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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och få insikt i förskollärarnas syn på att använda 

digitala medier som stöd och hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten. Särskilt fokus lades på 

språkutveckling. I studien undersöks hur förskollärarna säger att de använder digitala verktygen 

samt inom vilka områden. Dessutom omfattar den en analys av förskollärarnas digitala 

kompetens. I studien användes kvalitativ intervjumetod där fyra förskollärare har intervjuats. 

Förskolorna ligger i en storstad i Mellansverige. Resultatet från denna studie påvisar att digitala 

medier är uppskattade och gillas av både förskollärare och barn. Ipad är det mest populära 

verktyget i verksamheten. Den används dock inte så mycket som pedagogiskt verktyg då 

förskollärarna känner sig sakna kompetens för det, vilket leder till osäkerhet och försiktighet. 

Ipaden används därför mer spontant och inte så målinriktat. Barnen är intresserade och blir 

språkligt aktiva och engagerade när de får använda den. Det uppstår ett socialt samspel mellan 

barnen och förskollärarna, barnen kommunicerar sinsemellan och med förskolläraren. Det är 

ganska tydligt att deras språk utvecklas. 
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1 Inledning 

Användandet av teknisk utrustning inom livets alla områden är en självklarhet i dagens samhälle. 

Den snabba utvecklingen av tekniken och bekvämligheten som den erbjuder intresserar och 

lockar allt fler människor. Tekniska innovationer och redskap har underlättat arbetet för många 

människor på olika områden och används flitigt överallt, såsom inom skola, hushåll, vård och 

omsorg och tillverkningsindustri. Dessa verktyg fungerar som komplement i den dagliga 

verksamheten och effektiviserar den befintliga processen. I det sammanhanget är förskolan inget 

undantag. Datorer och även Ipads används till exempel som komplementverktyg i den 

pedagogiska verksamheten. De finns överallt och deras lättillgänglighet är orsaken till att barn 

börjar använda dem redan i tidiga år.  

Eftersom jag är blivande förskollärare anser jag att det är viktigt, och finner det intressant, att ta 

reda på hur digitala medier används som verktyg i förskolornas verksamhet idag. Dessutom ville 

jag veta vilken förskollärarnas syn är på att använda dessa verktyg som hjälpmedel i sitt dagliga 

arbete, med särskilt fokus på språkutveckling. 
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1.1 Bakgrund 

I förskolans läroplan står följande: 

 

”Förskolan ska sträva att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk 

samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” 

 (Lpfö 98/10 s.10). 

 

Vidare står det i avsnittet om förskolans uppdrag om hur informationsteknik kan användas i både 

skapande processer och i tillämpning. 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, utvecklar sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 

 (skolverket, 2011 s.10). 

 

De digitala verktygen är introducerade och används på nästan alla förskolor. Forskningen pekar 

på de stora fördelarna med att använda dem i verksamheten. Dock har den även lyft fram att en 

del förskollärare fortfarande är skeptiska och ibland negativt inställda till användandet av digitala 

verktyg. Ljung-Djärf (2004) lyfter fram att nästan alla förskollärare är positivt inställda till att 

barnen skall ha digital kompetens på grund av den tekniska utvecklingen i samhället. Dock anser 

en del att de digitala medierna innebär ett hot mot barnen då användandet kan leda till missbruk 

istället för att vara ett pedagogiskt verktyg i arbetet. Tsitouridou & Vryzas (2004) skriver också i 

sin studie att trots förskollärarnas generellt positiva inställning till IT-användning är de även till 

viss del skeptiska till och osäkra på hur den nya tekniken ska användas i verksamheten. 

Ihmeidehs (2010) studie pekar också på förskollärarnas positiva inställning till IT, dock visar den 

också att förskollärare är negativa till att datorn ska användas ständigt och dagligen. De vill inte 

heller att barnen skulle ha tillgång till internet.   

Bland dem som förespråkar fördelarna finns författarna Alexandersson, Linderoth & Lindö 

(2001) som menar att när barn använder ett datorprogram lär de sig mer effektivt och det tycks 

bero på att de verkligen är intresserade och vill få ut någonting av det. Detta i sin tur kan bero på 

att dessa datorprogram är mer underhållande än den vanliga undervisningen.  
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Klerfelt (Pedagogiska magasinet, 2012) menar att lärandet bland alla barn ökar genom digitala 

verktyg då även barn med inlärningssvårigheter kan nås. Enligt henne har Sverige deltagit i 

forskningsprogrammet Steps som initierades och finansierades av Europeiska kommissionen. 

Studiens resultat visar att både barn som har lätt att ta till sig ny kunskap och de som har svårare 

med det, kan gynnas av ett lärande som innefattar digitala medier. Studien visar också att det som 

framförallt utvecklas är kommunikativ förmåga, språk, sociala och kognitiva färdigheter.  

De olika synsätten på användandet av digitala medier i förskolan har väckt min nyfikenhet och 

fått mig att bli mer intresserad av ämnet. Därför har jag valt att söka insikt om det i direkt 

interaktion med förskolan. Mitt huvudmål och fokus i denna studie har varit att ta reda på vad 

förskollärarnas inställning är när det gäller användandet av digitala medier samt deras utsagor om 

hur dessa används för att stödja språkinlärningen hos barn i förskolan. Språkinlärning med hjälp 

av digitala verktyg är ett aktuellt forskningsämne idag men forskning är en färskvara som ständigt 

bör uppdateras. Därför anser jag att mitt arbete kan berika området med ytterligare relevant 

kunskap. En kunskap som varje förskollärare ska kunna ta del av. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få insikt i förskollärarnas syn på att använda digital media som stöd 

och som hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten, med särskilt fokus på språkutveckling.  

1.3 Frågeställning 

1. Hur ser förskollärarna på att använda digital media som stöd för barnens språkutveckling i 

förskolan? På vilket sätt används dessa verktyg och inom vilka områden? 

 

2. Hur omfattande är förskollärarnas behov av att utveckla sin digital kompetens? 
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1.4 Viktiga begrepp 

Nedan redogör jag för de förkortningar och begrepp som är av relevans för denna studie. 

 

IT 

Står för informationsteknik och med detta menas de tekniska möjligheter som har skapats genom 

framsteg inom datorteknik och telekommunikation. (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

IKT 

Med begreppet IKT menas informations-och kommunikationsteknik. IKT är en del av IT och är 

en slags kommunikation mellan människor. (Wikipedia, 2015). 

 

Digital media  

Termen digital media består av två ord digital och media. Ordet digital kommer från det latinska 

ordet digita`lis som hör till fingrarna, `tårna`, av di`gitus`finger`, `tå`och som har med fingret att 

göra. Det kan förklaras som allt som har göra med att räkna på fingrarna och få information med 

siffror. En annan förklaring av ordet digital är att det är ett sätt att förmedla information i siffror. 

All digital elektronik till exempel har sin grund i det binära systemet, dvs. information uppbyggt 

av ettor och nollor. (Nationalencyklopedin, 2015) Ordet media har också sina rötter i latin och 

betyder `mitt`, `mellanrum`, `medelpunkt`, `medelväg`, även `det som finns emellan`.  

Substantivet medium, plural medier och i vissa fall media, förekommer i olika kontexter med i 

princip samma innebörd. Fristående eller sammansatt anger det att det finns något i mitten. Det 

kan vara information som passerar via, eller uppehåller sig i, en person, en metod eller anordning 

som själv befinner sig centralt, ungefär i mitten, i en informationskedja. (Wikipedia, 2015) 

Med digitala medier avses format som är läsbara i en maskin, de kan skapas, ändras och bevaras i 

en elektronisk utrustning. Bland digitala medier räknas in flera olika saker, digitala kameror, 

mp3spelare, digitalbilder, digital video, videospel, program och datorer, mobiltelefoner, Ipads, 

internet etc. Även uppgifter, databaser och sociala medier räknas in här. Digitala medier kan även 

definieras som motsats till tryckta medier. Med andra ord, i motsats till tryckta böcker tidningar 

eller tidskrifter, använder sig digitala medier av inbyggda funktioner i en elektronisk apparat till 

exempel. 
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Ipad 

Ipad är en surfplatta. En bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade 

funktioner (Nationalencyklopedin, 2012).  

 

App 

App kommer från engelska ordet applikation och förklaras som tillämpningsprogram, ett 

datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete, t.ex. ordbehandling eller 

bokföring.(Nationalencyklopedin, 2012). 

 

Dator 

Dator definieras som en maskin och används för att göra beräkningar och symbolbehandling. 

Majoriteten av datorer är likartade när det gäller deras byggnader. Datorer kan vara bärbara eller 

stationära. (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

2 Litteraturgenomgång och teoretisk bakgrund 

2.1 Tidigare forskning  

Ämnet digitala medier är av intresse för flertalet forskare inom diverse olika områden, till 

exempel digital kompetens och digitala klyftor (Karin Forsling), förskollärarnas förhållningssätt 

till digital media (Agneta Ljung-Djärf), pedagogik (Susanne Kjällander), och språkutveckling och 

lärande (Arnqvist Anders). Under detta avsnitt har jag samlat och sammanställt forskning som är 

relevant för mitt arbete.  

Forskning inom IT och lärande har funnits sedan 60-talet. Cox (i skolverket, 2013) skriver om 

detta och om att fokus då låg på vilken effekt IT hade på användarna och eleverna i klassrummet. 

Den snabba IT-utvecklingen och minskade teknikkostnader ledde till att allt fler elever fick 

tillgång till datorer under 80-talet. Det som forskningen hade fokus på då var lärarnas behov av 

fortbildning och IT-kompetens. Den andra vågen av IT-utveckling skedde under 1990-och 2000-

talet då, enligt henne, bärbara datorer, trådlösa nätverk och mobila enheter lanserades och kunde 

användas utanför klassrummet. Gränserna mellan den formella och informella lärandemiljön 

suddades ut, vilket påverkade hur kunskap och information söktes och sorterades. Vidare skriver 

hon att det är en avsevärt mer komplex relation mellan IT och lärande idag. En komplexitet som 
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påverkar forskningen om skolors organisation, lärarnas och elevernas attityder till digitala medier 

och lärarnas uppfattningar om IT. 

2.1.1 Tillgång till digitala verktyg och användningsområden 

Tillgången till digitala medier i gymnasieskolor är en självklarhet idag, skriver Diaz (2012). Dock 

verkar situationen vara annorlunda när det gäller förskolor. Tillgången till digitala medier (i detta 

fall avses datorer) är inte en självklarhet när det gäller dessa.  

I en rapport från Skolverket (2009) ges en nationell bild gällande uppföljning av IT-användning 

och IT-kompetens inom förskola, skola och vuxenutbildning.  

Rapporten visar att nästan alla förskollärare (98 %) hade tillgång till en dator via arbetet på ett 

eller annat sätt, dvs. de hade tillgång till en dator som de kunde dela med en kollega. Ca 4 % av 

förskollärare hade tillgång till en egen, personlig dator. 

När det gäller förskollärarnas tillgång till en dator i undervisningen ser statistiken annorlunda ut. 

Bland förskolepersonalen är andelen som alltid har tillgång till en dator när de arbetar med 

barngruppen ca 50 % och andelen som ibland har tillgång till en dator är ca 70 %. 

Någon statistik om tillgängligheten till Ipad i undervisningen på förskolor finns inte i rapporten 

och inte heller tillgängligheten till andra digitala medier än datorer. 

Rapporten visar också att förskollärarnas datoranvändning i arbetet utanför barngruppen inte är så 

stor. Bland de tillfrågade är det drygt 20 % som använder dator varje dag för administrativa 

syften i arbetet. 

Andelen förskollärare som använder datorer för informationssökning till exempel på internet är 

relativt hög dvs. 80 %. Statistiken visar att drygt en tredjedel av förskolepersonalen anger att de 

använder dator varje vecka i den pedagogiska verksamheten. Drygt hälften av dem använder 

sällan eller aldrig dator i arbetet med barn och i den pedagogiska verksamheten. 

Någon statistik om användningsfrekvens och användningsområden för Ipad i förskolor finns inte 

tillgänglig i rapporten. 

2.1.2 Förskollärarnas digitala kompetens 

Europaparlamentet och det europeiska rådet har utformat åtta nyckelkompetenser för en livslångt 

lärande. Dessa är utfärdade som rekommendationer och är följande: Kommunikation på 

modersmålet, Kommunikation på främmande språk, Matematiskt kunnande och grundläggande 

vetenskaplig och teknisk kompetens, Digital kompetens, Lära att lära, Social och medborgerlig 

kompetens, Initiativförmåga och företagaranda, Kulturell medvetenhet och kulturella 
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uttrycksformer (EUT-Europaparlamentets officiella tidning). Utformningen av dessa 

nyckelkompetenser motiveras som följande (EUT-Europaparlamentets officiella tidning 

L394/13): 

 

”Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar 

kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett 

flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. ” 

 

Definitionen av digital kompetens enligt Europaparlamentets officiella tidning är: 

 

 ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet. Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur 

informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de 

möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet.  

 

Skolverkets rapport (2009) framlägger att förskollärarnas digitala kompetens är en förutsättning 

för IT-användning i förskolan. Enligt den, anser sig över 5 % av förskollärare inom förskolan ha 

mycket bra kompetens inom IT och över 50 % av dem anser att de är ganska bra på IT. Ungefär 

14 % av förskolepersonalen anser att de inte alls är bra på IT. 

Grundläggande datorkunskap och att använda ordbehandlingsprogram är det som de flesta av 

lärarna uppger sig ha och kunna. De flesta av förskollärarna anger att de är i stort behov av att 

utveckla sin kompetens inom IT. Andelen förskollärare som vill utveckla sin kompetens inom 

något IT-relaterat område för att kunna använda det i sitt arbete är knappt över 50 %. Ca 30 % av 

förskolepersonalen uppger att de har ett ganska stort behov av att utveckla sin kompetens inom 

grundläggande datorkunskap, ordbehandling, informationssökning och kommunikation med hjälp 

av IT.  

Forsling (2011) styrker också vikten av digital kompetens och menar att för att kunna förstå 

kontentan av digitala medier är digital kompetens en fundamental faktor. Vidare skriver hon att 

en satsning på att höja förskollärarnas digitala kompetens gynnar inte bara dem utan även barnen. 

De förskolor som använder och har digitala medier i sin verksamhet har en stor kompetens inom 
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området. I det sammanhanget är det viktigt att förskollärarna inser och tror på det samspel som 

uppstår mellan barnen och dess omgivning vid användandet av digitala medier, för att barn ska 

kunna utveckla sin kompetens inom området. I de förskolor där förskollärarna undviker att 

använda digitala medier uppmuntras inte heller barnen, och därmed utvecklas inte deras digitala 

kompetens. När förskollärarna känner sig osäkra och saknar kompetens inom området blir datorn 

ofta ett lekmaterial där lärandet inte är i fokus. Osäkerhet hos förskollärare när det gäller 

hantering och bruk av digitala medier är något som också lyfts av Tyrèn (2007). Hon menar att 

förskollärarna inte tycker att de har tillräcklig med kunskap när det gäller hantering och bruk av 

dessa som pedagogiskt verktyg. 

Olson & Gustavsson (2011) tar upp att digitala medier är ett sorts verktyg och det behövs en 

mängd olika kompetenser för att kunna hantera det och Couse och Chen (2012) skriver att 

förskollärarnas kunskap och kompetens inom IT påverkar hur de introducerar det för barnen och 

hur de får dem att bli intresserade av att använda digitala medier. Författarna lägger därför vikt 

vid hur förskollärarna skall handskas med IT och få mer kompetens inom området. 

2.1.3 Förskollärarnas syn 

Skolverket (2009) tar i den ovan nämnda rapporten upp hur förskollärarna värderar användandet 

av IT i den pedagogiska verksamheten. Rapporten visar att en majoritet av dem tycker att det är 

viktigt och värdefullt att använda IT och digitala verktyg i arbetet med barngrupper samt att de 

hyser en viss tilltro till att IT-relaterade aktiviteter kan vara gynnsamma för barnen. Ca en 

tredjedel tycker att IT-verksamheten i stor utsträckning stimulerar barnens utveckling och 

lärande, medan en fjärdedel tycker att den utvecklar samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga 

och IT-kompetens. Ihmeideh (2010) tar i sin studie upp att en positiv inställning till IKT finns hos 

förskollärare. Studiens styrka ligger dock i att den delar upp förskollärarnas åsikter för att se 

exakt vad de är positiva till. Den tar till exempel upp att förskollärarna är positiva till att barnen 

använder datorer som är försedda med pedagogiska program lämpade för dem och som kan öka 

deras språkförståelse. De är negativa till att datorn används mycket frekvent och dagligen. 

Studien tar också upp att förskollärarna inte var säkra på att datorer eller annan teknik skulle vara 

bra för barnens fonologiska funktioner och de var emot att barnen skulle använda något 

ordbehandlingsprogram för att skriva med. Ihmeidehs skriver vidare att förskollärarna anser att 

de sociala, känslomässiga eller fysiska förmågorna hos barnen inte kan öka med hjälp av 

datoranvändning..  
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Det finns andra studier som också visar den blandade positiva/negativa inställningen hos 

förskollärare när det gäller IT-användandet i förskolans verksamhet. 

Ljung-Djärf (2002) skriver i sin avhandling att barnens förutsättningar att använda IT på 

förskolan för det mesta påverkades av förskollärarnas intresse och attityd till det. Hon menar att 

trots att förskollärare anser och uttalar att det är viktigt för barnen att använda IT och datorer på 

den fria lektiden, begränsar de samtidigt barnens möjligheter genom att reglera tiden och sättet de 

används. Enligt henne betraktas inte datoranvändning i verksamheten som något enbart gynnsamt 

av förskollärarna, utan även som något som riskerar att ta för stor plats i barnens vardag. Andra 

aktiviteter såsom att leka med andra, att vistas ute, umgås i grupp och utföra fysiska aktiviteter 

anses vara viktiga i förskolans verksamhet och IT-användandet får inte ta deras plats. Vidare 

skriver hon att mycket av förskollärarnas tid ägnas åt att reglera vems tur det är att spela och 

använda datorn plus att mycket tid går åt att hjälpa barnen att öppna eller byta program. 

2.1.4 Språkutveckling 

Språkutveckling är ett omfattande begrepp. Med språkutveckling avses förmågan att behärska ett 

språk, det vill säga den process som ett barn går igenom för att lära sig tala, läsa och skriva. Barn 

väntar inte på någon bestämd ålder eller plats för att knäcka koden när det gäller läs- och 

skrivutveckling, utan språket utvecklas i konstant interaktion med omgivningen. Fast (2013) 

skriver att språkutvecklingen under barnets tidiga år sker i dess omgivning. Barnet tittar till 

exempel på tv, utforskar mat- och leksaksförpackningar eller möter bilder och texter i andra 

sammanhang. Fast (2013) lyfter fram betydelsen av barnens egen nyfikenhet och intresse för 

språkutvecklingen. Barn experimenterar även med sitt språk genom att låtsatsskriva, hitta på egna 

symboler samt pröva sig fram genom att skriva bokstäver i t.ex. en dator. Även Arnqvist (1993) 

skriver om barnets språkutveckling och menar att den först och främst förutsätter ett slags 

kommunikation. Enligt honom används språket av barnen för att förmedla sina behov samt att 

uttrycka sina känslor. Ett barn kan till exempel säga ”mjölk” till sina föräldrar vilket betyder att 

barnet är hungrigt. Barnet utrycker alltså sitt behov. Författaren tar också upp att barnet förmedlar 

sitt budskap till sin omgivning genom språk och att det kan handla om dess upplevelser i t.ex., 

förskolan eller en park.  

Sigurd & Håkansson (2007) skriver att ett barn uttalar sitt första ord någon gång vid ett års ålder, 

detta trots att barnets ordproduktion kommer senare. Barn använder i början ord som är specifika 

för det sociala sammanhang som de befinner sig i, exempel på dessa ord kan vara brum för 

motorljud, tittut för tittutlek eller mu för kossans ljud. I början är barnets ord kontextbundna men 
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så småningom börjar barnet använda ord utanför kontexten och ungefär vid tvåårsålder har ett 

barn ett ordförråd på cirka 50-500 ord. 

Användning av Ipad i den pedagogiska verksamheten i förskolan är en ganska ny företeelse. 

Sandvik, Smørdal, Østerud (2012, s.1) har undersökt Ipadens betydelse för språkutveckling hos 

barnen. De hävdar att den på ett värdefullt sätt bidrar till inlärning av språket hos förskolebarn.  

 

”We have explored the role of a tablet computer (the Apple Ipad) and a shared display as 

extensions of a practitioner’s repertoire for language learning and literacy practices in a 

multicultural kindergarten. We argue that the intervention led to valuable activities for 

language learning and literacy practices.” 

 

Petersen (2015) lyfter i sin studie fram att barns delaktighet och förmåga att agera i en särskild 

situation är tätt sammankopplad med de olika sampel som skapas mellan dem och miljön 

runtomkring när de använder Ipad i förskolan. En värdefull didaktisk betydelse som Ipad har i 

förskolan är att den gynnar flerspråkiga barns språkutveckling, menar hon. Barn som tidigare inte 

hade möjlighet att delta i modersmålsundervisning i förskolan, fick genom användningen av den 

möjligheten att kommunicera på sitt modersmål. Hennes studie visar att barn ibland kunde lyssna 

på en saga på ett annat språk än svenska och genom appen Skype kunde de kommunicera med 

förskollärare och barn, på andra förskolor, som hade samma modersmål.  

 

Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan enligt Skolverkets rapport konstateras att andelen förskolor som alltid 

har tillgång till digitala medier (dator som pedagogiskt verktyg) är ca 50 % och andelen av de 

som ibland har tillgång är ca 70 %. Någon statistik om tillgången till just Ipad har inte framlagts. 

Ca en tredjedel av alla förskollärare uppger att de använder dator i pedagogiskt verksamhet varje 

vecka och drygt 50 % uppger att de sällan eller aldrig använder dator till pedagogiskt verksamhet. 

Digital kompetens har utnämnts till en av åtta nyckelkompetenser av det europeiska rådet i EU-

parlamentet. Forskare inom området anser att den är värdefull och nödvändig att ha för 

förskollärare. Ca 50 % av alla förskollärare i Sverige anger att de är i stort behov av att utveckla 

sin kompetens inom IT. 

Barns språkutveckling sker i konstant interaktion med omgivningen och detta börjar redan i tidiga 

år. Studierna visar att användandet av till exempel Ipad bidrar till barnets språkutveckling och att 

en majoritet av förskollärarna är positiva till att använda IT och digitala verktyg i sitt arbete. 
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Dock är de försiktiga och motsätter sig att dessa används till annat än pedagogisk verksamhet. 

Det finns även förskollärare som är negativt inställda till IT-användandet.  

2.2 Teoretiskt perspektiv  

Denna studie vilar i en sociokulturell syn på lärande vilket kännetecknas av att lärande sker i 

interaktion med andra. Stor vikt läggs vid sociala situationer när det gäller inlärningsprocessen. 

Med andra ord sker lärandet i sociala sammanhang tillsammans med individens egna 

förutsättningar och kunskap. Den främsta forskaren inom detta område är den ryska psykologen 

och pedagogen Lev Vytgotskij vars bidrag till utbildningssystemet spelar en avgörande roll än 

idag. Enligt Vygotskij har en individ föräldrar, lärare, kamrater och sin omgivning att 

kommunicera med vilket i sin tur leder till att en inlärningsprocess skapas. Om det sociokulturella 

perspektivet tar även Philips & Soltis (2014) upp att barn ofta interagerar med vuxna som i 

allmänhet är mer kunniga än dem. Detta sker genom att de läser tillsammans, pratar om något 

som bekymrar eller intresserar dem samt genom att titta på en film eller läsa en nyhet 

tillsammans. Allt detta bidrar i sin tur till att skapa ett lärande. Jag anser att denna teori är särskilt 

relevant för mitt arbete eftersom den tar upp att lärande sker med hjälp av olika redskap och 

artefakter i sociala sammanhang. Till exempel att förskolläraren sitter tillsammans med barnen 

och jobbar med språk på en dator. Från första stund uppstår ett ömsesidigt socialt samspel mellan 

barnen, förskolläraren, barnen sinsemellan och datorn. Förutom att de kommunicerar verbalt med 

varandra sker kommunikationen även med hjälp av gester och mimik. På så sätt sker ett lärande i 

processen. Vygotskij anser även att lärande sker med hjälp av mediering och kulturella redskap. 

Redskap i detta sammanhang kan vara fysiska eller språkliga och mediering innebär ett slags 

samspel mellan människan och de redskap den använder för att förstå sin omgivning.  

Säljö (2013) skriver att människan i första hand använder sig av fysiska och språkliga/intelligenta 

artefakter för att samspela med sin omgivning. Med fysiska artefakter avses sådana föremål som 

knivar, skruvmejslar, hus, datorer och telefoner m.m. De fysiska redskapen har både en fysisk 

och en språklig karaktär, till exempel en dator. Enligt Vytgotskij har människan använt sig av 

artefakter i alla tider och allt lärande uppstår genom dessa redskap. Den här teorin är relevant för 

mitt arbete eftersom digitala medier kan betraktas som sådana redskap när barnen lär sig språk 

med hjälp av dem. Till exempel kan ett barn med hjälp av en dator eller en Ipad lättare interagera 

med bokstäver och ord. I det här fallet fungerar Ipaden som ett fysisk redskap med vars hjälp 

barnet interagerar med sin omgivning vilket i sin tur leder till att lärande uppstår.  
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Sammanfattning teoretiskt perspektiv 

Sammanfattningsvis kan det framläggas att människan använder sig i första hand av fysiska och 

språkliga/intelligenta artefakter för att samverka med sin omgivning. Med fysiska artefakter avses 

sådana föremål som knivar, skruvmejslar, hus, datorer och telefoner m.m.  

Begreppen mediering, redskap och artefakt är viktiga för min studie och kommer att appliceras i 

vid analysen för att få fram ett resultat. 

 

3 Metod 

3.1 Metodval 

För det här arbetet har jag valt att använda mig av kvalitativ intervju. Det innebär att den som 

intervjuar försöker förstå den sociala situation som intervjupersonen befinner sig i samt att 

frågorna hålls öppna och enkla. Intervjuaren försöker förstå världen utifrån svarspersonens 

erfarenheter och synpunkter snarare än genom att till exempel titta på färdig data eller statistik. 

Dalen (2011) skriver att metoden går ut på att få insikt om personers situationer och sociala 

verklighet. Vidare skriver författaren att en bättre förståelse av världen, utifrån intervjupersonens 

perspektiv, fås om intervjun är kvalitativ. Denna metod lämpar sig bäst för mitt arbete eftersom 

jag vill ta reda på förskollärarnas syn på att använda digitala medier i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Genom att intervjua förskollärarna vill jag få fram svar som baserades på deras 

erfarenheter och synpunkter. En annan fördel med denna metod är att jag haft möjlighet att ställa 

följdfrågor samt att djupa svar erhålls, till skillnad från vid till exempel en enkätundersökning. 

Även Bell (2005) tar upp att intervju som metod har flera fördelar jämfört med en 

enkätundersökning. Svaren i en enkät kan till exempel inte avslöja hur en person svarar dvs. 

personens mimik, tonfall osv. ger lite mer information. Denna metod har även nackdelar menar 

författaren. Den är tidskrävande och fungerar bara om det finns tillräckligt med tid till förfogande 

samt att det inte är för många intervjuer som skall genomföras. Ytterligare en nackdel kan vara att 

de erhållna svaren blir svåra att analysera.  
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3.2 Urval och avgränsning 

Vid urvalet av deltagare i studien bestämde jag mig för att intervjua förskollärare från fyra olika 

förskolor i en Mellansvensk storstad. I studien kallar jag dessa förskolor för Förskola 1, Förskola 

2, Förskola 3 och Förskola 4. På samma sätt kallar jag förskollärarna för Förskollärare 1, 

Förskollärare 2, Förskollärare 3 och Förskollärare 4. Avgörande vid av valet av just dessa fyra 

förskolor var personalens tillgänglighet och deras vilja att ställa upp på en intervju. En annan 

avgörande faktor var att dessa fyra förskolor hade IT-aktiviteter i sin verksamhet.  

Urvalet gjordes inte utifrån förskollärarnas kön, ålder, utbildning eller ansvarsområde. De 

intervjuade förskollärarna var alla kvinnor och i tabellen nedan har jag sammanställt information 

om deras ålder, antal år de har arbetat som förskollärare, antal år de har arbetat på den befintliga 

förskolan, deras IT-intresse samt hur stort deras Ipadanvändande är. Dessutom hade alla fyra 

förskollärarna utbildning på högskolenivå. 

 

 Ålder Antal år som 

förskollärare 

Antal år på 

denna förskola 

IT- 

intresserad 

Ipadanvändning 

och Ipadvana 

Förskollärare 1 37 år 12 år 6 år  Ja Ganska stor och 

använder ofta i  

hemmet 

Förskollärare 2 54 år 23 år 11 år  Ja Inte mycket och 

använder bara på 

arbetet 

Förskollärare 3 50 år 21 år 9 år Ja Ibland och 

använder bara på 

arbetet 

Förskollärare 4 34 år 8 år 5 år Ja Väldigt mycket 

och använder ofta 

i hemmet 

Tabell 1. Information om förskollärare 

 

Alla var ansvariga för avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år.  

I studien har jag avgränsat mig till att undersöka endast huruvida datorer och Ipads används av 

förskollärare i förskolan samt dess betydelse i språkutvecklingen. I en mer djupgående 

undersökning skulle även förskolecheferna, barnen och föräldrarna kunnat bli involverade, 
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intervjuade och observerade. Med tanke på den begränsade tid jag hade till mitt förfogande, valde 

jag dock att avgränsa mig till att intervjua endast förskollärarna. Vidare hade jag kunnat välja 

förskolor i en större eller mindre stad och intervjuat förskollärarna där. Antagligen är 

barngrupperna generellt större på förskolor i stora städer än på dem i små. Resultatet av detta 

arbete påvisar att effektiviteten i barnens språkutveckling minskar när barngrupperna är stora i 

förskolan och detta eftersom det uppstår konflikter mellan barnen när de skall arbeta med Ipaden. 

Förskollärarnas fokus hamnar på att lösa konflikten istället för att arbeta pedagogiskt med barnen. 

Med facit i hand skulle resultatet troligen visat att förskollärarna hade en mer negativ syn på 

Ipadanvändning i den pedagogiska verksamheten, om studien genomförts i en ännu större stad. 

På samma sätt skulle resultatet visat det motsatta om studiens genomförts i en mindre stad. Detta 

under förutsättning att alla dessa förskolor hade samma resurser, att förskollärarna hade samma 

intresse för Ipadanvändning samt att de hade samma digitala kompetensnivå. 

3.3 Genomförande 

Efter att jag tagit kontakt med fyra olika förskolor i en Mellansvensk storstad kunde jag komma 

överens om en tid för att intervjua fyra förskollärare från dessa. Jag utformade en intervjuguide 

med tolv frågor (se bilaga 1) utifrån studiens syfte och frågeställningar som sedan skickades via 

e-mejl till respektive förskollärare några dagar innan intervjun. Samtidigt informerades de också 

om de forskningsetiska reglerna dvs. informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialkravet. Intervjuerna genomfördes vid olika tidpunkter, i avskilda rum och tiden 

varierade mellan 20-25 minuter. Innan intervjun tillfrågade jag förskollärarna om de godkände att 

intervjun spelades in. 

Intervjuerna spelades in med min mobiltelefon och efter varje utförd intervju lyssnade jag på den 

flera gånger och sedan transkriberade jag den i sin helhet. Jag läste svaren noggrant och lyssnade 

ännu en gång på intervjun för att säkerställa att jag inte hade missuppfattat något eller tolkat 

något fel. Därefter gjorde jag analysen utifrån min teoretiska utgångspunkt. Jag sökte efter teman 

där förskollärarna berättade om tillgången till digitala medier i förskolan och de olika 

användningsområdena, samt om sin digitala kompetens och sitt behov av att öka den och synen 

på att använda digitala medier i förskolan och barnens språkutveckling med hjälp av Ipad. 

Därefter kategoriserade jag de olika temana utefter min frågeställning och placerade dem i de 

olika avsnitten i resultatdelen.  
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3.4 Metodreflektion 

Det har redan nämnts att valet av förskollärare skedde på basis av deras tillgänglighet och vilja att 

ställa upp för en intervju. Innan intervjun hade jag inte någon kännedom om deras utbildning, 

arbetslivserfarenhet, digitala kompetens eller IT-intresse. Om jag i förväg hade valt att kombinera 

förskollärare med en viss grad av utbildning, ålder, typ av digital kompetens och digitalt intresse, 

skulle dessa faktorer och aspekter troligtvis på ett eller annat sätt påverkat resultatet av mitt 

arbete. 

I avsnittet urval och avgränsning har det framkommit att alla intervjuade förskollärarna var 

högutbildade . Nästan alla hade ett relativt stort IT-intresse. När det gäller ålder, 

arbetslivserfarenhet och Ipadanvändning hamnar de i två olika kategorier. Trots skillnader i de 

ovannämda egenskaperna påverkades inte resultatet av mitt arbete och resultatet visar att alla fyra 

förskollärare hade en liknande syn på Ipadanvändning i den pedagogiska verksamheten och på 

språkutveckling med hjälp av digitala medier. Det framgick också att alla fyra hade ett  relativt 

stort IT-intresse vilket kan ha bidragit till att resultatet av mitt arbete inte visade någon variation. 

Antalet informanter som intervjuades i studien kunde ha varit fler. På så sätt hade resultatet blivit 

mer varierat och även påverkat studiens tillförlitlighet. 

Intervjuerna med förskollärarna genomfördes på överenskommen tid. Alla fyra förskollärare var 

tillmötesgående och samarbetade väl för att svara på mina frågor under intervjun. Förskollärare 2 

hade inte hunnit läsa mina frågor i förväg och var därmed inte lika förberedd som de tre andra. 

Jag fick ställa några följdfrågar för att få utförligare information. Informationen och svaren som 

jag fick från henne var dock slutligen tillfredställande.  

Alla fyra förskollärarna frågade mig om jag var nöjd med deras svar och om jag hade fått den 

information jag ville. En av dem, Förskollärare 1, menade att hon kunde tänka sig ställa upp igen 

och svara på ytterligare frågor senare om det behövdes. 

Intervju som metod lämpade sig bäst i detta fall då mitt syfte var att fånga upp förskollärarnas syn 

på digitala medier och hur de använder dem i sitt arbete. Jag ville få insikt i det genom direkt 

interaktion och kontakt med dem och valde att utforma strukturerade frågor med några redan 

förutbestämda följdfrågor som stöd för mig själv och även för förskolläraren. 

Att frågorna var färdigstrukturerade utifrån studiens frågeställning och syfte underlättade 

analysarbetet. Jag behövde inte kategorisera svaren så mycket i efterhand vilket skulle varit fallet 

om jag hade låtit förskollärarna prata fritt om ämnet, dvs. hade haft öppna svarsmöjligheter. I 

efterhand tycker jag att jag borde låtit följdfrågorna komma spontant under intervjun istället för 

att ha dem förutbestämda. Trots det ställde jag många spontana följdfrågor till Förskollärare 2, 
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som det har nämnts tidigare, pga. att jag fick väldigt korta svar från henne i början. Det märktes 

att hon var stressad. Jag fick även ställa några andra spontana frågor till Förskollärare 3 och 

Förskollärare 4 men de frågorna var för få, märker jag i efterhand. 

Valet av intervjuguide kan ha påverkat även resultatet av mitt arbete. Med facit i hand inser jag 

att den strukturerade intervjuguiden styrde förskollärarnas svar för mycket. Jag missade kanske 

deras andra intressanta tankar, infallsvinklar och reflektioner de kunde ha haft kring ämnet. Jag 

fick endast svar på de frågor som jag ställde och på så sätt fick jag ett enformigt och homogent 

resultat. De intervjuade förskollärarnas begränsade erfarenhet på området och deras låga digitala 

kompetens inom Ipadanvändning i förskolan, kan vara en annan bidragande orsak till att jag fick 

ett magert underlag för studiens resultat, samt att resultatet av mitt arbete pekar åt ett håll och 

saknar variation. Förskollärarnas begränsade erfarenhet inom området kan ha gjort att de saknat 

förmåga och kunskap att framföra andra infallsvinklar och reflektioner och endast svarat på det 

som de har tillfrågats.  

Trovärdigheten och tillförlitligheten i en studie är beroende av hur erfaren och skicklig 

intervjuaren är (Patel & Davidsson, 2011). Eftersom jag är en oerfaren intervjuare kan det lätt ha 

hänt att jag har fokuserat endast på att få svar på alla mina frågor, istället för att lyssna och 

försöka läsa av situationen. Detta kan ha påverkat och försvagat tillförlitligheten av arbetet. Med 

tillförlitlighet menas att det utförs en mätning i den metod som används (Johansson & Svedner, 

2010). De olika metoder som används i en studie är redskap för att mäta olika uppfattningar och 

beteenden. Därför uppstår frågan om samma resultat erhållits om undersökningen genomförts 

ytterligare en gång (Bryman, 2001). Eftersom en strukturerad intervjuguid användes besvarade 

alla förskollärare samma frågor. Därför är sannolikheten stor att svaren på frågorna skulle bli 

desamma om samma personer intervjuades igen och därmed skulle även resultatet bli detsamma. 

Detta förstärker den här studiens tillförlitlighet. En möjlig orsak till brister i tillförlitligheten i en 

studie är feltolkningar av frågor och svar i undersökningen (Stukát 2005). För att undvika och 

förebygga misstolkningar och öka tillförlitligheten i studien lyssnade jag igenom intervjuerna två 

gånger och efter att svaren transkriberats läste jag igen dem flera gånger. Tillförlitligheten i 

studien ökade också genom att jag erbjöd förskollärarna intervjufrågorna i förväg och gav dem 

möjlighet att förbereda sig. En mer tillförlitlig och trovärdig bild skulle ha kunnat fås om jag hade 

undersökt flera förskolor samt genomfört observationer parallellt när barnen och förskollärare 

använder digitala medier tillsammans. På så sätt hade jag kunnat verifiera förskollärarnas syn 

gentemot de praktiska verkliga händelserna. Detta skulle dock kräva mer tid och större insats. 
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Tiden för den här studien var begränsad och därför valde jag att satsa endast på att nå resultatet 

via intervjun.  

Överlag är jag nöjd med den valda metoden med vars hjälp jag fått svar på de frågor jag 

formulerat och uppnått mitt syfte med studien. 

 

3.5 Etiska övervägande 

Innan intervjuernas genomförande har ställning tagits till de etiska forskningskraven. Jag har 

använt mig av de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (vetenskapsrådet 2015). De fyra 

forskningskraven är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialkravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet går ut på att deltagarna informeras i förhand om vad forskningen eller studien 

kommer att handla om och om dess syfte. Innan jag skulle intervjua förskollärarna informerade 

jag dem om syftet med mitt arbete och om hur intervjun skulle genomföras.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill vara med i en undersökning 

och bli intervjuade till exempel. I detta fall informerades alla fyra förskollärare om sin rätt att 

medverka i studien och om rätten att när som helst avbryta intervjun om de kände för det. 

Konfidentialkravets innebörd är att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att ingen obehörig 

kan ta del av den. Jag har förhållit mig till detta krav genom att låta varje förskollärare förblir 

anonym. 

Det sista kravet är nyttjandekravet och med det menas att alla uppgifter och information som har 

samlats endast ska brukas i vetenskapligt syfte och att ingen obehörig skall få tillgång till dem. 

Innan intervjuerna berättade jag för förskollärarna att uppgifterna endast kommer att användas för 

mina studiers syfte och att de kommer att förvaras på ett säkert sätt.  

 

4 Resultat och analys 

Här redogör jag för resultatet av de fyra intervjuerna som genomfördes med förskollärarna. Det 

teoretiska perspektivet ligger till grund för analysen. Resultatet presenteras i underrubriker som är 

i linje med detta arbetets syfte och frågeställningar. Varje avsnitt avslutas med en 

sammanfattning. 
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4.1 Tillgång till digitala verktyg och användningsområde 

Genom förskollärarnas svar framkommer  att alla fyra förskolor har haft tillgång till artefakten 

dator, i form av stationär eller bärbar, i verksamheten sedan några år tillbaka (minst fyra). Datorn, 

som kan betraktas som ett redskap används både till pedagogisk dokumentation och i 

undervisningsverksamheten, dock används den inte lika frekvent som artefakten Ipad. Alla 

förskollärare ger uttryck för att datorn främst används av de äldre barnen på förskolan och att den 

inte är lika lätthanterligt som en Ipad. De menar att Ipaden är det mest populära redskapet hos 

både barn och förskollärare. 

  

Förskollärare 1: 

”Datorn i sig är egentligen inte lika lätt att använda som Ipad men jag jobbar också 

med småbarn, de är ju mellan 1-2,5 och snart tre år och det är annat med de äldre 

barnen, de kan sitta och skriva lite och lära sig hantera musen i datorn”. 

 

Förskollärare 4: 

”Vi tyckte att Ipaden är ju mer lätthanterligt, lätt att ta fram och bara slå på, en 

dator måste man vänta lite kanske, koppla in högtalaren och flytta sladdar och det 

är lite lättare för barnen att trycka liksom och att musen är svårare att hantera på 

en dator och så”. 

 

Analysen av förskollärarnas svar visar att tillgången till artefakten Ipad varierar mellan 

förskolorna. Tre av fyra förskolor hade ungefär en per 30 barn. Endast Förskola 1 hade fått tre 

stycken per 30 barn för inte så länge sedan. Av svaren kom det fram att Ipad var en ny relativt ny 

företeelse på alla förskolorna och längst erfarenhet av den hade Förskola 4 som hade haft den i tre 

år. Förskola 3 hade haft den i ett och ett halvt år. Förskola 2 och Förskola 1 hade använt Ipad i två 

år i sin verksamhet. De tre första förskollärarna säger att den introducerades i deras förskolor utan 

att de fick någon introduktion eller utbildning i hur den skulle användas, till skillnad från 

förskollärare i Förskola 4, som fick utbildning.  
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Förskollärare 1: 

”Datorer har funnits väldigt länge både stationära och bärbara. Ipad köptes in för 

två år sedan kanske. Då var det en Ipad i hela huset och sedan strax därefter blev 

det en Ipad på ungefär 30 barn och per block. Sedan förra året fick vi tre Ipads per 

block. Så det gick ganska snabbt att vi har fått flera”. 

 

Förskollärarna på de tre första förskolorna säger att de själva fick tänka ut hur Ipaden kunde 

användas, efter att den introducerats. Förskollärare i Förskola 4 fick dock en liten utbildning som 

kallades ”Lärplattan”. Av de erhållna svaren framgår att barnens föräldrar informerades om 

införandet av Ipad i undervisningen och de flesta var positiva till det. Några av dem var oroliga 

att det skulle bli mycket stillasittande och att det skulle leda till att barnen spelade för mycket spel 

istället för att röra på sig. 

 

Förskollärare 3: 

”Vi har nog haft tillgång till Ipads i ett och ett halvt år ungefär, ingen introduktion 

fick vi. Vi har själva fått klura på vilka nödvändiga utrustningar vi har behövt. Nu 

börjar det komma lite utbildningar hur vi ska kunna använda Ipads till pedagogisk 

dokumentation och så där då men ingenting i början. Om föräldrarna gick med på 

det, ja det finns både och, det finns de som inte tycker att vi ska använda och det 

finns de som tycker att det är roligt och bra och lärorikt”. 

 

Alla fyra förskolor använder Ipad till att dokumentera, fotografera eller filma något när de är ute 

på utflykt eller inne på förskolan. Från citatet nedan framgår också att det ibland händer att de 

sitter i grupper och använder någon app. Den används även för att lyssna på musik. 

 

Förskollärare 3: 

”Vi använder Ipad när vi är ute och dokumenterar, vi fotograferar och filmar när 

barnen utforskar olika saker, både i verkstaden eller inne på avdelningen eller om 

vi är ute i skogen och då visar vi barnen. Oftast är det de barn som är vakna efter 

lunch som sitter och tittar på bilderna. De är också så stora att de lättare kan sitta 

själva. Den som tar hand om vakenvilan brukar ofta ta med Ipaden, och då kanske 

de lyssnar på musik eller tittar på film eller leker med olika appar med barnen”. 
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Förskollärare 4: 

”Det är både barn och pedagoger som använder de digitala verktygen och det är i 

samband med att vi har haft en aktivitet med barnen och då visar vi bilderna på en 

projektor på väggen och sedan lyssnar vi på barnens reflektion och det är cirka en 

gång i veckan och tio-femton minuter”. 

 

Citatet nedan visar en annan användningsaspekt av artefakten Ipad där den används för att filma 

vissa aktiviteter som barnet varit med om under dagen. Det finns barn vars föräldrar inte förstår 

svenska så bra, säger förskolläraren. Det är då svårt att förklara för dem vad deras barn har varit 

med om och då används filmen som har spelats in med Ipaden. Det är ett typiskt exempel på att 

det kan finnas flera andra konstruktiva användningsområden som kan upptäckas både av 

förskollärare och även av barnen, tillägger Förskollärare 4. 

 

Förskollärare 4: 

”Vi har ju barn som har föräldrar som inte förstår svenska och det är svårt att 

förklara för dem vad barnet har varit med om under dagen. Om det har hänt något 

speciellt eller något, då kan man filma och visa föräldern att vi har gjort det här, så 

det är en riktig fördel”. 

 

På frågan om förskollärarna märker någon skillnad när barnen använder digital media kontra de 

konventionella verktygen så som penna och papper var svaren entydiga, visar analysen. Det är 

olika hos olika barn. Det finns en del barn som gillar endast Ipaden och det finns en del som 

tycker om att använda både och, uttrycker förskollärarna.  

 

Förskollärare 3: 

”De här barnen använder faktiskt väldigt mycket papper och penna och böcker, de 

är ju väldigt intresserade av de där digitala medierna också men samtidigt så är de 

otroligt intresserade av bokstäver och det skriver de med de här konventionella 

verktygen, med papper och penna och böcker tycker de också är väldigt roliga”. 

 



UPPSALA UNIVERSITET     Maryam Baiany 

23 

Sammanfattning 

Det kan sammanfattas att Ipads och datorer finns och används som digitala redskap på alla fyra 

förskolor, även om tillgängligheten varierar. Förskollärare 1 och Förskollärare 4 uttrycker att 

Ipaden anses vara en mer lätthanterligt artefakt än datorn. Förskollärarna fick nästan ingen 

utbildning i användandet av Ipad när den introducerades för första gången. Av de erhållna svaren 

framkommer att den används mestadels till att filma, ta bilder, dokumentera eller för att leka med 

någon app. Även nya användningsområden för Ipad har upptäckts av förskollärarna i Förskola 4. 

Förskollärarna tycker att vissa barn gillar att använda endast Ipad medan vissa andra tycker om 

att använda både artefakten Ipad och de konventionella redskapen dvs. papper och penna. 

4.2 Förskollärarnas digitala kompetens 

Svaren från alla fyra förskollärare visar att de anser sig ha tillräckligt med kunskap och 

kompetens när det gäller att använda datorer. Svarsanalysen visar också att de inte var villiga att 

gå någon utbildning eller kurs för att komplettera sin kompetens. Alla fyra uttalar och var 

inställda på att de behövde mer utbildning och träning för att kunna hantera Ipaden mer effektivt 

och använda den som ett konstruktivt redskap i lärprocessen. Förskollärarnas svar visar att ingen 

av dem är villiga att gå på en utbildning utanför arbetstiden, dvs. kvällskurser.  

 

Förskollärare 4: 

”När det gäller datorer, då tror jag att jag kan hantera det mesta. Jag har 

tillräckligt med kompetens för att kunna driva den pedagogiska dokumentationen 

med hjälp av datorer, men jag vill lära mig mer av Ipads, jag kan åtminstone 

hantera den men det räcker inte. Jag menar att jag behöver lära mig att använda 

den mer i pedagogiskt syfte”. 

 

Förskollärare 1: 

”Som jag sa det innan, finns det mycket bra appar, men jag skulle vilja ha tid att gå 

igenom dem. Jag skulle vilja att någon annan lägger in apparna för jag vet inte hur 

man gör. Jag kan själv inte få apparna till våra surfplattor och jag skulle inte gå på 

en utbildning därför att jag inte orkar. Energin går ut så mycket på jobbet och om 

jag vill bli skickad på en utbildning så kommer jag troligtvis få göra det, delvis på 
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min privata tid alltså det går ut över mitt privata liv om jag skickas på en 

utbildning”. 

 

Citatet nedan visar att ibland ger barnen instruktion till förskolläraren om hur Ipaden skall 

hanteras.  

  

Förskollärare 3: 

”Ibland kan det hända att vi ska titta på någonting genom projektor till exempel 

och söka på YouTube eller sådant och jag inte kan, ”nej men du ska trycka på det 

och det!” så får jag instruktioner, så där är de mer effektiva, absolut”. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det framläggas att alla fyra förskollärare kände sig kompetenta när det 

gäller artefakten dator och inte uttryckte något behov av att gå någon utbildning.  

Av de erhållna svaren framgår att alla fyra förskollärare har en positiv inställning till att använda 

Ipaden som ett pedagogiskt redskap i verksamheten men de anser att de behöver höja sin kunskap 

och kompetens för att kunna använda den på ett bättre och mer pedagogiskt sätt. Citatet från 

Förskollärare 4 visar att de använder Ipad idag men att användningen inte är så mycket i 

pedagogiskt syfte. De tre andra förskollärarnas svar visar att de även anser sig ha svårt att hantera 

till exempel apparna.  

 

4.3 Förskollärarnas syn  

Vid analysen framkommer att alla fyra förskollärare anser att det är värdefullt att använda digitala 

verktyg, och då framförallt artefakten Ipad, i verksamheten. Förskollärarnas svar visar att de 

tycker att barnen blir glada och visar stor intresse när de får tillfället att arbeta med den. Intresset 

finns där hos barnen och det handlar om att skapa bättre förutsättningar att arbeta med artefakten 

Ipad, menar förskollärarna.  
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Förskollärare 2: 

 

”Ja, de har ju väldigt stort intresse för Ipads och de kan ju Ipads, de är ju väldigt 

påhittiga och duktiga på att använda dem. Ibland kan vi höra lite instruktioner från 

dem om hur vi skall hantera den. De kan funktionerna och de vet hur man hanterar 

den, de är ju födda in i digitala världen så att allting är digitalt. De är väldigt glada 

när de får använda dem”. 

 

Portabiliteten av Ipad var en annan aspekt som alla förskollärare uppskattade.   

 

Förskollärare 3: 

”Fördelen med en Ipad är ju att man använder den på ett helt annat sätt. Vi har ju 

dator som är stationär, Ipaden är ju enkel att ta med sig vart man än ska” 

. 

I analysen framkommer också att ingen av förskollärarna tyckte att de hade ett tydligt mål och 

riktlinje som de följde när det gäller användandet av datorer eller Ipad. Visserligen planerade de 

hur de skulle arbeta i projekt och i dessa användes digitala medier som verktyg och inget mer. 

  

Förskollärare 1: 

”Nej, vi sätter inte upp något mål att så här ska vi nu jobba med det här målet och 

Ipaden, utan vi jobbar mot olika mål i projektet men Ipaden funkar som ett verktyg 

för att arbeta mot målen, men vi har inget mål liksom bara på Ipaden”. 

 

Förskollärarna ansåg sig vara medvetna om att artefakten Ipad inte används optimalt som redskap 

utan att den har potential att mediera lärprocessen mer effektivt.  

 

Förskollärare 3:  

”Nej, det har vi inte riktigt någon planering än utan det känns faktiskt lite luddigt 

och flummigt men det är nog någonting som vi i framtiden måste göra någonting åt 

tror jag. Att man drar upp lite riktlinjer, att man har lite strukturerad planering för 

barnen tycker att det är jätteroligt med den här Ipaden när de får spela och 

personligen tycker jag att man kan göra mycket mer med Ipad”. 
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Vid analysen framkommer också att barnen inte fick sitta länge varken med datorer med Ipad. På 

alla fyra förskolor hade de bestämda och begränsade tider för användandet av dessa. 

 

 Förskollärare 4: 

”Vi har bestämda tider under vilka barnen får använda datorer och Ipad och även 

då är det under en viss tid”. 

 

Förskollärarna var ense om att det skulle leda till försämrad motorik hos barnen om de satt länge 

framför en dator eller sysselsatte sig mycket med artefakten Ipad. Analysen visar att ingen av 

förskollärarna kunde svara på frågan om huruvida Ipad-användande skulle kunna leda till 

spelberoende eller inte och påpekade istället att det är en fråga för forskarna att svara på.  

 

Förskollärare 3: 

”Alltså det är väl klart, skulle ett barn sitta från morgon till kväll och spela massa 

spel det låter ju inte som det skulle vara speciellt utvecklande för motoriken men 

utveckla spelberoend,e det kan jag inte svara på faktiskt”. 

 

Vidare framkommer av analysen att ingen av förskollärarna är oroliga för att de digitala 

verktygen skulle ta de konventionella verktygens plats, såsom papper och penna och eventuellt 

försämra finmotoriken. Det framgår av svaren att dessa fortfarande används som ett redskap i 

mediering av lärandet på alla fyra förskolorna. 

  

Förskollärare 4: 

”Ja, det är så här att barnen måste ges möjlighet att kunna använda bägge delarna 

eftersom de utvecklar dem på olika sätt och vi pratade lite om det med de andra 

kollegorna också att vi inte tror att det finns någon risk att barn överger papper och 

penna, de tycker fortfarande om att rita och måla, nej jag tror inte det.” 

 

Av svaren framgår att alla fyra förskollärare är nöjda med dagens sätt att arbeta med digitala 

medier och artefakten Ipad, dock ville de ha mer tid för att kunna planera bättre och att kunna 

hitta nya appar, nya sätt att mediera lärande och hitta nya användningsområden.  
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Förskollärare 1: 

”Barnen blir snabbt trötta på att använda en och samma app om och om igen. De 

vill ha någonting nytt och då behövs det tid för att sitta och kunna hitta nya saker 

och planera bättre”. 

 

Förskollärare 3: 

”De pedagogiska apparna som fanns på datorer var fruktänsvärt tråkiga och 

barnen gillade inte dem. Det är en utmaning för app tillverkarna att skapa nya 

roliga pedagogiska appar”. 

 

Förskollärare 2: 

”Det är väl att fördela tiden på ett bra sätt och få in den mer naturligt i 

verksamheten. Att barnen får vara mer delaktiga och kan använda dem, få in bra 

appar så att de kan stödja verksamheten”. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar analysen att förskollärarna i dessa förskolor hade en positiv inställning 

till att använda artefakten Ipad som redskap i verksamheten. Alla förskollärare är ense om att den 

är ett värdefullt komplement verksamheten. Det allra första citatet från Förskollärare 2 visar att 

barnen kommunicerar med förskolläraren och ger henne instruktioner om hur hon skall göra. 

Portabiliteten hos Ipad uppskattades av alla förskollärarna. Analysen visar att de inte följer någon 

pedagogisk riktlinje eller något tydligt mål när de använder artefakten Ipad i verksamheten. Av 

analysen framkommer att alla fyra förskolor har bestämda tider där barnen ägnar sig åt att arbeta 

med dator eller Ipad. Förskollärarna anser att för mycket användande kan försämra barnens 

motorik. Att användande av Ipad skulle kunna leda till spelberoende är ingenting som 

förskollärarna kan svara på, utan de överlåter åt framtida forskningen att svara på den frågan. 

Överlag är de nöjda med dagens arbetssätt med artefakterna dator och Ipad. De anser sig vara 

medvetna om att Ipadens potential inte utnyttjas på bästa sätt, dvs. den används inte optimalt som 

redskap för att mediera lärandet effektivt och de skulle vilja ha mer tid för att förbättra det. 
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4.4 Språkutveckling 

Vid analysen framkommer att förskollärarna anser att språket utvecklas hos barnen när de sitter 

och arbetar med artefakten Ipad. Enligt förskollärarna blir de då delaktiga i inlärningsprocessen 

på ett eller annat sätt. En annan sida av att arbeta med Ipad som träder fram i svarsanalysen är att 

det ibland kan uppstå konflikter mellan barnen om vem som skall hålla i den. Vid sådana 

tillfällen blir det inte så mycket språkinlärning och mediering av lärande enligt Förskollärare 1. 

Av citatet nedan framgår det att dessa konflikter uppstår då det finns många barn i gruppen. 

Förskollärarna framhäver det faktum att ju färre antal barn det är i gruppen desto mer socialt 

samspel skapas mellan dem och en mer effektivare språkutveckling och ett mer effektivt lärande 

sker. 

 

Förskollärare 1: 

 

”Det är lite både och vet du, jag sitter med ett program där, det läser upp olika 

saker, en båt, till exempel och då sitter barnen och härmar, då kan man ju säga att 

detta utvecklar deras ordförråd och talförmåga men oftast kan de också sitta och 

bråka om vem som skall hålla Ipaden. Det är jättemycket socialt samspel osv. men 

ibland är det så kanske att det inte blir riktigt så mycket språkträning som det 

kanske hade kunnat vara. Det krävs nästan att man sitter med några få barn bara, 

och de här konflikterna blir oftast när det är flera barn som vill ha Ipaden. 

Exempelvis om det är ett barn och en surfplatta så blir det ju mycket roligare för 

barnet som gärna pratar med vuxna och säger kanske, jag filmade, jag gjorde si 

eller så ”. 

 

Av svarsanalysen framgår att det är för tidigt att bedöma om barnen utvecklar mer kreativitet 

eller blir mer delaktiga i aktiviteterna med hjälp av digitala verktyg i allmänhet eller med hjälp av 

artefakten Ipad i synnerhet, menar en av förskollärarna. Analysen visar att förskollärarna har en 

positiv inställning till användning av Ipad för språkinlärningssyfte och de tycker att det är ett 

värdefullt redskap i språkinlärningsprocessen och i mediering av lärandet. 
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Förskollärare 2: 

 

”Den där frågan kan jag inte riktigt svara på eftersom vi inte har använt de här 

verktygen speciellt mycket och länge. Det är precis nu här i bara ett par veckor 

sedan vi haft appar till exempel på annat språk för de barn som är flerspråkiga. Det 

är visst, de blir motiverade och de är sugna när det gäller Ipaden, de tycker att det 

är en rolig sak att hålla på med. Men jag kan inte svara på det där om de blir mer 

kreativa eller delaktiga. Det måste nog gå lite längre tid för att man ska kunna se 

någonting, men samtidigt tror jag att det kommer hjälpa barnen i deras 

språkinlärningsprocess”. 

 

Vid analysen framkommer att även de yngsta barnen i gruppen blir engagerade i processen när de 

använder Ipaden. Förskolläraren tillägger att det uppstår ett socialt samspel mellan de yngsta 

barnen och den då de trycker på skärmen och får feedback direkt. Att flerspråkiga barn blir 

engagerade i inlärningsprocessen när de får lyssna på någonting på något av sina andra språk 

medan de arbetar med den är också en aspekt som nämns av samma förskollärare. 

 

Förskollärare 4: 

 

”Det uppstår en lustfylld inlärningssituation mellan barnen så att även det yngsta 

barnet som inte kan läsa och skriva blir engagerat i processen. Barnet får direkt 

feedback när det trycker på Ipadskärmen och det händer någonting där. Detta får 

det att kommunicera med oss eller med andra barn i närheten. Vi har barn som är 

flerspråkiga och det händer att vi får höra vad någonting heter på deras språk när 

vi håller på med Ipad”. 

 

Sammanfattning 

Vid analysen framkommer att förskollärarna anser att en kommunikativ situation skapas vid alla 

tillfällen då barnen sitter och arbetar med artefakten Ipad förutom förstås de tillfällen då 

konflikter om vem som ska hålla i den uppstår. Förskollärarna anser att barngruppens storlek 

påverkar hur språkinlärningsprocessen och mediering av lärandet blir. Ju större barngrupp, desto 

mindre språkinlärning och vise versa. Att flerspråkiga barn eller barn som precis har börjat lära 
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sig svenska reagerar på och kommunicerar med sin omgivning och skapar ett socialt umgänge är 

en annan fördel som redskapet Ipad har, tycker Förskollärare 4. 

Av förskollärarnas citat framkommer att Ipaden är en rolig artefakt och att en lustfylld 

inlärningsprocess uppstår då barnen har roligt och är engagerade i arbetet med den. Barnets 

samspel med förskollärarna ökar då de interagerar direkt med Ipad och de får tillbaka någonting, 

kommunikationen ökar vilket är väsentligt för språkinlärningsprocessen och mediering av 

lärande, anser förskollärarna. 

 

5 Diskussion 

I det här avsnittet kommer det erhållna resultatet resultatet att presenteras och diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning. Jag har delat upp diskussionsavsnittet med underrubriker 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna studie var att få insikt i förskollärarnas syn på att använda digitala medier som 

stöd och som hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten, med särskilt fokus på språkutveckling.  

 

5.1 Tillgång till digitala verktyg och användningsområde 

Resultatet visar att tillgången på digitala verktyg var ganska sparsam på förskolorna. Varje 

förskola hade en stationär dator och en av förskolorna hade en bärbar dator. Detta kan jämföras  

med Skolverkets rapport (2009) där statistiken visar att drygt 50 % av förskollärarna uppger att 

de alltid har tillgång till en dator när de arbetar med barngruppen. Det framkom i resultatet att 

Ipaden var en relativt ny företeelse i förskolan och att det var sämre tillgång på den. Datorer 

används endast av de äldre barnen . Det verkar som att det finns ett samband mellan antal 

tillgängliga Ipads per barngrupp och den effektiva medieringen av lärande och språkutveckling. 

Ju bättre tillgång desto bättre lärandeprocess, säger en av förskollärarna.  

Av resultatet framgår också att förskollärarna inte fick någon introduktion vid införandet av Ipad 

i verksamheten. Jönsson (2012) skriver att en Ipad i sig inte är ett pedagogiskt verktyg, det som 

gör den till det är vad som installeras i den och hur det sedan används. Resultatet visar också att 

förskollärarna har kommit på nya användningsområden för Ipaden. I det här fallet handlade det 

om att filma barnets dagsaktiviteter och därefter visa dem för barnets föräldrar som inte förstod 

svenska så bra. Det är ett nytt användningsområde som liknar det som Petersen (2015) tar upp i 
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sin studie där barnen använder appen Skype för att kommunicera med barn, på andra förskolor, 

som talar samma språk som de. 

5.2 Förskollärarnas digitala kompetens 

Av resultatet framgår att förskollärarna kände sig nöjda med sin kompetens när det gäller 

datoranvändning. Detta kan jämföras med statistiken från Skolverkets rapport (2009) där 30 % av 

förskollärarna hade uppgett att de var i stort behov av att utveckla sin kompetens när det gäller 

grundläggande datoranvändning. Förskollärarna var helt inställda på att de behövde mer kunskap 

och kompetens när det gäller att använda Ipad i pedagogiskt syfte. Osäkerheten inför användandet 

av digitala medier och förskollärares svaga självkänsla för sin digitala kompetens är något som 

lyfts av Tyrèn(2007). Dessutom framgår det av resultatet att Ipaden används spontant, sporadiskt 

och ibland för att fördriva tiden med, menar förskollärarna. Ljung-Djärf (2004), Klerfelt (2007) 

och Couse och Chen (2012) skriver att förskollärarnas förhållningssätt till digitala medier och 

deras motivation att använda dessa verktyg är avgörande för om barnen uppmuntras att också 

använda dem. Resultatet visade att barnen ibland ger förskollärarna instruktioner om hur Ipaden 

skall hanteras och att det händer när lärarna inte vet hur apparna fungerar. Av resultatet 

framkommer att förskollärarna anser sig vara medvetna om sin roll och om hur den pedagogiska 

verksamheten egentligen skall bedrivas med hjälp av digitala verktyg. Oavsett den dystra bilden 

om sin kompetens när det gäller Ipad-användande är de mycket positivt inställda till det och de 

vill verkligen lära sig mer och få ut mer av det.  

 

5.3 Förskollärarnas syn                                       

Förskollärarna i min studie har generellt en positiv syn på att använda digitala medier, och i 

synnerhet Ipad, i förskolans verksamhet, visar resultatet. Ljung-Djärf (2004), Ihmeideh (2010), 

Tsitouridou & Vryzas (2004) och Skolverkets rapport (2009) pekar också på förskollärarnas 

generellt positiva inställning till att använda digital media i den pedagogiska verksamheten. 

Vidare visar resultatet att det finns ett stort intresse för verktyget hos förskollärarna och de är 

medvetna om potentialen som redskapet har för att mediera lärandet. Den är lätthanterlig, rolig 

och spännande att arbeta med, säger de. De arbetar dock inte målinriktat med den och inte så 

mycket i pedagogiskt syfte och menar att det stora hindret för dem i sammanhanget är tiden. Att 

förskollärarna inte har tid eller pedagogiska riktlinjer och strategiska mål samt att planeringen är 
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lite luddig och flummig bidrar till att hindra att en effektiv mediering av lärande uppstår, anser 

de. Studiens resultat visar att förskollärarna behöver ha tid för att sitta ned och hitta, ladda ned 

nya pedagogiska appar och lära sig dem. För att kunna använda Ipaden mer strategiskt, 

strukturerat och med långsiktiga pedagogiska mål behöver de dock gå på kurser och utbildningar, 

menar de. Olson & Gustavsson (2011) skriver om att digitala medier är ett sorts verktyg som 

kräver olika kompetenser för att man ska kunna använda och hantera dem. Förskollärarna kände 

inte till något direkt hot eller någon risk som de förknippade med Ipad- eller datoranvändande. 

Ljung-Djärf (2002) skriver å andra sidan att trots den positiva inställningen är förskollärarna 

skeptiska till en alltför utbredd användning av digitala medier i verksamheten och att de anser att 

det till och med kan vara riskabelt och ogynnsamt för barnen om de tar mycket plats i deras 

vardag. Förskollärarna ansåg att motoriken kunde försämras om barnen satt väldigt länge med 

dem, därför hade de bestämda och begränsade tider då barnen kunde använda Ipads eller datorer 

på förskolan. Ljung-Djärf (2002) tar upp detta och skriver om att förskollärarna reglerar och 

begränsar tiden för användandet av digitala medier i förskolan.  

 

5.4 Språkutveckling  

Av analysen framgår att förskollärarna anser att det sker en mediering av lärande, det uppstår ett 

socialt samspel och barnen börjar kommunicera med varandra och med förskolläraren när de 

sitter i grupp och använder Ipaden. Arnqvist (1993) skriver om det och menar att kommunikation 

är det första förutsättningen för att ett barns språk utvecklas. Resultatet visar att de blir 

engagerade, intresserade och delaktiga i processen. Förskollärarna menar även att de yngsta 

barnen som inte kan läsa och skriva börjar visa intresse och delaktighet. Fast (2013) skriver att ett 

barns reaktion på miljön runtomkring och barnets eget intresse för omgivningen bidrar till 

språkutveckling under dess tidiga år. Att barnets språk utvecklas på det här sättet finns det ingen 

tvekan om, dock är det inte så lätt att bedöma om barnets andra färdigheter så som kreativitet 

eller påhittighet också utvecklas, menar förskollärarna. Av resultatet framgår att förskollärarna 

anser att i de stora barngrupperna, där det endast finns en Ipad tillgängligt för hela gruppen, är 

den ett hinder för barnets språkutveckling. Detta för att vid sådana tillfällen uppstår det konflikter 

om vem skall hålla i den, menar de. Resultatet visar också att en av förskollärarna anser att 

flerspråkiga barn blir engagerade och delaktiga när de får lyssna på något av deras andra språk 

när de arbetar med speciella appar som är skapade särskilt för dem. Detta är ett helt annat 
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användningsområde som kan jämföras med det som Petersen (2015) skriver om i sin studie där 

appen Skype användes för kommunikation och språkinlärningsprocesser. 

 

5.5 Konklusion 

Jag anser att jag genom denna studie har kunnat få svar på de frågor som var formulerade i 

frågeställningen och därmed även uppnått mitt syfte. Intervjuguiden, som jag använde som grund 

och som var utformad för att besvara studiens frågeställningar, har uppfyllt sitt syfte. De 

viktigaste resultaten som framkommit genom det här arbetet är att tillgången till Ipad var sparsam 

på alla fyra förskolorna. Att förskollärarna var nöjda med sin kompetens när det gäller 

datoranvändning, dock ville de utöka sin kunskap och kompetens när det gäller användning av 

Ipad i pedagogiskt syfte. Att de hade en generellt positiv syn på att använda digitala medier och 

framförallt Ipad i den pedagogiska verksamheten. Dock användes inte redskapet målinriktat, 

planerat eller så mycket i pedagogiskt syfte. Ett annat viktigt resultat som har framkommit är att 

förskollärarna anser att det sker en mediering av lärande, socialt utbyte och samspel mellan 

barnen när de använder Ipaden. De börjar kommunicera med varandra och med förskollärarna 

vilket gynnar deras språkutveckling. 

Genom denna studie har jag ökat kunskapen om hur förskollärare arbetar med digital media och 

framförallt artefakten Ipad i den pedagogiska verksamheten. Jag har lyft upp förskollärarnas 

behov av att öka sin digitala kompetens och av att ha tillräckliga resurser för att kunna använda 

digital media mer effektiv i den pedagogiska verksamheten. Studien har även belyst de 

utmaningar som förskollärarna stöter på i den dagliga verksamheten. Eftersom få studier 

genomförts inom det här området anser jag att jag har kunnat bidra med ytterligare kunskap som 

alla blivande förskollärare kan ta del, och ha glädje av. 

Studien omfattade endast fyra skolor därför kan det inte sägas att resultatet är representativt eller 

allmängiltigt för alla förskolor. Däremot kan studien troligtvis ge en sann bild av hur 

förskollärarnas syn på att använda digital media i förskolan är. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

1. Sedan när har ni haft tillgång till digitala medier på din förskola? (Datorer, Ipad och annat 

verktyg)? 

 

2. Hur länge har ni haft tillgång till just Ipad och hur introducerades den? (Fick ni de 

nödvändiga utrustningarna? Fick ni utbildning? Gick föräldrarna med på det?) 

 

3. På vilket sätt används Ipads respektive datorer på din förskola? (Vem använder dem? Vid 

vilka tillfällen och i vilka sammanhang? Inom vilka specifika områden används de? Hur 

ofta? Hur mycket tid ägnas åt dem?) 

 

4. Har ni några riktlinjer eller någon planering som ni följer för att använda dessa verktyg?  

Sätter ni upp något mål för att uppnå det? 
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5. Vad tycker du, hjälper dessa verktyg barns språklärande och på vilket sätt? (Blir de mer 

motiverade? Blir de mer kreativa? Blir de mer kommunikativa och delaktiga i 

inlärningsprocessen? Eller tvärtom?) 

 

6. Finns det någon fördelning mellan att använda datorer kontra Ipads i verksamheten? 

 

7. Märker du någon skillnad när barn använder datorer kontra Ipads? (Intresse, hanterbarhet, 

effektivitet, fördelar och nackdelar) 

 

8. Märker du någon skillnad när barn använder digital media kontra vanliga konventionella 

verktyg som papper och penna, böcker?( Intresse, hanterbarhet, effektivitet, fördelar och 

nackdelar) 

 

9. Vad anser du, kan användandet av Ipad påverka barnens sinnen på ett negativt sätt? (Kan 

de utveckla spelberoende så småningom? Kan det försämra motoriken hos dem?) 

 

10. Anser du att du har tillräckligt med kompetens och kunskap för att använda den digitala 

tekniken i ditt arbetsliv? (Vad skulle du vilja kunna mer ut av? Skulle du vilja ha mer stöd 

och support? Nya verktyg och appar t.ex.? Frågan gäller både datorer och och Ipad) 

 

11. Ser du några nackdelar eller fördelar med att de digitala verktygen får mer 

användningsplats i barnens vardag?( Finns det någon risk att barn i framtiden överger de 

konventionella metoderna ” paper och penna” och använder enbart Ipads och datorer 

istället?) 

 

12. Vad skulle du vilja ändra på när det gäller användandet av digitala medier i din 

verksamhet? (Minska användningstiden? Öka? Ändra användningsområden?) 

 

 

  

 


