfarenhet, Maja, 26 års erfarenhet, Ingela 21, års erfarenhet och Pernilla, 6 års 

erfarenhet + Anna, 20 års erfarenhet (ett gemensamt svar på frågeformuläret). 

 

Vår studie bygger sammanlagt på fyra intervjuer med fem informanter: 

 

- Två av våra informanter arbetar på samma förskola i en mindre ort i norra 

Sverige. De svarade på ett frågeformulär tillsammans. Därmed kallar vi den 

intervjun för en gruppintervju. Frågeformuläret som våra två informanter fick 

tillsammans var samma frågor som vid de personliga intervjuerna. Skillnaden 

är att vi inte kunde ställa några följdfrågor vid samma tillfälle. Möjlighet fanns 

dock att i efterhand skicka fler frågor. Detta var dock inget som fanns behov 

av. 

 

- En av intervjuerna genomförde vi tillsammans med en av våra informanter i 

en medelstor kommun i norra Sverige. Den ägde rum i en lokal på förskolan 

som informanten arbetade vid. Intervjun tog cirka nittio minuter. En av oss 

antecknade samtidigt som vår informant pratade och vi spelade även in 

samtalet via röstmemo.   

 

- Två intervjuer utfördes via telefon där vi intervjuade en informant var och 

spelade in via röstmemo. Telefonintervjuerna tog cirka fyrtio minuter att 

genomföra. Under själva intervjuerna ställde vi följdfrågor utifrån våra 

informanters svar. De arbetar i en medelstor kommun i mellersta Sverige samt 

en medelstor kommun i norra Sverige. 

 

Analys och tolkning 

Vi insåg ganska snart efter att vi hade genomfört våra intervjuer och 

efterföljande analyser att den data vi fått fram innehöll mycket information och 

att tiden knappt hade räckt till för att försöka att finna fler intervjupersoner. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att att det räcker att intervjua så många 

personer som behövs för att få reda på det man behöver. Vidare lyfter 

författarna att många intervjustudier hade vunnit på att ha färre intervjuer och 

istället lagt mer tid på förberedelser och analys på intervjuerna. Vi kände att 

när vi började processa data utifrån de svar vi hade fått från samtliga av våra 
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informanter i vår studie, att vi upplevde en mättnad i svaren. Vi kände att vi 

hade tillräckligt med variation i den empiri vi fått fram för att kunna besvara 

studiens syfte knutet till våra forskningsfrågor. 

Analysen skedde dels under och efter att vi hade renskrivit intervjuerna då vi 

hade det färskt i minnet. Efter att ha bearbetat datan framträdde ett mönster 

där vi kunde kategorisera våra informanters uppfattningar. Vidare läste vi in 

oss på vårt material och fann mönster i våra informanters berättelser. Ett 

resultat brukar bli att man finner ett antal åtskilda uppfattningar eller sätt att 

tänka. Stukát (2011) menar att detta är en mycket tidskrävande metod varför 

antalet informanter blir få. Detta var även något som stämmer med vår studie.  

 

Vi såg en fördel med att vi var två personer som genomförde 

transkriberingarna då det var en hjälp att urskilja fler detaljer i materialet, samt 

att vi kunde diskutera hur svaren förhöll sig till våra forskningsfrågor. Ahrne 

och Svensson (2011) tar upp att analysera handlar om att ordna, sortera och 

kategorisera sitt material för att få svar på de frågor man har formulerat i sitt 

arbete för att på så sätt synliggöra och begreppsliggöra materialet från 

exempelvis en observation eller en intervju. 

 

Rennstam och Wästerfors (2011) skriver att kvalitativt material kallas för rikt. 

Under materialinsamlingen med stöd av Kvales argument bör man försöka 

säkerställa en viss överblickbarhet. Det är inte mängden data som är de viktiga 

i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden, vilket betyder att en 

enda intervju kan ha en avgörande karaktär. När sortering av material blir 

angeläget, är den lättaste vägen genom att bli väl förtrogen med sitt material 

som en analytiker. Man måste läsa material om och om igen och under 

läsningen måste det ordnas och delas upp. När vi analyserade vårt material 

använde vi oss av de sociokulturella begreppen appropriering, mediering, den 

närmaste proximala utvecklingszonen, scaffolding samt begreppet affordance, 

som våra analysglasögon vilket hjälpte oss att avgränsa det vi letade efter i 

materialet. En analys förutsätter även att man på nytt undersöker materialet 

som om man inte kände till det varför vi läste igenom transkriberingarna 

tillsammans flera gånger. Med två personer närvarande vid analysen av 

studien kände vi att vi kunde ta in mer och ha en chans till en större överblick 

över materialet. Vi kunde då ha en mer kritisk blick på varandra genom att ta 

del av och diskutera varandras förförståelse och hur den kunde påverka 

analysen.   

 

Då vi hade spelat in vårt personliga möte via röstmemo på telefonen med  tre 

av våra informanter, hjälpte detta till att försäkra oss om att vi fick med all 

information då vi kunde spola tillbaka för att höra igen. 

 

Ahrne och Svensson (2011 ) skriver om den kvalitativa intervjuns fördelar där 

de spontana analysen under fältarbetet kan ha stor betydelse för den analys 

som växer fram. Intervjuaren ska vara uppmärksam på plötsliga ingivelser och 

aha upplevelser under intervjun. Något som vi såg som stack ut under den 

längsta intervjun som tog nittio minuter, där vi båda närvarade, var hur 

Camilla under flera tillfällen vid intervjun visade oss olika appar på lärplattan. 



 

20 

 

Hon beskrev tydligt och levande hur apparna fungerade och hur hon och 

barnen samspelade genom de olika apparna. Detta gav oss en möjlighet att få 

ut mer under intervjun där hennes demonstrerande av hur hon använde 

lärplattan förstärkte det hon berättade för oss. Vi beskriver vad Camilla säger 

när hon visar en app på lärplattan med ett citat:  

 

Åh titta nu kom det någon! Och käkade upp mackan och så har vi barnet som 

har särskilda behov, första gången hen gjorde den här då backa hen, vad är det 

för färg på ballongen? Röd, röd titta det är hjärta! Och så ska man dra lite på 

ballongen så här, så åker den upp och titta där är en nål i handen och innan 

man har förstått att man ska ta nålen och sen bara hålla kvar den så man inte 

tappar den för det händer ingenting om man tappar den och så har man på lite 

högre ljud så det smäller. 

 

Vi kunde tydligt känna under denna intervju, men även under våra 

telefonintervjuer att vi kom nära våra informanter och att detta var till en 

fördel för de svar vi fick. Ahrne och Svensson (2011) skriver även de om hur 

den kvalitativa forskaren kommer närmare de situationer och miljöer som 

studeras. Vidare menar de att det gäller vare sig man intervjuar, observerar 

med mera och att kontakten blir intensivare mellan forskaren och hans eller 

hennes studieobjekt, än vad som oftast är fallet i kvantitativa forskningsobjekt. 

Att vi kom nära våra informanter genom den personliga kontakten, hjälpte oss 

att trots det låga antalet informanter att mer tydligt kunna fånga just deras 

uppfattningar om fenomenet vi valt att undersöka. Vi kan även trots det låga 

antalet deltagare, visa på att vi kunnat få ut mesta möjliga av de intervjuer vi 

har genomfört just för att vi gett våra informanter god tid att svara, varit 

vänliga och uppmärksamma när de passar med följdfrågor. Ett sätt som vi 

hade genomgående under intervjuerna var att använda informanternas egna 

ord vid följdfrågor. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) visar hur forskaren 

genom och att ställa följdfrågor till informanterna med deras egna ord kan få 

den intervjuade att berätta mer då man tydliggör sitt intresse vilket skapar 

trygghet för informanterna. Stukát (2011) visar på hur intervjuerna formas, 

både efter intervjufrågor men även att forskarens förhållningssätt har stor 

betydelse för vilka svar man kommer att få. 

 

Då vi var intresserade av att fånga begrepp som mediering, scaffolding med 

mera, var det viktigt att fråga våra informanter efter användningen av digitala 

verktyg. Hur våra informanter praktiskt gick tillväga när de använde de 

digitala verktygen i förskolans verksamhet. Detta upplever vi har betydelse för 

de svar vi fått, då våra informanter gavs möjlighet att beskriva i mer levande 

bilder. Eriksson-Zetterquits och Ahrne (2011) skriver att ett sätt att få 

människor att prata mer fritt kan vara genom att skapa associationer i form av 

bilder.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vår studie vilar på de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) 

har arbetat fram för att skydda varje informants integritet och anonymitet. Det 
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finns ett individskyddskrav som är indelat i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Vi har tagit hänsyn till det första kravet 

informationskravet genom att förklara studiens syfte eftersom den som blir 

intervjuad eller svarar på ett frågeformulär har rätt att få veta vårt syfte med 

undersökningen och vilka villkor som gäller för deltagandet. Genom 

samtyckeskravet så har de deltagande rätt att när som helst avbryta intervjun 

när som önskas utan att behöva motivera till det då den är helt frivillig och på 

informantens villkor. Nyttjandekravet behandlar och tydliggör att alla 

insamlade uppgifter och insamlade data ska endast användas i studien och 

inte för kommersiellt bruk, de inspelade och de transkriberade intervjuerna 

raderas och tas bort när vi är klara. Konfidentialitetskravet innebär att det 

insamlade materialet behandlas under sekretess, varken namn, förskolan, eller 

kommun tas upp i studien och de deltagande kommer inte att kunna 

identifieras. Alla våra informanter har tagit del av de forskningsetiska 

principer som studien vilar på. 
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 Metoddiskussion 
Valet av metod för denna studie känns väldigt naturligt att det ska bygga på 

intervjuer. Att fånga ett fenomen tänker vi nås bäst genom att synliggöra 

människors tankar genom att låta dem beskriva sin verklighet. Vi är medvetna 

om att vid analysen inom kvalitativa öppna intervjuer, har vår egen 

förförståelse som består av våra egna tankar, känslor och erfarenheter en stor 

betydelse. Stukát (2011) visar att detta även kan ses som en stor tillgång för 

tolkningen. Vad vi tänker är att vi dock behöver vara medvetna om och 

diskutera vår förförståelse då den kan komma att påverka vår analys i någon 

grad. Det finns en kritik menar Stukát just mot kvalitativa studier som menar 

att metoden är alltför subjektiv och har en låg grad av replikerbarhet. Det 

betyder att resultat beror på den som har gjort tolkningen. Reliabiliteten kan 

ofta vara osäker på grund av det låga antalet av undersökningspersoner som 

kraftigt begränsar möjligheten för generalisering menar Stukát. För vår studie 

fann vi våra informanters öppenhet gentemot oss där de berättade öppet om 

sina tankar, såväl kritiska som positiva, vara till stor nytta för insamlandet av 

data för studien. Därför upplever vi materialet som rikt och det inte känns som 

att antalet deltagare är endast fem.  

 

En viktig aspekt dock som Ahrne och Svensson (2011) tar upp är att man inte 

kan ta för givet att människor gör de som de säger. En av intervjuns svagheter, 

som man måste vara medveten om i vår studie, är att intervjun faktiskt endast 

är ett resultat av det samtal vi har haft med våra studerade pedagoger och att 

vi inte har någon kompletterande metod att stödja intervjusvaren på. 

Informanterna har även en yrkesstolthet och kan vilja presentera sig själv från 

sin bästa sida. Särskilt då fyra av våra informanter svarade på frågorna på sin 

arbetsplats. Ahrne och Svensson kallar en intervjusituation för en 

identitetsskapande arena. Hur vi har bemött våra informanter har också en 

betydelse för vilka svar vi får. Under transkriberingen av intervjuerna 

upptäckte vi att vi var noggranna med att bekräfta våra informanter. Ofta med 

ord som “Ja precis” och “just det”. Detta tänker vi att vi gjorde för att skapa ett 

avslappnat samtalsklimat för att få våra informanter att känna sig bekväma 

under intervjun. Våra personligheter att vara tillmötesgående och önska 

kontakt med människor påverkade också att vi bekräftade våra informanter 

ofta. Vårt förhållningssätt var således inte helt neutralt under intervjuerna. Det 

finns här alltså en påtaglig tendens till intervjuareffekten där vårt 

förhållningssätt kan ha påverkat utfallet av intervjun. Samtidigt upplevde vi 

båda att våra informanter kändes positiva till att prata med oss och gärna 

pratade mer än den bestämda tiden för intervjun. Vi kände att vi hade fått en 

kontakt med våra informanter vilket även kan ha gett oss mer material att 

jobba med. Vårt förhållningssätt kan ses som en romantiker där man vill ha en 

genuin mänsklig interaktion och där man önskar skapa tillit mellan 

intervjuaren och den som intervjuas (Ahrne & Svensson, 2011).  

 



 

23 

 

Den sociokulturella teorin med tillhörande begrepp som mediering, 

appropriering, den närmaste proximala utvecklingszonen och scaffolding samt 

begreppet affordance har varit till en viktig hjälp för oss att gå på djupet i våra 

intervjuer. Det har hjälpt oss att få syn på en mångfald i de svar vi har fått från 

våra informanter. Att vara noggranna med hur vi formar våra frågor till våra 

informanter för att kunna få syn på hur sociokulturella begrepp kommer till liv 

i verksamheten har varit av yttersta vikt för analysen av studien. Hur vi har 

formulerat frågorna till våra informanter har hjälpt oss att få ta del av deras 

tankar om begränsningar, möjligheter och samspel och lärprocesser som 

annars kan vara ett svårfångat fenomen. Fenomenet är mångdimensionellt och 

därför har våra informanter getts god tid att formulera sig. En av våra 

informanter har beskrivit hur man arbetar praktiskt i verksamheten och även 

visat på digitala material som används i verksamheten. Detta har gett oss ett 

förhållandevis rikt material att bygga vår studie på. Följande citat visar på hur 

en dialog mellan oss och informanterna har kunnat se ut och hur vi har 

analyserat vår informanters svar efter vårt teoretiska perspektiv. 

 
Camilla:  

Vi har tänkt att det blir för mycket, utan man gör det här, sen har vi kommit på att 

det är bättre att de får välja,de har sina urval på plattan och de har lärt sig att de 

kan, de vet nu för dom känner igen dom här olika mapparna, och vet liksom om de 

ska måla eller rita, då är det bättre att de får valfrihet att ta upp den mappen se ah! 

Men jag vill göra det där jag vill rita med det där, jag vill ha de där stjärnorna nu, 

det har jag gjort. Bara se att det kommer olika färger, man kan ställa in på olika sätt 

och då blir det så att man inte styr dem för mycket. 

 

Intervjuaren- det lät lite svårt att veta det här just hur mycket man ska 

styra? 

 

Camilla: 

Ah att man styr litegrann, jag tror att det är så att den vuxna håller litegrann i 

taktpinnen och när, det måste alltid finnas någon som håller i taktpinnen och sen så 

ser man att ah! men nu har dom, nu känner de igen det här, då behöver man inte 

stå där med taktpinnen, då har dom anammat takten. 

 

I citatet ovan med Camilla och intervjuaren som ställde en följdfråga, kan vi se 

ett exempel på hur intervjuerna har gått till. Flera begrepp kommer till uttryck 

i Camillas beskrivning av hur man arbetar med det digitala verktyget lärplatta. 

Bland annat kan vi se hur barns agens tas hänsyn till då de får välja. Även den 

proximala utvecklingszonen där Camilla berättar att man inte styr för mycket 

utan har en känslighet för när barnet har ”anammat takten” som Camilla 

uttrycker det. Vi ser även begreppet affordance här då lärplattan erbjuder 

barnen flertalet affords, möjligheter. Affords enligt Norman (2013) kan 

förklaras med hur en person upplever hur ett objekt möjligtvis kan användas. 

 

Trots det låga antalet informanter som deltagit i vår studie, finns det en 

variation hos pedagogerna vad gäller ålder, arbetserfarenhet från förskolan, 

vilken åldersgrupp på barn man arbetar med, vilken del av landet som man 

arbetar i samt erfarenheter och uppfattningar av att arbeta med IKT i 



 

24 

 

förskolan. Skillnaderna hos våra informanter ger på så vis ändå en viss 

variation till studien som är viktig att lyfta fram. Vi tänker att vårt 

förhållningssätt till intervjuerna där vi har skapat ett tryggt samtalsklimat för 

våra informanter, genom att ge dem stort utrymme för att uttrycka sina tankar, 

har påverkat intervjuerna positivt. Detta har hjälpt oss att få ett djup och en 

mättnad i svaren. Detta trots att antalet deltagare var lågt i vår studie. Våra 

breda forskningsfrågor inom ämnet och vårt teoretiska perspektiv och 

intervjufrågorna som vi utgick ifrån, bidrog även till välutvecklade 

beskrivningar av våra informanter och tiden för transkribering och analys blev 

mycket längre än vi hade väntat oss. Därför hade tiden vi hade för denna 

studie knappast räckt till för att göra fler intervjuer av denna grad.  

 

Stukát (2011) framhåller att ambitionen bör vara att resultatet inte endast 

begränsas till att gälla endast sin lilla grupp, utan att man även ska kunna 

generalisera till en större grupp. Detta anser vi kan bli möjligt i och med den 

variation som finns hos våra informanter. Stukát kallar detta för att man gör ett 

stickprov där man väljer ut en del av populationen (som även kan kallas för 

urval) som ska representera helheten. Viktigt då är att man gör stickprovet på 

ett sådant sätt så att man inte riskerar att förlora någon väsentlig del 

information. Ett litet stickprov kan även det ge värdefull information som kan 

spegla den större populationen. Viktigt är då att urvalet är slumpmässigt och 

inte alltså består av personer som man redan känner då de oftast tänker 

likadant som oss själva, eller att vi redan vet hur de tänker kring en viss fråga. 

Våra informanter var helt nya för oss varför vi inte hade någon 

förhandsinformation om deras uppfattningar eller kunskaper inom fenomenet 

som vi önskade att undersöka. Stukát skriver om när det gäller 

intervjuundersökningar där man avser att tränga riktigt djupt in i varje 

persons tänkande eller uppfattning, påverkar detta antalet deltagare i studien 

kraftigt. Såväl transkriberingarna som de upprepade genomläsningarna av 

materialet inklusive jämförelser av intervjuerna är oerhört tidskrävande. Det 

tog även för oss lång tid att transkribera och analysera de förhållandevis långa 

intervjuerna. Alltför många intervjuer riskerar att analysen blir alltför ytlig och 

att man då kommerifrån sin idé med arbetet skriver Stukát. Vidare skriver 

författaren att tanken med kvalitativa intervjuer är att försöka att upptäcka 

okända mönster och sätt att resonera vilket gör att arbetet med den djupare 

granskningen kräver lång tid. Att ange antal personer för en kvalitativt 

inriktad studie är alltså mycket svårt. Stukát menar att man måste försöka att 

uppskatta arbetsinsatsen, intervjutid, transkribering, analys och sätta allt i 

relation till uppsatsens omfattning. 
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 Resultat 
I denna del kommer vi att redovisa för resultatet av intervjuerna knutet till 

studiens syfte och forskningsfrågor. En sammanfattad bild av resultatet 

kommer även att tydliggöras. Vi har även kategoriserat vårt resultat utefter de 

mönster vi har sett i vår analys. Dessa kategorier går under rubrikerna: Vilka 

är digitala verktygs användningsområde i förskolan, Begränsningar och 

Samspel och lärprocesser. 

 

Vilka är digitala verktygs användningsområde i förskolan  

Våra informanter berättar att digitala verktyg är ett komplement till övrig 

verksamhet. Ord som lagom är bäst användes av två av pedagogerna och 

samtliga pedagoger betonade att IKT aldrig fick ersätta annan verksamhet men 

att bygga pussel till exempel kunde göras både på lärplatta och med ett vanligt 

pussel. Flera av våra informanter lyfte att barn redan i yngre åldrar besitter 

mycket kunskap om digital teknik och att pedagogerna ska hjälpa barnen att 

fylla på deras kunskaper. Barns förkunskaper inom teknik var viktiga att 

bygga vidare på menade flera av våra informanter.  
 

Ingela: 

Inget får förta det ena eller andra det är lika viktigt, det är nog så viktigt att man 

använder målarfärg och sådär. Jag ser det bara som ett komplement. 

 

Camilla: 

Det är väl för att de har en hemma de har äldre syskon som de sitter och tittar på. 

 

Maja: 

Det behövs även det gamla traditionella. 

Lärplatta  

Våra informanter lyfter främst fram det digitala verktyget lärplatta eftersom de 

anser att lärplattan har flest användningsområden i förskolans verksamhet. 

Samtliga pedagoger i studien uppfattar lärplattan som ett bra verktyg att 

arbeta med som ger samspel, lärande och variation. Samtliga av våra 

informanter lyfter att barnen lär genom samspel med andra. Av våra 

informanters berättelser kan vi även se att de anser att lärplattan bör användas 

lagom mycket och på ”rätt” sätt. Det är viktigt hur lärplattan används och att 

den ska ha ett pedagogiskt syfte i verksamheten. Två av pedagogerna i studien 

uttrycker: 

 
Camilla: 

Sen är det inte säkert att vi kan ta tillvara alla dom här möjligheterna, det tror jag är 

en omöjlighet, det går inte utan man får liksom tänka efter vad kan vi göra? Vad 

kan vi göra på vår förskola? För vår grupp och för våra barn? Som är överskådligt 

för oss, och som vi kan greppa över som vi kan implementera i vår avdelning, eller 

med vår barngrupp. 
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Maja: 

Ehh sen kanske dem inte pratar så mycket men dem är med i spelets gång vad det 

är som komma skall och är det så att den som spelar inte kan så är det ofta nån där 

och hjälper och visar sådär. 

 

Samtliga av våra informanter uttrycker att de är viktigt att skapa mening med 

lärplattan, att barnen bland annat inte ska sitta själva med den som en form av 

“barnvakt” utan att de ska få ut något av stunden som de sitter med lärplattan. 

Ofta tillsammans med en kamrat var vanligt enligt våra informanter. Tre av 

våra informanter uttrycker: 

 
Pernilla och Anna: 

Man få se till att ipaden med spel inte blir en barnvakt. Barnen kan ibland fastna 

vid paddan och helt plötsligt har de suttit vid den länge medan vi pedagoger har 

bytt blöjor och tagit fram mellanmål och liknande. 

 

Camilla: 

Jag tror att det är förödande för ett barn att säga att här (lyfter upp plattan) har du 

plattan sätt dig i soffan hejdå (skrattar), då kan det bli ensamt. 

Kanon/projektor 

Andra användningsområden med digitala verktyg är kanonen som fyra av 

pedagogerna i denna studie använder för att se på filmer och sagor man har 

skapat tillsammans med barnen genom lärplattan. Barnen samspelar genom 

att skapa till exempel sagor tillsammans som bearbetas via digitala verktyg. 

Samtliga av våra informanter belyser att de digitala verktygen har gett dem 

nya sätt att kommunicera på. Resultatet i denna studie på att det är när barnen 

är i interaktion med varandra via digitala verktyg som det föds samtal och 

samarbete, barnen är duktiga på att hjälpa varandra menar våra informanter. 

Det är våra informanter som har valt ut program till barnen som skapar 

samarbete men det är också utifrån barnens intressen. Tre av våra informanter 

uttrycker: 
     

Ingela: 

Det är ju att det ehum (harklar sig) att man har ett samspel, det är ju jätteviktigt, det 

ska vara ett samspel antingen med pedagoger eller andra barn, så att man har ett 

utbyte emellan, det är ju jätteviktigt. 

 

Pernilla och Anna: 

Vi gjorde två filmer hösten 2015. Den ena gjorde vi pedagoger i appen imovie så 

den känner vi oss bekväm med då vi fått gå utbildning i. Den andra filmen gjorde 

barnen i en grupp med 3 barn plus en pedagog där barnen fick ta bilder från en bok 

utan text med hjälp av ipaden och sedan fick de själva prata in en text till bilderna. 

 

Begränsningar 

Samtliga av våra informanter är medvetna om de digitala verktygens betydelse 

i samhället idag. Barnen föds in i teknikvärlden och verktygen är något som 

alla bör lära sig att använda som ett komplement uttrycker flera av våra 
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informanter. Lärplattan används allt mer i förskolans verksamhet, som ett 

komplement till den traditionella undervisningen. Flera av pedagogerna i 

denna studie påpekar att det aldrig går att ersätta den traditionella 

förskoleverksamheten med till exempel en lärplatta. Fyra av våra informanter 

uttrycker: 
     

Maja: 

Dagens teknik om man tänker som vi sa, prata om här på jobbet för några dagar. 

Sedan asså som jag började jobba för 25-26 år sen, och även min kollega det ser helt 

olika ut med sånna här tekniska apparater, eller asså det är ju båda hjälpmedel. 

     

Pernilla och Anna: 

Det är mycket som förskolechefen vill att vi ska arbeta med men som vi inte får 

information eller utbildning om. 

     

Ingela: 

Sedan är det givetvis att man får utbildning, att man får gå olika kurser, det bästa är 

givetvis om hela arbetslaget går samma kurs. 

 

Det är ändå viktigt att implementera IKT i barns vardag menar våra 

informanter då barn har med sig förkunskaper hemifrån om hur digitala 

verktyg fungerar, eller saknar digital teknik i hemmet. Två av våra informanter 

talar om att digitala verktyg är något som kommer att följa barnen genom 

skolan och livet varför de även bör finnas i förskolan. 

 

Flera av våra informanter ser lärplattan som ett uppslagsverktyg. Barn som får 

arbeta med IKT i förskolan och skolan får en möjlighet till att förstå samhället 

och därmed kan de påverka och förändra genom att förstå samhället genom 

tekniken, menar våra informanter. Tre av våra informanter berättar: 
     

Pernilla och Anna: 

Risken är ju att man går miste om en del av samhällsutvecklingen om man inte 

arbetar med media och IKT. 

 

Maja:  

Hela tiden ny teknik som som kommer och det blir framåt och man kan asså som 

nu vi har om ser utvecklingsmöjligheter nu har vi fått precis fått ganska nyligen satt 

upp en väggtv på väggen. 

 

Andra begränsningar som flera av våra informanter pratade om var tiden och 

innehållet i lärplattan, det är viktigt att veta vad som finns i lärplattan 

uttryckte våra informanter. En annan pedagog i vår studie berättar att de ser 

över innehållet för att veta vad barnen gör, men det tar tid att prova på och 

testa materialet innan man ger det till barnen. Tiden ska under dagen räcka till 

flera olika delar vilket kan utgöra ett hinder för att som pedagog hitta tid till 

att sitta tillsammans med barn vid lärplattan. Två av våra informanter berättar: 

 
Pernilla och Anna: 
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Tid till att kunna arbeta och testa och leta igenom spel, program och liknande. Låt 

pedagogerna få en egen iPad. I dagsläget finns två stycken på vår förskola och båda 

används av både barn och pedagoger. 

 

Det tar tid att jobba in sig i nytt material oavsett hur ens kunskapsbank 

tidigare ser ut. Utifrån det samhälle vi lever i idag sker det ständigt 

förbättringar och förändringar med den nya teknologin. Flera av våra 

informanter talar om hur de ser på sin tekniska kompetens. Bland annat 

uttryckte en av våra informanter att hens ålder påverkade hens förmåga att 

lära sig ny teknik. 
     

Camilla: 

Känner du dig som pedagog bekväm med att jobba med IKT (läser på 

frågeformulär) litegrann både och kan jag tänka, jag kan känna, att personligt för 

egen del jag skulle vilja vara tjugo år yngre (skrattar) jag skulle vilja vara tjugo år 

yngre lite snabbare och kvickare och så där. 

     

Camilla fortsätter: 

Om man pratar om det här med immigranter och emmigranter och eh det här 

barnen föds in i den här digitala teknikvärlden nu, jag menar det är så självklart, 

det är så naturligt för dem. Det sker så häftiga förändringar, saker ersätts med nya 

saker som är mer uppdaterat och det kommer så mycket ny teknik hela tiden. Man 

hinner inte riktigt med i utvecklingen och behöver tänka om. 

Begränsa materialet 

Att ha ett begränsat material och inte byta appar alltför ofta på lärplattan kan 

göra att det blir lagom mycket berättar pedagogerna i vår studie. Det blir 

lagom för barnen att välja på för att barnen ska ges möjlighet att kunna 

koncentrera sig på en sak i taget. Två av våra informanter berättar: 
     

Ingela: 

Ja och sen är det ju det här med internet hur vad har vi för program vissa jobbar till 

exempel med att skapa Qr- koder i vissa program då hamnar du inte på Youtube. 

 

Camilla: 

I och med att vi inte byter så ofta program är det ju ett lagomt intresse kan man ju 

som säga det kan ju locka lika mycket till att sitta och måla som med iPad. 

 

Samspel och lärprocesser 

Resultatet visar på att förskolorna där våra informanter arbetar, är digitala 

verktyg som lärplattan en integrerad del av verksamheten. Lärplattan används 

dels av barn och pedagoger tillsammans för att söka information om ett ämne 

som barnen är intresserade av och pedagogerna i vår studie är lyhörda för 

barnens önskemål. Fyra av våra informanter berättar: 
     

Camilla: 

Det är en del av verksamheten, den finns ju framme, den är inte undanstoppad i 

något skåp, den finns ju där på hyllan där barnen kan nå. 

 
Pernilla och Anna: 
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Vi laddar ju hem spel och program efter det som barnen visar intresse för och som 

de tycker om. 

 
Ingela: 

Vi använder den som ett uppslagsverktyg många gånger också, hur växer bananer, 

hur växer dem då? Hur ser plantan ut, är det ett träd? Eller ett blad? Då går vi ut 

det är ju vi som söker. 

 

Genom lärplattan söker våra pedagoger i vår studie tillsammans med barnen 

efter information om ett ämne som barnen är intresserade av. Barnen får 

stöttning i sitt sökande efter svar på sina frågor genom pedagogerna som sitter 

med dem vid lärplattan och söker. Två av våra informanter uttrycker: 

 
Pernilla och Anna: 

Barnen tycker mest det är roligt när de får välja spel själva och spela på paddan. De 

tycker även att det är intressant när vi pedagoger tar reda på saker tillsammans 

med barnen. 

 

Samtliga av våra informanter uppfattar lärplattan som ett bra verktyg att 

arbeta med både enskilt och tillsammans med barnen. En av våra pedagoger i 

studien uttrycker att barn kan mycket mer än vad man tror. 

 

Flera av våra informanter tar upp att barn behöver stöttning när de sitter vid 

datorn. De uttrycker bland annat att lärplattan inte ska vara en barnvakt och 

att man inte bör sätta barn ensamma vid lärplattan. Det är istället hela tiden 

samspelet som betonas. Samspelet mellan barnen eller med pedagoger och 

barn. En av våra informanter berättar: 

 
Camilla:  

Det måste gå hand i hand samspelet (paus) det det här att man får en dialog, man 

kan fråga barnen hur ska vi göra? hur gör man med det här spelet? 

 

Samtliga av våra informanter i studien lyfter att man bör vara nyfiken och 

lyhörd och utgå från barnens intressen, det barnen tycker är roligt, och låta 

dem vara delaktiga vilket de menar är betydelsefullt för barns lärprocesser. 

Två av våra informanter berättar: 
     

Pernilla och Anna: 

Nya saker är ju oftast spännande saker, vilket i sin tur blir roligt och när det är 

roligt så lär barnen. 

 

Det framkommer av en pedagog i studien att barnen försöker nå mål genom 

att trycka på lärplattan tills de når dit dem vill och att barnen sitter 

tillsammans med annat/andra barn vid lärplattan och samarbetar med 

varandra i olika spel. En av våra  informanter berättar: 
     

Ingela: 

Barn är orädda och trycker på lärplattan tills de når sitt mål. 
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Delaktighet och pedagogers samspel 

Våra informanters berättelser visar på att samspelet kring lärplattan som de 

arbetar mycket med i förskolan ger ett samspel där alla barn oavsett ålder kan 

vara delaktiga på sin nivå. Apparna på lärplattan finns anpassade för yngre 

och äldre barn. Barnen sitter tillsammans vid lärplattan och samarbetar med 

varandra i olika spel. Med de yngre barnen sitter pedagogerna mer 

tillsammans med barnen vid olika spel på lärplattan men är noga med att inte 

styra för mycket. Tre av våra informanter berättar: 
     

Pernilla och Anna: 

Barnen är ju alltid delaktiga i förskolans verksamhet tycker vi. Inflytande är ju en 

stor del av våra styrdokument. Utan att uppmärksamma vad barnen tycker om och 

intresserar sig för och utan att fråga dem blir det ett odemokratiskt samhälle med 

ett slags maktspel. 

 

Camilla: 

Man styr litegrann, att man håller, jag tror att det är så att den vuxna håller 

litegrann i taktpinnen och när, det måste alltid finnas någon som håller i taktpinnen 

och sen så ser man att ah! Nu har dom, nu känner de igen det här, då behöver man 

inte stå där med taktpinnen, då har dom anammat takten. 

 

Flera av pedagogerna i vår studie berättar att de stöttar barnen att fotografera 

med digitalkameran, skapa sagor och filmer via lärplattan och hur de sitter 

tillsammans med särskilt de yngre barnen vid olika spel på lärplattan. 

Pedagogerna i vår studie är samtidigt noga med att inte styra för mycket. 

Vidare ser våra pedagoger i studien hur barn lär sig genom att undersöka och 

trycka på olika funktioner på de digitala verktygen, och våra pedagoger i 

studien visar på tilltro till barns förmåga att utforska och lära sig hur de olika 

funktionerna på till exempel lärplattan fungerar. 

 

 Apparna på lärplattan är valda av våra pedagoger i studien efter att de ska 

skapa samarbete och barnen sitter tillsammans med varandra eller med 

pedagog och stöttar varandra. En av våra informanter, Maja uttryckte 

tvärtemot vad våra andra informanter uttryckte att de yngre barnen inte direkt 

var delaktiga förutom när pedagogerna valde spel på lärplattan. Vår informant 

Maja menade istället att barnen lär sig på vägen.     
    

Ingela säger istället: 

Man upptäcker att de kan så mycket mer än vad man tror. 

 

Tre av våra informanterna berättar om att det via det digitala verktyget 

lärplatta kan skapas en dialog med barnen om vad som sker på lärplattan: 

 
Camilla: 

Det här med att man får en dialog, man kan fråga barnen hur ska vi göra? Hur gör 

man med det här spelet? 

 

Pernilla och Anna: 
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Barnen lär sig snabbt att använda nya saker. Och särskilt iPaden så lär sig barnen 

både själva logiken i hur saker fungerar. Både hur man går vidare i spelet och hur 

olika funktioner fungerar. 

 

Meningsskapande med hjälp av digitala verktyg 

Fyra av våra informanter lyfter att samspel och dialog är viktigt för barn i 

förskolan. De erbjuder barn spel och program som ger barnen möjlighet till 

dialog och samspel. 

 
Ingela: 

Det är viktigt vilken barnsyn man har, hur man ser på barnen och bemöter och 

utmanar dem samt låter dem utforska i ett sammanhang tillsammans med 

pedagoger och andra barn, så att man får en dialog och utveckling i användandet 

av IKT. 

 
Camilla: 

Och när man sitter med, med om man då har spel som jag inte är så intresserad av, 

av som som att sitta och bygga legobilar på plattan, jag tycker det är roligare att 

sitta och bygga såhär med händerna, men de här småkillarna i tre års åldern dom är 

så snabba och just att man kan fråga hur gör du nu då? Så man får den här dialogen 

med barnet som kan få vara duktig. 

Roligt och varierande 

Framförallt lyfter våra informanter att det ska vara roligt för barnen att arbeta 

med digitala verktyg och att när det är roligt för barnen blir det även ett 

lärande. Tre av våra informanters svar tyder på att även pedagogerna tycker 

att det är roligt och givande att arbeta med digitala verktyg: 

 
Ingela: 

Det kan man ju se att när vi först skaffade det så var det en lekprocess för både 

vuxna och barn. 

 

Pernilla och Anna: 

Barnen gillar våra olika digitala verktyg och när barnen har roligt lär de också. 

 

Barns nyfikenhet och utforskande nämner samtliga informanter som viktiga 

ingredienser för att ett lärande ska ske via digitala verktyg. En av våra 

informanter uttrycker: 

 
Camilla: 

På ett roligt sätt att införliva i barnen det här nu ska vi gå ut och leta efter skatter, 

nu ska vi göra en karta nu ska vi titta på naturen, hur det ser ut ute eller att man 

gör ett memory på hösten, nu ska vi fota nu ska vi göra ett memory eh med 

höstsaker, man går ut och fotar höstäpplen och blommor som håller på och vissnar 

och färger på löven, så gör man ett memory utav det. 

 

Arbetet med IKT integreras med traditionella material i förskolan som att rita, 

tillverka figurer av av estetiskt material som bakgrunder och figurer till 

barnens filmer i lärplattan. En av våra informanter uttrycker: 
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Maja: 

Just med att få prova på många olika dimensioner i lärandet sådär tänker jag, sådär 

för jag tänker sådär att det är inte bara, det där att man ska ta det utesluta det ena 

med det andra, man kan inte sitta och titta på skogen i paddan på en skog istället 

för att gå till skogen. 

Inkluderande 

Ett annat perspektiv på samspel och lärande som flera av våra informanter 

lyfter är hur digitala verktyg skapar ett inkluderande. Barns intresseområden 

kan skilja sig från spindlar till sport visar informanternas svar. En informant 

berättar om hur ett barns ishockeyintresse ledde till ett undersökande av olika 

lags logotyper och hur det digitala verktyget lärplatta kunde vara en viktig del 

av barnens utforskande: 

 
Maja: 

Det kan ju utvecklas i det oändliga. 

 

Två av våra informanter berättar om barn med särskilda behov som till 

exempel kan ha koncentrationssvårigheter och har svårt att fokusera på 

lärande i traditionella former eller i lek med andra barn. Barn kan ha lättare för 

att hitta ett fokus via lärplattan om möjligheten att kunna dra sig undan och 

använda sig av hörlurar finns, vilket också är viktigt för barn med 

koncentrationssvårigheter berättar de två informanterna. En annan aspekt av 

inkluderande är för barn med annat modersmål än svenska. Våra 

informanterna berättar att de via lärplattan kan samspela med barn genom att 

hitta material på barnens hemspråk. 

 

I resultatet kan vi se att två av våra informanter ser en klar fördel i att använda 

sig av digitala verktyg för barn med särskilda behov och barn med annat 

modersmål än svenska. 

 
Ingela berättar: 

Sen är det ju också tycker jag väldigt bra för de här barnen som är i behov av 

särskilt stöd även att du kan ta in för barn ska ju använda om du har flerspråkiga 

barn att de kan även få, det är svårt för oss att prata med ja till exempel ett annat 

språk arabiska, eller något det behärskar vi ju inte men eller sånger eller sagor det 

kan vi ju använda iPad så att de också kan ha sitt modersmål. 

Digitala verktyg och de didaktiska frågorna 

Pedagogerna berättar att de har tydliga mål med sitt arbete med digitala 

verktyg. De integrerar arbetet med digitala verktyg till exempel i sina 

temaarbeten. Två av våra informanter uttrycker: 

 
Ingela: 

Sedan är det ju när man arbetar med IKT är det ju först och främst viktigt vad är det 

vi vill göra? för det finns miljarder appar att hämta. 

 

Camilla: 
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De didaktiska frågorna är de som är avgörande också men i första hand att du som 

person ska tycka att det här är något som är bra och sen det här didaktiska 

frågorna, för då blir de intressant för barnen också. 

Barns agens 

Flera av våra informanter visar på hur barn via digitala verktyg får möjlighet 

att vara aktiva i sitt eget lärande. Till exempel får barnen vara med och spela in 

ljud, agera och berätta framför kamera, ta egna bilder (med stöd av pedagoger 

vid behov). Pedagogerna låter lärplattan ligga framme och barnen kan själva 

välja när de vill använda sig av den. Pedagogerna har valt ut särskilda appar 

efter barnens ålder och intressen har barnen möjlighet att själva välja mellan 

flertalet appar när de arbetar med lärplattan berättar våra informanter. 

Pedagogerna i vår studie beskriver hur barnen lär sig olika spel genom att 

trycka och dra på lärplattan. Lärplattan svarar på barnets agerande och ger på 

så sätt en interaktion mellan den digitala designen och barnet. En informant 

berättar: 

 
Camilla: 

Dom får välja. Man, det går ju liksom inte att man, du nu måste du trycka på den 

bubblan, på den bubblan, den, utan man får dra, lära sig att dra själv och så 

upptäcker de att de händer någonting, åh! 

 

Våra informanter berättar även om att när barnen spelar tillsammans föds 

samtal och samarbete. Även om barnen inte direkt pratar med varandra hela 

tiden, finns det ändå ett samspel. Två av våra informanter uttrycker: 

 
Maja: 

Sen kanske dem inte pratar så mycket, men dem är med i spelets gång vad det är 

som komma skall och är det så att den som spelar inte kan så är det ofta någon där 

och hjälper och visar sådär. 

     

Ingela: 

Visst sitter dem också själv, det gör dem, och då sitter dem ju eller själv, de sitter ju 

alltid med några kompisar bredvid för de behöver ha stötthjälp av varann, tu vi har 

valt såna program som skapar samarbete. 

Samtal och möten kring lärplattan 

Möjligheterna med lärplatta i förskolan är många anser våra informanter. Det 

skapar en mötesplats för barnen då barnen ofta samlas kring lärplattan. Barnen 

spelar spel, samtalar och hjälper varandra att komma vidare i spelen, barnen 

lär av varandra menar informanterna. Lärplattan ger möjlighet till reflektion, 

diskussion och möten mellan barn och pedagog. Det händer någonting direkt 

på lärplattan som skapar reaktioner hos barn och pedagoger. Lärplattans 

interaktivitet ger en kommunikation tillbaka till barn och pedagoger. Två av 

våra informanter berättar: 
     

Camilla: 

Så kommer man tillbaka så ser man att vänta nu, det där satte jag inte på åt dig, så 

sitter lilla V två år där liksom, då har han kommit på att att det där var väl inget 
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roligt, jag vill ju faktiskt göra det här och så har han satt på någonting, liksom man 

blir så här, det tycker jag, det tycker jag är respons också, att att man ser att den där 

ungen har valt någonting, har kommit på liksom att byta själv, det är det är en bra 

respons eget initiativ. 

     

Maja: 

Ofta är det ju så här att det är en som spelar men det är ju ofta två tre fyra stycken 

som sitter runt och tittar. Vi sitter även med barnen och även samspelet mellan 

barnen tänkte jag på. 

 

Sammanfattning av resultat 

Våra informanter lyfter främst fram det digitala verktyget lärplatta men även 

kanon. Lärplattan anser våra informanter har flest användningsområden i 

förskolans verksamhet. Våra informanter menar dock att man ska alltid ha ett 

pedagogiskt syfte med att arbeta med samtliga digitala verktyg i förskolan. 

Lärplattan används dels av barn och pedagoger i studien tillsammans för att 

söka information om ett ämne som barnen är intresserade av.  Lärandet menar 

våra informanter ska vara roligt och lustfyllt. Lärplattan ger ett utforskande 

och det finns en stor variation, men det är även lätt att hamna fel varför 

flygplansläget är ofta aktiverat. Det tar även tid att jobba in sig i nytt material 

påpekar våra informanter. Tid kan ses som en begränsning även för att 

pedagogerna behöver hitta tid till att sitta tillsammans med barn vid lärplattan 

och förskolans vardag är fylld med mycket annat som ska hinnas med berättar 

våra informanter. 

 

Via lärplattan skapas ett samspel med barn genom att hitta material som 

passar barn med till exempel särskilda behov eller med ett annat modersmål 

än svenska. Även i temaarbeten, dokumentation, genom bilder, skapande av 

filmer och sagor sker det ett samspel via digitala verktyg. Oavsett ålder kan 

alla vara delaktiga på sin egna nivå menar våra informanter. Pedagogerna i vår 

studie väljer program och appar som ska stimulera samspel mellan barnen då 

de menar att samspel och lärande tydligt hänger ihop. Barnen hjälper varandra 

vid spelen och pedagogerna har även upptäckt barns kompetenser. 

Pedagogerna är nyfikna och lyhörda för barnens intressen och barnen blir 

delaktiga när man arbetar med digitala verktyg berättade pedagogerna i vår 

studie. Pedagogerna som deltog i studien har anpassat apparna efter barnens 

ålder och är noga med att inte styra för mycket utan låter barnen leka sig fram, 

barns egen aktivitet till hur ett spel fungerar på till exempel lärplattan. Att det 

ska vara roligt för att ett lärande ska ske när man arbetar med digitala verktyg 

är man överens om. Även barns nyfikenhet, utforskande, samt den variation 

som digitala verktyg kan ge till traditionellt arbete i förskolan ses som viktiga 

för barns lärprocesser anser pedagogerna i vår studie. Att ha mål med sitt 

arbete med IKT i förskolan och använda sig av de didaktiska frågorna ger en 

tydlighet lyfter flera av våra informanter. 
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 Diskussion  
I detta kapitel presenteras en diskussion där vi visar på vår tolkning av 

studiens resultat knutet till tidigare forskning, för att kunna besvara studiens 

syfte. En slutsats och förslag till vidare forskning presenteras här också. 

 

Förskolan som en kulturell arena i en ny digitaliserad 
värld 

I ett sociokulturellt perspektiv ses människan som delaktig i och skapandet av 

en kultur (Säljö, 2012). En förskoleverksamhet kan ses som en kulturell arena 

där barn och pedagoger möts och deltar i gemensamma lärprocesser. Barnen 

kommer till förskolan med erfarenheter som är viktiga för pedagoger att bygga 

vidare på säger samtliga av våra informanter. De flesta barn lever idag på 

många sätt integrerade i ett högteknologiskt samhälle där digitala verktyg är 

en naturlig del av deras vardag menar Alexandersson, Linderoth och Lindö 

(2001). Att få använda sig av digitala verktyg i förskolan är en del av barns 

utveckling och förståelse för den kultur vi lever i och som delaktiga i 

samhället. Medvetandet formas med den kultur och det samhälle vi lever i och 

via digitala verktyg sker sociala och kommunikativa aktiviteter med andra 

människor menar Alexandersson et al. (2001). Pedagogerna i vår studie pratar 

även dem om hur barn ska vara delaktiga i förskolan samt i 

samhällsutvecklingen och att den tekniska utvecklingen är en del av samhället.  

 

Digitala klyftor som en begränsning i förskolan  

Flera av pedagogerna i vår studie tog upp att det inte alltid fick tillräcklig 

utbildning i förhållande till de krav eller förväntningar som finns med att 

arbeta med IKT i förskolan vilket upplevdes som ett hinder för att kunna möta 

barns förkunskaper. Vi tänker att det kan vara lätt att tänka att vara delaktig i 

samhällsutvecklingen endast handlar om barnens rätt till att få använda sig av 

IKT i förskolan. Det måste även vara lika viktigt att pedagoger får rätt 

utbildning inom IKT för att kunna följa med i utvecklingen och stötta barns 

användande av digitala verktyg. Detta anser vi kan vara ett stort hinder för 

integreringen av IKT i förskolan. En avgörande aspekt för hur väl IKT kommer 

att användas som ett verktyg för samspel och lärprocesser i förskolan är 

pedagogers attityder och kunskaper inom IKT lyfter även Forsling (2011). 

Resultatet i vår studie visar hur våra informanter tillhör både generationen 

som kan ses som ”digital natives” (uppvuxen med digital teknik) och den 

andra generationen ”digital immigrants” (kunskaper senare i livet). Det kan 

medföra att det kan bli svårt att möta digitala natives (Zevenbergen, 2007). 

Zevenbergen menar att det kan leda till att det skapas digitala klyftor mellan 

barn och pedagoger i förskolan. Vissa av pedagogerna i vår studie hade 

farhågor om bland annat sin ålder, brist på utbildning inom IKT och tid att 

utveckla sitt kunnande. Tidsbristen och bristen på utbildning var även det som 
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pedagogerna i vår studie tog upp som större begränsningar. Forsling (2011) 

beskriver även hon hur hennes generation inte valt att ingå i den nya digitala 

tekniken utan trivs bra som det är, vilket kanske beror på okunskap eller 

åldern.  

 

Vilka artefakter som finns i förskolan kommer att påverka barns samspel och 

lärprocesser, men det är även av vikt hur pedagogerna uppfattar artefakterna. 

Hur pedagogerna kommer att uppfatta artefakterna ligger inte endast hos 

dem. Det nämns av flera pedagoger i vår studie att de inte får tillräcklig 

utbildning inom IKT eller att inte finns tillräckligt med tid för att sätta sig in i 

hur olika program fungerar, kan också påverka hur de kommer att uppfatta 

artefakterna. Våra informanter talar mycket om vikten av traditionellt arbete i 

förskolan att hålla fast vid ett traditionellt arbetssätt i förskolan kan innebära 

att det kan ta längre tid för digitala verktyg att integreras i förskolan tänker vi. 

Om man dessutom håller fast i ett traditionellt arbetssätt i förskolan kommer 

det att ta längre tid för digitala verktyg att integreras i förskolan. Shaffer (2008) 

skriver att den digitala tekniken ger nyskapande och kreativt tänkande. 

Pedagogerna i vår studie måste vara öppna för att använda sig av den nya 

tekniken tänker vi. Vygotskijs teori (Säljö, 2012) om hur artefakter hjälper till 

att mediera världen, det vill säga hur ett verktyg förklarar omvärlden, och hur 

människan blir delaktig i en kultur genom att appropriera, tillgodogöra sig, 

kunskaper och färdigheter är väl användbart i dagens samhälle där digitala 

verktyg har blivit vår tids artefakter. Pedagogerna i vår studie behöver också 

tid för att mediera det digitala verktygens användningsområden i förskolan då 

det är i många fall helt nya artefakter för flera av dem och att det ständigt 

utvecklas och förändras som flertalet av våra informanterna uttrycker. 

 

Samspel ger gemensamma lärprocesser för barn och 
pedagoger 

Begreppen inom den sociokulturella teorin går hand i hand med varandra och 

det går inte att utesluta något av begreppen. Pedagogernas berättelse i vår 

studie visar hur begreppen får betydelse i den pedagogiska praktiken. 

Pedagogerna i denna studie visar på hur det i förskolan inte handlar om ett 

specifikt lärande utan om mer lärprocesser. En lärprocess som pedagogerna i 

vår studie beskriver är hur de går in i barns värld och nyfiket försöker ta del av 

deras kunskaper. En av pedagogerna i vår studie berättade om sin fascination 

över hur snabba pojkarna i tre års åldern var på att spela på lärplattan och hur 

hen fick en dialog med dem genom att närma sig dem med nyfikenhet. Genom 

att hen var intresserad av hur barnen gjorde i spelet på lärplattan som hen själv 

inte visste hur det fungerade, fick barnet agera som stöttning för pedagogen 

istället och leda pedagogen vidare i hens lärprocess. Detta kan utveckla barns 

förståelse och då fungera som en mediering, tänker vi. Som Säljö (2012) 

beskriver att tänkande, språk och agerande hör ihop. Barnet som får förklara 

vad det gör på lärplattan medierar både sin egen förståelse (genom dialogen 

med pedagogen) för vad hen gör, och skapar scaffoldings för pedagogen i vår 

studie som kan appropriera barnets kunskaper om spelet på lärplattan. Barnen 

i studien ses även som kompetenta där pedagogerna i studien uttrycker en 
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förundran och respekt för hur fort barnen lär sig hur de olika funktionerna 

fungerar i de digitala verktygen. I sociokulturell teori är barns delaktighet och 

eget agerande av stor vikt för att ett lärande ska ske menar Säljö (2012).  

 

Säljös (2012) beskrivning av begreppet scaffolding inom ramen för 

utvecklingszonen, visar hur barnet approprierar kunskaper som den andre 

personen har. Han menar att när den mer kunnige till exempel pedagogen i 

vår studie ser att barnet mer och mer behärskar en färdighet ger hen barnet 

mindre stöd för att till slut upphöra med stödet helt. Vi kan även se detta i 

resultatet hur pedagogerna i vår studie stöttar barnen att fotografera med 

digitalkameran, skapa sagor och filmer via lärplattan och hur de sitter 

tillsammans med barnen vid olika spel på lärplattan. Man är samtidigt noga 

med att inte styra för mycket. Den närmaste proximala utvecklingszonen är 

användbar för att förstå den viktiga process där en pedagog eller mer kunnig 

kamrat kan vägleda barnet in i hur man använder ett kulturellt redskap. 

Viktigt i denna process menar Säljö är att den mer kunnige inte tar över hela 

ansvaret för att lösa ett problem, utan skapar utrymme för den lärande att själv 

ta sig ann utmaningarna och komma vidare i sin lärandeprocess (Säljö). 

 

Pedagogerna i vår studie uttrycker att samspelet har en viktig betydelse i 

arbetet med digitala verktyg i förskolan. Samspelet leder till dialoger mellan 

barn och pedagoger samt mellan barnen. Det gemensamma utforskande som 

pedagogerna i studien beskriver, kan leda till lärprocesser och nya kunskaper 

för både pedagoger och barn. Även Forsling (2011) beskriver att det går att 

hitta ett tydligt samspel mellan pedagog och barn i arbetet med de digitala 

verktygen. Resultatet visar på att de digitala verktygen inte endast ses som ett 

verktyg av pedagogerna i vår studie, utan att det skapas en mening med hjälp 

av verktyget av pedagoger och barn tillsammans. Pedagogerna i vår studie 

berättade om hur man skapade ett memory i lärplattan av höstsaker som 

barnen hade samlat. Även Säljö (2012) visar hur vi alltid står i relation till 

andra människor. Det är genom upplevelser och erfarenheter tillsammans med 

andra människor som man också lär sig nya saker, vilket även framkommer i 

resultatet att barnen inspireras och lär av varandra. För att medieringen ska 

ske via digitala verktyg är det viktigt att verktygen används i ett socialt 

sammanhang skriver Säljö. Vidare menar författaren att kunskap inte är något 

som överförs mellan människor utan är istället något som vi deltar i, något 

som är centralt i den sociokulturella teorin. Klerfelt (2007) belyser också att 

samspel och kommunikation har en påverkan på barns utveckling. Även 

pedagogerna i denna studie visar på hur man samspelar kring lärplattan där 

barnen sitter tillsammans och samarbetar med varandra i olika spel och barnen 

stöttar varandra. Det går tydligt att se hur pedagogerna ser betydelsen av att 

barnen har stöttning av kamrater eller pedagoger för att komma vidare i sin 

lärprocess. Samtidigt är det en fin balans mellan att inte styra för mycket utan 

att låta barn utforska och upptäcka genom att interagera med verktygen. En av 

pedagogerna uttrycker detta så finurligt med orden ”den vuxna håller 

litegrann i taktpinnen”.  
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Pedagogerna i vår studie visar på att digitala verktyg i en pedagogisk 

verksamhet är beroende av att det finns en pedagogisk inramning och ett 

sammanhang kring verktyget, samt en stöttning av mer kunniga kamrater eller 

pedagoger. Camilla en av våra informanter berättar: 

 
De didaktiska frågorna är de som är avgörande också men i första hand att du som 

person ska tycka att det här är något som är bra och sen det här didaktiska 

frågorna, för då blir de intressant för barnen också. 

 

Även Åberg och Lenz Taguchi (2012) visar på betydelsen av den pedagogiska 

inramningen av tekniken. Det har visat sig att den stora förväntningen för 

införandet av datorer i skolan för att främja ett ökat lärande inte alltid har 

infriats på grund av att fokuset endast inriktats på tekniken menar författarna. 

 

Att skapa variation genom traditionellt arbete 

Att skapa en variation i arbetet genom digitala verktyg belyser flera av 

pedagogerna i vår studie. Shaffer (2008) menar att skolor idag i den rådande 

digitala eran och med den globala konkurrensen, bör kunna utbilda sina elever 

i kreativt tänkande, samarbete och komplex problemlösning. Den digitala 

tekniken ger nyskapande och kreativt tänkande, som är kritiska färdigheter för 

framtiden, och gör det möjligt för elever att förbereda sig för framtiden genom 

att använda digitala lärresurser menar Shaffer (2008). Pedagogerna i vår studie 

lyfter traditionellt arbete i förskolan som viktigt och man menar att att IKT 

endast är ett komplement till traditionell undervisning. Oluwadare (2015) 

menar istället att IKT har en fördel jämfört med traditionell undervisning då 

det erbjuder barn att lära på ett mer varierat sätt. Resultatet visar på hur 

pedagogerna i vår studie genom att blanda arbetet med de digitala verktygen i 

förskolan med ett mer traditionellt material som estetiskt skapande, skapar en 

mångfald för barnen som i sin tur kan ge fler dimensioner för barns 

lärprocesser. Maja en av våra informanter uttrycker: 

 
Just med att få prova på många olika dimensioner i lärandet sådär tänker jag, sådär 

för jag tänker sådär att det är inte bara, det där att man ska ta det utesluta det ena 

med det andra. 

 

Vi ställer oss lite frågande till hur positivt pedagogerna i vår studie talade om 

IKT i förskolan. Det vi ställer oss ifrågasättande till är deras starka betoning på 

IKT som just ett komplement. Hur de ofta uttrycker att IKT aldrig får ersätta 

det traditionella arbetet. Detta får oss att undra om detta kan tyda på att man 

ändå har ett visst motstånd mot ny teknik. Det är främst de två äldre 

pedagogerna i vår studie som uttrycker detta. Den yngsta av pedagogerna i 

vår studie använde inte heller ordet traditionella, vilket kan tyda på att äldre 

pedagoger har en fast uppfattning om vad som är traditionellt arbete i 

förskolan. IKT och digitala verktyg ses alltså inte som ett traditionellt verktyg 

eller arbetssätt i förskolan. Däremot när det handlar om barn med särskilda 

behov eller barn med annat modersmål menar pedagogerna att digitala 

verktyg har en klar fördel. Här pratar man inte alls om traditionellt arbete i 

förskolan. Idag lyfts barn med särskilda behov mer och de synliggörs mer i 
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förskolan. Det stora antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat 

kraftigt det senaste åren. Kan det vara så att för pedagoger gör den nya 

utmaningen med dessa barn att man måste tänka i nya banor och det får dem 

att lyfta blicken från det traditionella arbetssättet i förskolan? Är man inte lika 

van att arbeta traditionellt med till exempel barn med annat modersmål, varför 

det finns en öppenhet för att använda sig av digitala verktyg istället? Den nya 

utmaningen kräver nya verktyg eller kan inspirera till att arbeta med nya 

verktyg. IKT kan då även ses som att det utvecklar pedagogers kreativa 

tänkande.   

 

Sammanhang och utforskande 

Resultatet i denna studie ger stöd för att de moderna medierande artefakterna 

som till exempel lärplatta kan skapa ett sammanhang för barn att samspela i 

där de har möjlighet att påverka sitt lärande. En av pedagogerna i vår studie 

beskriver hur barn genom lärplattan snabbt lär sig hur man går vidare och hur 

olika funktioner fungerar samt hur barns utforskande av till exempel lärplattan 

sker genom barns nyfikenhet. Barn är inte rädda för att prova att trycka på 

olika ställen på lärplattan menar en av pedagogerna i vår studie. Säljö (2012) 

menar att för att en mediering ska kunna ske via digitala verktyg är samspelet 

i sociala sammanhang helt avgörande. Vad ett sammanhang däremot innebär 

och ska innehålla kan vi se skiljer sig åt mellan två av informanterna. En dialog 

behöver även finnas mellan pedagoger visar vår studie på, då pedagoger kan 

ha olika syn på vad ett sammanhang består av. En av pedagogerna i vår studie 

uttrycker att barn inte är direkt delaktiga utan att barnen lär sig på vägen. En 

annan pedagog i vår studie lyfter att sammanhanget består av flera delar där 

pedagogens barnsyn, kunskapssyn och dialogen är det som är av vikt för att 

skapa ett sammanhang. Resultatet visar att pedagogerna i vår studie tänker 

olika om det sociala sammanhangets betydelse. 

 

Kompetenta barn och affordances 

Barnen i studien ses som kompetenta där pedagogerna uttrycker en förundran 

och respekt för hur fort barnen lär sig hur de olika funktionerna fungerar i de 

digitala verktygen. I sociokulturell teori är barns delaktighet och eget agerande 

av stor vikt för att ett lärande ska ske menar Säljö (2012). Pedagogerna i 

studien beskriver att lärplattan svarar på barns agerande utan att pedagogerna 

i studien behöver styra över vart barnen ska trycka. Barnen får själva välja vart 

de ska trycka och utforska vad som händer. De digitala verktygen ger 

möjligheter för barn att agera på nya sätt då de digitala verktygen ger ett 

gensvar till barn. Även Forsling (2011) visar på hur IKT och särskilt datorn kan 

stödja och fördjupa barns lärande och utveckling. Barnen kan utforska, leka, 

lösa problem, göra pussel och styra föremål på skärmen. Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001) visar även de på att barn kan påverka sin egen 

lärprocess och vad de kommer att lära sig genom olika typer av programvaror, 

internet och appar i lärplattan. 
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I resultatet kan vi se hur pedagogerna i vår studie låter digitala verktyg 

integreras i temaarbeten och ta plats i verksamheten. Man låter barnen prova 

sig fram till hur till exempel ett spel fungerar och att fotografera med 

digitalkamera. Begreppet affordances kommer väl till pass här genom hur 

Norman (2013) beskriver att affordances är en hjälp för människor att räkna ut 

vilka åtgärder som är möjligt utan behovet av etiketter eller instruktioner. Just 

barns utforskande och nyfikenhet uttrycker samtliga pedagoger i vår studie är 

av vikt vid användandet av de digitala verktygen. För att affordance ska 

existera beror det på egenskaperna hos både objektet och agenten menar 

Norman (2013). Det ligger således inte en färdig affordance i att endast ställa 

fram ett digitalt verktyg för barn i förskolan, utan pedagogerna måste ha en 

medvetenhet om vilka möjligheter verktyget har att erbjuda. Precis som 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar, att beskriva IKT som 

lärandets verktyg är endast en metafor. Samtliga digitala verktyg blir 

innehållslösa om man inte har en tanke med vad redskapet producerar och hur 

det ska användas.  

 

Resultatet visar tydligt hur pedagogerna har de didaktiska frågorna i 

bakhuvudet och genom att aktivt välja program, appar och att arbeta med 

digitala verktyg ihop med övrigt material i förskolan, förstår man att kunskap 

är något som inte kommer automatiskt. Det är genom dialogen och i samspelet 

mellan pedagoger och barn, eller mellan barnen och med de digitala verktygen 

vi kan se att det kan skapas affordances. Det är intressant att se hur 

pedagogerna hela tiden betonar dialogen med barnen och mellan barnen. 

Detta går väl ihop med Vygotskijs tankar om att språket är redskapens 

redskap. När människan tänker och kommunicerar använder hen sig av 

kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden. Språket är ett 

dynamiskt och hela tiden utvecklingsbart teckensystem som samspelar med 

andra uttrycksformer. Det är flera företrädare för sociokulturell teori som 

menar att det faktiskt inte går att skilja på intellektuella och fysiska redskap. 

Dessa utgör en förutsättning för varandra, de är kulturella redskap (Säljö, 

2012). 

 

Det har genom denna studie blivit tydligt hur komplext lärande är och hur 

pedagogers attityder, barnsyn, kunskapssyn och tro på verktyg i förskolan som 

i detta fall digitala verktyg kommer att få en betydelse för barns förståelse av 

omvärlden. Förskolan kan ses som barnens värld där de ska inhämta 

kunskaper och utveckla ett självförtroende som lärande individer och detta ska 

göras med stöd av stöttande pedagoger. Kunskap är något som barn och 

pedagoger skapar tillsammans i dialog med det som finns runtomkring oss 

menar Åberg och Lenz Taguchi (2012). I vår studie kan vi se att pedagogerna i 

vår studie uttrycker att barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande är betydande 

för barns möjligheter till samspel och lärprocesser i förskolan.  

 

Slutsats och vidare forskning 

Vi lever idag i ett samhälle där teknologin är högst närvarande och ständigt 

utvecklas och utvecklar vårt samhälle. Användandet av digitala verktyg är för 
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många människor en naturlig del i deras liv. Idag finns det digitala verktyg på 

flertalet svenska förskolor vilket kan stimulera barns vardag i förskolan. Vårt 

syfte med studien var att undersöka vilka uppfattningar som finns bland 

verksamma pedagoger i förskolan om digitala verktygs möjligheter och 

begränsningar i förskolan samt vilket samspel och vilka lärprocesser som 

pedagogerna anser kan bli möjliga. Pedagoger i förskolan har olika 

erfarenheter av och inställningar till digital teknik vilket kan påverka hur de 

väljer att arbeta med digital teknik. Vår studie kan bidra med en förståelse om 

hur digitala verktyg kan komplettera det pedagogiska arbetet i förskolan men 

även vilka hinder som kan uppkomma. 

 

Studien kan även bidra till det förskolepedagogiska området genom att belysa 

vikten av samspel i förskolan då samspel är avgörande för barns utveckling 

och lärande. För att digitala verktyg ska kunna fungera som en bro till 

kunskap för samtliga barn i förskolan är det viktigt att ha en djupare förståelse 

för hur man kan skapa meningsfulla sammanhang i förskolan när man arbetar 

med digitala verktyg. Den fördjupade kunskapen för pedagoger om digitala 

verktyg är betydelsefull då det kan leda till ett mer reflekterat arbetssätt med 

de digitala verktygen i förskolan. Pedagoger och barn kan stimulera varandras 

utforskande av, och genom de digitala verktygen. De begränsningar som våra 

informater upplever med tidsbristen som leder till att de inte alltid känner att 

de har möjlighet att sätta sig in tillräckligt mycket i nytt material och bristen på 

utbildning inom IKT, får en betydelse för hur pedagogerna upplever digitala 

verktygs intåg i verksamheten. Att pedagogerna i vår studie ändå såg de 

digitala verktygen som relativt positivt, som stödjande för barns samspel och 

lärprocesser, visar samtidigt på de stora möjligheter som finns med att 

integrera digitala verktyg i förskolans praktik. 

 

Det har varit en spännande resa för oss som ser oss som digitala immigranter, 

att få möta pedagoger som trots lång erfarenhet av att arbeta i förskolan, visat 

oss att det alltid finns någonting nytt att lära och framförallt tillsammans med 

barnen. Den sociokulturella teorin med tillhörande begrepp har fungerat som 

artefakter för vårt eget lärande. Begreppen har hjälpt oss att mediera 

kunskaper (förändrat vår förståelse) om hur moderna artefakter som digitala 

verktyg kan fungera i förskolans verksamhet för att få ett fördjupat samspel 

och lärande för såväl barn och pedagoger. Begreppen har fungerat som krokar 

för vårt minne och vi har genom pedagogernas berättelser fått levande bilder 

ur det verkliga livet på förskolan som stöd för vår förståelse för digitala 

verktygs användbarhet i förskolan. Säljö (2012) beskriver hur medierande 

redskap kan vara fysiska som materiella verktyg som saker, olika artefakter, 

men även intellektuella, immateriella som teorier, begrepp, tänkande och 

språk. Via artefakterna överförs erfarenheter och kunskaper genom 

medieringen menar Säljö. Den ödmjukhet informanternas berättelser visar för 

barnens kompetenser och kunskapande och för sina egna lärprocesser inom 

den digitala världen har inspirerat oss, och kommer säkerligen att vara till stor 

nytta för oss när vi nu snart ska bege oss in i förskolans värld fylld med 

moderna artefakter. Då lärprocesser är komplext och beroende av samspelet, 

kan teoretiska begrepp som de inom sociokulturell teori vara ett stöd för 
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pedagoger att se djupare på barns samspel där artefakter naturligt ingår och 

har en betydande roll. Denna förståelse kan stötta pedagoger att komma förbi 

eventuella farhågor om till exempel ålder eller teknisk kompetens. 

Pedagogerna kan även bli mer uppmärksamma på hur man samspelar med 

barn samt hur man arrangerar meningsfulla sammanhang för barn att 

samspela med digitala verktyg i. Vi tänker att det även kan inspirera 

pedagoger till att bli mer intresserade av att skaffa sig teknisk kompetens. 

Eftersom IKT blir allt vanligare, teknologin blir allt mer avancerad och de 

digitala verktygen ses som ett komplement till det traditionella arbetssättet i 

förskolan finns det finns mycket att fortsätta studera kring ämnet. Det skulle 

vara intressant att veta mer om hur förskolor som till största del arbetar med 

IKT upplever barns samspel och lärande. Det vore även intressant att 

undersöka hur barn med särskilda behov kan ha nytta av att arbeta med 

digitala verktyg i förskolan då detta var något som informanterna tog upp och 

som de upplevde som positivt. Dagens samhälle och utbildning står inför en 

stor utmaning med ett stort antal barn som kommer från länder utanför 

Sverige. Dessa barn har rätt till en likvärdig utbildning och språket är en viktig 

ingång till att delta i samhället på lika villkor. Det skulle vara intressant att 

studera hur digitala verktyg kan bidra med ett språkstimulerande och 

inkluderande arbete och hur samspel kan se ut mellan dessa barn och 

pedagoger. 
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 BILAGA 1: Missiv 
Hej [namn på pedagog], 

 

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på Mittuniversitetet i 

Härnösand och ska nu skriva vårt examensarbete i pedagogik. Ämnet vi 

kommer att skriva om är pedagogers uppfattningar om vilka möjligheter och 

begränsningar digitala verktyg kan ha speciellt gällande samspel och lärande. 

Syftet med arbetet är att genom intervjuer med pedagoger få belysa deras 

uppfattningar om vilka möjligheter och begränsningar digitala verktyg kan ha 

speciellt gällande samspel och lärande. För att undersöka detta vill vi intervjua 

verksamma pedagoger i förskolan om deras uppfattningar. 

 

I vår studie kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska regler som 

Vetenskapsrådet har arbetar fram för att skydda varje deltagares integritet. 

Intervjuerna kommer enbart att användas i undersökningssyfte och kommer 

att vara helt konfidentiella, det vill säga att ingen deltagare kommer att kunna 

identifieras, namn, förskola eller ort nämns därmed inte. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet som i sin 

slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva. Det är enbart vi två 

studenter som kommer att ta del av intervjumaterialet. Deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och den intervjuade kan när som helst avbryta 

intervjun och därmed sitt deltagande utan närmare motivering. Deltagandet 

kommer att behandlas konfidentiellt, vi kommer att spela in intervjuerna och 

transkribera de för att sedan bearbeta och sammanfatta till vår studie. När vi 

har bearbetat de insamlade intervjuerna kommer dessa att raderas. 

Intervjun kommer att ta ca 30-60 min. Vi hör av oss till dig inom de närmsta 

dagarna för att se om möjligheten finns att genomföra vår intervju. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Rahkolin och Susanne Wir 

 

Har några frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig till någon av 

oss: 

 

Hanna Rahkolin hara1301@student.miun.se 0739-xxx xxx 

Susanne Wir suwi1301@student.miun.se 0760-xxx xxx 

 



 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide 
 

1. Vad uppfattar du som bidragande faktorer till ett lärande via IKT? 

 

2. Uppfattar du att barnen blir delaktiga i sina lärprocesser genom att arbeta 

med IKT? På vilket sätt? 

 

3. Vad är din/er tanke med att använda IKT i förskolan? 

 

4. Vad kan IKT tillföra som inte är möjligt i den traditionella lärmiljön? 

 

5. Vilka möjligheter/hinder ser du med att använda IKT i jämförelse med 

traditionella pedagogiska verktyg som till exempel böcker? 

 

6. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det inom arbetet med IKT i 

förskolan? 

 

7. Känner du dig som pedagog bekväm i arbetet med IKT? Varför/varför inte? 

 

8. Ser du på digitala verktyg som lekfulla verktyg eller främst som ett verktyg 

för lärande? 

 

9. Är lek av vikt vid användandet av IKT i förskolan? 

 

10. Vilken respons får ni av barnen när ni arbetar med IKT? 

 

11. Vilka mål utifrån läroplanen anser du att IKT kan uppfylla? 

 

12 Hur fungerar samspelet mellan dig/er och barnen när ni arbetar med IKT? 

Vilket samspel är möjligt? 

 

13. Vad skulle ni ge för råd till förskolor som är tveksamma till att arbeta med 

IKT? Går man miste om något om man inte aktivt arbetar med digitala 

verktyg? 

 

14. Vilka nya möjligheter för lärande öppnas genom att arbeta med IKT? Hur 

tar ni tillvara dessa? 

 

15. Vilken tillgång till digitala verktyg finns det i förskolan och hur används 

dem? 

 

 


