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Sammanfattning 
 
Inledning  
I dagens informationssamhälle möter barn informationsteknik på olika sätt och denna teknik 

har fått en allt större betydelse och plats i barns vardagsliv. Det har blivit viktigt med digital 

kompetens för att kunna möta samhällets krav på att använda sig av informationsteknik och 

manövrera sig i informationssamhället. Därför är ambitionen att lyfta situationer där 

förskolläraren använder sin kompetens och medvetet stöttar samt stimulerar barns lek och 

fantasi genom att använda sig av de informationstekniska resurser som finns att tillgå i 

förskolans verksamhet. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka förskollärares uppfattning om och användning av informations- och 

kommunikationsteknik i form av digitala verktyg. Syftet är även att ta reda på hur digitala 

verktyg kan skapa möjligheter för lek, lärande och samspel.   

 
Metod  
I studien har metoden kvalitativ intervju använts. Urvalet består av fyra stycken förskollärare 

där samtliga använder sig av informations- och kommunikationsteknik samt digitala verktyg i 

förskolans verksamhet.   

 
Resultat 
Studiens resultat visar att förskollärarna anser att miljön har betydelse för att kunna stödja 

barns lek med hjälp av informations- och kommunikationsteknik samt digitala verktyg. 

Förskollärarens förhållningssätt ses som en viktig förutsättning för att kunna använda 

informations- och kommunikationsteknik samt digitala verktyg i barns lek. Det handlar om att 

våga och vilja använda sig av det snarare än att det behövs resurser. Det viktigaste är att 

förskolläraren har en medvetenhet när det kommer till både barns lek, sitt egna 

förhållningssätt och användandet av informations- och kommunikationsteknik samt digitala 

verktyg. 
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INLEDNING  
I dagens samhälle, som i stort kan beskrivas som ett informationssamhälle, möter barn 

informationsteknik på olika sätt och denna teknik har fått en allt större betydelse och plats i 

barns vardagsliv. Användarna blir yngre och barn i förskoleåldern använder sig idag av 

digitala verktyg och medier. Det har blivit viktigt med digital kompetens för att kunna möta 

samhällets krav på att använda sig av informationsteknik och manövrera sig i 

informationssamhället. Det blir vanligare att koppla samman informationsteknik med 

pedagogik och detta kan ses som ett mediepedagogiskt sätt att arbeta i förskolans verksamhet 

för att stödja barn i den digitala värld som de föds in i. Fokus ligger oftast på lärande när det 

kommer till användning av informationsteknik i förskolan. Dock tar barn intryck av vad de 

möter i sin vardag och genom leken bearbetar de dessa intryck. Lek och lärande går hand i 

hand för att barn ska kunna utvecklas till kompetenta samhällsmedlemmar.  

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) är det styrdokument som förskollärare förhåller 

sig till i syfte att skapa en likvärdig förskola för alla. Mål i styrdokumentet redogör för att en 

medvetenhet ska prägla förskollärarens synsätt på leken och möjliggöra utrymme för fantasi, 

inlevelse och kommunikation. Genom att erbjuda barnen detta i leken kan de få möjlighet att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Digitala medier och 

informationsteknik kan därför vara ett verktyg som ger möjlighet till alternativa 

kommunikations- och uttryckssätt i leken. Ett annat styrdokument att förhålla sig till i 

förskolan är FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen (2009). I denna 

redogörs för vilka demokratiska rättigheter som barn har i samhället och det beskrivs att barn 

ska ha rätt till yttrandefrihet. Enligt Barnkonventionen (2009, §13, s.18) har barn rätt att söka, 

motta och sprida information genom det uttrycksmedel som barnen väljer.  
 

Förhållningssättet som vi båda har är att informations- och kommunikationsteknik samt 

digitala verktyg ger möjligheter och stöd för att kunna arbeta och utveckla förskolans samtliga 

delar, vare sig det gäller lärande eller lek. Vi vill därför undersöka hur digitala verktyg kan 

utveckla och skapa möjligheter för barns lek och fantasi. Detta kunskapsområde valdes efter 

det intresse vi båda har för informationsteknik och för de möjligheter som finns för att 

använda denna i förskolans verksamhet. Utifrån de erfarenheter vi båda har känner vi att 

informationsteknik och digitala verktyg är ett område som i många fall kommer i skymundan 

och inte används till sin fulla potential. Både i förskolan och i barnens hemmiljö möter barnen 

olika världar genom digitala medier och troligen använder de sig av dessa världar för att 

utforma och skapa sin lek. Därför är det av intresse att se hur denna mångfald av intryck tas 

tillvara på av förskollärare för att stimulera och utveckla barns lek och fantasi. Fokus i denna 

studie kommer därför att riktas mot hur förskollärare använder sin digitala kompetens för att 

stötta barnen i deras möte och lek med informationsteknik och digitala verktyg.  

 

Det är av vikt att vi gör en studie om informations- och kommunikationsteknik då ämnet är 

högst aktuellt eftersom Skolverket (2015) under 2016 har fått i uppdrag att föreslå nationella 

IT-strategier för skolväsendet där förskolan ingår. Det betyder att Skolverket (2016) ska 

redogöra för förslag som ligger till grund för att tydliggöra digital kompetens i förskolans 

läroplan. Fokus ligger på att barn i förskolan ska få utveckla sin förmåga att använda sig av 

digitala verktyg och digitala medier för bland annat problemlösning, skapande och 

kommunikation. 

 

Röster hörs idag om hur barn är allt för stillasittande och tillbringar för mycket tid framför 

skärmen. Det kan bidra till en rädsla för det som man inte är van vid och har kompetensen att 
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hantera. Därför vill vi lyfta situationer där förskolläraren använder sin kompetens och 

medvetet stöttar samt stimulerar barns lek och fantasi genom att använda sig av de 

informationstekniska resurser som finns att tillgå i förskolans verksamhet.      

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka förskollärares uppfattning om och användning av informations- och 

kommunikationsteknik i form av digitala verktyg. Syftet är även att ta reda på hur digitala 

verktyg kan skapa möjligheter för lek, lärande och samspel.  Frågeställningarna som studien 

fokuserar på är därmed: 

 
 

- Hur förhåller förskollärare sig till användning av informations- och 

kommunikationsteknik som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? 

 

- Hur uppfattar förskollärare barnens användning av digitala verktyg? 

 

- Hur kan informations- och kommunikationsteknik samt digitala verktyg skapa 

möjligheter för lek, lärande och samspel? 
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BAKGRUND 
I denna del presenteras förklaringar på begrepp som är relevanta för studien. Därefter följer en 

redogörelse för hur informations- och kommunikationsteknik samt digitala verktyg kopplas 

ihop med samhället i allmänhet och förskolan i synnerhet. Vidare presenteras tidigare 

forskning som är kopplad till studiens syfte. Avslutningsvis presenteras den teori som studien 

utgår ifrån och det perspektiv som studien förhåller sig till. 

Begreppsförklaringar 

IT är en förkortning av informationsteknik och används som ett samlingsbegrepp för de 

möjligheter som datorteknik och telekommunikation erbjuder. Genom att koppla 

kommunikation till informationsteknik kan begreppet IKT, vilket står för informations- och 

kommunikationsteknik, förklaras. Inom IKT blir språket en viktig komponent för både 

lärande och hur kommunikation sker på internet. Internet är det datornät som de flesta 

människor använder sig av i kommunikation med andra genom medier som exempelvis text, 

ljud, video och bild (Nationalencyklopedin 2016). Vi ser IKT som ett paraplybegrepp som 

innefattar de begrepp som definieras nedan.   

 

Genom att använda de olika medier som IKT erbjuder tillsammans i lärandesituationer kan 

mediepedagogik användas för att koppla samman IKT med utveckling och lärande. 

Mediepedagogiken kan användas för att utveckla kompetens inom användandet av digitala 

verktyg samt digitala medier (Lundgren Öhman 2014, s.12).  

 

Digitala verktyg kan ses som fysiska redskap och fungerar som pedagogiska hjälpmedel. 

Dessa kan användas för att skapa, lära, kommunicera, interagera, dokumentera och reflektera. 

Lärplatta, dator, interaktiv tavla, projektor, digitalkamera och smarttelefon är exempel på 

digitala verktyg som kan användas i syfte att stödja utveckling och lärande (Lundgren Öhman 

2014, s.8). När vi använder begreppet digitala verktyg menar vi de pedagogiska hjälpmedel 

som finns i förskolans verksamhet och som används på det sätt som vi har beskrivit.  

 

Digitala medier kan beskrivas som vad digitala verktyg kan erbjuda och innehålla. Det kan 

röra sig om applikationer som finns i de digitala verktygen som erbjuder information och 

funktion men även kommunikationsinriktade medier, exempelvis sociala medier. Digitala 

medier kopplat till pedagogik handlar om ett medvetet användande av dessa för att kunna 

stödja lär- och utvecklingsprocesser (Lundgren Öhman 2014, s.8).       

 

App är en förkortning av ordet applikation och kan beskrivas som ett enklare program, 

exempelvis ett spel, som används främst i mobiltelefoner och lärplattor 

(Nationalencyklopedin 2016). 

 

QR-koder, där bokstäverna Q och R står för quick response, kan beskrivas som att de är koder 

som innehåller information och om koden skannas dirigeras man till en länk där man kan ta 

del av information, exempelvis en webblänk, ljud- eller videoklipp. För att kunna skanna QR-

koder behövs någon form av digitalt verktyg samt en app. I förskolan används QR-koder 

bland annat som ett hjälpmedel för barns lärande och ett sätt att kunna följa barns utveckling 

både genom ljud och bild (Andersson 2016).    

 

Digital kompetens handlar om att använda informations- och kommunikationsteknik på ett 

säkert och kritiskt sätt. För att kunna göra detta behövs kunskap om hur tekniken fungerar och 

hur den används för att hämta, lagra, producera samt utbyta data. Det är även av vikt att 
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genom den digitala kompetensen kunna reflektera och granska information på ett 

professionellt sätt samt vara kritisk till sitt eget användande av digitala medier 

(Europaparlamentet 2006).   
 

Digital literacy kan förklaras som ”att i sociala sammanhang, med färdigheter och 

kompetenser för en hel uppsättning av samtida kommunikationsformer, producera språk med 

hjälp av alla de resurser som görs tillgängliga via till exempel lärplattor och internet” 

(Kjällander 2014b ss.132-133). Vi ser digital literacy som en digital förståelse där barn kan 

skapa mening och uttrycka sig på ett meningsfullt sätt genom digitala verktyg.  

 

Som tillägg till de begrepp som berör området IKT har vi även valt att ge en förklaring till 

begreppen lek och fantasi. Leken kan ses som en viktig del av barns utveckling och lärande. 

För att leken ska kunna stödja detta behöver den vara lustfylld, spontan och frivillig. Leken 

handlar om att den blir självuppfyllande för barnet men att den inte behöver ha ett specifikt 

mål. Vidare kan den beskrivas som variationsrik och kan därför erbjuda barnet som deltar i 

leken trygghet med vetskapen om att saker kan gå fel utan några direkta konsekvenser (Jensen 

2013, s.12).   

 

Fantasi kan beskrivas som en förutsättning för kreativitet och möjliggör skapande inom 

exempelvis lek. Detta eftersom samhället är skapat av människan och dess fantasi. Genom 

fantasin kan barn i leken återskapa samt bearbeta upplevelser för att kunna utvecklas 

(Vygotskij 1995, ss.13-15). 

IKT i förskolan 

Informations- och kommunikationsteknik i form av digitala verktyg har fått en allt större roll 

för att människan ska kunna hantera det informationssamhälle som hen lever i idag. Statistik 

visar att användarna av informations- och kommunikationsteknik blir yngre och barn i 

förskoleåldern använder sig idag av digitala verktyg samt olika internetbaserade aktiviteter för 

att navigera sig i informationssamhället (Statens medieråd 2015). Denna teknik och dessa 

verktyg får även en större betydelse för hur förskolan ska hantera och implementera de krav 

som ställs på den utifrån samhället men även utifrån förskolans egna styrdokument, 

Läroplanen för förskolan. Lpfö 98 (rev. 2016, s.6) fastställer att förskolan ska verka för att 

barn ska kunna hantera de utmaningar som kommer av att leva i ett samhälle där 

informationsflödet är stort och förändringar av teknik sker snabbare. Detta gör att 

förskollärarens roll är viktig för att kunna stödja barnens lek och lärande i den digitala värld 

som de orienterar sig i. Lundgren Öhman (2014, ss.11-14) beskriver begreppet 

mediepedagogik som ett användande av IKT och digitala verktyg i samspel för att kunna 

stödja barn i deras lärande och upptäckande. För att som förskollärare kunna inta ett 

mediepedagogiskt förhållningssätt är det viktigt att förstå uppdraget, ha en vilja att erövra 

tekniken, vilja integrera media och IKT i förskolans verksamhet tillsammans med barnen samt 

kunna reflektera för att utvecklas vidare.  

 

Förskolans läroplan lyfter betydelsen av att barn ska få möjlighet att utveckla intresse för 

olika medier, att använda dessa samt tolka och samtala om dem. Utifrån detta menar 

Kjällander (2014b, ss.131-133) att förskolan inte kan välja bort att arbeta med ny teknik 

tillsammans med barnen utan det gäller att formulera hur detta kan göras på bästa sätt. Vidare 

hävdar författaren att barn kan tillgodogöra sig tekniken innan de ens kan tala, läsa eller 

skriva och därför blir detta ett viktigt verktyg för barn i förskolan.  
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Geist (2012) presenterar en studie med syftet att observera barn i sin naturliga interaktion med 

lärplattor i en amerikansk förskoleverksamhet. Det resultat som presenteras kan tolkas som att 

de yngsta barnen i förskolan vet hur de ska använda och kommunicera med hjälp av digitala 

verktyg och att förskolläraren ska möjliggöra ett användande av dessa. Studien ger en bild av 

barns användande av digitala verktyg samt hur förskollärarens förhållningssätt kring detta 

användande är. Geist (2012, s.33) ger en bild av att 2-3-åringar inte kan simma, knyta sina 

skor eller göra frukost utan hjälp men de vet hur en dator sätts på, hur musen ska navigeras 

och hur de ska använda sina föräldrars smarttelefoner. Dessa barn kommer att leva ett liv i ett 

samhälle präglat av teknik och att därför försöka begränsa deras åtkomst och användande av 

digital teknik skulle vara som att gå emot samhällets naturliga utveckling. Istället bör 

förskollärare skapa möjligheter för att digitala verktyg ska kunna användas i verksamheten för 

att stödja barns utveckling och lärande. Utifrån detta blir barns utrymme för skapande större 

och i mötet med det digitala gränssnittet, mötet mellan människa och maskin, blir 

förskollärarna didaktiska formgivare tillsammans med barnen, detta innebär att barn och 

vuxna lär sig hantera de digitala verktygen tillsammans och lär av varandra (Kjällander 

2014b, ss.132-133).  

 

I den vetenskapliga artikeln som Kjällander (2014a) har varit ansvarig för tar författaren reda 

på hur förskolor arbetar med digitala verktyg för att stimulera barns intuitiva lust att lära och 

stärka samspelet i gruppen. För att samla in empiriskt material har videoobservationer gjorts 

på fyra förskolor i Sverige. Resultatet visar att digitala verktyg främjar både pedagogernas 

IKT-kompetens, förskolebarns lek och lärande samt det sociala samspelet i barngruppen. 

Artikeln beskriver vikten av att arbeta med IKT och digitala verktyg. Kjällander (2014a, s.5) 

påpekar att i den digitala lärmiljön vidgas barns handlingsutrymme. Detta beror inte bara på 

de erfarenheter de har med sig hemifrån utan det beror även på att förskollärarna väljer att ta 

en utforskande roll som stödjer barnens intresse och engagemang i det digitala gränssnittet.  

 

I förskolan ska IKT ha en viktig roll i att den stödjer inte bara lärande utan även barns 

kommunikation (Strandberg 2006, s.93). Tekniken samt de digitala verktygen är tillgängliga 

för barn och Strandberg (2006, s.93) hävdar att den ska användas som en naturlig del vid 

lärande. Idag är IKT och digitala verktyg även en naturlig del av barns liv och är anpassad 

efter barns behov och skapad på ett sätt som gör att barn kan manövrera de digitala verktygen 

eftersom de inte baserar sig på textbaserat material utan på att kunna testa sig fram genom att 

tolka symboler. Strandberg formulerar följande: ”IKT ger barnen en helt ny möjlighet att 

mecka med världen på ungefär samma sätt som de meckar med leksaker” (Strandberg 2006, 

s.93).   

 

Ljung-Djärf (2008) undersöker datoranvändandet i tre svenska förskolor med fokus på 

förskollärarens användande av IKT kopplat till lek. Med hjälp av videoobservationer av 

förskolebarn och intervjuer med förskollärare har ett resultat framkommit som visar att 

förskollärarens förhållningssätt vad gäller datoranvändande bestäms utifrån en kombination 

av hens tidigare erfarenheter om datorns möjligheter samt en uppfattning om hur man tidigare 

gjort i verksamheten. Datoranvändandet ser annorlunda ut beroende på om förskolläraren 

intar en omhändertagande, vårdande eller lärande inställning. Dessa inställningar bildar tre 

meningsskapande tillämpningar: skyddande, stödjande och guidande. Dessa tillämpningar ger 

barnen olika sätt att lära sig om och från datorn. Artikeln fokuserar på förskollärarens 

förhållningssätt till IKT-användande kopplat till barns lek och lärande. I artikeln redogör 

Ljung-Djärf (2008, s.131) för att förskollärare ser digitala verktyg som ett potentiellt medel 

för att stödja barns utveckling och skapa en större likvärdighet i åtkomsten till IKT och 

digitala verktyg. Digitala verktyg ses även som ett instrument för lärande eller ett verktyg för 
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självständigt arbete. Däremot är förskollärare osäkra på hur de ska kunna använda denna 

teknik för att uppnå dessa visioner.   

 

Även om det finns redogörelser, från både forskning och erfarenheter, för fördelarna med att 

använda digital media i förskolan är användandet av IKT begränsat (Hernwall 2006, s.5). 

Hernwall (2006) beskriver hur en grupp förskollärare deltar i en workshop där de får skissa på 

idéer för hur IKT kan utvecklas i relation till förskolans verksamhet. Resultatet visar att IKT 

kan uppfattas som en möjlighet till stöd för exempelvis språkutveckling eller ett hot mot 

exempelvis vad man uppfattar som riktig kommunikation samt ett hot mot den traditionella 

bilden av förskolans verksamhet. Artikeln tar upp den syn förskollärare har på IKT och 

digitala verktyg: att det antingen ses som en möjlighet eller ett hot. Den svenska förskolan och 

dess tradition kan beskrivas som en verksamhet där kreativitet och den ej vuxenstyrda leken 

har en stor betydelse för hur barnen utvecklas. Hernwall (2006, s.6) menar att detta gör att 

populärkultur generellt och digitala medier i synnerhet ses som hot mot förskolans 

verksamhet och traditionella arbetssätt. Därför kan det uppfattas som att förskolan försöker 

skydda barnen från okänd teknik och dess möjligheter samt att det har funnits ett motstånd till 

att använda IKT och digitala verktyg i förskolan. Enligt Hernwall (2006, s.7) kan en effekt av 

detta bli att förskollärare får ett sämre självförtroende när det kommer till att använda IKT 

även om denna teknik stödjer lärande, samarbete, kommunikation och även stimulerar nya 

sätt att leka. Denna osäkerhet kring hur IKT kan användas kan komma av att förskollärare har 

svårigheter att koppla tekniken och dess innehåll till vardagliga situationer. Det krävs av 

förskollärare att de har en digital kompetens för att kunna använda tekniken på ett säkert och 

professionellt sätt. Enligt författaren kan det därför vara viktigt att tänka på att om 

förskollärare saknar kunskap eller självförtroende för digital teknik får barn inte det stöd som 

behövs i användandet av denna teknik. Därför kan användandet av tekniken reduceras till att 

betyda mindre än vad den annars hade betytt. I förskolan är det därför viktigt att 

professionella förskollärare har kunskap och strategier för hur de kan stödja utvecklingen av 

barns digitala förmågor. 

 

Barnen som förskollärarna möter i förskolan har vuxit upp med ett annat synsätt på IKT och 

digitala verktyg än vad förskollärarna har. Enligt Nilsson & Larsson (2014, ss.83-84) är 

barnen vana vid den ständiga utveckling som IKT innebär. Författarna menar att förskollärare 

därför bör tänka på att bemöta barns nyfikenhet kring digitala verktyg på ett stödjande sätt 

genom att vara en medskapande och närvarande förskollärare. Detta kräver att förskollärare 

har en likvärdig kompetens kring IKT och om hur detta område påverkar barns utveckling och 

lärande.  

 

Barnen i förskolan kan med hjälp av IKT och digitala verktyg förmedla åsikter och synliggöra 

samt bearbeta intryck som intresserar och påverkar dem (Lundgren Öhman 2014, s.15). De 

verktyg som erbjuds och som kan stödja barnen kan vara lärplatta, dator, projektor, 

digitalkamera och interaktiv tavla. IKT och digitala verktyg kan ge fler möjligheter att 

uttrycka sig på och barn får ett större inflytande över sitt egna sätt att lära. Även här är 

lärarens delaktighet viktig i skapandet av fantasifulla och stimulerande lärmiljöer. I detta 

behövs det också användas olika uttryckssätt för att genom språk och verktyg kunna möta 

barnen på deras nivå och ta hänsyn till deras behov. Vidare hävdar Lundgren Öhman (2014, 

ss.16-18) att genom att använda sig av IKT som verktyg kan förskollärare och barn snabbt 

återkoppla till det som nyss har skett genom att exempelvis ansluta en lärplatta mot en 

projektor.  
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Digitala verktyg och deras möjligheter 

En sätt för att kunna se på lärplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet är 

att tänka på att barn och förskollärare ska vara producenter istället för konsumenter 

(Stigsdotter 2014, s.37). Detta kan göras genom att använda sig av skapande, kreativa och 

kommunikativa appar där barn och lärare kan skapa sitt egna innehåll. Men det kan även röra 

sig om att vara kreativ och hitta andra användningsområden när det gäller att skapa lek och 

lärande av befintliga appar. Kjällander (2014b, s.129) liknar lärplattan vid en kameleont som 

kan transformeras till barnens behov, exempelvis kassaapparat, musikanläggning eller en 

videokamera.  

 

Nikolopoulous och Gialamas (2015) studie utgår författarna från syftet att undersöka 

förskollärares tankar kring IKT och lek i förskolan såväl som deras tankar kring hur säkra de 

är på att integrera IKT i verksamheten. En enkät utformades och delades ut till 190 

förskollärare i Grekland. I deras studie framgår att två faktorer är viktiga för att kunna 

integrera IKT i verksamheten: att leka med utgångspunkt i IKT är en effektiv metod för att 

stödja barns teknologiska kompetens samt att leken bör ses som att den leder till lärande och 

utveckling. Resultatet visar även att förskolläraren bör se IKT som en förutsättning för 

lärande och den ska finnas med i läroplanen samt i förskollärarens dagliga arbete med barnen. 

Artikeln fokuserar på förskollärarnas förhållningssätt och hur de använder IKT kopplat till lek 

i förskolans verksamhet. I utforskandet av digitala verktyg, exempelvis lärplattor och 

projektorer, får barnen möjlighet att transformera de digitala verktygen utifrån sina behov i 

leken och därmed få tillgång till nya kompetenser. Är barnen i behov av exempelvis en 

kassaapparat i leken kan de med hjälp av fantasin skapa nya användningsområden för de 

digitala verktygen. Genom barns lek får de möjlighet till lärande och utveckling samt 

kompetens att kommunicera med ny teknik (Nikolopoulou & Gialamas 2015, s.421).  

 

Resultat i Kjällanders (2014a, ss.5-6) studie visar att det är vanligt att det dras paralleller 

mellan fysisk miljö och virtuell miljö i förskolan. Både barn och vuxna försöker hitta 

likvärdiga aktiviteter eller material som finns både i det fysiska rummet men även i de digitala 

verktygen. Exempelvis kan det röra sig om att koppla samman ett spel på en lärplatta med ett 

fysiskt spel med samma syfte. De appar som finns på lärplattan erbjuder ytterligare 

möjligheter till estetiska uttryckssätt såsom dans, sång och musik men även lek. Den digitala 

miljön erbjuder enligt Bergenord (2014, s.67) möjligheten att förändra miljön på ett sätt som 

inte varit möjligt tidigare, exempelvis att barnen kan få uppleva att vara på en bergstopp för 

att i nästa stund vara på havets botten med hjälp av en lärplatta och en projektor. Nilsson och 

Larsson (2014, s.88) beskriver hur dessa digitala verktyg kan användas för att reflektera 

tillsammans med barnen och de får då möjlighet att återuppleva händelser samt ta del av ett 

annat barns upplevelse. Detta möjliggör för barnen att dela med sig av upplevelser och 

gemensamt bearbeta dessa.   

 

En fördel med digitala verktyg såsom lärplattan kan enligt Bergenord (2014, s.67) vara att om 

den är en del av förskolans miljö har den förutsättningar att förändra miljön samt att lärplattan 

är utformad på ett sätt som gör att man kan ha med den nästan var som helst och genom detta 

skapa nya sammanhang. Författaren menar att utvecklingen går mot att digitala verktyg 

förkroppsligas genom att små datorer finns i exempelvis klockor och glasögon vilket gör 

tekniken mer taktil: interaktionen mellan fingertoppar och glasyta gör att tekniken inte känns 

lika mekanisk utan mer som en naturlig del av en själv.  
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Förskollärarens roll och förhållningssätt 

Förskolläraren har förutsättningar och möjligheter att implementera IKT och digitala verktyg i 

förskolans verksamhet. Enligt Lundgren Öhman (2014, ss.21-22) kan barns intresse göra att 

förskollärare förhåller sig kritiska och avvaktande till de digitala verktygen. Vidare menar 

författaren att barns intresse för digitala verktyg, och då främst lärplattan, är stort och de som 

är verksamma i förskolan kan uppleva detta som ett problem. Författaren beskriver dilemmat 

med att antingen se de digitala verktygen som ett problem eller som en möjlighet. 

Förskollärare behöver betrakta lärplattan som en naturlig och permanent del av förskolans 

verksamhet för att kunna möta det okända och göra det till en möjlighet för barns lek och 

lärande.  

 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) presenterar en kvalitativ studie som handlar om 

förskollärarens perspektiv på digital teknik i förskolan. Studien som har genomförts i Norge 

har som syfte att undersöka vilka utmaningar och möjligheter med IKT förskollärarna möter i 

lärsituationer i förskolan. Resultatet är baserat på empirisk data från gruppintervjuer med 

förskollärare i tre norska förskolor. Resultatet presenteras och diskuteras i tre kategorier: 

kunskap, process och vision. Resultatet visar att det är viktigt att kritiskt reflektera över hur 

man arbetar med IKT i förskolan. Artikeln tar upp förskollärarens uppfattningar om hur de 

arbetar med IKT och digitala verktyg i förskolan. I Jernes, Alvestads och Sinneruds (2010, 

s.127) artikel framgår det att förskollärares fokus är inriktat på det metodiska, det vill säga att 

barnen ska kunna använda sig av den digitala tekniken i skolan och även senare i livet. 

Förskollärarna är mer inriktade på att reglera tiden som barnen spenderar framför skärmen 

samt på hur barnen använder tekniken. Författarna menar även att det är mindre fokus på att 

använda den digitala tekniken för att lyfta fram innehåll och kultur till temaarbeten och som 

ett redskap som kan kombineras med andra kreativa aktiviteter som exempelvis skapande och 

utforskande i naturen. Studiens resultat visar även att förskollärarna intar en kritisk hållning 

gentemot hur man kan arbeta med tekniken och därför blir kompetens och professionalitet helt 

avgörande när digitala verktyg ska användas i förskolan. Kunskap om olika metoder är viktigt 

men även att förskollärare intar en roll i den digitala kontexten både som vägledare och 

medaktör. 

 

För att kunna se IKT och digitala verktyg som en naturlig del i förskolans verksamhet måste 

förskolläraren göra leken och lärandet meningsfullt för barnen och koppla det till deras egna 

erfarenheter (Stigsdotter 2014, s.38). Stigsdotter anser att det gäller att som förskollärare 

utforma likvärdiga förutsättningar för både det digitala och det analoga, det vill säga att det 

ska bli lika naturligt att skapa egna filmer som att skapa en konstruktion med byggklossar.  

Bergenord (2014, s.67) menar i diskussionen om hur IKT och digitala verktyg värderas att det 

som rör det digitala värderas lägre än det analoga och det kan vara av vikt att ifrågasätta detta 

i förskolans verksamhet, exempelvis frågan om e-bokens värde gentemot den fysiska boken.  

 

Rädsla för IKT och digitala verktyg handlar inte enbart om förskollärares förhållningssätt och 

rädsla för det okända utan även om att barnen ska utvecklas till passiva och inaktiva individer. 

Detta förhållningssätt kan påverka den syn som förskolan har på det lärande som digitala 

verktyg bidrar med. Följden blir att förskolläraren får ett negativt synsätt på IKT och digital 

kompetens som ställs i motsats till annat skapande som värderas högre (Kyrk Seger 2014, 

ss.42-44). Därför hävdar Kyrk Seger att förskolans verksamhet bör sträva mot ett synsätt där 

digital kompetens kompletterar den konstruerande och skapande kompetensen. För att kunna 

uppnå detta synsätt bör de digitala verktyg som finns i förskolan vara lika självklara som 

penna och papper samt andra material. Vill barnen använda sig av de digitala verktygen i sitt 
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lärande eller i sin lek ska detta vara en möjlighet och självklarhet istället för att barnen blir 

begränsade i sitt användande.  

 

När det kommer till IKT och digitala verktyg menar Bergenord (2014, s.54) att barn inte 

verkar ha fokus på hur tekniken fungerar utan de undersöker vad som kan göras med digitala 

verktyg. Sätts detta i relation till förskollärarnas förhållningssätt där det finns en rädsla för det 

okända som styr utforskandet behöver de vuxna i förskolan ha en mer undersökande och 

nyfiken inställning till vad som kan göras med digitala verktyg. Vidare menar författaren att 

något som även bidrar till att den digitala tekniken känns svår att ta till sig och använda sig av 

är att de digitala verktygen uppdateras allt snabbare och mer frekvent. Därför är det viktigt att 

fokusera på innehållet och inte på själva artefakten eftersom det alltid kommer något nytt som 

förändrar dess innehåll. Återigen har barn en annan syn på detta då de är vana vid att anpassa 

sig efter de förändringar som görs inom IKT. Därför blir förskollärarens roll att stödja barnen 

i deras utforskande av de digitala verktygen betydelsefull. 

 

Det finns många aspekter som förskolläraren behöver ta hänsyn till för att kunna se IKT och 

digitala verktyg som en självklar del i förskolan för att stimulera och ge leken fler 

dimensioner (Nikolopoulous och Gialamas 2015, s.421). I Nikolopoulous och Gialamas studie 

framkommer resultat som visar att om förskolläraren känner sig trygg och har kompetens 

inom IKT och digitala verktyg ser hen att tekniken kan inkluderas som en naturlig del av 

leken och att den då kan stödja barns lärande och utveckling.  

Lek och fantasi 

Leken är en central del i förskolans verksamhet och den skapar förutsättningar för lärande. 

Som tidigare nämnts kan leken ses som en viktig del av barns utveckling och lärande. För att 

leken ska kunna stödja detta behöver den vara lustfylld, spontan och frivillig (Jensen 2013, 

s.12).   

 

För att barn ska kunna lära sig och utvecklas menar Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007, ss.23-29) att lek och lust är viktiga faktorer. Lusten och intresset för något kan 

beskrivas som villkor för att kunna bli så fångad av något att verkligheten ger vika för en 

fantasivärld där barnets engagemang och koncentration på problemlösning blir till en källa till 

lärande. Därmed kan en stark koppling ses mellan lek och lärande hos barnet och detta får 

betydelse för hur detta kan användas i pedagogiken. Förskollärarens delaktighet blir därför 

även viktig i barns lärande och utveckling genom att förskollärare på ett respektfullt sätt kan 

stödja barnen i deras upptäckande och hur de förstår samt bearbetar intrycken från sin 

omvärld. 

 

En förutsättning för att leken ska fungera på bästa sätt är att som förskollärare fundera över 

vilka förutsättningar man kan ge lekens design. Detta kan i sin tur hjälpa barnen att skapa 

likvärdiga förutsättningar för att uppfatta leken på liknande sätt (Harvard 2009, s.124). Enligt 

Harvard stimulerar den fysiska omgivningen, rekvisita och de aktiviteter som skapas i miljön 

barns kognitiva förmågor genom att de får koppla samman det som händer i verkligheten med 

det som sker i dem själva. I en lekmiljö kan man på ett enkelt sätt föra samman den fysiska 

platsen med digitala medier för att förändra eller ge nya nivåer till vardagliga föremål och 

miljöer. Det som är välkänt för barnen tillsammans med det som är obekant kan bidra till både 

utforskande och meningsskapande (Harvard 2009, s.134).  

 

I leken utvecklar barn både fantasi och påhittighet, i ett tillägg till detta menar Knutsdotter 

Olofsson (2009, s.79) att utan fantasi genereras inga nya tankar eller idéer och detta gör att 
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fantasi skapar förutsättningar samt ger en ytterligare dimension till lärandet. Vygotskij (1995, 

ss.13-15) anser i detta sammanhang att fantasi kan tolkas som grunden för kreativitet och gör 

det möjligt att skapa inom konsten, vetenskapen och tekniken. Författaren menar att samhället 

är uppbyggt på den mänskliga fantasin och det skapande som kommer från denna fantasi. 

Genom att se på skapande och fantasi på detta sätt, att skapandet är oundvikligt, kan man se 

att kreativa processer finns hos barn i tidig ålder och detta iakttas vanligast i deras lekar. I 

leken återskapar barn det som de har upplevt och tagit intryck av. Därför är det ur en 

pedagogisk synvinkel viktigt att stimulera barns fantasi genom att ge dem många olika 

upplevelser för att skapa en grund till skapande, lärande och utveckling (Vygotskij 1995, 

s.20). Enligt Löfdahl (2009, s.94) gör fantasin det enklare för ett barn att tolka verkligheten 

och att göra verkligheten mer hanterbar och rikare. Om barnens verklighet är rik på olika 

händelser och miljöer influerar det fantasin och gör även den rikare. Detta gäller även 

tvärtom: fantasin gör att barns verklighet blir mer fantasifull. Författaren menar vidare att 

fantasin gör att barnen i leken får en möjlighet att bearbeta intryck och därmed skapa mening i 

tillvaron. Genom lek och fantasi kan miljöer och föremål få en annan betydelse vilket bidrar 

till fördjupat meningsskapande.  
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Teoretisk ansats 

Teori är ett verktyg för att skapa fokus kring det valda kunskapsområdet och vara ett 

hjälpmedel för att uppfatta fenomen som finns i samhället. Jensen (2013, s.13) menar att en 

teori används för att kunna ge en beskrivning av ett fenomen och en teori som är väl utformad 

för fokusområdet ska även kunna förklara ett fenomen. Teorin påverkar valet av metod men 

även urvalet av litteratur och vilka områden som ska stå i fokus. Teorin syftar även till att 

skapa förståelse för vad tidigare forskning har kommit fram till, till att ge en förståelse för vad 

vi ser för fenomen samt hur fenomen kan komma att utvecklas.  

 

Studiens teoretiska ansats kommer därför att vara kopplad till den sociokulturella traditionen 

som fokuserar på hur viktigt språk och kommunikation är för barns utveckling och lärande. 

För att precisera studiens fokus ytterligare tar den stöd i Säljös sociokulturella perspektiv på 

användandet av artefakter. Detta för att kunna se på IKT och digitala verktyg som artefakter 

som kan kommunicera digitalt innehåll till barnen och forma deras lek och fantasi samt stödja 

deras utveckling och lärande.  

Den sociokulturella teorin  

Den som har haft störst inflytande och varit mest betydelsefull för den sociokulturella teorin 

är Lev Semenovič Vygotskij. Vygotskij var en rysk forskare, pedagog och visionär verksam 

inom områdena psykologi och pedagogik samt forskade om utveckling och lärande. Under 

1900-talets första årtionden är psykologin och pedagogiken starkt påverkade av Pavlovs 

studier kring betingning hos djur, vilket kan ses som en föregångare till behaviorismen. 

Utifrån detta menade Vygotskij att för att förstå människans utveckling och lärande måste 

man ta hänsyn till människans skapande förmåga, det vill säga språket, medvetandet, 

kommunikationen och kulturen (Säljö 2011, ss.153-154). Vygotskij menade att i 

utformningen av den sociokulturella teorin kan människor genom sociala och kulturella 

erfarenheter samspela och forma sitt tänkande, kännande och kommunicerande. Vygotskij 

menade även att språket är ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera, förstå och utbyta 

erfarenheter med andra.   

 

Vygotskij dog redan 1934 men hans tankar lever fortfarande kvar inom lärande, utveckling 

och pedagogik. På 1980-talet blev intresset större för hans sociokulturella infallsvinkel genom 

att hans tankar publicerades i boken Mind in society (Säljö 2011, s.159). I denna bok redogör 

Vygotskij (1978, s.24) för begreppet utvecklingszon som har blivit förknippat med Vygotskijs 

tankar kring utveckling och lärande. Vygotskij menar att det mest betydelsefulla ögonblicket i 

den intellektuella utvecklingen sker när språk och handling förenas. För att detta ska stödjas 

behöver människan, och då i synnerhet barnet, få stöd och vägledning av en vuxen i sin 

problemlösning och i sitt upptäckande (Vygotskij 1978, s.86). Vidare menar Vygotskij (1978, 

s.102) att leken skapar en proximal utvecklingszon, med detta menas att utvecklingen sker i 

den miljö som är närmast barnet. Vanligast är barnets hemmiljö eller i den miljö som barnet 

vistas mest i, exempelvis förskolemiljön. Genom leken i den proximala utvecklingszonen 

skapar barn olika sätt och metoder att ta sig till ytterligare nivåer där utveckling och lärande 

sker.  

 

Den proximala utvecklingszonen påverkar barns utveckling, lärande och den miljö som barns 

lärande äger rum i samt de verktyg som används i denna miljö. Verktygen hjälper människan 

att lösa problem, hjälper människan att minnas, att utföra arbetsuppgifter och att tänka. Dessa 

verktyg medierar omvärlden för människan och verktygen kan användas i människors 

aktiviteter som alltid är situerade, det vill säga att de sker i olika kulturella kontexter, rum och 
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platser. Det kan tolkas som att det är lättare att leka i en miljö som är anpassad för och 

inspirerar till lek för att barn ska kunna utvecklas (Strandberg 2006, ss.11-12).  

 

Människan kan ses både som en biologisk varelse och en kulturvarelse enligt Vygotskij och i 

den sociokulturella utvecklingen har språket en betydande roll för att kunna kommunicera 

med sin omgivning och bli en del av det sociala samhället samt att det är viktigt för barnets 

utveckling och lärande (Säljö 2011, s.161). Till hjälp för att stödja den sociala utvecklingen 

och lärandet menar Vygotskij att det finns redskap.  Dessa redskap kan både vara av fysisk 

och psykologisk karaktär. De fysiska redskapen är skapade av människan och kan kallas för 

artefakter, exempelvis penna och papper, datorer samt mätinstrument. Genom 

samhällsutvecklingen har människan fått allt fler artefakter att använda sig av i sociala 

sammanhang för att kunna lära och utvecklas. Till de psykologiska redskapen hör bland annat 

siffersystem och alfabet som människan även använder sig av för att kommunicera och tänka 

med. Det viktigaste psykologiska redskapet för att stödja kommunikation och tänkande menar 

Vygotskij är språket eftersom det kopplar samman och skapar delaktighet mellan människor 

(Säljö 2011, s.163).  

Perspektiv på den sociokulturella teorin 

Ett perspektiv på den sociokulturella teorin har utformats av Roger Säljö vilket kan kopplas 

till lärande och utveckling. Enligt Säljö utvecklar människan kulturella redskap som formar 

vårt sätt att arbeta, kommunicera och leva. Informationsteknik och medier har kommit att ha 

stor betydelse för västvärldens befolkning och det sociokulturella perspektivet har anpassats 

efter denna typ av samhälle som en följd av detta. Människans kunskap och erfarenheter har 

utvecklats i samhället och mellan människor. Det sociokulturella perspektivet grundar sig på 

detta och inom perspektivet menar man att redskap medierar omvärlden för människor i olika 

sammanhang (Säljö 2005, ss.21-24). 

När det gäller redskap som begrepp kan dessa vara såväl fysiska som språkliga. Artefakter är 

ett annat ord för fysiska redskap och där kan nämnas föremål tillverkade av människan såsom 

verktyg, telefoner, datorer och litteratur (Säljö 2005, ss.28, 37). Fysiska redskap används 

inom förskolans verksamhet i form av fysiska rum för lek och samling, lekredskap och 

leksaker, böcker, bilder samt datorer och andra medier. Redskapen som är språkliga beskrivs 

av att de är intellektuella, mentala, kommunikativa samt diskursiva. Människan kan i 

sociokulturell bemärkelse fantisera och föreställa sig samhället och föra en dialog med sig 

själv genom hens utbyte av andra genom att använda sig av dessa språkliga redskap. 

Redskapen kan beskrivas som resurser som är kulturella och dessa gör att kunskaper och 

färdigheter lever kvar och utvecklas i samhället (Säljö 2005, ss.41, 47). 

Begreppen primära, sekundära och tertiära artefakter och hur dessa är betydelsefulla ur 

lärande- och kunskapsbildningssynpunkt förklaras av Säljö (2005, ss.97-100). Redskap, 

exempelvis hammare och såg men även mer avancerade saker såsom datorer och bilar, är 

exempel på primära artefakter. De är skapade och utvecklade för att människans liv ska bli 

enklare. Artefakter av den sekundära typen är system och modeller för hur de primära 

artefakterna används av oss. Som exempel kan nämnas instruktioner och böcker som vägleder 

oss i hur de primära artefakterna ska användas och förstås i olika situationer. Förlängningen 

av de sekundära artefakterna kallas tertiära artefakter och datorspelens virtuella världar är 

exempel på detta. Författaren menar att det handlar om tankar, teorier och idéer om hur de 

primära och sekundära artefakterna kan vara till hjälp för att definiera och lösa 

problemområden i vårt samhälle. 
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Människan får nya sätt att lära när nya artefakter skapas såsom digitala verktyg och medier. 

Lärande och fysiska artefakter hänger därför samman och bland annat innebär detta att om 

artefakten tas bort så ändras leken och kan ta en helt ny vändning. Om en artefakt läggs till i 

en lek kan detta också vara en orsak till förändring (Säljö 2005, ss.140, 167). 

Informationstekniska resurser i dagens samhälle påverkar vårt sätt att hantera information, 

lära in och hur människan kreerar sina aktiviteter. Tekniken fungerar som en artefakt i dessa 

aktiviteter och den påverkar aktivt händelserna i leken samt är en del av det sociala i till 

exempel en lek. Interaktion och samspel har möjliggjorts på ett nytt sätt genom de digitala 

medierna men samtidigt är det viktigt att vara medveten om att artefakten inte är helt neutral 

och passiv, den har en kommunikation med användaren och leken formas av de möjligheter 

till interaktion som erbjuds (Säljö 2005, ss.169, 190). 

Artefakternas betydelse i leken 

Genom att föra samman Vygotskijs teori med Säljös perspektiv om den sociokulturella teorin 

och perspektivet kring artefakters betydelse kan dessa kombineras i hur barn använder 

artefakter i leken. När barn leker beskriver Strandberg (2006, ss.160-161) att det skapas en 

fantasivärld där artefakter får en annan betydelse eller en annan funktion. Det som är av 

betydelse för barns utveckling och lärande är att de i fantasivärlden lär sig att det som de 

tänker blir viktigare än det som de gör. Denna tankeförmåga gör att barnen kan fylla 

artefakterna med en annan mening än vad som är deras ursprungliga funktion, exempelvis att 

en soffa blir en båt. Samma sak gäller när en lärplatta används i leken som en kassaapparat 

eller när en projektor projicerar en bild av ett hav och det blir en undervattensmiljö för barnen 

att leka i. 

  



 

14 

 

METOD  
I denna del presenteras val av metod och vilka urval som görs. Därefter följer en presentation 

av genomförande, etiska överväganden, tillförlitlighet samt analys och bearbetning.   

Kvalitativ metod 

Vid val av metod är det av vikt att utgå ifrån studiens syfte. Metod handlar om att samla in 

data, bearbeta denna eller analysera den. Insamlandet av data kan göras från intervjuer, 

observationer samt enkäter och analysen eller bearbetningen sker utifrån detta insamlande 

med en tolkning (Fejes & Thornberg 2015, s.16). Metoden kan vara av kvantitativ eller 

kvalitativ natur beroende på vad syftet är. Det som skiljer dem båda åt är tillvägagångssätten 

för att samla in och analysera data (Ahrne & Svensson 2015, s.9).  

 

Kvalitativ metod är mer svårdefinierad än kvantitativ metod eftersom det inte är självklart vad 

som samlas in och analyseras med hjälp av kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder rör 

fenomen, det kan exempelvis handla om att analysera en händelse, ett yttrande eller en bild. 

Svårigheterna med den kvalitativa utgångspunkten är att den kan vara diffus när det kommer 

till att studera vad en människa tänker eller tycker för att det krävs en tolkning av forskaren. 

Till kvalitativa insamlingstekniker hör observationer och intervjuer där data har samlats in 

genom samtal, inspelningar och observerade händelser (Fejes & Thornberg 2015, s.16).  

 

Vid användning av kvalitativ metod ligger fokus på att som forskare vara inriktad på ord och 

genom dessa ge en förståelse för hur verkligheten ser ut med hjälp av hur respondenterna 

tolkar verkligheten utifrån den miljö de vistas i (Bryman 2002, ss.249-250). Den kvalitativa 

forskningsprocessen tar sin början i formulerandet av frågeställningar som rör 

forskningsområdet. Utifrån dessa frågeställningar görs ett val av lämplig plats och 

undersökningspersoner som kan ge en bild av hur verkligheten ser ut i en viss miljö för en 

utvald grupp respondenter. Därefter sker en insamling av relevant data och en tolkning av 

denna data görs. Denna data leder fram till ett resultat samt en diskussion utifrån studiens 

syfte (Bryman 2002, ss.252-253).      

 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattning om och användning av IKT 

och digitala verktyg. Syftet är även att ta reda på hur IKT och digitala verktyg kan skapa 

möjligheter för lek, lärande och samspel. Fokus ligger på att ta reda på hur förskollärare 

förhåller sig till detta område och därför är en kvalitativ metod lämplig för att kunna samla in 

data som berör förskollärarnas tankar. Intervju har valts som metod för insamlande av data. 

Intervju som metod 

Det som skiljer en vanlig intervju från en kvalitativ intervju är att samtalet har ett förutbestämt 

fokus. Intervjuaren är den som leder samtalet och som fokuserar på det bestämda ämnet. Det 

gäller för intervjuaren att vara uppmärksam på att inte bestämma riktningen för samtalet samt 

vara medveten om att inte använda sig av ledande frågor. En svårighet som intervjuaren kan 

uppleva är att hen varken är objektiv eller subjektiv och det kan underlätta att ha en 

förförståelse för sina egna uppfattningar, detta för att inte påverka respondenten (Kihlström 

2006, s.38).  

 

En fördel med att använda intervju som metod är exempelvis att forskaren på kort tid kan få 

reda på flera respondenters förhållningssätt om det tänkta syftet och området. Det handlar om 

att tolka och förstå inte bara respondentens verbala utsaga utan även kroppsspråk och minspel. 

På så sätt kan intervjuaren utifrån sitt syfte få reda på ytterligare data som kan beröra studiens 
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område (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.53; Lantz 2007, s.11). Det finns även 

nackdelar med den kvalitativa intervjun som metod. Intervjun ger inte en helhetsbild av ämnet 

och detta kan ge en snedvriden bild av vad respondenten menar med sitt svar. Det kan även 

vara så att respondenten ger svar om att hen gör på ett visst sätt men i verkligheten agerar på 

ett annat sätt. Det kan därför vara av värde att komplettera den kvalitativa intervjun med 

observationer för att kunna stärka respondentens svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s.53).  

 

I denna studie används inte observation som metod på grund av att syftet är att ta reda på 

förskollärares förhållningssätt och tankar kring IKT samt digitala verktyg kopplat till barns 

lek, lärande och samspel. Observation som metod skulle kunna användas för att komplettera 

den kvalitativa intervjun vad gäller förskollärarnas utsagor och uppfattningar om sitt arbetssätt 

genom att ta reda på hur respondenterna faktiskt arbetar med fokusområdet i praktiken. På 

grund av studiens storlek har enbart kvalitativ intervju valts som metod. Intervju i sin 

utformning är av semi-strukturerad karaktär och syftar till att utgå ifrån specifika teman som 

grund för intervjufrågorna (Bryman 2002, s.301). Däremot menar Bryman att respondenten 

har friheten att formulera sina svar på ett fritt sätt. Utifrån de svar som respondenten ger kan 

frågorna som från början haft en viss ordning ändras eller från början inte varit med ställas. 

Intervjufrågorna som har formulerats i denna studie är semi-strukturerade och ligger till grund 

för intervjun. Respondentens svar påverkar dock vilka frågor som ställs och vilken ordning 

dessa kommer i utifrån vilket fokus respondenten har.  

Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att förhålla sig till de etiska principer som rör det forskningsetiska 

förhållningssättet. Inom forskningsetik är de viktigaste principerna att som forskare informera 

om sin studie, att deltagarna kan ge samtycke till att delta samt att information ges om att 

deltagarna kan avbryta sin medverkan även om de har samtyckt till deltagande (Löfdahl 2014, 

s.36). Eftersom denna studie utgår ifrån intervju som metod där respondenterna är 

förskollärare behöver förskollärarna ge sitt informerade samtycke. Med detta menas att 

förskollärarna har fått information om studiens syfte och gett sitt samtycke till deltagande. 

Den information som lämnades till förskollärarna innehöll uppgifter som möjliggjorde för 

respondenten att kunna ta ställning till deltagande i studien. I ett missivbrev som skickades ut 

till de berörda respondenterna gavs information om studiens syfte samt vad som skulle krävs 

av de som skulle intervjuas.  

 

När det kommer till de svar och det resultat som respondenterna gav var det viktigt att detta 

material behandlades på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem (Löfdahl 2014, 

ss.36-37). Respondenterna delgavs information om hur resultatet kommer att presenteras och 

hur deras identitet kommer att skyddas. Kontaktuppgifter gavs för att respondenterna skulle 

kunna vända sig till oss för att ställa frågor eller därigenom ändra sitt samtycke till att 

medverka i studien.   

 

Något annat som var viktigt att tänka på var nyttjandekravet som innebär att den data som 

framkommer enbart används i denna studie (Löfdahl 2014, s.38). Därför har anteckningar och 

ljudfiler inte sparas efter avslutad studie. Vidare garanterades de deltagande respondenterna 

konfidentialitet. Detta innebar att respondenterna som medverkade i studien inte skulle gå att 

känna igen. För att detta skulle kunna garanteras har ortsnamn och namn på personer bytts ut. 

Förskolorna och förskollärarna har fått fingerade namn och kommunerna där förskolorna 

ligger i nämns aldrig i namn.  
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Urval 

När det kommer till att bestämma vilka som ska ingå i insamlandet av data är det viktigt att 

utifrån studiens syfte göra ett urval av respondenter som har kunskap om och erfarenhet av 

ämnet som studien fokuserar på. Genom att respondenten troligen återger situationer som hen 

har erfarenhet av blir svaren möjligen mer tillförlitliga (Kihlström 2006, s.39). I syftet för den 

här studien läggs fokus vid förskollärarens uppfattning om och användning av IKT och 

digitala verktyg. Då Lpfö 98 (rev. 2016) riktar sig mot förskollärares ansvar att främja och 

stödja barns lärande och utveckling har endast förskollärare valts ut för deltagande i studien 

samt att de förskollärare som har valts har erfarenheter av att arbeta med IKT och digitala 

verktyg med barn i förskolans verksamhet och detta gör att de kan vara kritiska i arbetet med 

det.  

 

Utifrån detta fokus har två förskolor valts ut för att kunna få kontakt med förskollärare som 

arbetar med IKT och digitala verktyg kontinuerligt i förskolans verksamhet. Kontakt har tagits 

med en kommuns IKT-pedagog som har hänvisat oss till en verksamhet där förskollärarna 

arbetar med IKT och digitala verktyg. Den andra förskolan har valts ut genom sociala medier 

och kontakt har tagits via mail. Båda förskolor har mottagit missivbrev där vi förklarar 

studiens syfte (se bilaga 1 och 2) och även mottagit intervjufrågor (se bilaga 3). De två 

förskolorna har valts ut på grund av att de använder sig av IKT och digitala verktyg i arbetet 

med lek, lärande och samspel i verksamheten. Förskolorna är kommunala och använder sig av 

ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt som syftar på att förskollärarna arbetar tematiskt 

i utformningen av verksamheten för att utveckla barns uttrycksmöjligheter 

(Nationalencyklopedin 2016). Båda förskolor ligger i medelinkomstområden och geografiskt 

sett ligger de i olika kommuner där invånarantalet är ungefär likvärdigt. 

Genomförande  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar formulerades intervjufrågor som rör förskollärarens 

förhållningssätt kopplat till studiens fokusområde. Kihlström (2006, s.39) menar att det är av 

vikt att formulera lämpliga frågor för att kunna få svar på studiens frågeställningar. Därför är 

det viktigt att ha dem i åtanke när intervjufrågorna formuleras. Lantz (2007, s.58) hävdar att 

som inledning på intervjufrågorna kan det vara betydelsefullt att börja med frågor som rör 

respondentens bakgrund. Dessa kan vara behjälpliga för intervjuaren för att förstå den 

situation och det sammanhang som respondenten befinner sig i samt vilken erfarenhet hen 

har. Det är också viktigt att tänka på att intervjufrågorna ställs i en logisk ordningsföljd utifrån 

vad som ter sig mest naturligt ur respondentens synvinkel. Frågorna ska vara av öppen 

karaktär vilket innebär att de ställs utifrån hur och varför. Genom detta skapas det 

förutsättningar för att kunna ställa följdfrågor som gör att intervjun fördjupas. 

 

Efter att kontakt har tagits med båda förskolor och dessa har mottagit missivbrev samt 

intervjufrågor bestämdes tidpunkt för intervjuer. Tre av intervjuerna genomfördes på plats på 

den ena förskolan med tre förskollärare. Från början var det tänkt att vi skulle genomföra 

intervjuerna tillsammans men på grund av tidsbrist från förskolans sida var vi tvungna att dela 

på oss.  Intervjuerna genomfördes på avskilda platser av oss båda och en av oss genomförde 

en intervju och den andra två. Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på 

två telefoner. Som stöd gjordes även anteckningar med hjälp av papper och penna. 

Intervjuerna tog 15-25 minuter i anspråk. Respondenterna fick information om 

förutsättningarna för intervjuerna samt vilka rättigheter de har i sitt deltagande gällande de 

regelverk som finns vad gäller etiskt förhållningssätt. Den fjärde intervjun gjordes via 

mailkontakt där respondenten fick möjlighet att genomföra intervjun via mail eller via 

internettelefoni. Respondenten svarade via mail men var öppen för att komplettera intervjun 
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via Skype om så var nödvändigt. Svaren som respondenten gav var utförliga och 

komplettering behövde inte göras. Vi hade kontakt med två andra från denna förskola men 

dessa återkom inte med svar på våra frågor. Vi har fått tre muntliga intervjuer och en skriftlig 

och detta får vi beakta i analysen av materialet. 

Tillförlitlighet  

När en kvalitativ metod används är det viktigt att tänka på att få fram data som kan uppfylla 

anspråk på användbarhet. Med detta menas att metoden ska ge resultat som är tillförlitliga, 

reliabilitet, att resultaten ska vara giltiga, validitet, och möjligheten ska finnas att andra ska 

kunna genomföra en kritisk granskning av slutsatserna. Intervjuns värde baseras på begreppen 

reliabilitet och validitet för att kunna värdera resultaten som användbara. Om intervjun 

utmynnar i resultat som är både tillräckligt tillförlitliga och giltiga kan det vara användbara 

och av intresse för andra att både ta del av samt ligga till grund för framtida studier (Lantz 

2009, s.9). För att data ska kunna användas för ytterligare studier beskrivs vikten av giltighet 

och generaliserbarhet. Om en studie har genomförts på en mindre grupp och intervjuer har 

genomförts med en liten mängd respondenter kan studiens giltighet göra att den kan 

generaliseras till att gälla även en större grupp människor (Lantz 2007, s.14). Vi anser att de 

intervjuer som gjorts är tillförlitliga och giltiga i den mån att de har gett omfattande svar från 

respondenterna. Däremot har ett medvetet urval av respondenter som är insatta i området 

gjorts vilket påverkar studiens generaliserbarhet.       

Analys och bearbetning  

Vid analys och bearbetning av inspelad data från intervjuer har denna data transkriberats 

genom att en av oss har skrivit ner ord för ord. Därefter har detta skrivits rent samt 

kompletterats med anteckningarna som gjordes vid intervjun. Det renskrivna materialet har 

lästs igenom av oss båda för att kunna hitta mönster. Dessa mönster visar vad förskolorna har 

gemensamt vad gäller hur de arbetar med digitala verktyg och vad som är viktigt att tänka på 

när man arbetar med dessa. Vid denna genomläsning har det varit viktigt att markera 

återkommande ord, exempelvis miljöer, lärplatta, lek, lärande, samspel, kompetens, och ta ut 

citat och centrala delar som kan kopplas samman med syfte och frågeställningar. De 

återkommande orden har sedan sammanställts för att sedan ha kategoriserats in under olika 

områden. Utifrån dessa områden har sedan de belysta citaten och centrala delarna satts in och 

bearbetats. Genom att belysa citat och centrala delar har resultatet fått en större trovärdighet 

och det bidrar till att resultatet kan kopplas både till syfte och frågeställningar samt den 

kommande diskussionen (Kihlström 2006, s.42). Genom att koppla resultatet till bakgrund, 

tidigare forskning samt den valda teorin har detta lett fram till en diskussion som kan kopplas 

till syfte och frågeställningar. 
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RESULTAT 
I denna del presenteras det resultat som framkommit efter analys av de intervjuer som har 

genomförts i enlighet med uppsatsens syfte som är att undersöka förskollärares uppfattning 

om och användning av IKT och digitala verktyg. Syftet är även att ta reda på hur IKT och 

digitala verktyg kan skapa möjligheter för lek, lärande och samspel. Resultatet har kommit 

fram genom respondenternas svar på de frågor som har utformats efter frågeställningarna som 

lyder: hur förhåller förskollärare sig till användning av informations- och 

kommunikationsteknik som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? Hur uppfattar förskollärare 

barnens användning av digitala verktyg? Hur kan informations- och kommunikationsteknik 

samt digitala verktyg skapa möjligheter för lek, lärande och samspel?  

 

Fyra förskollärare har intervjuats, tre stycken från en förskola och en från en annan förskola. 

Förskollärarna och förskolorna har fått fingerade namn för att kunna garantera 

respondenternas anonymitet. Förskollärarna Vera, Harriet och Doris arbetar på förskolan 

Labyrinten men på olika avdelningar. Förskolläraren Moa arbetar på förskolan Galaxen.  

Förskollärarens uppfattning om IKT som ett pedagogiskt verktyg 

När det kommer till förskollärarens uppfattningar om IKT som ett pedagogiskt verktyg 

redogör samtliga intervjuade förskollärare för att arbetet ses som en självklarhet. Moa som 

arbetar på förskolan Galaxen trycker på att digital teknik och digitala verktyg ingår i 

förskolans målområden enligt läroplanen. Citatet nedan exemplifierar Moas tankar kring 

vilket förhållningssätt förskollärare bör ha på IKT och digitala verktyg: 

 

[Det är] inte ett val utan barnens rättighet. Vi pedagoger arbetar dagligen med för oss ny 

teknik som vi måste ta till oss och vi lär oss och utforskar dom tillsammans med barnen. 

 

I citatet beskrivs det att det är barns rättigheter att ta del av digitala verktyg samt att 

förskollärarna behöver arbeta dagligen för att ta till sig ny teknik och tillsammans med barnen 

utforska den. Även Vera på förskolan Labyrinten kopplar arbetet med IKT och digitala 

verktyg till förskolans läroplan. Hon menar att användningen av IKT och digitala verktyg kan 

främja arbetet i verksamheten, som citatet visar:          

 

Jag ser IKT som ett sätt att upphöja eller att nå och förbättra och förfina läroplanens 

mål. Så ser jag på det. En resurs.  

 

Citatet ovan beskriver hur IKT och digitala verktyg kan ses som en resurs samt ett sätt att nå 

och förbättra läroplanens mål. IKT och de digitala verktygen används på avdelningen som en 

integrerad del av verksamheten och Vera hävdar att tekniken blir mångfasetterad då den går 

att använda för en mängd olika aktiviteter och vid olika tillfällen. Doris, som även hon arbetar 

på förskolan Labyrinten, menar att hon ser arbetet med IKT och digitala verktyg som en 

självklarhet eftersom detta område har öppnat en helt ny värld för henne och i arbetet med 

barnen. Doris tar i nedanstående citat upp sin syn på varför IKT och digitala verktyg bör 

finnas i verksamheten för barnen att använda:  

 

Dom är ju födda in i detta, det skulle vara konstigt för dom om vi inte hade det. Så man 

kan inte säga att det uppstår någon särskild reaktion från barnen när dom använder 

verktygen. Dom förväntar sig att det finns medan för oss är det en aha-upplevelse hela 

tiden eftersom vi ju inte är födda in i detta. Vi kan ju liksom ”wow”, vi vuxna men för 

barnen är det ju... ja naturligt. 
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Ovanstående citat visar på att Doris ser IKT och digitala verktyg som en självklarhet att arbeta 

med tillsammans med barnen eftersom tekniken är en naturlig del av barns liv. Vidare menar 

Doris att hon som förskollärare lär sig tillsammans med barnen och delar barnens upplevelse 

av användandet av IKT och digitala verktyg. För att stötta barnen i deras interaktion med IKT 

och digitala verktyg menar Moa att det är barnen som leder aktiviteterna kopplade till 

tekniken och att det är förskollärarna som ska lyssna in och försöka stötta samt göra de tillägg 

i form av redskap och miljö som barnen behöver för att kunna skapa och utveckla en lek. 

Förskolan Galaxen där Moa arbetar utgår ifrån Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt i 

sitt pedagogiska arbete. Hon menar i citatet nedan att de inriktar sig på att utgå från barnens 

intressen och att förskollärarna arbetar med själva processen i barnens skapande och lek:  

 

Vi följer barnen och arbetar med att lyssna in och försöka förstå vad barnen är uppe i 

och på så sätt finna med vilka medel och tillägg vi kan hjälpa dem att utveckla och 

utvecklas i det.  

 

Moa menar att det krävs att lyssna in barnen för att kunna göra tillägg i form av olika medel 

för att stödja deras utveckling. Moa och hennes kollegor har synsättet att människor inte är 

stöpta ur samma form och barn har alla något som de är bra på som förskollärarna måste hitta 

och ta vara på samt lyfta fram för att kunna ge barnet verktyg att utvecklas. Med hjälp av IKT 

och digitala verktyg kan förskollärarna exempelvis hjälpa blyga barn att tala inför andra. 

Verksamheten som Moa arbetar i har exempelvis använt sig av att skapa filmer med hjälp av 

digitala verktyg där barnen får berätta och leva sig in i olika roller. Genom detta har 

förskollärarna kunnat hjälpa blyga barn att tala inför andra och de har märkt att dessa barn har 

varit stolta och fått bättre självförtroende samt vågat tala inför andra barn även i andra 

sammanhang.  

Viktiga faktorer för att se IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel 

Två av respondenterna påpekar att för att kunna se IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel 

behöver de digitala verktygen kopplas till aktiviteter som barnen gör med de mål som finns i 

läroplanen. Det som förskolläraren behöver, menar Vera, är dock att ha ett reflekterande 

förhållningssätt och ifrågasätta vad som är deras mål och syfte med hur de digitala verktygen 

används och påverkar både nu och senare. I citatet nedan redogör Vera för det förhållningssätt 

som hennes verksamhet utgår ifrån: 

 

Så vi bedriver ju lite här en verksamhet som har ett mer långsiktigt tänkande, liksom där 

vi tänker lite mer att barnen får med sig någonting på resan, hur man kan använda 

tekniken. 

 

Vera redogör i ovanstående citat för att det behövs ett långsiktigt tänkande kring användandet 

av IKT och digitala verktyg samt att det är viktigt att ha pedagogiska tankar kring syfte, mål 

och användning av IKT och digitala verktyg i barns lek, lärande och utveckling. I 

nedanstående citat redogör Harriet, som även arbetar på Labyrinten fast på en annan 

avdelning, för det förhållningssätt som behövs vid arbete med IKT och digitala verktyg i 

förskolan:  

 

Jag känner så här, att man måste verkligen vara kritisk när man använder sig av det, till 

exempel när man använder iPaden, att man inte bara hänger på utan man måste också 

veta varför man använder de olika digitala verktygen. 

 

Utifrån citatet menar Harriet att hon som förskollärare måste inta ett förhållningssätt där hon 

får vara uppmärksam på barnens användande av detta verktyg. Det krävs en medvetenhet om 
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hur hon som förskollärare ska förhålla sig till lärplattan och dess innehåll. För att göra detta 

menar Harriet att hon som förskollärare får koppla barnens aktiviteter med de mål som finns i 

läroplanen samt att vara påläst och inskaffa kunskap genom ny forskning som skrivs om IKT 

och digitala verktyg. Hon är själv medveten om att de digitala verktygen och dess innehåll 

lockar barnen till användande av dem och att hon själv lockas och kan fängslas av det. Utifrån 

detta anser hon att man som förskollärare behöver ha ett medvetet förhållningssätt och kritiskt 

tänkande för att kunna använda tekniken som ett pedagogiskt verktyg för att kunna utveckla 

barns lek och lärande. 

 

Användningen av IKT och digitala verktyg på förskolan Galaxen handlar inte om spel och 

dylikt utan Moa menar att förskollärarna alltid ser över de appar som de väljer att använda sig 

av och de överväger på vilket sätt de utvalda apparna kan användas som pedagogiska verktyg. 

Även förskolläraren Vera, som arbetar på Labyrinten, menar att de på avdelningen har ett 

medvetet förhållningssätt vad gäller användandet av det innehåll som de digitala verktygen 

förmedlar. Förskollärarna försöker koppla relevanta appar till de teman som avdelningen 

utformar men även till vad barnen visar intresse för.  

 

Samtliga förskollärare hävdar att det som är viktigt för att kunna använda sig av IKT och 

digitala verktyg i barns lek- och lärsituationer är först och främst kunskap, tillgång till 

verktyg, intresserade kollegor samt ett stort eget intresse och vilja att arbeta med det. Det som 

är avgörande för att detta ska fungera i praktiken är att förskollärarna får tid att tillgodogöra 

sig kunskap och utforska området. Moa sammanfattar detta på följande sätt i citatet: 

 

Jag anser att man behöver ha en rik barnsyn, resurser och verktygen, en tillåtande miljö 

och ha stöd av kollegor som är nyfikna och medforskande pedagoger.  

 

Moa menar i citatet ovan att förskollärare behöver ha en rik barnsyn, själva verktygen, en 

miljö som är tillåtande samt stöd av kollegor. Vera är av liknande uppfattning när hon 

beskriver i citatet nedan vad hon tycker krävs i arbetet med IKT och digitala verktyg: 

 

Du behöver ha verktygen först och främst, kan man säga. Och sen viljan att arbeta med 

dom. Och sen behöver man utbildning då. Sen kanske det inte är nödvändigt att man 

behöver få det av andra, man kan ju lära sig själv. 

 

Vera menar i citatet ovan att det krävs verktyg men även vilja att arbeta med IKT och digitala 

verktyg i förskolan. Vidare redogör Vera för att man som förskollärare ska har modet att 

prova nya saker tillsammans med barnen och att det inte behöver bli perfekt. Det viktigaste är, 

enligt Vera, är att ha ett stort intresse samt nyfikenhet som gör att man vågar utforska 

området.  

 

Kopplat till studiens syfte och frågeställningar framträder ett mönster som visar att 

förskollärarens uppfattningar om hur IKT kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i 

förskolan är att de anser att det är en rättighet för barn att ta del av de digitala verktygens 

innehåll och att det kan användas som en resurs för att uppnå läroplanens mål. Förskollärarna 

menar även att de uppfattar att det är barnen som bestämmer hur de vill använda sig av de 

digitala verktygen och att förskollärarna lyssnar in och gör tillägg för att kunna stödja barns 

utveckling på olika sätt. För att göra detta menar förskollärarna att det krävs ett medvetet 

förhållningsätt där de digitala verktygens innehåll kritiskt granskas samt att det krävs mod och 

vilja att ta till sig verktygen och arbeta med dem.     
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Förskollärares användning av IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel 

När det kommer till vad förskollärarna använder för digitala verktyg och hur de beskriver att 

de arbetar med det i verksamheten beskriver Moa från förskolan Galaxen att avdelningen 

använder sig av digitala verktyg för att skapa flera dimensioner och på olika sätt förstärka 

barnens aktiviteter, som citatet visar:  

 

Digitala verktyg fungerar hos oss som ett komplement och är en del av verksamheten 

och ger möjligheter på många olika sätt. Det förstärker i det barnen är uppe i och bidrar 

i en föränderlig lärmiljö. 

 

Moa menar att de digitala verktygen fungerar som ett komplement i verksamheten och att 

detta kan göras genom att projicera bilder för att kunna skapa mötesplatser mellan barn i olika 

konstellationer. De digitala verktygen förstärker och bidrar till fler möjligheter till att förändra 

både lek och miljö. Moa beskriver vidare att avdelningen använder sig av digital teknik i 

aktiviteter där barnen bygger och konstruerar, i ateljén i samband med skapande och i rollekar 

där barnen intar olika karaktärer. Det digitala verktyget lärplattan används av förskollärarna 

tillsammans med barnen för att söka information, dokumentera och reflektera tillsammans 

med barnen. Lärplattan används även för att skapa digitala miljöer samt utforska olika appar i 

kombination med andra uttrycksformer. Detta illustrerar citatet nedan:  

 

Barnen kommer samman på avdelningen som en grupp när vi erbjuder något som alla är 

intresserade av, vilket oftast innebär aktiviteter då vi använder oss av digital teknik av 

någon form. Det kan t.ex. vara att; dansa och röra på oss till musik eller att arbeta med 

digitala förstoringsglas med en ”uppdukning” av naturmaterial eller att projicera rörliga 

bilder i skapande eller att skapa egen musik i en app. 

 

Citatet ovan visar att digitala verktyg bidrar till att barnen kommer samman i olika aktiviteter 

såsom dans och rörelse, skapa och uppleva musik, måleri, skapa och arbeta med bilder samt 

lera, sensoriska lekar samt skapa berättelser. Moa tror att IKT och digitala verktyg kan bidra 

till att skapa en lek- och lärandemiljö där barnens välmående, både för kropp och själ, kan 

förbättras genom att använda sig av projiceringar och ljud för att skapa olika stämningar. 

Möjligheterna med IKT och digitala verktyg är många och när det kommer till att arbeta med 

digital teknik menar Moa att alla barn kan utforska och utmanas med hjälp av denna. 

Exempelvis kan alla barn upptäcka och fascineras av olika saker som utforskas med hjälp av 

ett digitalt förstoringsglas eller projicera en miljö med hjälp av en projektor för att kunna 

utforska rolleken. 

 

Förskolläraren Vera som arbetar på förskolan Labyrinten är av samma åsikt när det kommer 

till att alla barn kan använda sig av digitala verktyg. Hon menar att även om de yngre barnen 

inte har det talade språket för att kunna förmedla sin vilja och sina känslor kan de med hjälp 

av de digitala verktygen kommunicera vad de vill och vad de vill skapa genom att trycka på 

skärmen och på så sätt påverka händelseförloppet.  

 

På samma förskola som Vera arbetar på arbetar även Harriet och Doris. Dessa tre 

förskollärare arbetar med IKT genom att använda sig av de digitala verktygen lärplatta, appar, 

dator, digitalkamera, interaktiv tavla och projektor. Samtliga menar att de använder verktygen 

för att dels dokumentera barns lek och lärande men att de använder det främst till barnens lek, 

lärande och utveckling. Vera beskriver hur de digitala verktygen används för att skapa 

lekmiljöer, exempelvis med hjälp av en projektor som projicerar upp stillbilder eller rörliga 

bilder där barn kan skapa sin lek. Vera ger ett exempel på ett temaarbete som tog sin 
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utgångspunkt i Pippi Långstrump där barnen bland annat fick skanna av QR-koder för att 

kunna ta del av material som senare formade deras lek. Hon förklarar även att förskollärarna 

tillsammans med barnen använder en app som kan beskrivas som en digital dockteater där 

barnen kan inta roller och ge röster åt figurer. Barnen kan i denna app själva hitta på en teater 

och enligt Vera tycker barnen att detta är lustfyllt. Utifrån denna app skapas en lek och på 

liknande sätt kan appen iMovie användas för att barnen själva ska kunna filma och 

dokumentera sin lek. Med hjälp av IKT och digitala verktyg kan barnen därför skapa, 

experimentera med bilder och ljud för att skapa ytterligare dimensioner av leken.   

Tillgänglighet av digitala verktyg 

På Veras avdelning är de digitala verktygen tillgängliga för barnen för att de ska kunna 

använda dem i sin lek när de har behov av det. Citatet nedan visar på hur Vera redogör för att 

barnen på så sätt kan få inflytande över hur deras miljö kan användas och förändras:  

 

Vill barnen ta kort så får man det, vill man titta på en QR-kod så gör man det. Då har 

man den här iPaden som alltid är tillgänglig för barnen och som man själv kan förhålla 

sig till och välja och ta. Så det är inte tanken att det ska vara undanstoppat utan att dom 

ska mer göra det när dom själva vill, den är fri. 

 

Förskolläraren beskriver i ovanstående citat att lärplattan är fritt tillgänglig för barnen att 

använda när de vill samt att tanken inte är att den ska vara undanstoppad. Även om lärplattan 

och dess appar får ett stort fokus när det kommer till användandet av digitala verktyg är det 

enligt Vera viktigt att tänka på att användandet inte just stannar vid detta utan att verktygen 

även integreras i verksamheten på fler sätt genom att exempelvis projicera upp bilder eller 

appens innehåll som gör att barn kan skapa en lek och delta i den på lika villkor. Vera är av 

uppfattningen att barnen inte bara fastnar vid att använda lärplattan enbart för spel utan att de 

använder sig av den för att ta bilder, använda sig av den i leken samt ta del av filmer, sagor 

och musik genom att skanna av QR-koder. På förskolan Labyrinten som Vera arbetar på 

arbetar även Doris fast på en annan avdelning. Precis som på Veras avdelning använder sig 

Doris och hennes arbetskamrater av de digitala verktygen på ett fritt och tillåtande sätt. 

Barnen begränsas inte av en viss skärmtid utan har möjlighet att använda sig av de tre 

lärplattor som finns på avdelningen: en används för spel, en annan för musik och en tredje för 

QR-koder. Samtliga används av barnen i både lek- och lärsituationer. På avdelningen används 

även digitala verktyg i form av ljusbord, interaktiv tavla samt en digital lampa med inbyggd 

högtalare. Doris redogör för ett liknande användande av de digitala verktygen som citatet 

visar: 

 

Barnen kan ju använda iPaden bara till att spela och titta på saker men det genererar 

också ett intresse i den övriga leken beroende på vad det är dom tittar på. 

 

Citatet ovan illustrerar Doris tankar om att det som förmedlas på lärplattan kan generera till 

ett intresse i barns lek. Vidare menar Doris att barnen får möjlighet att skapa egna digitala 

sagor som projiceras via en interaktiv tavla för att sagoberättandet ska ske tillsammans, 

antingen tillsammans med en förskollärare eller tillsammans med andra barn. Sagor kan även 

förmedlas genom QR-koder som kan leda till en lek bland barnen.  De digitala verktygen kan 

alltså bidra både med lek genom spel och appar men även genom skapandet av egen lek.  

 

Sammanfattningsvis handlar förskollärares användning av IKT som pedagogiskt verktyg om 

att förstärka aktiviteter och förändra miljöer. Förskollärarna beskriver att de främst använder 

de olika digitala verktygen för att genomföra skapande aktiviteter tillsammans med barnen 
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genom ljud och bild men även för att söka information och låta barnen få dokumentera sin 

egen lek genom att filma och ta kort.  

Barns förhållningssätt till IKT 

Det råder delade meningar när det kommer till barns användande av IKT och digitala verktyg 

även om samtliga förskollärare har en positiv syn på det. Det finns skilda uppfattningar om 

hur barnen interagerar och reagerar på de digitala verktygen i förskolan. Harriet har en 

uppfattning om att barnen visar ett stort intresse för lärplattan när den finns tillgänglig på 

hennes avdelning och att barnen främst vill använda sig av den för att spela. Om Harriet själv 

använder sig av lärplattan för exempelvis dokumentation upplever hon det som att barnens 

intresse är väldigt stort för själva verktyget då de flockas runt henne. Harriet upplever det som 

både positivt och negativt med denna uppmärksamhet kring lärplattan medan Doris, som 

arbetar på en avdelning där lärplattan är mer fritt tillgänglig, inte märker av denna nivå av 

intresse då den har en mer naturlig del i verksamheten. Detta visas i nedanstående citat: 

 

Jag tycker, att för den här generationen barn, så är ju IKT något naturligt som finns i 

verksamheten, som till exempel att vi har pennor eller kritor eller böcker. Det är bara 

något som vi har. Dom är ju födda in i detta, det skulle vara konstigt för dom om vi inte 

hade det. Så man kan inte säga att det är någon reaktion för dom förväntar sig att det 

finns.  

 

Utifrån ovanstående citat menar Doris att hon ser de digitala verktygen som vilket annat 

föremål som helst som finns i förskolans verksamhet eftersom hon anser att det är naturligt för 

barnen att använda sig av det. Hon gör ingen större skillnad på om föremålen är av digital 

eller analog karaktär. 

IKT:s funktion i leken 

När det kommer till att använda IKT och digitala verktyg i barns lek använder sig 

förskolläraren Moa av projektor för att projicera stillbilder och rörliga bilder för att skapa 

miljöer till barns lek. Tekniken används även genom att lärplattan används tillsammans med 

olika appar för att kunna skapa rollekar, bygg- och konstruktionslekar, sensoriska lekar samt 

konst och utforskande av det som rör naturorienterande ämnen. För att kunna använda 

tekniken på bästa sätt menar Moa att fantasin är viktig för leken, som citatet visar: 

  

Fantasi omger hela världen, och allt som vi någonsin kommer veta eller förstå. Vi 

förskollärare behöver göra de tillägg i form av redskap och miljö som barnen behöver 

för att kunna utveckla sin fantasi genom leken. 

 

Moa menar att förskollärare behöver göra tillägg i miljön och bland redskapen i leken för att 

kunna utveckla barnens fantasi. Genom fantasi kan barnen tillsammans med förskollärarna 

utforska exempelvis skapande med lera, måleri och rollek i kombination med digital teknik. 

Moa beskriver hur de använder lärplattan som ett verktyg för att utforska och skapa samt 

förstärka leken.  

 

Harriet är av uppfattningen att själva användandet av lärplattan är en lek men att barnen även 

kan bli inspirerade av det som lärplattan förmedlar och skapar ett intresse för att konstruera en 

egen lek där barnen även kan bearbeta det som de har tagit del av i lärplattan.   

 

Förskolläraren Vera ger exempel på hur de arbetar med IKT och digitala verktyg i leken. Hon 

beskriver hur de använder appen Puppet Pals, som kan beskrivas som en digital dockteater, 

för att kunna skapa pjäser. I skapandet sker det en lek och samma sak sker när barnen får 
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använda sig av filmredigeringsprogrammet iMovie där de kan fotografera och filma sig själva 

och leka med ljud och bild. I citatet nedan beskriver Vera hur digitalt skapande kan generera 

och stimulera fantasi:  

 

Det ena leder till det andra, det blir som ett flöde. Det stimulerar fantasi och kreativitet 

och dom får uppleva någonting på så många sätt. Det var till exempel det dom gjorde 

när dom ritade Pippi-figurer och sen fick barnen fota sina Pippi-figurer och så kunde 

dom skapa konst av det, digital konst.  

 

Citatet ovan visar på att barnen får många upplevelser genom digitala verktyg som stimulerar 

deras fantasi och kreativitet. Vidare redogör Vera att barnen har fått göra detta kopplat till 

temat med utgångspunkt i Pippi Långstrump. Genom att skanna av QR-koder med hjälp av 

lärplattan kan barnen ta del av film- och ljudklipp med Pippi Långstrump som ger inspiration 

till barnens lek. Det kan handla om att skapa en rollek med hjälp av utklädningskläder eller 

använda sig av figurer för att kunna skapa en lek. Vera berättar att sagor och berättelser 

överlag stimulerar fantasi och kreativitet samt inspirerar barns lek, både genom att de själva 

skapar berättelser men också med hjälp av förskollärarna. De saker som de upplever genom 

lärplattan kan skapa ett lekflöde och en lust att leka. Det som förmedlas på lärplattan kan 

projiceras upp på väggen berättar Vera i nedanstående citat:  

 

Och så projicerar vi upp det så att barnen kan delta i det och vi sitter ju oftast med när 

barnen använder iPaden eller tekniken och då kan vi prata om det och dom kan hjälpa 

varandra för då är dom fler och alla ser samma sak och då kan fler få samma upplevelse 

och vi finns med för att ställa dom rätta frågorna så barnen kan komma vidare i sin 

utveckling. Så det är också ett sätt att leka.   

 

Vera menar att barnen kan dela upplevelser och hjälpa varandra om de får sitta tillsammans 

med andra barn samt förskollärare när lärplattans innehåll projiceras upp på väggen. Utifrån 

detta ser hon lärande och utveckling hos barnen men även att det skapar lek. Utgångspunkten 

för barns lek kan även ta avstamp i populärkulturen. Förskolläraren Doris menar att barn blir 

påverkade av det de ser på TV, film eller dator eller att de använder sig av en app för att 

konstruera sin lek. Hon ger exempel på att barn har utformat sin lek efter filmen Frost som har 

fått ett stort genomslag i förskolan och i barns lek. Även på Doris avdelning använder sig 

förskollärarna av lärplatta tillsammans med QR-koder för att inspirera till lek genom 

sagoberättande men även genom barns egna erfarenheter, som illustreras i citatet:  

 

Det var barn som pratade om att dom hade varit på Liseberg i somras, då kunde vi ju 

visa filmklipp i lärplattan och på Smartboard från Liseberg och man kunde då också åka 

dom här attraktionerna genom att sitta och låtsas att man är på Liseberg och då blev det 

som en lek. Och då tog dom med sig det in i leken utan digitala verktyg och lekte det en 

gång till så det finns hela tiden med […]Men som sagt, jag kan ju uppleva att det som 

barnen tittar på och upplever genom digitala verktyg, att det inspirerar ju i leken hela 

tiden, det blir liksom en cirkel att det ena inspirerar det andra. 

 

Citatet ovan visar på hur Doris har sett ett intresse hos barnen där hon med hjälp av digitala 

verktyg gett barnen ytterligare en dimension av sina upplevelser och intressen. Det som 

barnen tar del av genom digitala medier menar Doris inspirerar till lek. På samma sätt kan de 

digitala verktygen användas i exempelvis byggleken. Doris beskriver hur barnen tog 

utgångspunkt i ett barnprogram som handlade om att bygga portaler. Detta ledde till att 

barnen tillsammans med förskolläraren efterforskade på internet hur portaler kan se ut och hur 

de är konstruerade. Med hjälp av den digitala tekniken kunde barnen utforska någonting som 

blev grunden för deras lek. 
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Lek, lärande och samspel 

IKT och digitala verktyg i kombination med barns lek ger förutsättningar för lärande och 

samspel. Förskolläraren Moa beskriver att genom att arbeta med aktiviteter kopplade till 

digital teknik kan man på ett bra sätt skapa mötesplatser vilket även kan bidra till en ”vi-

känsla” i barngruppen. Moa menar att barnen kommer samman som en grupp på avdelningen 

när arbetslaget kan erbjuda något som barnen är intresserade av vilket oftast innebär 

aktiviteter då de använder sig av digital teknik i någon form. Genom den digitala tekniken har 

förskollärarna även kunnat hjälpa de barn som kanske inte haft så hög status i barngruppen 

och de har kunnat växa och fått fler möjligheter att synas och höras. Moa beskriver i citatet 

nedan hur de digitala verktygen har kunnat stötta olika barn: 

 

Vi har sett en större variation av nya konstellationer av barn i lekar där vi använt oss av 

någon form av digital teknik jämfört med i aktiviteter utan digital teknik som tillägg. Vi 

har sett att barn på så sätt kan utmanas i hierarkier som kan förekomma i barngruppen 

med digital teknik som tillägg. 

 

Moa menar att arbetet med digitala verktyg har möjliggjort nya konstellationer av barn i leken 

och att vissa barn kan få en annan förhöjd status i barngruppen. Den digitala tekniken kan 

bidra till att barn utforskar och utmanas med hjälp av denna, menar Moa. Barnen kan få öva 

sig i att våga tala inför andra, våga ta plats samt utforska och uppleva i leken.  

 

Moa är av uppfattningen att lek i allra högsta grad är lärande. För henne är det viktigt att 

förskolan erbjuder barn att mötas och samspela för det är då lärandet sker. Hon menar att 

förskolans sätt att arbeta med leken i kombination med IKT och digitala verktyg kan vara en 

förebild för andra, som visas i citatet:  

 

Generellt vet jag inte hur det ser ut med hur vi i svenska förskolor arbetar med lärplattor 

och så vidare, som tillägg i vår pedagogiska verksamhet, men jag får känslan av att vårt 

tänk kring detta arbete har kommit lite längre än i skolvärlden.    

 

Moa tror att deras tänk kring arbetet med IKT och digitala verktyg som ett tillägg i den 

pedagogiska verksamheten har kommit längre än skolvärlden. Förskollärarna Harriet, Vera 

och Doris på förskolan Labyrinten beskriver även de att lek och lärande hör ihop för att det är 

i leken barnen lär sig. De förklarar detta som att leken och lärandet inte är två åtskilda saker 

utan lärandet sker i leken. Leken och lärandet går hand i hand och i leken sker samspel med 

andra och även detta bidrar till lärande. Doris syn på kopplingen mellan IKT och digitala 

verktyg i samband med lek och lärande illustreras i citatet nedan: 

 

Det är ju fortfarande så att vi får försvara användandet av digitala verktyg som att det är 

motsatsen till lek. Och föräldrarna tänker på hur dom har det hemma och det kan vara 

just så att barnet sitter väldigt mycket med sin iPad eller vid datorn hemma och gör 

ingenting annat. Och då tänker dom att det är likadant på förskolan men dom ser inte att 

vi använder det på ett annat sätt och just därför är det lättare att koppla det till lärande. 

Det får mer tyngd. 

 

Doris tror att många kopplar IKT och digitala verktyg till lärandet mer än vad man gör med 

leken. Detta på grund av föräldrarnas syn på hur förskolan använder IKT och digitala verktyg 

i förskolans verksamhet. Genom att koppla det till lärande får det mer tyngd. Därför är det 

viktigt att man skapar förutsättningar till både lek och lärande genom användningen av IKT 

och digitala verktyg.  
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När det kommer till både lek och lärande är samspelet mellan barn viktigt. Vissa barn kan ha 

svårigheter med detta och Doris ger exempel på hur barnen i den gestaltande leken kan ha 

svårt med samspel och turtagning för att de inte förstår lekreglerna. I nedanstående citat ger 

Doris en bild av hur man kan stötta dessa barn:  

 

Men om man då genom dokumentation dokumenterar, vi säger genom rollek där dom 

leker mamma, pappa, barn, och så filmar man detta och tittar på detta tillsammans med 

barnen. Detta barn som då inte förstår det när han är inne i leken kan få en förförståelse 

för att det är så här man gör när man leker mamma, pappa, barn, eller när man leker katt 

eller Batman. På det sättet kan jag se att dom kan få en hjälp i något som kan vara 

väldigt obegripligt för barn som har svårt med samspel.    

 

Doris menar att den digitala tekniken kan vara ett hjälpmedel genom att ge de barn som har 

svårt med samspelet en förståelse för hur leken går till. Samtliga förskollärare på förskolorna 

Labyrinten och Galaxen är överens om att IKT och digitala verktyg kan användas för att stötta 

barn på olika sätt i deras lek och lärande. 

 

Förskollärarna har gett exempel på hur IKT kan bidra till lek, fantasi, samspel och lärande. 

Bland annat handlar det om att förskollärarna använder sig av sagor och berättelser i form av 

appar och QR-koder för att bidra till att barnen utvecklar fler dimensioner i sin lek. 

Förskollärarna menar även att genom att använda sig av IKT på olika sätt ger det inspiration 

och skapar ett lekflöde hos barnet. Genom de olika digitala verktygen skapas gemenskap 

bland barnen där de kan utmanas, uppleva och våga ta plats i leken.   
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DISKUSSION 
I denna del diskuteras resultatet i relation till bakgrunden samt teorin utifrån studiens syfte 

som är att undersöka förskollärares uppfattning om och användning av IKT och digitala 

verktyg. Syftet är även att ta reda på hur IKT och digitala verktyg kan skapa möjligheter för 

lek, lärande och samspel. Diskussionen utgår ifrån respondenternas svar på de frågor som har 

utformats efter frågeställningarna som lyder: hur förhåller förskollärare sig till användning av 

informations- och kommunikationsteknik som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? Hur 

uppfattar förskollärare barnens användning av digitala verktyg? Hur kan informations- och 

kommunikationsteknik samt digitala verktyg skapa möjligheter för lek, lärande och samspel? 

Därefter följer didaktiska konsekvenser samt en metoddiskussion.  

Förskollärarens uppfattning om IKT som ett pedagogiskt verktyg 

När det kommer till förskollärarens förhållningssätt kring IKT och digitala verktyg visar vårt 

resultat att samtliga är medvetna om deras roll i att stödja barnen i deras lek för att främja 

deras utveckling och lärande. Slutsatsen vi kan dra av detta resultat är att förskollärarens roll 

och medvetenhet är av stor vikt när det kommer till att skapa förutsättningar för barns lek 

genom IKT och digitala verktyg. Studiens frågeställningar har gett oss en bild av hur 

förskolläraren förhåller sig till IKT och digitala verktyg. En förskollärare redogör för att 

förskolläraren i sin roll ska lyssna in och försöka stötta samt göra de tillägg i form av redskap 

och miljö som barnen behöver för att kunna skapa och utveckla en lek. Det är även viktigt att 

förskolläraren följer barnen och arbetar med att lyssna in och försöka förstå vad barnen är 

uppe i och på så sätt finna med vilka medel och tillägg som kan göras för att barnen ska 

utvecklas. Samtliga förskollärare är av samma åsikt vad gäller förskollärarens roll och de är 

medvetna om hur de ska göra för att stötta barnen. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007, ss.23-29) är förskollärarens delaktighet i barns lärande och utveckling viktig eftersom 

förskolläraren på ett respektfullt sätt kan stödja barnen i deras upptäckande och hur de förstår 

samt bearbetar intrycken som de digitala verktygen förmedlar. Förskolläraren bör även tänka 

på att bemöta barns nyfikenhet kring digitala verktyg på ett stödjande sätt genom att vara en 

medskapande och närvarande förskollärare samt inta en roll i den digitala kontexten både som 

vägledare och medaktör (Nilsson och Larsson 2014, ss.83-84; Jernes, Alvestad & Sinnerud 

2010, s.127 ). Genom att förskollärarna tar denna utforskande roll kan de enligt resultat i 

Kjällanders (2014a, s.5) vetenskapliga studie stödja barnens intresse och engagemang i mötet 

med den digitala tekniken. Vårt resultat kring förskollärarnas roll ligger i linje med det 

Kjällander presenterar i sin studie och förskollärarna kan uppfattas som medvetna om sitt 

egna förhållningssätt vad gäller IKT och digitala verktyg. Kopplat till teorin och Vygotskijs 

tankar kring barnets utveckling i den proximala utvecklingszonen är det viktigt att ta hänsyn 

till förskollärarens roll som kan ge stöd och vägledning i barnens problemlösning och 

upptäckande (Vygotskij 1978, s.86). Därför anser vi att förskollärarens roll är av betydelse när 

barnen använder sig av de digitala verktygen och utformar sin lek kopplat till detta. 

 

En av de intervjuade förskollärarna menar att det behövs en positiv syn på IKT och digitala 

verktyg eftersom detta har skapat en helt ny värld för henne att arbeta i tillsammans med 

barnen. Hon ser det som en självklarhet att arbeta med det tillsammans med barnen eftersom 

tekniken är en naturlig del av barnens liv. Som förskollärare lär hon sig tillsammans med 

barnen och hon delar barnens upplevelse av användandet av IKT och digitala verktyg. Det 

som förskolläraren även behöver, enligt en av de intervjuade förskollärarna, är att ha ett 

reflekterande förhållningssätt och ifrågasätta vad som är förskolans mål och syfte med hur de 

digitala verktygen används och hur de påverkar både nu och senare. Hon menar att det behövs 

ett långsiktigt tänkande för att barnen ska få med sig någonting som de kan använda sig av 
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senare i livet. Detta kan beskrivas som ett delvis metodiskt sätt att tänka kring digitala 

verktyg. Det som Jernes, Alvestad & Sinnerud (2010, s.127) menar i sin vetenskapliga studie 

är att användandet av de digitala verktygen handlar om att lära sig att använda verktygen i 

framtiden, exempelvis under skoltiden. I vårt resultat visar det sig snarare att förskolläraren 

har ett förhållningssätt som pekar på att de digitala verktygen används för att barnen ska 

utveckla kunskap om de många möjligheter som lärplattan erbjuder. För att göra detta anser vi 

att det behövs ett medvetet förhållningssätt vad gäller det användande av det innehåll som de 

digitala verktygen förmedlar. Enligt två av de intervjuade förskollärarna behöver 

förskolläraren se över de appar man väljer att använda sig av och överväga på vilket sätt de 

utvalda apparna kan användas som pedagogiska verktyg. De ger exempel på att man kan 

försöka koppla relevanta appar till de teman som avdelningen utformar men även till vad 

barnen visar intresse för. I studien av Jernes, Alvestad & Sinnerud (2010, s.127) beskriver de 

hur arbetet med de digitala verktygen i förskolan inte fokuserar på att lyfta innehåll kopplade 

till temaarbeten och att de digitala redskapen inte används i kombination med kreativa 

aktiviteter. I det resultat som framkommit i vår studie upplever vi att förskollärarna arbetar 

med att koppla arbetet med digitala verktyg till de temaarbeten som utforskas på förskolan 

samt att de använder verktygen för att skapa eller utvidga olika kreativa aktiviteter, 

exempelvis genom att skapa digital konst. Eftersom vårt resultat skiljer sig från forskarnas 

resultat kan vi fundera över om detta beror på den metod vi har valt. Forskarna har genomfört 

gruppintervjuer och detta påminner mycket om vår metod och därför tror vi att detta beror 

mer på det urval av respondenter som vi har gjort. Hade vi haft flera respondenter eller 

respondenter som inte arbetar lika medvetet med IKT och digitala verktyg hade vi möjligtvis 

fått ett mer överensstämmande resultat med forskarnas. 

 

En av förskollärarna har ett lite annorlunda förhållningssätt vad gäller IKT och digitala 

verktyg kopplat till lek. Hon ser leken kopplat till exempelvis lärplattan som mest förknippad 

med spelande och inte i så stor utsträckning till den kreativa och skapande leken. Därför är 

hennes förhållningssätt mer inriktat på att vara uppmärksam på barnens användande av detta 

verktyg. Hon menar att det krävs en medvetenhet om hur hon som förskollärare ska förhålla 

sig till lärplattan och dess innehåll samt vara kritisk och veta varför hon använder de olika 

digitala verktygen. Vi anser att hennes syn på leken kopplat till de digitala verktygen kan 

påverka hennes förhållningssätt och gör att hon är mer inriktad på att knyta användningen till 

forskning och styrdokument. Det är därför viktigt för henne att koppla barnens aktiviteter till 

de mål som finns i läroplanen samt vara påläst genom att ta del av ny forskning. Detta tror vi 

kan bidra till att se de digitala verktygen som pedagogiska verktyg som kan utveckla barns lek 

och lärande. Bergenord (2014, s.54) samt resultat från Ljung-Djärfs (2008, s.131) studie 

redogör för att pedagoger kan uppleva en rädsla för det okända när det kommer till 

användandet av IKT och digitala verktyg och att förskollärarna upplever att de inte vet hur de 

ska använda sig av verktygen. Författarna menar då att det behövs förskollärare med en 

undersökande och nyfiken inställning till hur verktygen kan användas. En effekt om 

förskolläraren inte har denna inställning kan bli att de får ett sämre självförtroende och inte 

ser de möjligheter som digitala verktyg har för att stödja barns lärande, kommunikation och 

lek (Hernwall 2006, s.7). Utifrån de resultat som kommit fram upplever vi inte att 

förskollärarna visar en rädsla för det okända med IKT och digitala verktyg eller att de inte vet 

hur de ska arbeta med dem. Snarare visar förskollärarna på att de har en medvetenhet om hur 

de använder sig av verktygen i barnens lek och lärande. 
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Viktiga faktorer för att se IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel 

Resultatet visar att samtliga förskollärare hävdar att det som är viktigt för att kunna använda 

sig av IKT och digitala verktyg i barns lek- och lärsituationer först och främst är kunskap, 

tillgång till verktyg, intresserade kollegor samt ett stort eget intresse och en vilja att arbeta 

med det. Tid ges också som en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskap och 

utforska området kring IKT och digitala verktyg. Vi anser att samtliga faktorer som 

förskollärarna redogör för är viktiga för att kunna stödja barns lek med hjälp av IKT och 

digitala verktyg. Lundgren Öhman (2014, ss.11-14) beskriver att det som är viktigt för att 

kunna inta ett mediepedagogiskt förhållningssätt är att förskolläraren förstår uppdraget, har en 

vilja ett erövra tekniken, en vilja att använda sig av de digitala verktygen och dess innehåll 

tillsammans med barnen samt kunna reflektera för att utvecklas vidare. Vidare ger 

förskollärarna exempel på förutsättningar som att man som förskollärare behöver ha en rik 

barnsyn, resurser och verktyg och en vilja att arbeta med dessa, en tillåtande miljö där man får 

stöd av kollegor som är nyfikna och kan inta rollen som medforskande förskollärare. 

Förskolläraren bör även själv ha en stor nyfikenhet och intresse för att våga utforska området. 

Hernwalls (2006, s.7) och Nikolopoulous och Gialamas (2015, s.421) studier redogör för att 

det av förskolläraren krävs kompetens kring digitala verktyg och förmåga att utveckla 

strategier samt att de ser de digitala verktygen som en naturlig del i barns lek för att kunna 

använda tekniken på ett professionellt sätt som stödjer barns utveckling och lärande. Vi kan 

genom detta resultat kopplat till tidigare forskning dra slutsatsen att ovanstående faktorer är 

av största vikt när det kommer till att som förskollärare använda sig av IKT och digitala 

verktyg i förskolan tillsammans med barnen. 

Förskollärares användning av IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel 

Slutsatsen vi drar är att resultatet svarar på våra frågeställningar och visar att det som har 

betydelse för barns lek är hur förskollärarna använder sig av IKT och digitala verktyg för att 

forma och förändra miljöer i förskolan. Vi ser en tydlig tendens i att samtliga förskollärare 

som har intervjuats använder sig av olika digitala verktyg för att skapa en föränderlig lärmiljö. 

Exempelvis används artefakten lärplatta för att barnen ska kunna ta del av dess innehåll 

genom användandet av appar, internet, kamera och QR-koder. I kombination med lärplattan 

använder de även projektor och interaktiv tavla för att skapa föränderliga miljöer i rummet 

samt ge förutsättningar för barns lek. Dessa miljöer kan ge fler dimensioner och på olika sätt 

förstärka barnens aktiviteter. Att använda IKT och digitala verktyg för att skapa dessa digitala 

miljöer har enligt Bergenord (2014, s.67) gett möjligheten att förändra förskolans miljö på ett 

sätt som inte har varit möjligt tidigare. Strandberg (2006, ss.11-12) ger en bild av att 

Vygotskijs sociokulturella teori förklarar det som att barns aktiviteter alltid är situerade, det 

vill säga att de sker i olika kulturella kontexter, rum och platser. Därför stödjer vi oss i att 

teorin menar att det är lättare att leka i en miljö som är anpassad för och inspirerar till lek för 

att barn ska kunna utvecklas. Vi ser att förskollärarna på olika sätt uttrycker att de arbetar 

medvetet och har en tanke kring att skapa miljöer i förskolan som stödjer och uppmuntrar till 

utveckling och lärande genom lek kopplat till IKT och digitala verktyg. Därför anser vi att det 

är viktigt att förskollärarna är medvetna om sättet de använder IKT och digitala verktyg för att 

skapa miljöer för barns lek och lärande. 

 

Som tidigare nämnts i Kjällanders (2014a, ss.5-6) studie hävdar författaren att det är vanligt 

att det dras paralleller mellan fysisk miljö och virtuell miljö. Författaren menar att barn och 

vuxna försöker hitta kopplingar mellan aktiviteter och material i det fysiska rummet men även 

i de digitala verktygen. Vår uppfattning skiljer sig från de intervjuade förskollärarnas 

föreställning gällande sättet att dra paralleller mellan fysisk och virtuell miljö. Förskollärarna 

nämner inte denna parallelldragning som ett sätt som de arbetar på tillsammans med barnen. 
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En tendens vi tydligt ser utifrån resultatet är att förskollärarna är mer inriktade på att förändra 

den fysiska miljön med hjälp av den virtuella världen, exempelvis genom att skanna QR-

koder så att barnen kan ta del av sagor som inspirerar till lek. Däremot kan vi inte se att det 

verkar vara lika vanligt att de drar paralleller mellan fysiskt material och det digitala 

innehållet. Förskollärarna nämner inte att de utgår ifrån något fysiskt material, exempelvis en 

bok, som inspirerar till användande av de digitala verktygen, exempelvis en e-bok. Detta ser 

vi som ett undantag från Kjällanders resultat kring paralleller mellan fysisk och virtuell miljö 

där observationer har gjorts i förskolans verksamhet. Vår valda metod har inte fått fram dessa 

resultat och detta kan bero på att vår valda metod skiljer sig från forskarens. 

 

Eftersom de digitala verktygen, främst lärplattan, till stor del är anpassad efter barns behov är 

den lätt för barnen att använda. Lärplattan är skapad på ett sätt som gör att barn inte är 

beroende av en läsförståelse för att kunna använda den (Strandberg 2006, s.93). Detta kan vi 

se genom att en förskollärare förklarar att även om de yngre barnen inte har det talade språket 

för att kunna förmedla vad de vill kan de med hjälp av exempelvis lärplattan kommunicera 

och skapa själva genom att trycka på skärmen. Barnen kan tillgodogöra sig den digitala 

tekniken innan de har ett språk eftersom lärplattan inte baserar sig på textbaserat material utan 

på att kunna testa sig fram genom att kunna tolka symboler. Därför blir lärplattan ett viktigt 

verktyg för barn i förskolan och de kan använda den på ett självständigt sätt utan hjälp av 

någon annan (Geist 2012, s.33; Kjällander 2014b, ss.131-133; Strandberg 2006, s.93). Genom 

resultatet från vår undersökning hittar vi stöd i studier och uppfattningar som beskrivs i vår 

bakgrund. Vi ser lärplattan som ett viktigt verktyg i och med att den kan användas 

tillsammans med barnen men barnen kan även använda den själva för att utforska och 

utmanas med hjälp av den. 

 

Flera av de intervjuade förskollärarna vittnar om att de digitala verktygen och medierna kan 

användas i kombination med andra uttrycksformer såsom i dans, musik, måleri men även i 

arbetet med bilder, i skapandet av berättelser och i sensoriska lekar. För att stötta dessa 

uttrycksformer används bland annat appar för att barnen ska kunna filma och dokumentera sin 

lek men även i lärsituationer. Vissa förskollärare använder även digitala verktyg i form av 

ljusbord och digitala lampor som har inbyggda högtalare i sig för att ge ytterligare dimension i 

utforskandet samt förstärka och ge en stämning i barnens egen lek.  Lundgren Öhman (2014, 

s.15) menar att genom att använda olika uttryckssätt kan man genom språk och verktyg möta 

barnen på deras nivå och ta hänsyn till deras behov. Vi är av samma åsikt i att användandet av 

IKT och digitala verktyg kan ge fler uttryckssätt med hjälp av de digitala verktygen i olika 

sammanhang men främst i leken. 

 

Eftersom fokus ligger mycket på att använda appar och annat digitalt innehåll är vi av samma 

åsikt som Stigsdotter (2014, s.37) som menar att det är viktigt att se lärplattan som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet samt att barn och förskollärare ska vara 

producenter istället för konsumenter genom att appar ska vara av skapande, kreativ och 

kommunikativ karaktär där användarna kan skapa sitt egna innehåll. Förskollärarna beskriver 

att de använder appar för att barnen ska kunna skapa egna berättelser, egna pjäser och filmer 

samt skapa egen lek. Utifrån Säljös (2005, ss.97-100) perspektiv på den sociokulturella teorin 

kan appar och lärplattans innehåll ses som en sekundär artefakt som har färdiga system och 

modeller för hur de används i den primära artefakten. Barnen kan därigenom skapa egna 

former för hur de använder sig av den sekundära artefakten för att skapa nytt innehåll i den 

tertiära artefakten, det vill säga i den virtuella värld som lärplattan erbjuder. Vi har samma syn 

på hur användandet av digitala verktyg ska uppfattas och användas i förskolan men vi ser en 
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tendens i att det finns en avsaknad av reflektion kring vad som är färdigproducerat att 

konsumera och vad barnen själva kan producera av de digitala verktygens innehåll. 

 

Enligt Säljö (2005) kan IKT och digitala verktyg ses som artefakter som kan kommunicera 

digitalt innehåll som skapar sammanhang samt påverkar sättet att hantera information, lära in 

och hur barnen skapar sina aktiviteter. I och med att den till stor del kan ses som 

förkroppsligad i och med att den är portabel kan den påverka förskolans verksamhet och sättet 

förskollärare arbetar med digitala verktyg. Verktygen har förutsättningar att förändra miljön 

och ge förutsättningar till barns lek. Förskollärarna som har intervjuats använder tekniken på 

detta sätt och verkar se möjligheterna med hur den kan användas. Vi anser att det är på detta 

sätt förskollärare generellt bör arbeta i och med att perspektivet på den sociokulturella teorin 

redogör för vikten av att använda sig av digitala verktyg som kan kommunicera information 

och skapa sammanhang.  Bergenord (2014, s.67) redogör för att fördelen med exempelvis 

lärplattan är att den har möjligheten att förändra miljön men även att den är utformad på ett 

sätt så man kan ta med den nästan var som helst och genom detta skapa nya sammanhang. Att 

den är portabel och kan användas i exempelvis utomhusmiljön nämns inte av någon av de 

intervjuade förskollärarna och detta anser vi kan tyda på att användandet till största del sker 

på ett traditionellt sätt inomhus i förskolans verksamhet. Att vi inte har fått svar och en 

reflektion från förskollärarna kring detta kan bero på att de intervjufrågor som vi har utformat 

inte riktar sig mot en användning som sker på andra ställen än i inomhusmiljön. Hade vi gjort 

detta hade vi möjligtvis kunnat koppla förskollärarnas svar med det Bergenord redogör för. 

Tillgänglighet av digitala verktyg 

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna beskriver att de har ett förhållningssätt om att de 

digitala verktygen ska kunna användas fritt av barnen i förskolan. På två av förskollärarnas 

avdelningar finns de digitala verktygen, då främst lärplattan, fritt tillgängliga för barnen att 

använda och de får användas på ett tillåtande sätt samt att barnen inte begränsas av en viss 

skärmtid. Bergenord (2014, s.67) beskriver att de analoga verktygen i många fall värderas 

högre än de digitala i förskolans verksamhet. Men detta är inte något som framkommer tydligt 

i vårt resultat. En tredje förskollärare beskriver i motsats till detta att hon ser de digitala 

verktygen som vilket annat föremål som helst som finns i förskolans verksamhet. Hon gör 

ingen större skillnad på om verktygen är av digital eller analog karaktär och detta tror vi är 

viktigt för hur förskollärare förhåller sig till IKT och digitala verktyg. Om vi jämför den 

fjärde förskollärarens förhållningssätt med de övrigas kan vi se att hon förhåller sig mer 

kritisk till användandet av digitala verktyg. Hon har en medvetenhet som fokuserar på att det 

exempelvis lärplattan erbjuder är så lockande att barnens användande till viss del bör 

begränsas. Hon är medveten om sitt eget användande och förstår lockelsen med det lärplattan 

erbjuder och därför uppfattar vi att hon verkar vara restriktiv till den utsträckning som de 

digitala verktygen ska finnas tillgängliga på avdelningen. 

 

Då barn idag lever i ett samhälle som präglas av teknik menar Geist (2012, s.33) i sin 

vetenskapliga studie att förskollärarna inte ska begränsa barnens åtkomst och användande av 

teknik utan istället se möjligheterna som de digitala verktygen har. Kyrk Seger (2014, ss.42-

44) redogör för att förskollärare uttrycker en rädsla om att barn ska utvecklas till passiva och 

inaktiva individer om de använder sig av digitala verktyg i stor utsträckning. Detta anser vi 

skulle kunna vara en förklaring till varför en av de intervjuade förskollärarna uttrycker att det 

behövs vissa restriktioner kring barns användande av IKT och digitala verktyg. Vi instämmer 

med Lundgren Öhman (2014, ss.21-22) och Nikolopoulou och Gialamas (2015, s.421) i att då 

digitala verktyg är en självklar del av barns liv borde förskollärarna ha en syn på att de 

digitala verktygen ska ha en naturlig och självklar del i verksamheten för att kunna möta det 
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okända och göra det möjligt att utveckla, stödja samt ge fler dimensioner till barns lek och 

lärande. 

Barns förhållningssätt till IKT 

Resultatet visar att förskollärarna tror att IKT och digitala verktyg uppfattas av barnen som en 

naturlig del av deras liv samt att majoriteten av förskollärarna ser det som en självklarhet i 

verksamheten. Utifrån detta har vi kunnat dra slutsatsen att det är viktigt att förskollärare ser 

IKT och digitala verktyg som en naturlig del av barns liv samt i förskolans verksamhet. 

Däremot finns det undantag till detta då vissa kan uppleva att barns reaktion till de digitala 

verktygen är problematisk. En av förskollärarna beskriver att hon upplever det både som 

positivt och negativt med det stora intresse som barnen visar för de digitala verktygen när de 

används i verksamheten. Vi tolkar det som att hon tycker att det tar fokus från annan aktivitet 

och från leken. Vi instämmer med Lundgren Öhman (2014, ss.21-22) när författaren beskriver 

att förskollärare kan se det stora intresse som barnen visar för digitala verktyg som ett 

problem och att det blir ett dilemma av att ha detta synsätt då de digitala verktygen bör 

betraktas som en naturlig och permanent del i förskolans verksamhet. Vi ser en tendens till att 

förskollärarens förhållningssätt till barns reaktion är mer problematisk än vad barnens 

reaktion är. Är de digitala verktygen en naturlig del av förskolans verksamhet kan både barn 

och förskollärare betrakta verktygen som en möjlighet snarare än ett problem. 

 

En annan förskollärare redogör för att lärplattan är fritt tillgänglig på hennes avdelning och 

märker inte av denna nivå av intresse då den har en mer naturlig del i verksamheten. Kopplat 

till vad den första förskolläraren beskriver kring barns reaktion på digitala verktyg nämner 

hon inte i sin intervju att de digitala verktygen finns fritt tillgängliga för barnen att använda. 

Snarare har hon lyft att det är hon som bestämmer över vad som ska göras med den. Detta 

tolkar vi som att de digitala verktygen används mer begränsande av denna förskollärare och vi 

anser att detta kan påverka hur barnen uppfattar och reagerar på när verktygen används. 

Majoriteten av förskollärarna hävdar att om de digitala verktygen finns fritt i verksamheten 

ger det en annan sorts reaktion då det för barnen blir som vilket annat föremål som helst i 

förskolans verksamhet. Att använda sig av exempelvis lärplattan blir inte konstigare än att 

använda sig av penna och papper. Vi stödjer oss i Kyrk Segers (2014, ss.42-44) tankar om att 

förskolans verksamhet bör sträva mot ett synsätt där digital kompetens kompletterar den 

konstruerande och skapande kompetensen. För att kunna uppnå detta synsätt anser vi med 

stöd i Nilssons och Larssons (2014, ss.83-84) samt Bergenords (2014, s.54) tankar om att de 

digitala verktyg som finns i förskolan bör vara lika självklara att använda som annat material. 

Eftersom barnen som förskollärarna möter i förskolan har vuxit upp med ett annat synsätt på 

IKT och digitala verktyg än vad förskollärarna har gjort är de vana vid att ständigt anpassa sig 

efter de förändringar som görs inom IKT. 

IKT:s funktion i leken 

Utifrån våra frågeställningar kopplat till vårt resultat har vi kunnat dra en slutsats att det som 

barnen tar del av genom digitala verktyg stimulerar och främjar deras lek genom att 

förskollärare skapar förutsättningar för barns lek genom att använda IKT och digitala verktyg. 

En av de intervjuade förskollärarna beskriver hur tekniken används genom att lärplattan 

används tillsammans med olika appar för att kunna skapa rollekar, konstruktionslekar och 

sensoriska lekar. De intervjuade förskollärarna förklarar hur de använder främst appar för att 

stimulera barns lek. Genom dessa appar kan barnen exempelvis skapa digitala sagor eller 

dockteatrar, fotografera och filma samt redigera klipp och bilder. De förklarar även att barnen 

kan ta del av film- och ljudklipp genom att skanna av QR-koder som kan leda till rollek. Även 

det som barnen ser på TV, film eller dator eller använder sig av i en app kan leda till annan 
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sorts lek. En av förskollärarna beskriver att själva användandet av lärplattan är en lek och att 

det som förmedlas skapar ett intresse hos barnen som de sedan använder sig av i leken. Vi ser 

tendenser på att samtliga förskollärare beskriver att det som de digitala verktygen förmedlar 

ger inspiration till lek samt stimulerarar barns fantasi och kreativitet. Resultatet kopplas 

samman med teori och de tidigare studier som förklarar att genom att barnen använder sig av 

digitala verktyg, då främst artefakten lärplattan med ett skapande, kreativt och kommunikativt 

innehåll, kan detta verktyg forma och utveckla deras lek. Den fysiska artefakten samt den 

tertiära artefakten kommunicerar ett innehåll och en virtuell värld med användaren som 

formar barnens lek och aktivt påverkar lekens händelseförlopp (Kjällander 2014b, s.129; 

Nikolopoulou & Gialamas 2015, s.421; Säljö 2005, ss.98, 140, 167, 190).  

 

I bakgrunden har vi tagit upp Kjällanders (2014b, s.129) tankar kring att lärplattan kan liknas 

vid en kameleont som kan transformera sig till det barnen behöver i leken, exempelvis en 

kassaapparat eller musikanläggning. I vår studie har ingen av förskollärarna uttryckt att de 

upplever att barnen använder sig av lärplattan på detta sätt. Strandberg (2006, ss.160-161) 

beskriver att barn i leken kan skapa en fantasivärld där artefakter kan få andra betydelser eller 

funktioner än vad de ursprungligen haft. Det är av betydelse, menar författaren, att barn lär sig 

att i fantasivärlden blir det som de tänker viktigare än vad de gör. Detta anser även vi är 

viktigt för att kunna stödja barns lek och ge dem förutsättningar att använda sig av sin fantasi. 

Anledningen till att vi inte har fått fram något av detta i vårt resultat kan bero på att 

förskollärarna inte uppfattar att barnen gör detta i leken eller att vi inte har ställt frågor som 

rör just hur barn transformerar lärplattan till något annat. Det kan även bero på den metod vi 

har använt oss av; hade vi istället gjort observationer av barns lek hade vi möjligtvis kunnat få 

en annan uppfattning av hur de digitala verktygen transformeras utifrån barns behov i leken.  

 

Vi tolkar det som att samtliga intervjuade förskollärare har en uppfattning om att med hjälp av 

IKT och digitala verktyg kan barnen bearbeta intryck och erfarenheter som intresserar och 

påverkar dem. Barnen kan få fler sätt att uttrycka sig på och fler sätt att lära genom att 

använda sig av IKT och digitala verktyg. Vi anser med stöd av Lundgren-Öhman (2014, 

ss.15-18) samt Nilsson och Larsson (2014, s.88) att för att kunna göra detta behöver barnen 

stöd av förskollärare som kan hjälpa dem med att dels skapa fantasifulla och stimulerande 

miljöer men även genom att ta tillvara på barnens åsikter och genom detta kunna koppla barns 

lek till deras erfarenheter för att kunna reflektera, återuppleva samt ta del av andra barns 

upplevelser. I och med detta kan barn och förskollärare dela upplevelser och gemensamt 

bearbeta dessa. En av de intervjuade förskollärarna beskriver att de projicerar de digitala 

verktygens innehåll för att alla barn ska kunna delta. Genom detta beskriver hon att barnen 

kan ta hjälp av varandra och att fler kan få samma upplevelse. Hon beskriver även att hon 

finns med för att ställa frågor och att barnen kan få möjlighet att bearbeta de intryck som de 

digitala verktygen förmedlar och på så sätt utvecklas. Med hjälp av de digitala verktygen 

anser vi att förskollärarna kan skapa förutsättningar för både lek, lärande och utveckling samt 

att de främjar samspelet mellan barnen i leken.  

 

Vi har samma synsätt som den sociokulturella teorin när vi menar att leken är viktig för den 

intellektuella utvecklingen och denna sker när språk och handling förenas. För att denna 

utveckling ska stödjas behöver barnen få stöd och vägledning av en vuxen i sitt upptäckande 

(Vygotskij 1978, s.86). En förskollärare ger ett exempel på om hur barnen har upplevt 

någonting på Liseberg och sedan genom digitala verktyg får återuppleva och bearbeta denna 

händelse och detta anser vi kan kopplas till artefaktens betydelse för leken. Förskolläraren 

beskriver det som att lärplattan och projektorn även möjliggör för barnen att de kan få en 

delad upplevelse för att kunna utveckla leken. Säljö (2011, s.163) redogör för att Vygotskij 
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menar att språket är det viktigaste psykologiska redskapet för kommunikation och tänkande 

eftersom det kopplar samman och skapar delaktighet mellan människor. Barnens delade 

upplevelse möjliggör därför kommunikation och tänkande hos barn kring det som lärplattan 

och projektorn förmedlar. Harvard (2009, ss.124, 134) menar att förskollärarens roll i detta 

blir att ge förutsättningar för lekens design för att kunna hjälpa barnen att skapa likvärdiga 

förutsättningar för att kunna uppfatta leken på liknande sätt. Den fysiska omgivningen, 

rekvisita och de aktiviteter som skapas i miljön stimulerar barns kognitiva förmågor genom att 

de får koppla samman det som händer i verkligheten med det som sker i dem själva. I en 

lekmiljö kan förskolläraren på ett enkelt sätt föra samman den fysiska platsen med digitala 

verktyg för att förändra vardagliga föremål och miljöer. Det som är välkänt för barnen 

tillsammans med det som är obekant kan bidra till både utforskande och meningsskapande i 

leken. I tillägg till detta menar Stigsdotter (2014, s.38) att för att kunna se IKT och digitala 

verktyg som en naturlig del i förskolans verksamhet måste förskolläraren göra leken och 

lärandet meningsfullt för barnen och koppla detta till barns egna erfarenheter. Utifrån det som 

Harvard och Stigsdotter redogör för anser vi att det är av vikt att utforma lekmiljöer som utgår 

ifrån både det som är välbekant för barnen samt det som är obekant tillsammans med det som 

för barnen är meningsfullt genom att använda sig av digitala verktyg. 

 

En förskollärare beskriver det som att fantasin är en viktig förutsättning för barns lek. Hon 

menar att fantasi omger hela världen och att den behövs för att barnen ska kunna utvecklas 

och därför behöver förskollärare ge barnen redskap och forma en miljö som barnen behöver 

för att kunna utveckla sin fantasi genom leken. Knutsdotter Olofsson (2009, s.79) redogör för 

fantasins betydelse för att nya tankar och idéer ska kunna skapas. Fantasin tolkas av Vygotskij 

(1995, ss.13-15, 20) som en grund för kreativitet och kan iakttas hos barn i deras lek redan i 

tidig ålder. Ur en pedagogisk synvinkel menar författaren att det är viktigt att stimulera barns 

fantasi genom att ge dem många olika upplevelser för att lägga en grund för skapande, lärande 

och utveckling. Ett villkor för att barn ska kunna fångas i leken och där verkligheten kan ge 

vika för en fantasivärld är enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007, ss.23-29) lust 

och intresse. I barnens fantasivärld blir engagemang och koncentration på problemlösning en 

källa till lärande. Därmed kan en stark koppling ses mellan lek och lärande och vi är av 

åsikten att fantasin har en stor betydelse för barns lek och att den behöver stödjas av 

närvarande förskollärare.   

Lek, lärande och samspel 

Resultatet visar att samtliga intervjuade förskollärare anser att lek och lärande hänger samman 

och att det krävs ett samspel med andra för att lärande ska ske. Studiens frågeställningar har 

möjliggjort att få fram lekens betydelse för lärande och samspel. De vetenskapliga artiklar om 

IKT och digitala verktyg som vi har tagit del av har i samband med lek även pratat om lärande 

och därför har vi valt att diskutera resultat som rör detta. Nikolopoulou och Gialamas (2015, 

s.421) beskriver i sin vetenskapliga artikel att genom barns lek får barnen möjlighet till 

lärande och utveckling samt kompetens att kommunicera med ny teknik. Därför menar vi att 

samspel i leken inte bara handlar om samspel människor emellan utan även mellan människan 

och den digitala artefakten om den får vara en del av leken. Säljö (2011, ss.153-154, 161) 

redogör i sitt sociokulturella perspektiv för språkets och kommunikationens betydelse för 

barns lärande och samspel. Att använda sig av digitala artefakter i leken menar författaren 

bidrar till att kunna kommunicera, förstå och utbyta erfarenheter. Digitala verktyg ska 

användas som en naturlig del av lärandet och genom att de får vara det har interaktion och 

samspel möjliggjorts på flera sätt (Strandberg 2006, s.93; Säljö 2005, s.169, 190). En 

förskollärare ger en bild av att genom att arbeta med aktiviteter kopplade till digital teknik kan 

man skapa mötesplatser som bidrar till en ”vi-känsla” i barngruppen. Det bidrar även till nya 
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konstellationer av barn i lekar och barn kan utmanas i hierarkier om digital teknik används i 

barngruppen. Barnen kan även öva sig i att våga tala inför andra, våga ta plats samt utforska 

och uppleva i leken. En slutsats vi kan dra är att IKT och digitala verktyg inte bara kan främja 

barns lek utan även främja samspelet mellan barn.  

 

En förskollärare menar även att digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel för barn som har 

svårt med samspel genom att ge dem en förståelse för hur leken går till. Genom att använda 

sig av digitala verktyg i leken menar Lundgren Öhman (2014, s.15) att barn kan få fler 

möjligheter att uttrycka sig på samt att barnen får större inflytande över sitt egna sätt att lära. 

Harvard (2009, s.124) redogör för att det även kan hjälpa barnen att skapa likvärdiga 

förutsättningar för att uppfatta leken på liknande sätt. Vidare beskriver en av förskollärarna att 

användningen av digitala verktyg måste kopplas mer till lärande än lek i förskolan som ett 

försvar mot föräldrars åsikter om att de enbart används för att spela på. Hon menar att genom 

att koppla digitala verktyg till lärande får det mer tyngd. Förskolan och de traditioner som den 

utgår ifrån kan beskrivas som en verksamhet där kreativitet och lek har stor betydelse för 

barns utveckling. Vissa kan se de digitala verktygen och dess innehåll som ett hot mot det 

traditionella arbetssättet och därför kopplar förskollärare användandet av digitala verktyg mer 

till lärande än till lek (Hernwall 2006, s.5). Vi anser därför att det är av vikt att även föräldrar 

ska få en förståelse för och en inblick i hur förskolläraren använder sig av de digitala 

verktygen i förskolan. Förskollärare bör därför ha ett medvetet förhållningssätt till hur digitala 

verktyg används som pedagogiska verktyg i barns lek och lärande. 

Läroplanen och samhället 

Samtliga förskollärare kopplar arbetet med IKT och digitala verktyg med läroplanen och att 

det ska ingå i förskolans målområde samt att det inte är ett val utan barns rättighet att få ta del 

av IKT och digitala verktyg. Eftersom förskolan inte bara förhåller sig till läroplanen utan 

även Barnkonventionen är det som förskolläraren beskriver, att det är en demokratisk rättighet 

att få söka, motta och sprida information genom det uttrycksmedel som barnen väljer. På så 

sätt kan vi hålla med förskolläraren om att IKT och digitala verktyg är en rättighet för barnen 

att använda sig av. En av förskollärarna anser att IKT och digitala verktyg går att använda 

som en resurs för att uppnå läroplanens mål. Lpfö 98 (rev. 2016, s.6) beskriver att då barnen 

lever i ett samhälle där informationsflödet är stort och förändring av teknik sker allt snabbare 

ska förskollärarna verka för att barn ska kunna hantera de utmaningar som kommer med 

användandet av IKT och digitala verktyg. I och med att läroplanen är under förändring vad 

gäller det som rör IKT och digitala verktyg anser vi att det är av ännu större vikt att 

förskollärare arbetar medvetet kring detta område. Säljö (2005, ss.21-24) redogör i sitt 

perspektiv kring den sociokulturella teorin för att IKT och digitala verktyg har en stor 

betydelse för vårt samhälle. Därför menar Kjällander (2014b, s.131-133) att arbetet med IKT 

och digitala verktyg har en stor betydelse för hur förskolan hanterar och implementerar de 

krav som ställs på den utifrån samhället men även utifrån förskolans styrdokument. Eftersom 

läroplanen är under revidering vad gäller IKT och digitala verktyg anser vi att är det av vikt 

att förskollärarna har kompetens och ett förhållningssätt där de digitala verktygen är en 

naturlig del av förskolans verksamhet samt att förskollärarna har pedagogiska tankar och en 

medvetenhet om hur de använder sig av de olika verktygen för att stödja barnen i deras lek. 

Avslutande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares uppfattning om och användning av IKT 

och digitala verktyg. Syftet var även att ta reda på hur IKT och digitala verktyg kan skapa 

möjligheter för lek, lärande och samspel. Frågeställningar som vägledde oss var: hur förhåller 

förskollärare sig till användning av informations- och kommunikationsteknik som ett 
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pedagogiskt verktyg i förskolan? Hur uppfattar förskollärare barnens användning av digitala 

verktyg? Hur kan informations- och kommunikationsteknik samt digitala verktyg skapa 

möjligheter för lek, lärande och samspel? Studiens slutsatser visar att förskollärarna anser att 

miljön har betydelse för att kunna stödja barns lek med hjälp av IKT och digitala verktyg. 

Förskollärarens förhållningssätt ses som en viktig förutsättning för att kunna använda IKT och 

digitala verktyg i barns lek. Det handlar om att våga och vilja använda sig av det snarare än att 

det behövs resurser. Det viktigaste är att förskollärare har en medvetenhet när det kommer till 

både barns lek, sitt egna förhållningssätt och användandet av IKT och digitala verktyg. 

 

Vi ser resultatet som generaliserbart i den mån att resultatet visar på goda exempel på hur 

förskollärare arbetar med det idag men även på hur förskollärare skulle kunna arbeta med IKT 

och digitala verktyg i förskolan i framtiden. Det som kan påverka generaliserbarheten av 

denna studie är att vi medvetet valt ut förskolor som arbetar med IKT och digitala verktyg. 

Därför kan vi inte fastställa att andra förskolor arbetar på ett liknande sätt. Vi stödjer oss på 

våra erfarenheter vad gäller hur förskolor vi har varit i kontakt med innan, både genom studier 

och arbete, inte visat på samma medvetenhet när det kommer till hur förskollärare kan 

använda sig av IKT och digitala verktyg som ett pedagogiskt redskap för att stödja och 

stimulera barns lek. 

 

I tillägg till de resultat som vi har fått fram skulle det vara intressant att undersöka hur 

förskolan använder sig av det digitala verktyget lärplattan i andra miljöer, exempelvis 

utomhus, där barn och förskollärare vistas mycket av sin tid. Hur kan de användas som ett 

pedagogiskt verktyg i denna miljö för att stimulera barns lek och fantasi? Vilka 

förutsättningar finns det för att använda lärplattan i utomhuslek? Ett annat tillägg skulle kunna 

vara att undersöka hur lärplattan och andra digitala verktyg kan transformeras utifrån barns 

behov. Hur använder sig barnen av sin fantasi för att omvandla de digitala verktygen till det 

de har behov av i leken? I så fall skulle barnen stå i fokus istället för förskollärarna och detta 

skulle kunna ge en helhetsbild av hur IKT och digitala verktyg påverkar barns lek. 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån resultatet är det viktigt att förskolläraren har en medvetenhet och en vilja att använda 

sig av IKT och digitala verktyg i barns lek. Nästan alla barn i förskoleåldern har tillgång till 

något slags digitalt verktyg idag och därför är de viktigt att dessa verktyg ses som en naturlig 

del bland andra fysiska artefakter i förskolans verksamhet. I och med att förskolans läroplan 

håller på att revideras inom detta område ser vi det som en självklarhet att samtliga 

förskollärare ska arbeta på ett medvetet sätt med IKT och digitala verktyg. Det gäller för 

förskolläraren att se användandet av IKT och digitala verktyg som en möjlighet och inte ett 

hot. Vi hävdar att förskollärare ska våga lära och upptäcka tillsammans med barnen och se 

möjligheter med att barnen använder IKT och digitala verktyg för att få inspiration och 

stimulans samt att leken kan få fler dimensioner. Därigenom kan barns utveckling och lärande 

stödjas genom leken. 

 

I den yrkesroll vi själva kommer att inta vill vi inrikta oss på hur vi kan skapa eget innehåll 

som är anpassat efter våra verksamheter. Vi vill kunna utgå ifrån barns eget kulturskapande i 

leken genom de digitala verktygen. Det vi har gett exempel på ser vi som i viss mån 

vuxenstyrt och ett färdigt material i form av QR-koder och spel i appar. Vi skulle vilja gå från 

att vara producenter i liten utsträckning till att producera ännu mer tillsammans med barnen 

för att kunna ta del av barns intresse i leken. Vi vill ge förutsättningar till barnen att använda 

sig av de digitala verktygen för att skapa och producera ett eget innehåll som vi som 

förskollärare möjligtvis inte påverkar i lika hög grad. 
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Vi anser att det är viktigt att förskollärare ser IKT och digitala verktyg som en naturlig del av 

barns liv i förskolan eftersom att dagens samhälle i stort baseras på att dess medborgare ska 

ha en digital kompetens. Därför är det av vikt att barnen redan i förskolan får ta del av IKT 

och digitala verktyg för att ge dem förutsättningar att utveckla digital kompetens. I vårt 

resultat framkommer det att lek och lärande går hand i hand och att det är genom lek barnen 

lär sig. Leken har en stor betydelse för barns lärande och samspel. Vårt resultat visar även att 

digitala verktyg kan ge barnen andra sätt att uttrycka sig på och genom att få möjlighet att 

använda sig av olika former av digitala verktyg i leken kan det stötta barns samspel. Genom 

att utforma en verksamhet där digitala verktyg har en viktig roll i barns lek, lärande och 

samspel kan det ge vårdnadshavare en inblick i på vilka många olika möjligheter som IKT 

och digitala verktyg kan ha i att stödja barn. Förskolläraren kan därför stödja både barn och 

vårdnadshavare i användandet av IKT och digitala verktyg för att kunna se det som en 

möjlighet för att utveckla barns lek, lärande och samspel. 

Metoddiskussion  

I denna studie har kvalitativ intervju som metod varit en rimlig metod för att få fram resultat 

som svarar på studiens syfte och frågeställningar. I och med att intervjuer har gjorts har vi fått 

förlita oss på förskollärarnas utsagor gällande hur de använder sig av IKT och digitala verktyg 

i barns lek eftersom vi inte har kunnat ta reda på hur de arbetar praktiskt med detta 

tillsammans med barnen. Som komplement till denna metod skulle observation kunna 

användas för att ge ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Vi har valt att inte genomföra någon pilotstudie eftersom tid har gått till att få tag på förskolor 

och lämpliga respondenter som passar studiens syfte. I efterhand inser vi att detta hade kunnat 

hjälpa oss för att kunna se vilka brister som fanns i våra intervjufrågor. Lantz (2007, ss.79-80) 

beskriver att en pilotstudie kan hjälpa forskaren att förstå vad intervjufrågorna kan ge för sorts 

svar samt ge forskaren en tilltro till sin egen förmåga. Genom att genomföra en pilotstudie 

skulle det ha kunnat bidra till att vi hade haft en större skicklighet i intervjusituationen och att 

vi hade fått en bild av vilka möjliga svar vi hade kunnat få och på vilket sätt vi skulle ha 

kunnat följa upp svaren. Från början var det tänkt att de muntliga intervjuerna skulle 

genomföras av oss båda samtidigt för att vi själva skulle känna en trygghet och att det skulle 

finnas två som lyssnar och tar in det som respondenten säger. Men på grund av tidsbrist från 

förskollärarnas håll fick vi ändra våra planer och genomföra intervjuerna enskilt med 

respektive respondent. Detta tror vi påverkar hur vi upplevde oss själva i rollen som 

intervjuare och att det skapade en osäkerhet i hur vi skulle genomföra intervjuerna, 

exempelvis ställa följdfrågor. Dock upplever vi inte att detta påverkar omfattningen på de svar 

vi fick av respondenterna. Samtliga fyra respondenter, även den som genomförde en skriftlig 

intervju, gav omfattande svar som gav material till att utforma resultat som svarar på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Den enda skillnaden vi kan se mellan de muntliga intervjuerna 

och den skriftliga är att svaren från den skriftliga intervjun är mer genomtänkta och bättre 

formulerade. Lantz (2007, s.139) menar att respondenternas utsagor står i fokus i en kvalitativ 

intervju och det är de som utgör underlaget för slutsatser. I vissa fall kan även kroppsspråk 

och mimik bidra till material i en intervju. Dock upplever vi inte att ämnet som studien bygger 

på är så pass känsligt att kroppsliga faktorer påverkar respondenternas svar och därför kan en 

skriftlig intervju ge tillförlitliga svar i liknande utsträckning som en muntlig intervju.   

 

I urvalet av respondenter anser vi att vi har fått en lämplig representation av förskollärare som 

har ett medvetet förhållningssätt kring användandet av IKT och digitala verktyg. Dock fick vi 

endast svar från en förskollärare från den ena förskolan och vi hade önskat att 
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representationen från denna förskola hade varit större för att kunna ge en adekvat bild av hur 

det ser ut i denna verksamhet. För att få ett mer generaliserbart resultat hade vi kunnat välja 

respondenter från förskolor där de inte arbetar på ett lika medvetet sätt med IKT och digitala 

verktyg. En följd av detta hade kunnat leda till ett mer generaliserbart resultat som hade lett 

till en annan diskussion och andra slutsatser.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Lina Samuelsson och Sofia Stridsberg och vi läser sista terminen till 

förskollärare på Högskolan i Borås. Vi avslutar vår utbildning med ett examensarbete där 

vi vore tacksamma för er medverkan. Vårt syfte med studien är att undersöka hur IKT och 

digitala verktyg kan utveckla och skapa möjligheter för barns lek och fantasi. 

 

Ert deltagande i vårt examensarbete innebär att ni blir intervjuade av oss. Vi önskar att 

ni undvarar ungefär en timme till detta tillfälle. Om detta passar återkommer vi med mer 

information.  Intervjun kommer att dokumenteras genom inspelning och eventuella 

anteckningar. Allt material i studien kommer att hanteras enligt de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet har utformat. Dessa innebär att ni som deltagare informerats 

om studiens syfte och att ert deltagande i studien är frivillig samt att ni närhelst under 

studiens gång kan avbryta ert deltagande. Ni ska också vara medvetna om att ni under 

hela studiens gång är anonyma och att det upphämtade materialet kommer att förstöras 

efter att studien avslutats. Det upphämtade materialet kommer endast användas till det 

här examensarbetet. 

 

Ni får gärna kontakta oss med frågor och funderingar. 

Tack på förhand! 

Hälsningar, 

 

Lina Samuelsson Sofia Stridsberg 

tfn: 07XX-XX XX XX tfn: 07XX-XX XX XX 

e-post: XXXXXXXXXX                  e-post: XXXXXXXXXX 

 

Handledare: 

Regina Enedahl 

Institutionen för pedagogik 

tfn: 033-XXX XXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Lina Samuelsson och Sofia Stridsberg och vi läser sista terminen till 

förskollärare på Högskolan i Borås. Vi avslutar vår utbildning med ett examensarbete där 

vi vore tacksamma för er medverkan. Vårt syfte med studien är att undersöka hur IKT och 

digitala verktyg kan utveckla och skapa möjligheter för barns lek och fantasi. 

 

Ert deltagande i vårt examensarbete innebär att ni blir intervjuade av oss antingen via 

mail eller Skype/telefon. Vi önskar att ni undvarar ungefär en halvtimme per person till 

detta tillfälle. Om detta passar återkommer vi med mer information.  Intervjun kommer att 

dokumenteras genom inspelning och eventuella anteckningar. Allt material i studien 

kommer att hanteras enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har 

utformat. Dessa innebär att ni som deltagare informerats om studiens syfte och att ert 

deltagande i studien är frivillig samt att ni närhelst under studiens gång kan avbryta 

ert deltagande. Ni ska också vara medvetna om att ni under hela studiens gång är 

anonyma och att det upphämtade materialet kommer att förstöras efter att studien 

avslutats. Det upphämtade materialet kommer endast användas till det här 

examensarbetet. 

 

Ni får gärna kontakta oss med frågor och funderingar. 

Tack på förhand! 

Hälsningar, 

 

Lina Samuelsson Sofia Stridsberg 

tfn: 07XX-XX XX XX tfn: 07XX-XX XX XX 

e-post: XXXXXXXXXX                  e-post: XXXXXXXXXX 

 

Handledare: 

Regina Enedahl 

Institutionen för pedagogik 

tfn: 033-XXX XXX 

e-post: XXXXXXXXXX 

 
 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för utbildning? – Under vilka år studerade du? 

 

2. Anser du att du har något intresseområde inom förskolan? I så fall vad? 

 

3. Kopplat till ditt intresseområde, använder du dig av någon sorts digital teknik? I så fall 

vilken då? 

 

4. Vad har du för syn på IKT och digitala verktyg kopplat till förskolan? 

 

5. Hur ser du att IKT och digitala verktyg går att koppla till barns lek? 

 

6. På vilka sätt arbetar du med att stimulera barns lek och fantasi med hjälp av IKT och 

digitala verktyg? 

 

7. Hur tar du och arbetslaget till vara på det intresse som barnen visar för IKT vid 

användning av digitala verktyg men också i leken? 

 

8. Vilken respons får ni från barnen av att ni arbetar med IKT på det sätt ni gör? Hur 

visar sig detta i andra sammanhang, exempelvis i leken? 

 

9. Vad är din upplevelse av att IKT kan kopplas till lek genom själva artefakten (iPad)? 

Blir det en lek enbart med artefakten eller inspirerar den till en lek kring det som visas 

på artefakten? 

 

10. Kan barn bli hjälpta av att använda sig av digitala verktyg i leken? Anser du att det 

kan finnas specifika grupper av barn som kan få extra stöd genom detta? Vilka i 

sådana fall?  

 

11. Vad anser du krävs för att arbeta med IKT och digitala verktyg i förskolan för att 

stimulera barns lek?  

 

12. Har du någon kompetensutveckling inom området IKT och digitala verktyg, vilken i 

så fall?  

 

13. Anser du att du haft någon nytta av den eller är det något du fått utveckla själv? 

 

14. Tror du IKT och digitala verktyg kopplas mer till lärande eller mer till lek i förskolans 

verksamhet? I så fall, varför tror du att det är så? 
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