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Sammanfattning    
Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar om användningen 

av digitala verktyg i samlingen på förskolan. Den insamlade empirin bestående av nio 

intervjuer har bearbetats och analyserats. Resultatet i studien synliggör nio 

förskollärares resonemang om användningen av digitala verktyg i samlingen vilka 

visade sig innefatta både likheter och skillnader. Förskollärarna hade olika inställningar 

till vilken betydelse de digitala verktygen bidrog med till barnens utveckling och 

lärande. Ett redskap som lockar och inspirerar barnen till utveckling och lärande eller ett 

verktyg som är nödvändigt att använda men som tar för mycket fokus från barnen. 

Denna undersökning kan bidra med kunskaper om vilka förutsättningar som kan skapas 

för barns lärande vid användningen av digitala verktyg i samlingen.  
 

Nyckelord    
Digitala verktyg, förskola, lärplatta, samling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Förord    
Inledningsvis vill vi  tacka förskollärarna som delat med sig av sitt resonemang och ställt 

upp på intervjuer. Tack vare er har detta arbete kunnat genomföras.      

Vi vill även tacka våra familjer som stöttat oss på alla sätt under arbetets gång.  Slutligen 

vill vi tacka de personer vi mött på högskolan under utbildningstiden, både lärare och 

studiekamrater. Största tacket vill vi rikta till vår handledare som alltid varit tillgänglig 

när vi varit i behov av stöd, tips och råd. Din konstruktiva kritik har bidragit till många 

givande diskussioner.    
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Inledning   
 
I dagens samhälle kommer vi i kontakt med allt fler digitala verktyg. De digitala 

verktygen är en del av våra liv. Utvecklingen av de digitala verktygen går snabbt framåt. 

Därför är det betydelsefullt för alla människor att ha kunskaper om olika digitala 

verktyg (Can, 2010; Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 2014). Att besitta kunskaper om 

olika digitala verktyg framställs av Europaparlamentet (2006) som en av 

nyckelkompetenserna. Digital kompetens beskrivs som viktigt då det är en grund för allt 

lärande och bidrar till framgång i ett kunskapssamhälle (Europaparlamentet, 

2006).  Användningen av digital teknik är betydelsefull redan för barn i förskolan.  I 

förskolans läroplan  (Skolverket, 2010) framgår att förskollärare kan arbeta med 

informations och kommunikationsteknik  i verksamheten för att stödja barns utveckling 

och lärande. Förskolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund, alla barn ska 

erbjudas samma möjligheter att utvecklas oavsett vilka förutsättningar som finns i 

hemmet (Skolverket, 2010).     

 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2013) belyser att 99% av hushållen där det finns barn, 

använder digital teknik hemma. Men hur mycket det används skiljer sig beroende på 

familjens ekonomiska situation. Familjer med hög inkomst använder sig i större 

utsträckning av digital teknik än familjer med lägre inkomst. Om alla barn ska ha 

samma möjlighet att erövra kunskaper om digital teknik är det i enlighet med förskolans 

demokratiska värdegrund betydelsefullt att alla barn skall erbjudas samma 

förutsättningar och möjligheter att få prova på och utforska digitala verktyg i förskolans 

verksamhet. Can (2010) menar att vilka möjligheter utbildningsinstitutioner har att 

erbjuda digital teknik i undervisningen är avgörande för dess kvalitét.  Gävle kommun 

har satsat på användningen av digitala verktyg, det framställs som betydelsefullt för att 

ge alla barn lika förutsättningar att bemöta samhällets krav på teknisk kompetens (Gävle 

Kommun, 2016). Det framställs även som betydelsefullt för att utveckla och 

individanpassa den pedagogiska verksamheten (Gävle Kommun, 2016).   

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi uppmärksammat att barn många 

gånger saknar inflytande och möjlighet till delaktighet vid användningen av digitala 

verktyg, även tidigare studier belyser detta (Nilsson och Svensson, 2014). I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) framgår det att alla barn ska erbjudas möjligheter att 
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komma i kontakt med olika tekniska material, detta inkluderar digital teknik. I Gävle 

kommun är ett av utvecklingsområdena 2016 att barnens delaktighet och inflytande ska 

stärkas med hjälp av digital teknik (Gävle Kommun, 2016).    

 

Det är förskollärarens uppdrag att skapa situationer och miljöer som främjar barns 

utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Lärarrollen är därför av stor betydelse för 

vilka förutsättningar som kommer att skapas för barnen på förskolan. Trots att 

kommuner satsar på användningen av digital teknik i förskolan är det läraren som 

strukturerar undervisningen. Det är av vikt att läraren har en positiv inställning till 

användningen av digital teknik då deras inställning kommer att påverka deras val av 

undervisningsmetod (Bourbour, Vigmo & Pramling Samuelsson, 2014). Förskollärarens 

bristande kunskaper om hur digital teknik ska användas och deras negativa inställning 

till digitala verktyg kan innebära att kommunens satsning inte bidrar till att stärka barns 

inflytande med hjälp av digitala verktyg.  Vi menar att det är betydelsefullt för 

förskolans verksamhet att undersöka hur förskollärare resonerar om sitt arbete med 

digitala verktyg. Barns delaktighet och inflytande ska stärkas med hjälp av digitala 

verktyg och de digitala verktygen ska användas för att främja barns lärande. För att 

detta ska kunna ske måste även förskollärarnas resonemang synliggöras och diskuteras 

för att skapa goda förutsättningar för barnen.  

 

Samlingen på förskolan bör präglas av barns delaktighet och inflytande (Skolverket, 

2010). Vi har valt att fokusera på hur förskollärarna resonerar om användningen av 

digitala verktyg i samlingen. Detta för att samlingen ofta är en återkommande aktivitet 

på förskolan som många gånger planeras av förskolläraren. Forskning visar att 

förskollärare lägger ned mycket tid på att planera och genomföra samlingen på 

förskolan. Samlingen anses vara ett betydelsefullt inslag i förskollärarnas undervisning 

(Emilson & Johansson, 2013). Detta visar på betydelsen av att digitala verktyg bör ha 

en central plats i samlingen.  Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

uppmärksammat att det skiljer sig åt mellan olika förskolor och förskollärare hur de 

digitala verktygen används. Därför är det betydelsefullt att undersöka hur förskollärare 

resonerar kring användningen av digitala verktyg i samlingen.     
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Syfte    
Syftet med studien är att få en inblick i hur förskollärare resonerar om användningen av 

digitala verktyg under samlingen. Utifrån syftet har följande frågeställning 

specificerats.      

  

Frågeställning    
Hur resonerar förskollärare om användningen av digitala verktyg under samlingen?    

  

Ordförklaring      
Nedan förklaras viktiga begrepp som är återkommande och centrala i undersökningen. 

Begreppen beskrivs utifrån egen tolkning för att förklara vad som menas med dessa i 

undersökningen.          

  

Digitala verktyg -   Inom förskolans kontext kan det användas som ett hjälpmedel och 

komplement för exempelvis lärandesituationer. I denna undersökning innefattar digitala 

verktyg lärplatta, dator och projektor.    

  

IKT ansvarig – En person på förskolan som ingår i ett IKT-nätverk med representanter 

från andra förskolor. De har ansvaret att utveckla förskolans arbete med digital teknik.      

  

Lärplatta - Ordet lärplatta används mestadels i förskolans kontext för att beskriva en 

surfplatta som kan vara av olika märken.    

  

Samling - Kan även benämnas sammankomst av barn. En tid under dagen på förskolan 

då förskollärare samlar barnen och utför aktiviteter med hela gruppen. Ursprungligen 

kommer begreppet från Fredrich Fröbel (Olofsson, 2010)    

  

Förskollärare - En person med lärarlegitimation som studerat pedagogiska och 

didaktiska arbetssätt. Förskollärare besitter kunskaper om hur man skapar en miljö som 

är trygg, lärorik och stimulerande för barnen som vistas där.    
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Bakgrund   

 
I detta kapitel presenteras litteratur som är intressant för undersökningen. 

Litteraturen bidrar med kunskaper om bakgrunden till undersökningens intresseområde. 

Den litteratur som används har sökts fram via sökningar i två av bibliotekets databaser. 

Även tidigare kurslitteratur har använts.    

  

2.1 Digitala verktyg i förskolan    
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framgår det att förskollärare kan använda sig av 

multimedia och kommunikationsteknik i sitt arbete mot de skrivna strävansmålen. I 

Gävle kommun framställs digitala verktyg som ett gynnsamt medel att använda för att 

utveckla  barns delaktighet och inflytande (Gävle Kommun, 2016).  Varje barn har rätt att 

få tillgång till information via digitala verktyg (UNICEF, 2009). För att bejaka varje 

barns rätt till detta, i relation till förskolans uppdrag att arbeta för alla barns rätt till 

samma förutsättningar, är det en självklarhet att digitala verktyg bör ha en central plats i 

verksamheten.  Digitala verktyg kan användas i en rad olika sammanhang på förskolan 

och för att uppnå flera olika syften (Trageton, 2014). Andersson (2016) lyfter fram att 

digitala verktyg motiverar barn att upptäcka sin omvärld. Författaren poängterar även att 

barn kan få större förståelse och kunskap genom att använda digitala verktyg, vilket 

gynnar lärandet. Trageton (2014) hävdar att digitala verktyg är ett betydelsefullt verktyg 

som bland annat främjar barns läs och skrivutveckling. Författaren menar även att om 

barn får uttrycka sig med hjälp av digitala verktyg bidrar det till yttrandefrihet för de 

barn som växer upp i ett demokratiskt samhälle.   

 

Det är av vikt att förskollärare har digital kompetens för att en god undervisning ska 

kunna bedrivas (Andersson, 2016). Om förskolan ska fungera väl och erbjuda barnen 

som vistas där många nya erfarenheter krävs det personal som arbetar för det 

(Riddersporre, 2010). Det spelar med andra ord ingen roll om förskolan har tillgång till 

massor av digitala verktyg om inte förskollärarna skapar förutsättningar där barnen får 

en möjlighet att använda dessa. Det är personalen som har makten att avgöra var 

materialet ska placeras och hur det används. Personalens förhållningssätt är därför en 

betydelsefull faktor för att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande i 

förskolan. Det är av vikt att det individuella barnet kan lära och utvecklas efter sin egen 

förmåga, lust och vilja (Skolverket, 2010).  Att använda digitala verktyg i samlingen är 
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betydelsefullt för barnens utveckling och lärande då de digitala verktygen har visat sig 

bidra till att barnen upplever det som lustfyllt att arbeta med dem (Olofsson, 2010).   

 

2.2 Samlingen    
 
Samlingen på förskolan har ofta som syfte att samla ihop barn och genomföra planerade 

aktiviteter och samtal (Olofsson, 2010). Samlingen härstammar ursprungligen från 

Fröbels pedagogik under tiden då förskolan kallades för barnträdgården. Under 

samlingen skulle barnen samlas i en ring, vilket var en symbol för att barnen tillhörde 

en gemenskap (Olofsson, 2010). Samlingen ser fortfarande likvärdig ut både nationellt 

och internationellt då den är traditionsbunden och ofta en återkommande rutin på 

förskolan (Emilson & Johansson 2013). Utformningen av samlingen kan trots detta 

skilja sig åt mellan olika förskolor. På engelska kallas samlingen för "circle time" det 

visar på att Fröbels tanke om utformningen av samlingen som ett tillfälle där barnen ska 

samlas i ring fortfarande lever kvar trots att hans idéer härstammar från sent 1800-tal.      

Samlingen var fortfarande starkt ritualiserad under 1970-talet. Det som då utmärkte en 

duktig förskollärare var om hen kunde hålla en samling för en grupp barn under en 

längre tid och hela tiden se till att barnen var koncentrerade och satt tysta på sina stolar 

(Olofsson, 2010). Samlingen sågs som en betydelsefull del av dagen för det var då 

barnen skulle lära sig. Barn lär sig hela tiden vilket strider mot idén om att samlingen är 

den plats på förskolan där lärandet kommer att ske (Smidt, 2010).  

 

Trots att barn ständigt lär sig kan samlingen anses vara betydelsefullt för barnens 

utveckling och lärande, men den måste planeras och genomföras utifrån barnens 

intressen. Att avbryta barns lek, och samla in dem på rutin till samling leder sällan till 

någonting bra för barnen i förskolan (Olofsson, 2010). I förskolan ska barnen uppleva 

en känsla av sammanhang vilket uppstår om aktiviteterna känns meningsfulla och är 

begripliga för barnen (Elfström, 2014). Samlingen är ett tillfälle för barnen att mötas 

och skapa en mening tillsammans men det krävs då att samlingen har ett tydligt syfte 

och ett innehåll som barnen finner intressant och lustfyllt (Olofsson, 2010). Digitala 

verktyg har enligt den tidigare forskning som presenteras nedan visat sig vara lämpliga 

för att fånga barns intresse vid olika aktiviteter.    
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Tidigare forskning      
Detta kapitel redogör för tidigare forskning som sökts fram. Forskningsökningen har 

berört valda ämnen både nationellt och internationellt i databaserna Eric (EBSCOhost) 

och Discovery. Forskningsfältet inkluderar tidigare kunskaper om samlingen, dock 

saknas forskning om användningen av digitala verktyg i samlingen. Nedan belyses 

därför varför förskollärare bör använda sig av digitala verktyg i samlingen och hur deras 

förhållningssätt påverkar den undervisningen som bedrivs i förskolan.   

  

3.1 Vad kan digitala verktyg bidra med till barns lärande?    
Digitala verktyg bör ha en lika naturlig plats i förskolans verksamhet som pennor och 

papper (Klerfelt, 2004). Författaren menar att datorn är ett digitalt verktyg som kan 

erbjuda multimedieprogram där talspråk och bildspråk kan visualiseras på en skärm. 

Klerfelt belyser flera positiva aspekter med att använda sig av datorer i undervisningen 

på förskolan. Denna studie är dock utförd 2004, innan lärplattan spreds som ett nytt 

digitalt verktyg i förskolan. Lärplattan är idag enligt Masoumi (2015) det digitala 

verktyg som förskollärare och barnen som vistas där använder sig av mest. Som ett 

komplement till lärplattan kan projektorn användas. Can (2010) menar att projektorn 

både kan främja barns lärande och förbättra kvaliteten på barnens internalisering. Enligt 

Can har nya möjligheter integrerats i undervisning tack vare den tekniska utvecklingen. 

Om digitala verktyg används på ett korrekt sätt menar Can att det kan förbättra bland 

annat inlärningsmiljön samt barnens motivation. I förskolans miljö är det enligt Can 

betydelsefullt att det finns olika slags material som främjar barns språkutveckling.          

 

Can (2010) menar att digitala verktyg bidrar till att undervisningen blir mer effektiv och 

intressant för barnen. Med hjälp av digitala verktyg menar författaren att barnen lättare 

kan koda information, observera föremål, fenomen och händelser. Beschorner och 

Hutchison (2013) belyser i sin studie hur lärplattor kan användas i förskolans 

verksamhet för att främja utvecklingen av barns läskunnighet.  I studien lyfter författarna 

även fram att lärplattan är ett gynnsamt verktyg att använda för att skapa goda 

förutsättningar för barn att utveckla sitt samspel. Lärplattan har enligt författarnas studie 

unika möjligheter att erbjuda barnen många olika sätt att erövra nya kunskaper att 

utrycka sig på flera sätt. Även Moses, Golos och Bennett (2015)  hävdar att vi människor 

har större chans att lära oss när vi stöter på information genom mer än ett sätt. 

Beschorner och Hutchison (2013) menar att det inte bara är barnens läskunnighet som 
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främjas vid användningen av lärplattan utan även barnens förmåga att tala, skriva och 

lyssna. Lärplattan fungerar då som ett verktyg som främjar språkutvecklingen. Klerfelt 

(2004) belyser hur även datorn kan användas som verktyg för att främja 

språkutvecklingen. Författaren visar i sitt resultat att arbetsprocessen vid datorn 

präglades av samhörighet och kommunikation när barnen tillsammans med 

förskolläraren skapade egna spel och berättelser.     

 

Barn använder sig av många olika strategier för att söka tillträde till lekar och 

aktiviteter. Detta urskilde även Walldén Hillström (2014) i sin studie. När barnen 

använder sig av digitala verktyg så är det barnet som håller i verktyget som anses som 

”ägaren” det barnet står då högst i hierarkin och bestämmer vad som ska göras. Andra 

barn kan påverka det som sker genom att komma med förslag och idéer. I den stunden 

får barnen möjlighet att träna på sin kommunikation och sina sociala förmågor när de 

söker tillträde till lekar och aktiviteter. Ett resultat som Beschorner och Hutchison 

(2013) fann i sin studie som visar på utvecklingen av barnets sociala kompetens var att 

barnen visade sig mer benägna att hjälpa en vän vid användningen av lärplattan. Detta 

belyser att barnen engagerar sig i sin livsvärld, de vill vara delaktiga i det som sker.    

 

Bourbour, Vigmo och Pramling Samuelsson (2014) menar att användningen av digitala 

verktyg främjar barns engagemang och vilja till att resonera och lösa problem. 

Författarna menar att förskollärare med hjälp av en interaktiv skrivtavla kan skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor att matcha mönster samt urskilja 

former och färger. Deras forskning visar på att digitala verktyg även är främjande för 

barnens matematiska tänkande. Inte bara för dess möjligheter att erbjuda matematiska 

aktiviteter utan även för att förskollärarna med hjälp av digitala verktyg lyckas engagera 

barnen och fånga deras intresse. Författarna belyser även de, vikten av att förskollärarna 

har kunskaper om att använda digital teknik i sin undervisning för att på så vis ha 

möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande.    

  

3.2 Samling i förskolan  
Samlingen anses vara ett betydelsefullt inslag i förskolans undervisning både nationellt 

och internationellt (Emilson & Johansson 2013). De menar att samlingen ofta är en rutin 

på förskolan och strukturerad utifrån lärarens syfte. Deras studie visar att samlingen på 

förskolan både kan skapa förutsättningar för lärande men även vara alltför strukturerad 
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och hämma barnen i deras utveckling. Enligt Corsaro (2014) påverkas barnen av 

samhället och den kontext de befinner sig i, vilket visar på betydelsen av att skapa 

förutsättningar för barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Emilson 

och Johansson menar att huruvida barnen har möjlighet till delaktighet i samlingen är 

beroende av hur framåt de själva är. Ett barn som har lätt för att tala i grupp får 

utrymme för att uttrycka sina åsikter och därmed möjlighet till inflytande över det som 

sker. Ett barn som däremot är tillbakadraget och inte trivs med att tala inför en stor 

grupp uttrycker inte sina åsikter och får då inte heller någon möjlighet att påverka det 

som sker. Det vill säga, de tystlåtna barnen har inte samma förutsättningar till inflytande 

över det som sker i aktiviteterna. Enligt författarna så lägger förskollärarna ned mycket 

tid på planeringen av det som ska ske i samlingen på förskolan. Detta visar att 

samlingen bör ses som ett viktigt inslag i verksamheten och att digitala verktyg därför 

bör vara ett naturligt inslag i den undervisning som bedrivs där. Klerfelt (2004) menar 

att digitala verktyg kan göra barns röster hörda. Ett barn som är tyst och tillbakadraget 

och därmed inte vågar tala i grupp kan exempelvis spela in sig själv med hjälp av 

digitala verktyg för att sedan spela upp det för sina kamrater.  

  

3.3 Pedagogernas förhållningssätt till digitala verktyg    
Vikten av att förskolläraren har en god didaktisk kompetens är en betydelsefull del för 

arbetet och planeringen i den dagliga verksamheten på förskolan (Vagnsnes och Gram 

Økland, 2013). De förklarar att didaktisk kompetens kan beskrivas som att lärarna har 

en tanke bakom de aktiviteter som sker inom förskolan. Att utgå ifrån frågor som varför 

ska vi göra detta, hur går vi tillväga, när ska det ske, för vem gör vi det är exempel på 

didaktiska frågor som förskollärare bör ställa till sig själva i deras arbete. Att 

förskollärare resonerar kring det didaktiska i sitt arbete med digitala verktyg menar 

Vagnsnes och Gram Økland är betydelsefullt för planeringen och reflektionen kring det 

som sker i verksamheten. Författarna understryker vikten av att förskolläraren ständigt 

reflekterar över sitt förhållningssätt och sina handlingar för att på så vis skapa goda 

förutsättningar för barnens utveckling och lärande i förskolan.  Masoumi (2015) belyser 

att användningen av digitala verktyg kan skilja sig åt mellan olika förskolor. Hur dessa 

nyttjas beror på förskollärarnas uppfattningar och förväntningar kring dessa. Masoumi 

menar att förskollärarens kunskap och förhållningssätt är avgörande faktorer för hur 

arbetet kommer att utföras i den dagliga verksamheten. Även Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2003) menar att barnen på förskolan påverkas av vilket förhållningssätt 
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förskollärarna har till användningen av digitala verktyg. Von Mentzer och Åkesson 

(2013) hävdar även att förskollärarnas förhållningssätt är betydelsefullt för huruvida 

digitala verktyg blir ett pedagogiskt verktyg i verksamheten.      

 

Forskning visar enligt Can, 2010; Sheridan och Pramling Samuelsson, 2003 att 

förskollärare bör tillägna sig kompetens om digitala verktyg och dess funktioner. De 

poängterar att förskollärare måste ha kunskaper om hur barn använder en applikation 

och hur applikationen är utformad för att kunna se dess möjligheter. Finns det inte en 

förskollärare som är medforskande i aktiviteten och närvarande för att stötta och utmana 

barnen betonar Sheridan och Pramling Samuelsson att det kan finnas en risk för att de 

digitala verktygen upplevs som barnpassning. Klerfelt (2004) understryker vikten av att 

det finns en medforskande förskollärare som stöttar barnen i deras användning av 

digitala verktyg. Författaren menar att om förskollärarna finns närvarande och stöttar 

barnen, kan barnen själva sedan vara den personen som stöttar sin kamrat.    

 

I Walldén  Hillströms (2014) studie framgår det att det finns pedagoger som anser att 

barn ska leka och inte använda sig av digitala verktyg. Enligt författaren så ansåg 

pedagogen som medverkade i hennes studie att användningen av digitala verktyg i 

förskolan kunde vara ett hot mot de andra aktiviteterna som förskolan hade att erbjuda. 

Deras förhållningssätt till de digitala verktygen får därmed en negativ inverkan på 

barnens möjlighet att använda sig av dem.  Emilson (2008) påvisar att ett gott 

pedagogiskt förhållningssätt hos förskollärare är av stor betydelse för att barn ska ha 

möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag på förskolan. Walldén  Hillström 

(2014) poängterar att de lärare som hade erfarenhet kring att använda digitala verktyg 

som hjälpmedel i undervisningen upplevde att barnen blev engagerade i aktiviteterna. 

Barns delaktighet och inflytande ska genomsyra förskolans verksamhet och Walldén 

Hillström menar därför att digitala verktyg är ett betydelsefullt inslag i förskolan.      

 

3.4 Barns delaktighet och inflytande i relation till digitala verktyg    
Walldén Hillström (2014) belyser i sin studie flera positiva aspekter på användningen 

av lärplattan i förskolan. I författarens undersökning om lärplattans funktion i förskolan 

framgår det att barnen blir delaktiga i kommunikationen med de andra barnen trots att 

de själva inte använder lärplattan. Walldén Hillström belyser att pedagogerna i studien 

uppmärksammade att barnen upplevde det som lustfyllt att arbeta med lärplattan. Många 
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av barnen i studien visade intresse för att använda den, och när lärplattan användes av 

ett barn lockades andra barn till att vilja medverka i aktiviteten. Detta visar att lärplattan 

är ett digitalt verktyg som engagerar barnen och får dem att vilja vara delaktiga i det 

som sker.   Emilson (2008) menar att barns inflytande i förskolan begränsas på grund av 

att planeringen av det som sker i verksamheten många gånger är vuxenstyrd och att 

barnen då inte har möjlighet att påverka sin vardag. Även Insulander, Ehrlin och 

Sandberg (2015) har i sin studie synliggjort ett resultat som visar på att barns inflytande 

kan begränsas om en aktivitet med dess innehållande material och design redan är 

förbestämt av förskolläraren.  Emilson (2008) belyser att möjligheterna för barns 

delaktighet och inflytande ligger inom ramen för det kommunikativa handlandet. Om 

förskollärare närmar sig barnets perspektiv genom att referera till något som barnen 

känner igen ökar sannolikheten att närma sig barnets proximala utvecklingszon (Smidt,  

2010). 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis visar forskningen att användningen av digitala verktyg medför 

positiva aspekter för barns utveckling och lärande (Klerfelt, 2004; Can, 2010; 

Beschorner & Hutchison, 2013; Bourbour,Vigmo & Pramling Samuelsson, 2014; 

Walldén-Hillström, 2014).  Den tidigare forskningen bidrar till denna undersökning då 

det framgår att förskollärarens inställning kommer att påverka undervisningen som 

bedrivs i samlingen och huruvida digitala verktyg kommer att användas där. 

Forskningen har även belyst hur barns möjligheter till delaktighet och inflytande 

påverkar meningsskapandet i samlingen på förskolan.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

Teoretisk utgångspunkt 
Samlingen på förskolan kännetecknas av en sammankomst av barn. Därför anser vi att 

det är betydelsefullt för undersökningen att tolka resultatet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Smidt (2010) menar att en gemensam aktivitet skapar förutsättningar för 

barnen att interagera med andra. Allt lärande är, sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

socialt. Smidt belyser Vygotskijs teori att utveckling och lärande sker när barnen får 

möjlighet att interagera med andra. Klerfelt (2004) förklarar att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande betraktas kommunikation som det viktigaste 

intellektuella verktyg för att dela erfarenheter med andra och för att ge röst till sina egna 

erfarenheter. Då samlingen på förskolan är en mötesplats där barn ofta har möjlighet att 

komma till tals, är det relevant för vår undersökning att analysera vår insamlade empiri 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Ett förekommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är kulturella redskap. 

Detta begrepp beskrivs av Smidt (2010) utifrån Vygotskijs teorier om lärande och 

utveckling som en artefakt som kan förändra ett tankesätt. När digitala verktyg används 

i förskolan kan dessa ses som kulturella redskap. Smidt menar att en av de mest 

betydelsefulla aspekterna för kulturella redskap är att de får människan att tänka på 

saker som inte är synliga och finns framför oss.  Ett annat begrepp som lyfts fram i det 

sociokulturella perspektivet är mediering. Mediering beskrivs av Smidt som olika sätt 

att kommunicera, mestadels med hjälp av tecken och symboler. Detta med ett syfte att 

förklara och förstå vår omvärld och våra egna erfarenheter. Lärplattan och datorn är 

exempel på digitala verktyg som används i förskolan där barnen får en möjlighet att 

komma i kontakt med tecken och symboler, vilka båda förmedlar ett innehåll. Smidt 

menar att vårt sätt att tänka och förstå förändras i takt med att nya sätt att kommunicera 

på ständigt utvecklas.        

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel med andra människor och 

med hjälp av kulturella redskap (Smidt, 2010). I detta sammanhang relaterar vi digitala 

verktyg som exempel på kulturella redskap. Förskolan är en plats där personalen ska 

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förståelse och kunskap därför är det 

relevant för förskolans verksamhet att studera hur digitala verktyg används tillsammans 

med barngruppen i den dagliga verksamheten.      
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Metod    
Under denna rubrik motiveras de undersökningsmetoder som har använts i studien. Här 

redogörs för den intervjuform som används samt urval av deltagare och genomförande.    

  

Metodval    
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare resonerar kring användandet 

av digitala verktyg i en samlingssituation. För att synliggöra förskollärarnas resonemang 

och få en djupare inblick i hur de resonerade kring användningen av digitala verktyg i 

en samling valdes strukturerad intervju som metod. Detta innebär att alla informanter 

fick samma frågor ställda till sig och intervjuerna utgick från ett förbestämt frågeschema 

med undantag för spontana följdfrågor (Bryman, 2011). Frågorna som ställdes till 

informanterna har formulerats, bearbetats och diskuterats i samarbete med handledaren 

för att på bästa sätt uppfylla syftet med undersökningen och söka svar på 

frågeställningen. Det är betydelsefullt att klargöra vilka begrepp som används av de 

personer som intervjuas för att svaren ska vara relevanta för undersökningen (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014).  Det diskuterades även innan frågorna sammanställdes. 

 

Bryman (2011) poängterar att strukturerade intervjuer många gånger gör det mer 

okomplicerat i både själva frågandet och när svaren ska kategoriseras. Eftersom målet 

var att kategorisera svaren i resultatdelen så var det en lämplig metod att använda. För 

att resultatet inte ska präglas av personliga tolkningar används citat för att synliggöra 

förskollärarnas resonemang. Detta medför att resultatet redovisas på ett korrekt sätt utan 

förvridningar eller vinklingar av ord (Vetenskapsrådet, 2011).   

  

Urval    
I denna undersökning medverkade nio förskollärare. Innan sökningen efter informanter 

påbörjades samlades information om olika förskolors arbete med digitala verktyg. Via 

kontakter och förskolornas egna hemsidor framgick det vilka som använde sig av 

digitala verktyg i verksamheten. I Gävle kommun har varje förskola en IKT -ansvarig. 

Det är betydelsefullt att understryka att personen på förskolan som har blivit utsedd till 

att ansvara för arbetet med digitala verktyg inte är den enda som ska se till att arbetet 

utförs. Förhoppningen var att få intervjua den person på förskolan som var ansvarig för 

IKT arbetet. Det beslutet togs då förhoppningen var att de skulle ha mest kompetens 

inom undersökningens valda område. Alvehus (2013) understryker vikten av att urvalet 
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av medverkande personer i en undersökning grundas på att de passar in. Därför har de 

personer som är ansvariga för IKT arbetet på varje förskola kontaktats i första hand.    

 

Inledningsvis när vi sökte förskollärare som ville medverka i undersökningen skickades 

det ut 19 förfrågningar via mail (Bilaga 2). Mailadresserna söktes fram via förskolornas 

hemsidor på internet. I mailen skrevs en kort presentation av oss själva samt syftet med 

intervjun och undersökningen. Det är betydelsefullt att de personer som intervjuas får 

information om studien och informeras om att deras medverkan är frivillig 

(Vetenskapsrådet, 2011). Svaren från de tillfrågade var dock få, endast en person 

återkopplade. Därför kontaktades även förskolor via telefon. Telefonnumren söktes 

fram på förskolornas hemsidor. Denna metod genererade till att nio personer ville 

intervjuas varav sex personer var ansvariga för IKT -arbetet på förskolan. Intervjuerna 

delades upp och ett beslut togs att intervjua fyra respektive fem personer var. De 

informanter som intervjuats arbetar allesammans i förskolan och har erfarenhet av den 

pedagogiska verksamheten. De som intervjuats har arbetat i förskolan olika lång tid och 

har allt mellan 1.5 - 40 års erfarenhet. Informanterna som medverkat i undersökningen 

arbetar i dagsläget på kommunala förskolor belägna i Mellansverige.  

 

Avgränsningen till nio personer gjordes för att skapa möjlighet att bearbeta det 

insamlade materialet inom tidsramen. Intentionen var att intervjua personal från nio 

olika förskolor. Men eftersom några av de tillfrågade tackade nej till att medverka på 

grund av bristande tid så har vissa informanter arbetat på samma förskola. Detta 

resulterade i att det genomfördes intervjuer med personal från sju olika förskolor. Dessa 

nio personer valdes ut på grund av att de var tillgängliga för oss och själva ville 

medverka i undersökningen. Tidpunkten för intervjuerna har varierat och anpassats efter 

de deltagande informanterna och deras verksamhet. Förhoppningen med att utföra 

denna undersökning på olika förskolor var att få en vidare syn på hur förskollärare 

resonerar kring sitt användande av digitala verktyg under en samlingssituation.   

    

Genomförande    
Intervjuerna genomfördes på den förskola som informanten arbetar på. Det är 

betydelsefullt att undvika olika störningskällor när en strukturerad intervju pågår 

(Bryman, 2011). Därför genomfördes intervjuerna i enskilda rum där det fanns ett lugn, 

vilket gav förutsättningar till ett ostört samtal. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) 
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poängterar att det är av vikt att inte kränka någon som deltar i undersökningen och att 

det kan bli obekvämt att svara inför andra personer i en gruppintervju därför 

intervjuades varje informant enskilt. Under intervjuerna som genomfördes i 

undersökningen valdes ljudinspelare att användas. Bryman poängterar att det vanligaste 

förekommande i intervjusituationer är att intervjuarna registrerar svaren genom att spela 

in eller skriva ner dem. Informanterna i undersökningen blev informerade om detta och 

alla gav sitt godkännande att denna metod fick användas. Empirin till denna 

undersökning lagras i ett år, vilket informanterna informerades om vid förfrågningen 

om de ville medverka i undersökningen. Ljudspelare användes i intervjuerna för att på 

ett okomplicerat sätt inte missa något som sades. Med ljudspelare som val kan 

intervjuare även gå tillbaka och lyssna på samtalen ett flertal gånger när arbete av det 

insamlade materialet sker. 

 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) understryker att namn på förskolor och 

specifika kännetecken kan avslöja vilka förskolor som varit med i undersökningen. På 

grund av etiska skäl har inte namnen på informanterna dokumenterats (Vetenskapsrådet, 

2011). Deltagarnas namn finns inte med i varken ljudupptagningen ellernär intervjuerna 

har skrivits ned på dator, på så vis är deras identiteter skyddade. Istället benämns 

informanterna i undersökningen med fiktiva namn. Att förhålla sig etiskt i en 

undersökning är betydelsefullt för att skydda de medverkande och säkerställa att de får 

information om sina rättigheter. Detta är ett krav som ställs (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informanterna fick därför information om vad arbetet handlade om och vad deras 

medverkan innebar innan intervjun påbörjades. De fick inte någon information i förhand 

om vilka frågor som skulle ställas däremot informerades de om rättigheten att själva 

bestämma vilka frågor de ville svara på och inte. För undersökningen bidrog detta till att 

förskollärarna inte skulle känna sig tvingade att delta eller svara på frågor de inte ville.  

 

Alla informanterna fick nio frågor ställda till sig i samma turordning.  

Bryman (2011) beskriver att det är ett vanligt förekommande att använda slutna frågor i 

strukturerade intervjuer. Dock valdes det att ställa öppna frågor till alla informanter, 

vilket bidrog till att den insamlade empirin gav en vidare insyn i förskollärarnas 

resonemang om deras arbete kring användandet av digitala verktyg under en 

samlingssituation. Det som kännetecknar en öppen fråga är enligt Bryman att 

informanterna får svara fritt, det finns inte några svarsalternativ som de kan välja. 
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Bryman beskriver fördelar och nackdelar med öppna intervjufrågor. Författaren belyser 

det som positivt att informanterna får svara med sina egna ord. Nackdelarna med att 

använda sig av öppna frågor menar författaren är att det tar längre tid för oss som 

intervjuar att genomföra samtalet och transkriberingen.    

 

Bearbetning av empirin  
 
För att analysera, jämföra och koppla intervjuerna till studiens frågeställning skrevs 

intervjuerna ut med hjälp av dator.  När transkribering av det insamlade material har 

skett har det som var relevant för undersökningen skrivits ut . Norrby (2014) menar att 

detta är en lämplig metod att använda sig av då det inte är de enskilda orden eller uttalet 

som är av betydelse utan det som sägs i sammanhanget. Transkribering har skett efter 

varje enskild intervju. Vi valde att skriva ned intervjuerna enskilt för att sedan diskutera 

och analysera svaren gemensamt. Därefter sammanställdes svaren på varje 

intervjufråga. För att urskilja vem som sagt vad i den bearbetade transkriberingen har 

informanternas svar skrivits i olika färger i ett eget dokument med fiktiva namn. Utifrån 

analysen och diskussionen av det som skrevs ned urskildes mönster i svaren som sedan 

kategoriserats för att på ett tydligt sätt belysa förskollärarnas resonemang.   
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Tillförlitlighet till studien    
Denna undersökning synliggör endast ett fåtal förskollärares resonemang. Det går därför 

inte att dra en slutsats att alla resonerar på detta sätt om användningen av digitala 

verktyg i en samling.    När frågorna sammanställdes till informanterna så diskuterades 

vilka begrepp som skulle användas för att deskulle vara bekanta med dessa. Att 

begreppen som används i intervjufrågorna är tydliga och anpassade efter de personer 

som intervjuats är väsentligt för undersökningens trovärdighet (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén 2014).   

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgår teorin från att individer ständigt 

lär sig i interaktion med andra (Smidt, 2010). När förskollärarna fick frågor ställda till 

sig om hur de använder sig av digitala verktyg i samlingen var de tvungna att reflektera 

över sina tidigare erfarenheter av att arbeta med dessa. Reflektion skapar en möjlighet 

att utveckla sitt eget tänkande vilket bidrar med kunskaper om sina kunskaper (Smidt, 

2010). Skulle denna intervjustudie göras om med samma informanter skulle svaren 

därför kunna skilja sig åt då deltagarna kan ha utvecklat sitt arbete med digitala verktyg 

i samlingen.  Bryman (2011) poängterar att om informanterna får lyssna igenom de 

inspelade intervjuerna och bekräfta det som sagts ökar trovärdigheten för resultatet. 

Därför har varje informant erbjudits att lyssna igenom intervjun som de deltagit i. 

Tillförlitligheten på det som framkommit i intervjuerna får därför anses hög.  
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Resultat och analys    
I detta avsnitt presenteras resultatet som framgått i undersökningen. Utifrån analysen av 

transkriberingen har kategorier skapats som tydliggör svaret på frågeställningen; 

hur resonerar förskollärare om användningen av digitala verktyg i en samling på 

förskolan. Kategorierna som skapats belyser lärplattans utrymme i den dagliga 

samlingen och vilken inställning förskollärarna har till att använda digitala verktyg i 

samlingen. Det synliggörs även vilka möjligheter barnen har att vara delaktiga i arbetet 

med de digitala verktygen och hur dessa främjar barnens lärande i samlingen. Vi belyser 

även det som förskollärarna ansåg vara problematiskt med användningen av digitala 

verktyg i samlingen.  

 

Lärplattans utrymme i den dagliga samlingen  
 
Samlingen framställdes av de intervjuade som ett tillfälle där det skapas många 

möjligheter för barns utveckling och lärande. Samtliga informanter hade samling 

dagligen tillsammans med barnen. Däremot så skilde det sig åt mellan olika 

förskollärare hur ofta det använde sig av digitala verktyg under samlingssituationerna 

och vilka verktyg som användes. Utifrån den insamlade empirin kan det konstateras att 

lärplattan är det digitala verktyg som mestadels används i samlingen. Vilket är i enighet 

med Masoumis (2015) forskning som visat att lärplattan är det digitala verktyg som 

används mest i förskolan.  

 

Av de nio tillfrågade informanterna så svarade samtliga att det digitala verktyg som 

används mest i samlingssituationerna är lärplattan. Varje intervju inleddes med en fråga 

till informanten om hen använde sig av digitala verktyg i samlingen. Samtliga 

informanter började då att tala om sitt arbete med lärplattan. När informanterna därefter 

fick frågan, vilka digitala verktyg använder du? kan vi urskilja ett tydligt mönster att 

lärplattan genomgående är det digitala verktyg som används mestadels av förskollärarna 

i samlingen.      
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Att förskollärarna relaterade digitala verktyg till lärplattan var tydligt, vilket 

diagrammet tydliggör. Det förekom även att förskollärare använder sig av projektorn 

kopplad till lärplattan i samlingen. Genom att använda projektorn i samlingen 

framkommer det att några förskollärare anser att barnen får andra möjligheter att 

utvecklas och lära sig. 

      

   Vid ett tillfälle kopplade vi lärplattan till projektorn för att visa en film om 
fjärilens utveckling. Till det fick barnen dramatisera. De fick vara ett ägg, bryta 
sig ut och bli en larv och sen så fick de bli en puppa som hängde sig fast i ett träd 
för att sen bli fjärilar som flög omkring. Att använda projektorn i samling är för 
att skapa en annan lärande miljö (Susanne).    

  

Susanne beskriver en samlingssituation som kunde utvecklas med hjälp av projektorn. 

Hon talar om möjligheterna som kan skapas för barnen när förskollärare kan utveckla 

och förändra den lärande miljön i förskolan.      

  

Digitala verktyg skapar möjligheter för lärande  i samlingen  
Vilka möjligheter förskollärarna i undersökningen ansåg sig skapa med hjälp av digitala 

verktyg i samlingen skiljde sig åt. Sju av de nio informanterna poängterade under 

intervjun att det skapas många goda möjligheter genom att arbeta med digitala 

verktyg.      
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En informant upplyste att digitala verktyg har ett stort värde för barns lärande och 

utveckling. Maria beskriver hur hon använder lärplattan i samlingssituationer för att 

främja barns språkutveckling.   

   Om jag gör en reflektion så har det ett stort värde, man får en helt annan 
överblick när man kan använda bilder i reflektion, barnen blir positivt inställda 
och glada när dom ser bilder, på så sätt är det bättre än om man bara samtalar om 
vad man har gjort. Barnen kan se att det här gjorde jag faktiskt, barnen får en 
känsla av vad de faktiskt har lärt sig (Maria).      

 
Maria förklarar att digitala verktyg är ett lämpligt underlag att använda sig av i 

reflektion tillsammans med barnen. Att det skapas situationer där barnen har möjlighet 

att fundera och resonera kring sina tidigare upplevelser är betydelsefullt för lärandet 

(Smidt, 2010). Lärplattan bidrar till att barnen blir positivt inställda och synliggör deras 

lärande. Beschorer och Hutchison (2013) menar att lärplattan ger unika möjligheter att 

erbjuda barnen varierande sätt att erövra kunskaper samtidigt som det skapas 

förutsättningar för barnen att uttrycka sig på flera olika sätt.   

 

Under intervjun med Maria framkom det i hennes resonemang att lärplattan skapar goda 

förutsättningar för att främja barns språkutveckling.   

 Vi använder lärplattan och sätter på lugnande musik när barnen ska sätta sig. Vi 
jobbar mycket med olika språk och tecken. Det är ett jättebra verktyg att använda 
i förskolan. Lärplattan är främjande för språkutvecklingen som vi jobbar mycket 
med (Maria).  

 

Lärplattan är enligt Maria ett lämpligt verktyg att använda för att visa olika språk och 

tecken. Att arbeta med flerspråkighet i förskolan kan vara svårt om pedagogerna själva 

inte talar fler språk. Med hjälp av lärplattan menar Maria att man kan synliggöra 

flerspråkighet för barnen utan att själv kunna språken. Det finns många olika slags 

applikationer och program att använda sig av som visar på hur olika språk kan låta. 

Lärplattan skapar möjligheter för barnen att lära sig språk och tecken.   

  

Lärplattan visade sig enligt undersökningen även ha en positiv inverkan på att skapa 

lärande miljöer för barnen på förskolan. En informant belyste att det gick att skapa helt 

andra lärmiljöer som var lustfyllda för barnen tack vare de digitala verktygen. 

Informanten samtalade även om möjligheter till samarbete och samtal via de digitala 

verktygen men underströk att det krävs att förskollärare ger barnen goda 

förutsättningar.    
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Man kan skapa helt andra lärmiljöer, gå in i andra världar, möjlighet till 
samarbete via lärplattan om man ger dem förutsättningar. Datorn kan ge andra 
möjligheter, ett barn kan ge det andra barnet instruktioner och få sin vilja hörd, 
berätta för den andra hur den ska göra. Vi tittar även på film på förskolan och det 
är en helt annan sak på förskolan en hemma, det blir andra samtal och barnen 
diskuterar. Det finns många möjligheter men man måste undersöka så att det kan 
bli en god stund, man får inte lämna barnen själva. Det gäller att vara närvarande 
och lyssnande som pedagog. Barn är mer vana med teknik än vad vi tror. 
Digitala verktyg i samling gör att det finns många möjligheter, det blir en annan 
slags lärmiljö (Susanne).      

 

Susanne beskriver betydelsen av att det finns en närvarande pedagog som lyssnar på 

barnen. Genom att vara lyhörd till barnens vilja och använda sig av digitala verktyg i 

samlingen kan lärandemiljön förändras om förskollärarna skapar förutsättningar för det.  

En förskollärare underströk att barn är mer vana med teknik än vad vi tror och 

förklarade att det gäller att förskolorna håller sig uppdaterade i dagens digitala samhälle. 

Utvecklingen går snabbt fram och det är då viktigt att hänga med.      

  

  Finns massor med möjligheter, barnen lär sig väldigt mycket genom det. Det är 
även dagens samhälle, så det gäller verkligen att man hänger med (Linda).    

  

Linda förklarar att barnen lär sig väldigt mycket genom att använda sig av digitala 

verktyg, hon nämner inte specifikt vad barnen kan lära sig utan hänvisar till att det är 

betydelsefullt i dagens samhälle. Hon poängterar att utvecklingen går snabbt framåt och 

att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar som sker. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande så sker lärandet ständigt i interaktion med andra 

(Smidt, 2010). Förskollärarna framhöll att digitala verktyg skapar goda möjligheter för 

barnens utveckling och lärande i förskolan. I samlingen får barnen en möjlighet att 

mötas och reflektera tillsammans. Vygotskij menade enligt Smidt att reflektion har en 

stor betydelse för barnens utveckling. När barnen blir medvetna om vad de kan och vad 

de har lärt sig uppnår de en högre kognitivfunktion. Att använda sig av digitala verktyg 

blir därmed gynnsamt för barnens metakognitiva förmåga. Barnen blir medvetna om 

och får kunskap om sina kunskaper.      
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Förskollärarnas inställningar till digitala verktyg kan avgöra deras 

förekomst i samlingen 
 Detutrymme som digitala verktyg fick i samlingarna varierade väsentligt mellan de 

intervjuade förskollärarna. Hur ofta digitala verktyg används och till vad beror på vilken 

inställning förskollärarna själva har till digitala verktyg (Masoumi, 2015). Det framgick 

utifrån den insamlade empirin.      

     Vi använder det dagligen och barnen tycker att det är jättekul! (Linda).    
  

I intervjun med Linda framkom det att hon såg många möjligheter att skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och lärande under samlingen när hon använde sig av 

digitala verktyg i undervisningen. Att hon var positivt inställd till att använda det är 

märkbart då hon dagligen använder sig av lärplattan i samlingen.   

 

I förskolans verksamhet är det betydelsefullt, utifrån ett sociokulturellt perspektiv att de 

aktiviteter som utförs har ett tydligt syfte som barnen är medvetna om (Smidt, 2010). 

Barnen behöver förstå för att kunna känna en meningsfull tillvaro. En av informanterna 

var tydlig med att hon ansåg att användningen av digitala verktyg kräver ett didaktiskt 

tänkande för att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.      

Det är ingen barnvakt, vi måste ha ett syfte, varför gör jag det här? Tar jag fram 
plattan för min egen skull eller för barnens? Vad vill jag uppnå? (Maria).    

  

Maria förklarar enligt citatet ovan att det är betydelsefullt att ha rätt inställning och 

förhållningssätt till de digitala verktygen. När hon arbetar med lärplattan tillsammans 

med barnen vill hon att det ska finnas ett syfte med det. Vad kan användningen av 

lärplattan bidra med till samlingssituationen? Maria som tidigare förklarade att 

lärplattan kan användas för att skapa lustfyllda lärande miljöer för barnen tycks ha en 

positiv inställning till att använda digitala verktyg i samlingen vilket kan bero på att hon 

anser sig kunna uppnå sitt syfte och mål i samlingen med hjälp av lärplattan.   

I analysen av den insamlade empirin kunde det urskiljas att de personer som såg många 

hinder i användningen av de digitala verktygen arbetade betydligt mindre med dessa än 

de personer som inte gjorde det.      

Vi använder det någon gång ibland. Fokuset hamnar på lärplattan, den blir som 
en sugmagnet och alla vill vara med att trycka så det är svårt att ha den 
tillgänglig i samlingen när alla vill trycka. Hindret är att barnen är så nyfikna på 
lärplattan istället för projektorn, vilket gör att det är svårt (Karin).      
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 Jag har inte använt så mycket digitala verktyg och det har gått bra ändå, men 
samhället ser annorlunda ut nu så då kan man inte enbart fortsätta som man alltid 
har gjort (Frida).  

  

Personerna bakom citatet ovan såg inte några vidare möjligheter i användningen av 

digitala verktyg i verksamheten. På frågan vilka möjligheter deansåg att digitala verktyg 

kunde skapa förutsättningar till i en samlingssituation valde de att inte svara.  Resultatet i 

undersökningen visar på så sätt att den inställning som förskollärare har till de digitala 

verktygen är betydelsefull för huruvida de kommer att användas i en samlingssituation 

på förskolan.  Utifrån analysen av resultatet tycks förskollärarnas resonemang om vilka 

förutsättningar för lärande som kan skapas vid användningen av digitala verktyg ha 

betydelse för hur ofta de kommer att användas i samlingen.   

De informanter som uttryckte en positiv inställning till att använda digitala verktyg i 

samlingen relaterade det till lustfyllda situationer som främjar barns utveckling och 

lärande. De som var mindre positiva såg många hinder och utmaningar när lärplattan 

skulle användas.     

  

Digitala verktyg i samlingen kan vara en utmaning för förskollärare 

Förskollärarnas inställning till digitala verktyg kommer att påverka huruvida de väljer 

att använda sig av dem i sin yrkesroll (Masoumi, 2015). Utifrån den insamlade empirin 

kan vi urskilja att alla informanter uttalade att det fanns vissa hinder till att använda 

digitala verktyg i samlingen. Däremot skilde det sig åt hur många som valde att se 

hindren som utmaningar i undervisningen och inte som anledning till att inte använda 

sig utav de digitala verktygen.   

   

Jag försöker att inte se hinder, bara möjligheter. Det är därför jag valt att arbeta i 
förskolan (Annika).    

  

Annika berättar att hon försöker fokusera på möjligheterna som kan skapas istället för 

det som är svårt. De övriga tillfrågade informanter uttalade flera utmaningar vid 

användningen av digitala verktyg i samlingen. Sex av nio förskollärare uttryckte att det 

var svårt att få arbetslaget involverat i arbetet med de digitala verktygen på grund av att 

de inte kände sig bekväma med den typen av verktyg i verksamheten.   

En informant påpekade att det är en svårighet att tänka didaktiskt i användningen av 

digitala verktyg när det även används på ett helt annat sätt privat.      
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 Man kan vara van att använda privat, det kan vara en svårighet när man ska 
tänka didaktiskt i användningen av digitala verktyg. Även det rent tekniska, som 
att nätverk ska fungera, det ska vara programuppdateringar, få tag i it enheten för 
att få hjälp, digitala verktyg blir gamla ganska fort, det kommer alltid en ny 
version. Det gäller för skolan att hänga med där (Ann-sofie).      

  

Tre av de nio intervjupersonerna upplevde även internet uppkopplingen som ett hinder. 

En av de intervjuade hade samling med barnen utomhus en dag i veckan och underströk 

att det var komplicerat att ta med sig lärplattan ut i skogen då nätverket gick långsamt 

och barnen tappade intresset.      

Ett hinder jag kan komma på är när det inte fungerar. Som till exempel internet 
uppkopplingen, när vi går iväg på utflykt måste vi internetdela och då går det 
väldigt långsamt. Då blir man lätt stressad (Susanne).    

  

En svårighet som tre av de nio intervjuade belyste var att det upplevs som problematiskt 

att skapa förutsättningar för barnens möjligheter till delaktighet och inflytande vid 

användningen av digitala verktyg i samlingen.    

   Det är för stort forum för att barnen ska kunna vara delaktiga, det är vi 
pedagoger som använder den som ett verktyg för att förmedla nåt, i andra 
grupperingar finns det bättre möjligheter men i just samlingen använder vi den 
på vårt sätt. Men det är ett bra verktyg att använda för att fånga en händelse, då 
kan alla barn vara delaktiga och få säga sitt om bilden, man kan gå laget runt 
(Maria).      

  

En informant ansåg att det är betydelsefullt för förskollärare att ha kännedom om 

applikationerna på lärplattan och säkerställa att dessa undersöks noggrant innan barnen 

arbetar med dem. Efter att ha begått ett misstag då barnen fick arbeta med en 

applikation som var direkt olämplig för barnens ålder förklarar informanten att hon 

uppmärksammat i sitt arbete att det är en svårighet att hinna med och göra detta.      

  

     Det är en svårighet att hinna undersöka applikationer på arbetstid (Susanne).      

  

Detta stämmer överens med vad Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) menar när 

de understryker att förskollärare bör tillägna sig kompetens om digitala verktyg och 

dess funktioner. Författarna poängterar att förskollärare måste ha kunskaper om hur 

barn exempelvis använder en applikation och hur applikationen är utformad för att 
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kunna se möjligheterna och inte dess hinder. Inom det sociokulturella perspektivet 

beskrivs det som betydelsefullt att det finns en annan person som är mer kompetent 

inom ett visst område för att stötta den mindre kompetenta att lära sig mer (Smidt, 

2010). Det stödjer Susannes resonemang om att det är en utmaning i arbetet med 

digitala verktyg att hinna med och undersöka olika applikationer och finnas tillhands 

och utforska tillsammans med barnen.    

  

Digitala verktyg i samlingen kan främja barns delaktighet och inflytande   
 
Barns delaktighet och inflytande vid användningen av digitala verktyg framstod som ett 

hinder enligt flera av de personer som vi intervjuat. Detta svar framkom då frågan vilka 

hinder ser du vid användningen av digitala verktyg under samlingen ställdes. När vi 

senare under intervjun ställde en direkt fråga om barnen hade möjlighet till inflytande 

vid användningen av digitala verktyg i samlingen svarade åtta av nio att barnen hade 

inflytande och var delaktiga i processen. Barnens inflytande yttrar sig som att de har 

möjlighet att påverka vad som ska visas på lärplattan. Barnen kan välja sånger eller 

bilder som ska visas. En förskollärare förklarar att hon har en tanke med det som ska 

göras men att det är barnen som styr processen.      

 

     Barnen har inflytande, de får använda lärplattan och vi pedagoger är 

medforskande. Barnen är vana med digitala verktygen och de talar om vad de vill 

göra. Både barn och pedagoger bestämmer över vad som ska göras. Vi pedagoger 

har en tanke men barnen styr (Linda).    

  

Detta citat visar på att Linda är medveten om vikten av barns möjlighet till delaktighet 

och inflytande i förskolan. Emilson (2008) hävdar att barns inflytande i förskolan 

begränsas på grund av att planeringen av det som sker i förskolan ofta är vuxenstyrd och 

att barnen därför inte har möjlighet att påverka sin vardag. Insulander, Ehrlin och 

Sandberg (2015) understryker att barns inflytande kan begränsas om en aktivitet med ett 

innehållande material och design redan är förbestämt av förskolläraren. Linda säger att 

hon har en tanke med det som ska göras men att barnen utifrån det får styra. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det betydelsefullt att barnen räknas som betydelsefulla 

individer, att de själva får styra det som sker i deras vardag (Hundeide, 2006).      
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Om barnen ska ha möjlighet att påverka det som sker i förskolan är det betydelsefullt att 

deras perspektiv blir lyssnat på Riddersporre (2010). Digitala verktyg är lämpligt att 

använda sig av för att synliggöra barns perspektiv menar en förskollärare.    

   Nu är barnen vana och ska själva få använda lärplattan och de ska få fota vad de 

är intresserade av, då ser vi barnens perspektiv (Susanne).    

 Susannes svar visar på att hon är nyfiken på vad det är barnen är nyfikna på och 

undersöker i sin vardag. Med kameran på lärplattan ska barnen själva få fotografera det 

dem vill och på så sätt hoppas hon synliggöra barnens perspektiv. Detta kan vara ett 

arbetssätt för att främja barnens möjligheter till delaktighet och inflytande i den dagliga 

verksamheten. Med fotografierna som underlag kan barnen diskutera och reflektera 

tillsammans med pedagoger och de andra barnen. Användningen av digitala verktyg i 

reflektion har samtliga informanter uttryckt vara positivt. Då är det barnens upplevelser 

och erfarenheter som står i fokus.  Det kanäven  vara ett försök att synliggöra barns 

perspektiv.      
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Diskussion   
  
I denna del diskuteras inledningsvis metoden som används för undersökningen. Därefter 

diskuteras resultatet som framkom i undersökningen utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.        

    

Metoddiskussion    
Metodvalet för undersökningen bidrog till att förskollärarnas resonemang om 

användningen av digitala verktyg i samlingen har synliggjorts. Om observationer hade 

genomförts tillsammans med intervjuerna hade resultatet troligtvis sätt annorlunda ut. 

En observation synliggör även arbetet som utförs och inte endast resonemanget som 

framkommer under en intervju (Bryman, 2011). I en intervju menar författaren att den 

som intervjuar måste dra slutsatser om arbetet utifrån informanternas uttalanden. Om 

observationer hade genomförts i denna undersökning hade det skapats förutsättningar 

för att även synliggöra hur förskollärarna faktiskt arbetar med digitala verktyg i sina 

pedagogiska verksamheter. Detta valdes dock bort på grund av den tidsram som fanns. 

Om en mixmetod hade varit genomförbar i undersökningen skulle det bidra till en 

djupare insyn i förskollärarnas arbetssätt.   

 

Till denna undersökning valdes en frågeställning som besvarats i resultatdelen. 

Begränsningen till endast en fråga leder till ett bättre resultat än att ha flera som inte 

hinner besvaras (Bryman, 2011). I denna undersökning har den insamlade empirin 

analyserats och delats in i kategorier för att synliggöra förskollärarnas resonemang. Om 

fler förskollärare medverkat i undersökningen skulle det troligtvis bidra till ett vidgat 

och djupare resultat. Med ett val att ställa öppna frågor till informanterna bidrog detta 

till att resultatdelen kan belysa svar som är djupare än om informanterna endast svarat 

på slutna frågor. Nu fick de själva möjlighet att reflektera över sitt resonemang om 

användningen av digitala verktyg i samlingen.   

  

    

Resultatdiskussion    
Frågeställningen som undersökningen grundar sig på syftar till att synliggöra 

förskollärarnas resonemang kring användningen av digitala verktyg i samlingen på 

förskolan. I resultatdelen redovisas fem kategorier som tillsammans sammanfattar det 
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som framkom under intervjuerna. En av de mest betydelsefulla aspekterna för att skapa 

förutsättningar för barns utveckling och lärande i förskolan är att möten mellan barn 

förankras i aktiviteter vars syften är tydliga för barnen som deltar (Smidt, 2010). 

Forskning om samling som vi tidigare belyst visar på att samlingarna på förskolan ofta 

är välplanerade och har ett syfte. Vårt resultat visar på att när förskollärare använder sig 

av digitala verktyg i samlingen så har de ett syfte som de vill uppnå. Ingen av 

informanterna framhävde att de använda digitala verktyg spontant eller 

slentrianmässigt.     

  

Ett resonemang som förskollärarna ansåg var betydelsefullt vid användningen av 

digitala verktyg i samlingen var att ha kunskaper om det som ska göras. Som tidigare 

nämnts under tidigare forskning belyser Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) att 

förskollärare bör tillägna sig kunskaper om digitala verktyg. De poängterar att 

förskollärare måste ha kunskaper om hur barn exempelvis använder olika applikation. 

Finns det inte en förskollärare som är medforskande i aktiviteten och närvarande för att 

stötta och utmana barnen betonar Sheridan och Pramling Samuelsson att det kan finnas 

en risk för att de digitala verktygen upplevs som en barnpassning. Klerfelt (2014) 

understryker vikten av att det finns en medforskande förskollärare som stöttar barnen i 

deras användning av digitala verktyg. Författaren menar att om förskollärarna finns 

närvarande och stöttar barnen kan barnen själva sedan vara den personen som stöttar sin 

kamrat. Att detta är betydelsefullt menar även Masoumi (2015) som poängterar att det 

är förskollärarens förväntningar och kunskaper som avgör vilka möjligheter som 

kommer att skapas för barnen. I vårt resultat kan vi konstatera att förskollärarna ser 

många möjligheter med att använda digitala verktyg, vi kan även urskilja ett mönster i 

de svar vi fick. De intervjuade som var mest positivt inställda till användningen av 

digitala verktyg var också de som använde dessa oftast.  

 

I enlighet med Vygotskijs teori om de kulturella redskapens betydelse för barns 

utveckling och lärande så fann vi i vårt resultat att även förskollärarna anser att digitala 

verktyg kan användas för att förmedla tankar, känslor och berättelser. Det visade sig när 

förskollärarna använde sig av digitala verktyg som underlag i reflektion tillsammans 

med barnen under samlingen. Smidt (2010) menar att vi tack vare de kulturella 

redskapen kan minnas och reflektera över saker som inte är direkt synliga. Detta visade 

sig även i förskollärarnas resonemang då det framkom att de använder sig av digitala 
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verktyg med inspelningsfunktioner för att förstärka händelser som barnen själva har 

varit med om.  Samlingssituationerna används ofta enligt flera av informanterna för att 

reflektera tillsammans med barnen. Enligt Susanne så är det möjligt att i samlingen se 

barnens perspektiv då de fotograferar. Riddersporre (2010) menar dock att vi endast kan 

närma oss barns perspektiv genom att aktivt närvara och försöka förstå vad det är 

barnen undersöker. Att använda sig av kameran på en lärplatta kan vara en lämplig 

metod för att på ett lustfyllt sätt i samspel med barnen synliggöra vad barnen intresserar 

sig av.  Att närma sig barnens perspektiv är en förutsättning för barns delaktighet och 

inflytande (Riddersporre, 2010).  

 

I förskollärarnas resonemang framkom att de ansåg det vara problematiskt att involvera 

barnen i användningen av digitala verktyg. De ansåg att det var en utmaning att ge 

barnen reellt inflytande. Samtidigt så framkom det att förskollärarna ansåg att det fanns 

stora möjligheter att ta tillvara på barnens delaktighet och inflytande i aktiviteter med 

hjälp av digitala verktyg. Detta kan verka komplext,  och visar på vikten av att 

förskollärare är  medvetna om  vilket perspektiv de  intar  i sin profession.  Detta innebär att 

förskollärarna resonerar utifrån ett perspektiv om att det är en svårighet att låta barnen 

vara delaktiga och ha inflytande vid användningen av lärplattan relaterat till att 

delaktighet och inflytande innebär att varje individ ska ha möjlighet att trycka på 

lärplattan och bestämma vad som utförs. Arbetar de  med barns delaktighet och 

inflytande i ett vidare perspektiv menar de att digitala verktyg skapar goda 

förutsättningar för barnens möjligheter till delaktighet och inflytande under samlingen. 

      

Walldén Hillström (2014) framställer  barnens glädje vid användningen av digitala 

verktyg som ett tecken på delaktighet. Resultatet i denna undersökningen visar på att 

förskollärarna anser det vara problematiskt att barnen är så nyfikna och engagerade i 

arbetet med lärplattan.  Det tycks även vara detta som är gynnsamt med att använda 

digitala verktyg. Med hjälp av lärplattan kan förskollärare fånga barns intresse och 

väcka deras nyfikenhet inom områden som de inte tidigare intresserat sig för.       
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Slutsats      
 
Utifrån analysen av den insamlade empirin kan vi dra slutsatsen att frågeställningen 

som undersökningen grundar sig på har besvarats. Förskollärarnas resonemang har 

synliggjorts och undersökningen bidrar med en inblick i hur förskollärarna resonerar om 

användningen av digitala verktyg i samlingen.  

 

Sammanfattningsvis framkom det utifrån förskollärarnas resonemang att lärplattan är 

det verktyg som används mest frekvent i samlingen på förskolan. Det framkom även att 

de flesta förskollärare ansåg att de digitala verktygen skapade många nya möjligheter 

och berikade lärandemiljön på förskolan. Digitala verktyg anses vara ett fördelaktigt 

verktyg att använda sig av i reflektion och för att närma sig barnens perspektiv. Trots 

detta så visade sig förskollärarnas personliga inställning och kunskaper till digitala 

verktyg vara betydelsefullt för huruvida dessa skulle användas under samlingen i 

förskolans verksamhet.    

 

Denna undersökning visar på att förskollärarna resonerar kring didaktiska val när de 

använder sig av digitala verktyg i samlingen. Informanterna har på olika vis uttryckt att 

det är betydelsefullt att fundera kring när, hur, var, om och för vems skull de digitala 

verktygen används.  Begreppet didaktik innebär läran om undervisningen (Skolverket, 

2016). Samlingen tycktes i enighet med den tidigare forskningen vara ett välplanerat 

tillfälle där barnen och pedagogerna möttes för att utföra aktiviteter med syften att 

främja barns utveckling och lärande.   

 

Denna  undersökning är liten, men  bidrar trots det  med kunskap om hur betydelsefullt det 

är att ha kännedom om olika digitala tekniker och användningen av dessa i sin 

profession som förskollärare. En av våra informanter sa "Jag försöker att inte se hinder, 

bara möjligheter. Det är därför jag valt att arbeta i förskolan"  (Annika).    

Detta citat kan dock tolkas som att även den informanten som tycktes vara mest  positiv 

till användningen av digitala verktyg i förskolan såg hinder vid användningen av dessa, 

men valde att bortse från dem. Med tanke på den tidigare forskning som belyser alla 

möjligheter för utveckling och lärande vid användningen av digitala verktyg är det 

enligt oss betydelsefullt att belysa dessa hinder och se dem som utmaningar för att på så 

vis öka kunskaperna om hur personalen i förskolan kan hantera dessa.  
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I resultatdelen synliggörs några förskollärares resonemang  kring användningen av 

digitala verktyg i samlingen.  På så vis bidrar förhoppningsvis denna undersökning till en 

utveckling av förskolans verksamhet.  Vi hoppas att vi med denna undersökning kan 

belysa positiva aspekter som följer vid användningen av digitala verktyg för att på så vis 

inspirera verksamma inom förskolan att använda sig av dessa i samlingssituationerna på 

förskolan.    
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Förslag på vidare forskning    
  

Diskursen kring barns perspektiv och barnperspektiv är någonting som varit aktuellt 

under vår utbildning. Av den anledningen tror vi att det skulle vara givande att 

undersöka hur förskollärare utmanar och tillvaratar barnens kunskaper om digitala 

verktyg? I vidare undersökning skulle det vara intressant att synliggöra förskollärarnas 

resonemang och sedan utföra observationer för att undersöka hur de gör för att utmana 

och tillvarata barnens kunskaper om digitala verktyg.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

 
Hur länge har du jobbat i förskolan? 
 
Använder du digitala verktyg under samlingen? 
 
Vilka digitala verktyg använder du? 
 
Hur används de digitala verktygen? 
 
Hur ofta använder ni digitala verktyg i samlingen? 
 
Har barnen möjlighet till inflytande vid användningen av digitala verktyg under 
samlingen? 
 
Om ja, hur gör du för att skapa förutsättningar för barnen att ha inflytande vid 
användningen av digitala verktyg? Om nej Varför? 
 
Vilka hinder ser du vid användningen av digitala verktyg? 
 
Vilka möjligheter ser du vid användningen av digitala verktyg? 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev 
 

Examensarbete: En studie kring förskollärares användande av digitala verktyg i 
samlingen. 

 

Hej!  

Vi heter Erika Westberg och Felix Samuelsson. Vi läser till förskollärare på högskolan i 
Gävle. Nu är det dags för oss att skriva ett examensarbete. Ni inbjuds att delta i en 
intervjustudie som handlar om hur förskollärare arbetar med digitala verktyg i en 
samling med barnen. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar 
kring arbetet med digitala verktyg och hur det kan användas under en samling. Vi vill 
gärna intervjua en förskollärare på er förskola. Studiens resultat kommer att 
sammanställas så att ingen enskild individ eller förskola skall vara möjlig att 
identifieras. Sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs.  

Om ni vill medverka eller har frågor och funderingar om studien får ni gärna kontakta 
oss via mail. 

Erika Westberg  xxx@student.hig.se 

Felix Samuelsson  xxx@student.hig.se 

Med vänliga hälsningar Felix Samuelsson och Erika Westberg 

Högskolan i Gävle  

Handledare: Davoud Masoumi, Akademin för utbildning och Ekonomi, Högskolan i 
Gävle, dadmai@hig.se 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


