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Abstrakt 
Uppsatsens empiri utgörs av sju forskningsstudier som handlar om digitala verktyg i förskolans 

utbildning. Studiens syfte är att undersöka hur digital teknik kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg, samt hur denna teknik påverkar barns utveckling och lärande. De forskningsfrågor som 

studien grundar sig på är hur förskolor arbetar med digitala verktyg för att stötta barnet i dess 

utveckling och lärande samt vilka positiva och negativa konsekvenser som finns av barns 

användande av digitala verktyg i förskolan. Materialet har analyserats utifrån det 

sociokulturella perspektivet, samt SAMR-modellen. Litteraturen visar att digitaliseringen i 

förskolan är en demokrati -och likvärdighetsfråga. Studiens resultat visar att pedagogernas 

förhållningssätt och egna kunskaper inom området digitala verktyg, anses vara en avgörande 

faktor för att kunna ge barn möjlighet att utveckla en digital kompetens. Vår studie visar även 

att digitala verktyg kan användas som en motivation för att lära och utvecklas, samtidigt som 

det också påvisas en risk för att appar kan begränsa barns utveckling.  
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1 Inledning 
Samhället är idag till stor del uppbyggt kring digitala medier. Vår vardag styrs av den digitala 

tekniken och vi lever våra liv allt mer i den digitala världen där datorer och mobiltelefoner anses 

lika naturliga som att ha nycklar och plånbok i väskan. Digitaliseringen effektiviserar våra liv 

och genom den kan vi leva och verka snabbare än för bara tio år sen. Hansen (2019) som är 

läkare, psykiatriker och författare, har bland annat skrivit böcker om hälsa och välbefinnande 

samt samlat forskning om hur våra hjärnor fungerar. Han pratar bland annat om hur våra hjärnor 

påverkas av den digitala värld som vi lever i just nu och har skrivit boken Skärmhjärnan 

(Hansen, 2019). Hansen menar att den tekniska samhällsutveckling som skett de senaste 

decennierna inte passar den mänskliga hjärnan, som fortfarande är gjord för ett liv på savannen. 

 

Denna samhällsutvecklingen påverkar dagens barn i tidig ålder, där de förbereds för den digitala 

världen de möter. Detta har gjort att digitala verktyg är en del av barns utbildning redan från 

förskolan. Skolverket kom 2018 med en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18) där digital 

kompetens lyfts fram som ett nytt begrepp. I förskolans läroplan står det “utbildningen ska [...] 

ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet 

att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket, 2018, s. 

9). Detta gör att det idag är obligatoriskt för Sveriges förskolor att erbjuda förutsättningar för 

alla barn att utveckla en digital kompetens. Samtidigt kom världshälsoorganisationen (WHO) 

2019 ut med nya riktlinjer för små barns användande av skärmar. Riktlinjer innefattar bland 

annat att barn under två år inte bör använda skärmar alls, samt tidsangivelser för äldre barn 

(Rikshandboken – Barnhälsovård, u.d. 2019). 

 

1.1 Problemställning 
De nya mål som läroplanen för förskolan beskriver kan uppfattas som motsägelsefulla vid en 

jämförelse med WHO’s nya riktlinjer gällande barn och skärmtid. Detta gör att många 

pedagoger känner sig osäkra och otrygga i användandet av digitala verktyg. Under vår studietid 

har vi uppmärksammat att många pedagoger på olika sätt uttrycker en osäkerhet och en 

otydlighet gällande syftet med användandet av digitala verktyg i förskolan. Detta har bidragit 

till ett intresse att genom en litteraturstudie undersöka hur digitala läromedel används i 

förskolan för att främja barns utveckling och lärande. En studie om detta kan bidra till en ökad 
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trygghet för blivande och verksamma förskollärare och i förlängningen även för barn och 

föräldrar.  

1.2 Syfte 
Litteraturstudiens syfte är att undersöka hur digital teknik kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg, samt hur denna teknik påverkar barns utveckling och lärande. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
• Hur kan digitala verktyg användas i förskolan för att stimulera barns utveckling och 

lärande? 

 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser för barns utveckling och lärande kan ske i 

tillämpandet av digitala verktyg? 

2 Ordförklaringar 
Det begrepp som definieras nedan är återkommande genom hela studien och tydliggörs nedan.  

 

2.1 Digitala verktyg i förskolan 
Digitala verktyg i förskolan är ett samlingsnamn på olika tekniska verktyg som t.ex. dator, 

lärplatta/Ipad/surfplatta, digitalkameror. Digitala verktyg består både av hårdvaran och 

mjukvaran. Hårdvaran innefattar det fysiska verktyget och mjukvaran består av det program 

som används i hårdvaran.   

 
 

2.2 Skärmar  
Skärmar är ett samlingsnamn som används för samtliga digitala verktyg och är den skärm som 

vi tittar på, vår dator, lärplatta/läsplatta/Ipad/surfplatta eller smartboard. I denna studie kommer 

lärplatta/läsplatta/Ipad/surfplatta benämnas som lärplatta.  
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2.3 Digital kompetens 
Digital kompetens innefattar de specifika färdigheter som behövs för att använda digitala 

verktyg på ett kritiskt, ansvarsfullt och säkert sätt.  Denna kompetens innefattar användningen 

av det fysiska digitala verktyget, samt kunskap om att söka information och interagera digitalt.  

 

2.4 Förhållningssätt 
Här avser vi pedagogens attityd, inställning samt hur de väljer att agera.   

 

2.5 Pedagoger   
Är ett samlingsbegrepp för både barnskötare och förskollärare.  

 

3 Bakgrund  

3.1 Den digitala utvecklingen  
Digitalisering påverkar hela vårt samhälle och kommer inom kort att förändra hela vårt sätt att 

leva (Kättström, 2016). Forskare beskriver både de möjligheter och de risker som 

digitaliseringen medför, där Kättström (2016) menar att vissa forskare hävdar att 

digitaliseringen kommer att ta över våra liv och att detta kommer att skapa en extrem 

arbetslöshet på sikt, medan andra forskare anser att digitaliseringen gör att vi kan effektivisera 

våra arbeten och fokusera på rätt saker (Kättström, 2016).  

 

Hansen (2019) pekar på de negativa konsekvenser som den digitala världen skapar för oss 

människor och applicerar dessa tankar på våra sociala medier, där företag skapar appar som 

triggar vårt belöningssystem. Detta leder i sin tur till att vi utvecklar ett beroende som dessa 

företag tjänar pengar på. Våra hjärnor har ett inbyggt belöningssystem som utsöndrar dopamin 

som gör att vi mår bra. Alla har vi olika saker som triggar belöningssystemet, där många likes 

på en bild kan vara ett exempel på detta. Vi har olika känsliga belöningssystem, en person kan 

uppleva en tillfredsställelse av 100 likes medan andra behöver minst 1000 likes för att trigga 

utsöndringen av dopamin (Hansen, 2019, s.49). Hansen (2019) menar att våra hjärnor inte kan 

hantera den stress som sociala medier på detta sätt skapar. Vårt stressystem är uppbyggt för att 

hantera akuta faror där vi ska agera med att slåss eller fly. Den stress som sociala medier skapar 
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handlar mer om en långvarig påfrestning, där vi hela tiden förväntas vara uppkopplade och 

tillgängliga, vilket vi inte är gjorda för. Samhället har utvecklats snabbare än människan och 

våra hjärnor kan inte ta hand om all information som vi ständigt möter.  

 

3.2 Förskolan och digitaliseringen 
Det digitaliserade samhället påverkar även våra barn och deras vardag. För barn som växer upp 

idag är tekniken en självklarhet och de förväntas redan från förskoleålder vara en del av detta 

samhälle. Detta har gjort att Skolverket under de senaste åren kommit med nya riktlinjer och 

mål för alla svenska skolor. Digital kompetens är ett nytt begrepp som skrivits fram av 

Skolverket. Alla elever ska få förutsättningar att utveckla digital kompetens likväl som de andra 

grundläggande ämnena, så som matematik och språk (Skolverket, 2018). Förskolan är en del 

av Sveriges utbildningssystem och fick 2018 en reviderad läroplan, där begreppet digitala 

kompetens har skrivits in. Denna ändring bygger på Europeiska kommissionens 

rekommendationer där digital kompetens beskrivs som en av nycklarna till det livslånga 

lärandet (Europeiska kommissionen, 2018). Att arbeta med digitala verktyg har förskolan gjort 

under en längre tid, och olika medier är något som funnits med i den tidigare läroplanen. Dock 

är begreppet digital kompetens nytt och Skolverket (2019) har gjort en beskrivning av sin 

definition av digital kompetens. Barnen ska förstå hur digitala verktyg påverkar oss, både på 

individnivå och samhällsnivå. De ska kunna använda digitala verktyg på ett kritiskt och 

ansvarsfullt sätt, samt genom digitala verktyg kunna lösa problem på ett kreativt sätt. 

 

Läroplanen beskriver även andra förmågor som barnet ska utveckla under sina år på förskolan. 

Barnet ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta med problemlösning, 

kommunikation och konstruktion med hjälp av olika material och verktyg, där den digitala 

tekniken kan vara ett exempel (Skolverket, 2018). Den digitala tekniken är ett stående inslag i 

läroplanen som menar att barnen ska utveckla förmågan att exempelvis kommunicera både med 

och utan digital teknik. Läroplanen lyfter även rektorns ansvar i utformningen av en bra lärmiljö 

där digitala verktyg ska ha en lika självklar plats som andra analoga lärverktyg (Skolverket, 

2018, s.19).  
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3.3 Barn och skärmar  
Statens medieråds (2019) statistik över barns skärmanvändande, visar att 18 % av alla ettåringar 

och 38 % av alla tvååringar tittar på skärmar minst 1 timme varje dag. 

Världshälsoorganisationen (WHO) kom 2019 ut med nya riktlinjer för små barns användande 

av skärmar. Dessa riktlinjer innefattar rekommendationer att barn under två år inte bör använda 

skärmar alls, samt max en timmes skärmtid för barn upp till fyra år. WHO grundar dessa 

riktlinjer på att skärmtiden i sig tar tid från fysisk aktivitet och att barnen därmed blir allt mer 

stillasittande. WHO menar också att barnen går miste om det sociala samspelet med andra 

människor, vilket de menar minskar vid frekvent användande av skärmar (Rikshandboken – 

Barnhälsovård, u.d. 2019).  

 

Dessa riktlinjer har fått stark kritik från olika håll, bland annat från Elza Dunkels, docent i 

pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon hävdar att WHO:s riktlinjer saknar stöd i 

forskningen (Olsson, 2019). Skärmtiden kan inte avgöra om den tillför eller hämmar barnet i 

dess utveckling menar hon. Det finns enligt henne ingen tillförlitlig forskning som visar på att 

skärmar är skadligt för barn. Det handlar om vad som görs på skärmen och vad detta tar tid 

ifrån. Genom att låta barnen använda skärmen tillsammans med andra, som ett verktyg i leken, 

behöver inte barnet gå miste om det sociala samspelet eller den fysiska aktiviteten som 

konsekvens för att de använder skärmen. Dunkels menar att det är olyckligt att WHO kopplar 

samman dagens stillasittande, som faktiskt är ett samhällsproblem, till användningen av 

skärmar. Det finns inget som säger att skärmarna är skadligt i sig (Olsson, 2019). 

 

3.4 Didaktikens betydelse 
Pedagogernas barnsyn, det vill säga hur de ser på barnet, påverkar pedagogernas 

förhållningssätt och deras bemötande (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Författarna menar att det 

är av stor vikt att vara medveten om sitt förhållningssätt för att skapa goda förutsättningar för 

barnets utveckling. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) poängterar vikten av ett 

didaktiskt förhållningssätt, där frågorna vad, hur och varför är något som pedagogerna ständigt 

bör ställa sig. Dessa frågor är lika viktiga för pedagogen, oavsett om de arbetar analogt eller 

digitalt. För att barnen ska ges möjlighet att utvecklas och lära krävs det ett förhållningssätt hos 

pedagogerna som ger utrymme för barnen att reflektera, både enskilt, tillsammans med pedagog 

och i barngrupp (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).  
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Jernudd, generalsekreterare för ideella föreningen kodcentrum, menar att barnen ska ges 

förutsättningar att utveckla digital kompetens för att inte hamna utanför samhället och 

anser därför att det behövs inom förskolan. Hon ser programmering som ett av nutidens språk 

och vikten av att introducera det tidigt för barnen, då programmering är en del av dagens 

samhälle (Olsson, 2019). Åkerblom (2017) är förskollärare och skriver i Förskoletidningen om 

de stora skillnaderna i hur digitala verktyg implementerats på landets förskolor. Hon belyser 

vikten av att som pedagog hänga med i den digitala utvecklingen och beskriver rädslan som 

många pedagoger uppvisar för okunskapen inom ämnet. En digital kompetens hos pedagogerna 

är grundläggande för att kunna utveckla och stärka barnens egna digitala kompetens, menar 

hon. För att skapa detta krävs enligt henne en gemensam syn där pedagogik och didaktik bildar 

en helhet tillsammans med den digitala tekniken. Åkerblom (2017) hävdar att digitala verktyg 

i förskolan är en rättighet för barnen. Hon menar att den digitala tekniken och att ge barnen 

möjlighet att utveckla digital kompetens är i grund och botten en demokrati- och 

jämställdhetsfråga. Förskolan ska var ett komplement till hemmet och genom att använda den 

här tekniken som ett pedagogiskt verktyg kan förskolan bidra till att barnen utvecklar en bredare 

digital kompetens.   

 

4 Metod  
Denna studie har en kvalitativ ansats, vars syfte är att beskriva den kunskap som finns inom 

studiens valda område (Forsberg & Wengström, 2018). Med detta menas att tolka, förstå och 

förklara texten där fokus ligger i att skapa en förståelse och ett sammanhang för vad forskaren 

vill belysa. Den litteratur som behandlas ska enligt Forsberg och Wengström (2018) vara 

vetenskaplig och består i detta arbete av avhandlingar och vetenskapliga artiklar skrivna av 

forskare och inriktade på barns användande av digitala verktyg. Kihlström (2007) beskriver 

objektivitet som en anledning till att genomföra en litteraturstudie, om området behandlar ett 

omdebatterat ämne. Detta för att i största möjliga mån skapa en mer neutral bild. Vid 

exempelvis intervjuer menar Kihlström (2007) att det är lätt att omedvetet färga sina egna 

värderingen på informanterna, vilket undviks i en litteraturstudie.  
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4.1 Sökning av litteratur  
För att hitta forskning inom ämnet har vi använt oss av tre olika databaser: Google Scholar, 

Libris och Diva. De sökord vi valt är: digital*, förskol*, förskola, lek, platta, lärplatta, 

kompetens, multimodalt, IKT. Utifrån dessa sökord har vi hittat ett 50-tal studier som behandlar 

vårt område på olika sätt. Därefter gjorde vi en sortering baserat på våra avgränsningar, där 18 

studier föll bort. Vidare sortera vi de kvarstående ca. 30 undersökningarna utifrån dess titel där 

ytterligare sex föll bort baserat på vår tolkning av studiens titel. Slutligen läste vi de 25 

återstående studiernas abstrakt, för att bilda oss en uppfattning om studien. Där vi fann vi ett 

20-tal som vi valde att gå vidare med.  

 

Vi har gjort en avgränsning till studier från och med 2010 då vi ville läsa det senaste om 

digitaliseringen. I urvalsprocessen insåg vi dock att de ca tio år gamla studierna inte längre var 

relevanta och gjorde då en ny avgränsning till studier gjorda fr om 2014.  Till en början var 

tanken att avgränsa oss till forskning som berör digitala verktyg specifikt i förskolans 

utbildning. Dock fann vi under arbetets gång en studie som behandlar grundskolans elever, men 

som ändå belyser den digitala undervisningen och hur det påverkar barns utveckling och 

lärande. Den tar även upp de positiva och negativa konsekvenser som digitala verktyg kan ha 

för barns utveckling, som är en av våra forskningsfrågor och vi valde därför att göra ett 

undantag. Andra avgränsningar vi gjort är att enbart söka på avhandlingar och artiklar skrivna 

på svenska, då vi inriktar oss på den svenska förskolans utbildning och hur digitala verktyg 

används där. 

 

4.2 Val av litteratur  
I vår första läsning av de ca 20 studierna utgick vi från Backmans metod för att urskilja 

relevansen i litteraturen (Kihlström, 2007). Metoden utgår från olika frågeformuleringar i syfte 

att undersöka textens relevans och trovärdighet. Backmans metod ställer oss frågor om studiens 

syfte, hur forskaren styrker sina resultat och dess trovärdighet samt på vilket sätt författaren 

lyfter resultatets betydelse (Kihlström, 2007). Med stöd i dessa frågor kunde vi sorterat bort 

ytterligare tre studier. Vidare valde vi att läsa igenom de 17 studier som återstod, men 

koncentrerade oss då på syfte, frågeställningar, resultat och diskussion. Fokus låg nu på att 

litteraturen skulle besvara våra forskningsfrågor och där försökte vi även urskilja likheter och 



 8 

skillnader i vad forskningen hävdar. Här skedde också en gallring, där exempelvis forskare som 

gjort flera studier inom samma ämne kunde sorteras bort utifrån relevansen för våra frågor. 

Efter denna sortering kom vi fram till sju studier som vi ansåg var relevanta för vårt 

studieområde och som således utgör det empiriska materialet i vår studie.  

 
 
Nedan redovisas de som studien grundar sig på utifrån den sökväg och de sökord vi använde 

oss av för att hitta dem.  

 

Författare Titel År Sökväg Sökord 

Malin Nilsen   Barns och lärares aktiviteter med 
datorplattor och appar i förskolan.  
Doktorsavhandling 

2018 Google 
Scholar 

Digital 
Förskola 

Kristina 
Walldén Hillström 

I samspel med surfplattor om barns 
digitala kompetenser och tillträde till 
digitala aktiviteter i förskolan. 
Lic. avhandling 

2014 Google 
Scholar 

Lärplatta 
Förskola 

Susanne 
Kjällander 

Plattan i mattan - Digitala lärplattor 
och didaktisk design i förskolan. 
Forskningsrapport 

2016 Google 
Scholar 

Platta 
Förskola 

Anna Åkerfeldt 
  

Didaktisk design med digitala 
resurser. 
Doktorsavhandling 

2014 Libris Digitala 
resurser 

Maria Elena 
Bergman 

Lärplattor och Appar i Förskolan har 
kommit för att stanna med för vadå? 
Forskningsrapport 

2015 Diva IKT 
Förskol* 

Anniqa Lagergren 
och 

Kristina Holmberg 

Lek och lärande med digitala 
verktyg i nordiska förskolor. 
Populärvetenskaplig bok 

2019 Google 
Scholar 

Lek 
Digitala 

Petra Petersen Appar och Agency -barns interaktion 
med pekplattor i förskolan. 
Lic. avhandling 

2015 Libris Appar 
Förskola 

 

 

Utifrån den tabell vi presenterat ovan kan man utläsa att Google Scholar har varit den 

sökmotorn vi använt oss av i störst utsträckning. Ett resultat hittades på Diva och de två 

återstående studier fann vi på Libris.  
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4.3 Bearbetning av data 
Nedan följer en redogörelse för de analytiska metoder som vi använt oss av i bearbetningen av 

data. Vi valde att använda oss av två olika analysmodeller, där den första är en innehållsanalys 

och den andra analysen utgår från två olika teoretiska perspektiv. Innehållsanalysen kommer 

att beskrivas nedan och de teoretiska perspektiven redogörs i teoriavsnittet.   

 

4.4 Innehållsanalysen   
I vår analys har vi utgått från Forsberg och Wengströms (2018) mall för en innehållsanalys, 

vilket beskrivs närmare nedan. Vi har därefter valt att anpassat den till vårt valda område vilket 

vi kommer att redogöra för längre ned.  

 

Steg 1. Läs igenom texten som ska analyseras ett flertal gånger, för att bekanta dig med 

materialet.  

Steg 2. Vad handlar texten om? Ge utsagorna koder.  

Steg 3. Kondensera koderna till kategorier kopplade till våra forskningsfrågor.  

Steg 4. Kan kategorierna sammanfattas i ett eller flera teman? Teman är alltid en tolkning och 

kan formuleras till övergripande metaforer och begrepp för att sammanfatta ett antal kategorier. 

Både när forskaren skapar kategorier och teman söker forskaren mönster. Mönster kan vara 

likheter, skillnader, motsatser och hierarkiska nivåer. Exempel: livskvalitet.  

Steg 5. Tolka och diskutera ditt resultat.  

(Forsberg & Wengströms, 2018, s.153).  

 

Utifrån denna modell valde vi att skapa våra koder som senare blev till kategorier, baserat på 

våra forskningsfrågor. Därefter färgkodade vi kategorierna och texternas innehåll utifrån vilken 

kategori vi ansåg att den tillhörde. När detta var gjort kunde vi presentera vad litteraturen säger 

inom just den rubriken. På detta sätt kunde vi säkerställa att inget utelämnas eller återupprepas, 

samtidigt som vi också förvissade oss om att litteraturen besvarade våra forskningsfrågor. 
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4.5 Kategorierna  
De utvalda texterna har sorterats i följande kategorier:  

• Barns digitala kompetens 

• Pedagogens förhållningssätt 

• Barns utveckling och lärande 

• Konsekvenser av digitala verktyg  

• Hur digitala verktyg används i praktiken 

 

5 Teoretisk utgångspunkt  
Nedan beskrivs det sociokulturella perspektivet och SAMR-modellen (Steinberg, 2013) som 

kommer att användas för att analysera litteraturen vi presenterar. Det sociokulturella 

perspektivet har som utgångspunkt att lärandet sker i samspel med andra, vilket förskolans 

undervisning utgår ifrån. Därför ansåg vi detta perspektiv som ett bra analytiskt redskap för att 

diskutera hur den digitala tekniken kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att främja 

barns utveckling och lärande. Genom att använda SAMR-modellen som analysmetod fick vi 

ett bra hjälpmedel för att analysera vårt resultat då den utgår direkt från digitala aktiviteter 

kopplade till undervisning och lärande. I detta avsnitt följer en beskrivning av båda 

perspektiven. 

 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 
De begrepp som utifrån detta perspektiv ses som centrala är proximala utvecklingszoner, 

samspel och artefakter. Inom det sociokulturella perspektivet belyses interaktion med andra 

människor och sociala sammanhang som en väsentlig del i människans utveckling. Samspelet 

mellan individen och dess omgivning ses som viktiga. Samhällen och kulturer ser olika ut, 

vilket skapar olika förutsättningar och lärandeprocesser (Nilholm, 2016). Vygotskij som är en 

ledande förespråkare inom det sociokulturella perspektivet menar att barn går igenom olika 

utvecklingszoner. Detta benämns som proximala utvecklingszoner och innebär att barnet, på 

egen hand, behärskar olika utmaningar i olika stadier men att de med stöd kan klara utmaningar 

som ligger utanför dess aktuella utvecklingszon. Denna stöttning kan ske genom att hjälpa 

barnet att dela upp eller bryta ner uppgifter i mindre delar, eller hjälpa barnet att rikta blicken 
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för att finna var de kan börja. Samspel samt kommunikation ses som väsentliga delar inom det 

sociokulturella perspektivet, genom dessa ges förutsättningar till lärande. Barn ses ur detta 

perspektiv som en social varelse som utvecklas i interaktion med sin omvärld. Vilket innebär 

att det inte finns en mall för barns utveckling, utan att varje barn är unik och beroende av sina 

tidigare erfarenhet och kunskaper i interaktion med dess omgivning (Nilholm, 2016).  

Artefakter ses som ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och innefattar 

olika redskap som vi använder i vår vardag. Genom artefakter kan människan få hjälp och 

stöttning att lösa problem som annars inte hade varit möjligt. Ett exempel på detta kan ses i 

anteckningar som sker på papper eller genom digitala verktyg. Med hjälp av dessa anteckningar 

kan människan få stöttning i att komma ihåg fler saker än vad minnet själv kan klara av och 

därmed underlätta för individen. Genom ett samspel mellan individen och artefakter kan detta 

bidra till ett redskap som hjälper individen att spara informationen, för att sedan kunna ta fram 

denna när behovet finns. Artefakter ses ständigt användas i vårt samhälle och kan ses som 

hjälpmedel för individen i olika situationer och sammanhang (Nilholm, 2016).   

 

5.2 SAMR-modellen 
Steinberg (2013) beskriver SAMR-modellen som är ett verktyg för att se på det digitala lärandet 

utifrån dessa fyra olika nivåer:   

 

1. Ersätta – Tekniken används för processer som var möjliga även innan den infördes.   

 

2. Utveckla – Tekniken används för processer som var möjliga även tidigare, men den förenklar 

och förbättrar resultatet genom att stärka vissa funktioner.   

 

3. Modifiera – Lärprocesserna börjar utformas på ett nytt sätt genom tillgången till teknik.  

  

4. Omdefiniera – Tekniken används för att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga” 

(Steinberg, 2013, s.17). 

 

Nivå ett beskriver en aktivitet som lika väl kan genomföras med, som utan digitala hjälpmedel. 

Ett exempel i förskolan skulle kunna vara att rita på papper eller på en lärplatta. Nästa nivå 

handlar om att med hjälp av digitala verktyg utveckla ett lärande i en aktivitet, till exempel med 

hjälp av digitala verktyg förstärka sånger med bakgrundsmusik. Tredje nivån belyser hur 
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pedagoger kan tillämpa digitala verktyg som en grund för att utveckla olika lärandeprocesser. 

Pedagogisk dokumentation skulle kunna vara ett sådant exempel, där eleverna genom de 

digitala verktygen kan delta på ett annat sätt. Den fjärde och sista nivån förklarar en aktivitet 

som inte går att genomföra utan den digitala tekniken vilket skulle kunna vara att fotografera 

(Steinberg, 2013).  

 

5.3 Teoretisk analys 
I denna analys har vi använt oss av tre centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet, 

den proximala utvecklingszonen, samspel och artefakter. Dessa begrepp har vi haft som 

utgångspunkt då vi analyserat resultatet av vår studie. Genom att utgå från detta perspektiv kan 

vi föra en diskussion genom en sådan synvinkel. Baserat på de steg som SAMR-modellen 

beskriver har vi i vår analys, identifierat de aktiviteter som litteraturen beskrivit, utifrån denna 

modell. Därefter har vi jämfört de olika aktiviteterna och fört en diskussion om hur de kan 

påverka barns utveckling och lärande. 

 

6 Presentation av valda studier 
Nedan följer en sammanfattande redogörelse av våra valda studier. 

Författare: Malin Nilsen   

Titel: Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan 

Årtal: 2018 

Syfte: Att studera tillämpandet av digitala verktyg hos barn och förskollärare samt att 

undersöka dess betydelse i förskolans verksamhet.  

Metod: Videoobservationer, intervjuer, informella samtal med pedagoger samt anteckningar.  

 

Författare: Kristina Walldén Hillström 

Titel: I samspel med surfplattor om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala 

aktiviteter i förskolan. 

Årtal: 2014 

Syfte: Att öka kunskapen om implementeringen av lärplattan i förskoleverksamheten. 

Metod: Videodokumentation och deltagande observationer 
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Författare: Susanne Kjällander 

Titel: Plattan i mattan - Digitala lärplattor och didaktisk design i förskolan 

Årtal: 2016 

Syfte: Att, utifrån ett socialsemiotiskt, multimodalt teoretiskt perspektiv på lärande (Design för 

lärande) undersöka och utvärdera förskolans digitala lärmiljöer – och då främst barns och 

förskollärares arbete med digitala lärplattor. 

Metod: Videoobservation av barngrupper samt fokusgruppsamtal med förskollärare 

genomförts.  

 

Författare: Anna Åkerfeldt 

Titel: Didaktisk design med digitala resurser. 

Årtal: 2014 

Syfte: Att öka kunskapen kring hur användningen av digitala resurser formar villkoren för 

lärande och kunskapsrepresentationer i den obligatoriska skolans utbildning.  

Metod: Videoinspelat material; skärminspelningar, inspelningar från så kallade Pulse 

Smartpen samt elevers digitala såväl som pappersbaserade representationer. 

 

Författare: Maria Elena Bergman 

Titel: Lärplattor och Appar i Förskolan har kommit för att stanna med för vadå? 

Årtal: 2015 

Syfte:  Att beskriva och förstå hur arbete med lärplattor kan förändra förutsättningar för lärande 

i förskolan.  

Metod: Datainsamlingsmetoder, enkäter, forskningscirklar, intervjuer med barn och 

personalen filmade sekvenser när lärplattan används i några utvalda grupper  

 

Författare: Anniqa Lagergren och Kristina Holmberg 

Titel: Lek och lärande med digitala verktyg i nordiska förskolor 

Årtal: 2019 

Syfte: Att visa fram konkreta exempel på hur förskollärare och barn i nordiska förskolor arbetar 

och resonerar kring digitala verktyg.  

Metod: Observationer och intervjuer 
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Författare: Petra Petersen 

Titel: Appar och Agency -barns interaktion med pekplattor i förskolan 

Årtal: 2015 

Syfte: Att undersöka och få en ökad kunskap om hur barn i förskolan använder sig av lärplattan 

och vilken kommunikation som sker i detta arbete utifrån barnens förutsättningar 

Metod: Ljudupptagningar från skärmarna, videoinspelningar, fältanteckningar, data från 

blogginlägg, nedtecknade informella samtal och fotografier av pedagogisk dokumentation. 

 

7 Resultat 
Nedan presenteras resultatet som litteraturen visar utifrån den innehållsanalys och de kategorier 

som beskrevs i metodavsnittet. I slutet av detta kapitel återfinns resultatsammanfattning och 

slutsatser.  

 

7.1 Barns digitala kompetens 
Wallén Hillström (2014) har i sin studie haft som utgångspunkt att undersöka barns digitala 

kompetens i tillämpandet av lärplattan. Resultatet visar att när barnen använder digitala verktyg 

tillsammans med andra, så får de använda och utveckla sin digitala kompetens. I dessa 

situationer utvecklar barnen sina förmågor att bland annat nyttja verktyget på ett kritiskt och 

ansvarsfullt sätt, samt att kommunicera, samarbeta och lösa problem. Samma slutsats drar både 

Kjällander (2016), Bergman (2014) och Holmberg och Lagergren (2019), som beskriver samma 

positiva effekter av användandet av digitala verktyg. Walldén Hillström (2014) och Nilsen 

(2018) belyser också vikten av att barnen i dessa aktiviteter behöver ha en stöttande pedagog 

närvarande som kan vägleda och utmana barnen till vidareutveckling (Walldén Hillström, 

2014). Kjällander (2016) beskriver pedagogerna i sin studie som medforskare i arbetet med 

digitala verktyg, vilket hjälper barnen att utveckla en digital kompetens. 

 

Kjällander (2016) visar i sin studie hur barns digitala kompetens kan ta sig i uttryck då de inte 

har en stöttande pedagog närvarande. Hon menar att när ett barn har lärt sig vad ett spel går ut 

på och hur det fungerar så börjar barnet testa spelets gränser. Många appar är designade för att 

ge muntliga instruktioner för hur spelet fungerar. Hon förklarar att om barnen inte har en 

närvarande pedagog så uttrycker de ofta en otålighet i spelandet, då de snabbt trycker sig vidare 

i apparna, utan att lyssna på instruktioner. Här använder barnen sin digitala kompetens genom 
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kunskapen om hur appen är designad, vilket bidrar till att de kan hoppa över steg som de kan 

behöva för att genomföra spelet på ett korrekt sätt (Kjällander, 2016).  

 

Walldén Hillström (2014) drar i sin studie slutsatsen att barnen ofta har en begränsad möjlighet 

att nyttja de digitala verktygen. Detta kan göra att förhandlandet mellan barnen, om vem som 

har rätt till verktyget, tar över och de digitala aktiviteterna hamnar därmed i bakgrunden. 

Petersen (2015) drar en liknande slutsats där hon menar att barnens möjligheter och hinder, 

eller affordance och agency som hon kallar det, är det som avgör barnens användande av 

lärplattan. Detta i sin tur, påverkar hur barnen kan utvecklas och lära genom den digitala 

tekniken (Petersen, 2015). 

 

7.2 Pedagogers förhållningssätt till digitala verktyg  
Walldén Hillström (2014) menar att förutsättningarna för att digitala verktyg ska integreras i 

förskolan handlar om pedagogernas inställning. Holmberg och Lagergren (2019) beskriver 

vikten av att som förskollärare kunna hantera digitala verktyg för eget bruk, för att kunna ha en 

positiv inställning till och förstå vad ett arbete med digitala verktyg i förskolan skulle kunna 

innebära. Dock menar författarna att digital kompetens för att hantera och använda digitala 

verktyg för privat bruk, inte kräver samma kompetens som för att använda tekniken som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Holmberg och Lagergrens (2019) studie visar att sambandet 

mellan digitala verktyg och barns lärande behöver tydliggöras, samt att förskollärarna behöver 

få stöd och utbildning för att dessa verktyg ska kunna användas pedagogiskt. I studien 

framkommer även vikten av att förskollärare förstår syftet med digitala verktyg för att för 

vårdnadshavarna kunna beskriva de digitala verktygens roll i utbildningen.  

 

Walldén Hillström (2014) framhåller utmaningarna i de allt större satsningarna på den digitala 

tekniken samtidigt som många pedagoger visar en bristande kunskap i ämnet. Resultatet från 

studien pekar på att pedagogerna som hon studerat ser de digitala verktygen som viktiga för 

barns utveckling och lärande. De ses som ett sätt att arbeta för en likvärdig och demokratisk 

förskola och som betydelsefull för samhällsutvecklingen. Hon drar samtidigt slutsatsen att 

barnen i hennes studie inte har tillgång till de digitala verktygen i så stor utsträckning, trots att 

de värderas högt av pedagogerna (Walldén Hillström, 2014).  
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7.3 Barns utveckling och lärande  
Lek beskrivs som grunden till lärande och Holmberg och Lagergren (2019) menar att barn inte 

skiljer på den kroppsliga och den digitala leken. För barnen faller det sig helt naturligt att 

kombinera dessa två. Kjällander (2016) drar i sin studie slutsatsen att lärplattor har funnits så 

kort tid att vi inte vet vilka effekter de har på barnens utveckling och hälsa. Hon menar också 

att detta skapar en osäkerhet hos förskollärarna i hennes studie som uttrycker en önskan om 

tydligare direktiv och forskning inom området (Kjällander, 2016). Walldén Hillströms (2014) 

studie visar dock att lärplattan spelar en viktig roll för barns utveckling och lärande. Hon ger 

flertalet exempel på situationer där barnen med hjälp av lärplattan får möjlighet att öva samspel, 

kommunikation och att lösa problem. Exempel som detta är när barnen spelar spel eller löser 

uppgifter tillsammans, med hjälp av lärplattan. . Åkerfeldt (2014) finner också att digitala spel 

ofta fungerar som ett bra verktyg för att öka motivationen hos barnen, och menar att det kan 

vara ett bra komplement till den övriga undervisningen. Samma sak kunde Nilsen (2018) 

påvisa, som menar att analoga artefakter som penna, papper och pussel snabbt ersätts av digitala 

appar (Nilsen, 2018). 

 

Bergman (2015) beskriver några av de nackdelar hon ser med digitala verktyg. Bland annat 

observerades ett planlöst bläddrande på lärplattan av barnen, samt ett konstant sökande efter 

belöningar och resultat. Detta är faktorer som kan ses som hämmande för barnens sociala 

relationer och deras möjligheter till utveckling. Åkerfeldt (2014) kan se en begränsning i de 

olika apparnas design där möjlighet till reflektion inte är en del av den designen. Bergman 

(2015) menar att de digitala aktiviteterna i grupp, kräver att barnen kan hantera att lära 

tillsammans med andra. Hon menar samtidigt att det kan hindra dem att utvecklas då de behöver 

ta hänsyn till övriga deltagares utvecklingsnivå (Bergman, 2015). Hon kunde också se de 

fördelar som den digitala tekniken genererar för de barn som var i behov av särskilt stöd, där 

hon menar att deras utveckling och lärande påverkades positivt (Bergman, 2015). Elever som 

använde digitala verktyg tidigt som hjälpmedel för läs- och skrivutvecklingen, förbättrades 

inom båda områdena (Åkerfeldt, 2014).  

 

Nilsen (2018) ser ett tydligt samband i sin studie mellan hur barn i olika åldrar använder 

lärplattan. De yngsta barnen (ettåringar) använder lärplattan på ett mer fysiskt och aktivt sätt, 

till skillnad från de äldre (två-treåringar) som sitter stilla i större utsträckning (Nilsen, 2018). 
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Holmberg och Lagergren (2019) beskriver även de skillnader i tillämpandet hos de yngre och 

äldre barnen, där de äldre barnen kan vara delaktiga i större utsträckning än de yngre. Deras 

språkliga förmågor gör att de kan använda verktygen till att utveckla sina kommunikativa 

förmågor mer än de yngre barnen. De äldre barnen kan med hjälp av en pedagog, ge uttryck för 

sina tankar och känslor genom de olika uttrycksformer som den digitala tekniken erbjuder 

(Holmberg & Lagergren, 2019). 

 

7.4 Konsekvenser av digitala verktyg 
Kjällander (2016) och Walldén Hillström (2014) hävdar att barnens tillgång till digitala verktyg 

kan ses som en riskfaktor, då alla barn inte ges möjlighet att använda tekniken i förskolan. De 

menar att tillgången beror på flera saker, både avsaknad av fysiska verktyg och en begränsad 

kunskap hos pedagogerna. Holmberg och Lagergren (2019) ser en osäkerhet och ett motstånd 

för digitala verktyg hos både förskollärare och vårdnadshavare. De menar att detta motstånd 

främst grundas i rapporter och debatter med fokus på risker och konsekvenser av barns 

användande av digitala verktyg. Där lyfts främst hälsorisken, att leken utesluts och risken att 

barn inte får träna sina sociala förmågor (Holmberg & Lagergren, 2019). Författarna belyser 

vikten av att anpassa utbildningen till dagens samhälle där digitaliseringen är en väsentlig del, 

borde ses som en självklarhet. Att lära sig arbeta med digitala verktyg ses därmed som lika 

viktigt som att lära sig att läsa och skriva. Ett arbete med digitala verktyg skulle även möjliggöra 

för förskollärare att kunna variera sina arbetssätt ytterligare i förskolan (Holmberg & 

Lagergren, 2019).  

 

Petersen (2015) skriver i sin avhandling om hur barn med nationella minoritetsspråk ges 

möjlighet att kommunicera i förskolan med hjälp av lärplattan. Även Kjällander (2016) menar 

att lärplattan öppnar upp möjligheter för barn med annat modersmål att utvecklas språkligt. 

Kjällander (2016) pekar också på de positiva konsekvenser som detta medför där det blir 

möjligt att arbeta med olika språk tillsammans i barngruppen då barnen kan lära av varandra. 

Bergman (2015) såg också i sin studie att barn med annat modersmål fick goda möjligheter att 

träna på svenska genom att lyssna och imitera. Samtidigt kunde Nilsen (2018) i sin studie se att 

när barnen använde sig av digitala appar istället för analoga artefakter, som penna, papper och 

pussel så minskade barnens verbala kommunikation (Nilsen, 2018). 

 



 18 

Bergman (2015) ser många fördelar med tekniken i förskolan, där hon bland annat lyfter det 

positiva i att enkelt kunna göra pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Hon 

beskriver även vikten av lärplattors tillgänglighet och flexibilitet, vilket ökar barnens 

möjligheter till samarbete och att öva på problemlösning. Hon belyser även de nackdelar hon 

sett, vilka bland annat var att pedagogerna inte gavs möjlighet att själva arbeta med den digitala 

tekniken. Hon kunde även se att underhållet av verktygen inte var optimalt, vilket utgjorde en 

begränsning för pedagogerna. Bergman (2015) vill samtidigt poängtera att fördelarna som 

tekniken medför var fler än nackdelarna i hennes studie.  

 

Åkerfeldt (2014) kunde i sin studie se hur elever som skrev texter med hjälp av datorn förlitade 

sig på datorns rättstavningsprogram. Studiens resultat visar att eleverna oftare stavade fel när 

de skrev på datorn, jämförelsevis med penna och papper. Hon såg också att eleverna flitigt 

nyttjade de redigeringsmöjligheter som datorn ger. När de skrev en text på datorn var det inte 

lika viktigt att skriva texten i kronologisk ordning, då de kunde klippa och klistra i texten i 

efterhand. Detta resulterade i att eleverna inte planerade sin text i samma utsträckning som när 

de skrev med penna och papper (Åkerfeldt, 2014).   

 

7.5 Hur digitala verktyg kan användas i praktiken 
Kjällanders (2016) forskning belyser förskollärarnas tankar om digitala verktyg. Pedagogerna 

i hennes studie uttrycker att de inte vill använda lärplattor för spel och nöje som de anser att 

barnen gör i hemmet. De tänker istället på verktyget som något att använda för skapande på 

olika sätt i förskolan. Kjällander (2016) menar att barnen i hennes studie använder lärplattan 

och dess egenskaper på ett varierat sätt. Hon beskriver hur lärplattan förvandlas till det barnen 

vill att den ska vara i leken, en kamera, en spegel, en kastrull i hemvrån eller en kassaapparat i 

affären.  

 

Nilsen (2018) och Åkerfeldt (2014) beskriver hur digitala verktyg kan användas som ett sätt att 

motivera barnen till lärande. Den digitala tekniken kan locka barnen att exempelvis träna på 

något som de finner ointressant i annan form. Bergman (2015) beskriver även hur tillgänglig 

lärplattan är i sin utformning, där den enkelt kan tas med på utflykt för att till exempel 

dokumentera. När barnen sedan kommer tillbaka till förskolan kan de se bilderna på storskärm 

för att samtala om dem och exempelvis skapa en berättelse eller en film (Bergman, 2015).  
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Holmberg och Lagergren (2019) skriver om den pedagogiska dokumentation som blivit allt 

vanligare i förskolans utbildning och hur den kan göras pedagogisk genom att barnen är 

delaktiga i den. Holmberg och Lagergren (2019) redogör för ett arbete med digital 

dokumentation där barnen ofta var delaktiga i dokumentationen. Pedagogerna visade sedan 

dokumentation för barnen via projicering, vilket innebär att man förstorar upp den lilla skärmen 

till en storbild. Genom att arbeta med projicering kan de samtala om bilderna eller filmerna 

tillsammans. Pedagogerna kan i detta arbete successivt öka svårighetsgraden allt eftersom 

barnen utvecklas (Holmberg & Lagergren, 2019). 

 

I Kjällanders (2016) projekt ses det kollektiva lärandet och samarbete som väsentligt i ett arbete 

med digitala verktyg och projicering ses därmed som en tillgång. Genom projicering kan barnen 

i större utsträckning röra sig fritt utan att störa andra och flera barn kan delta i aktiviteten 

samtidigt. I ett arbete med flera barn kan lärplattan upplevas liten och begränsad utan 

projicering. Kjällander (2016) menar även att digitala verktyg kan underlätta arbetet med ett 

socioemotionellt lärande. Genom digitala verktyg används en konsekvent beskrivning av en 

känsla genom bild, ljud och ord, vilket ger en gemensam förståelse och utgångspunkt för 

barnen. Dock lyfts även vikten av att innehållet och syftet i appen motsvarar förskolans 

läroplansskrivningar samt förskollärarens syfte.    

 

Programmering är något som Kjällander (2014) pratar om, där hon menar att det inte enbart 

innefattar digitala verktyg. Det hjälper även barnen att utveckla en matematisk och språklig 

förmåga. Barnen programmerar exempelvis via lärplattan en bana som en robot ska köra. Här 

får barnen träna på att samarbeta, lösa problem och skapa en förståelse för att det är vi 

människor som utformar den digitala tekniken.   

 

7.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån de valda studierna dra några slutsatser. Flertalet av de 

forskare som vi presenterat menar att pedagogernas förhållningssätt och egna kunskaper inom 

digitala verktyg, anses vara en avgörande faktor för att kunna ge barn möjlighet att utveckla en 

digital kompetens. Holmberg och Lagergren (2019) belyser samtidigt att digital kompetens för 

att hantera och använda digitala verktyg för privat bruk, inte kräver samma kompetens som att 
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använda tekniken som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. De studier vi presenterat belyser 

vilka fördelar den digitala tekniken har för barns utveckling och lärande. Samarbete, 

problemlösning och turtagning är färdigheter som barnen får möjligheter att öva på genom den 

digitala tekniken. Författarna beskriver även de nackdelar som de har sett i sina studier, där bl.a. 

appars design inte är anpassade för ett lärande och att det påverkar barnen möjligheter till 

utveckling. Ett exempel på detta är att många appar inte har något utrymme för reflektion och 

eftertanke, vilket ses som en grund för lärande. Många av de forskare vi har presenterat 

beskriver hur digitala verktyg kan underlätta språkutveckling, speciellt för barn med annat 

modersmål.  

 

Då vi tittat på de konsekvenser som studierna lyfter fram tar Lagergren och Holmberg (2019) 

upp en osäkerhet och ett motstånd mot digitala verktyg, både hos förskollärare och 

vårdnadshavare. Den forskning som denna oro grundar sig i beskrivs vara den hälsorisk som 

kan föreligga. Oro för att leken utesluts och risken att barn inte får träna sina sociala förmågor 

används som argument för att inte arbeta med digitala verktyg i förskolan (Holmberg & 

Lagergren, 2019). Dock menar andra forskare att det finns för lite forskning inom detta område 

för att vi ska veta vilka konsekvenser användandet medför för barnens utveckling och lärande. 

Tidigare forskning visar att digitala verktyg möjliggör en utveckling av barnens lek, där den 

analoga och digitala världen kompletterar och inspirerar varandra. Projicering kan komplettera 

och utveckla de digitala möjligheterna som lärplattan erbjuder. Detta innebär att man förstorar 

upp den lilla skärmen till en storbild. Genom att arbeta med projicering kan man skapa miljöer 

och fler barn kan delta i den digitala aktiviteten utan att störa varandra.  
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8 Diskussion och analys  
Nedan följer en diskussion om de presenterade studierna utifrån vårt syfte och våra 

forskningsfrågor, samt en analys utifrån det sociokulturella perspektivet och SAMR-modellen. 

Därefter följer en metoddiskussion.  

 

8.1 Hur digitala verktyg används i förskolan för att stötta 

barnet i dess utveckling och lärande 
 

8.1.1 Pedagogens förhållningssätt till digitala verktyg 

De studier vi har presenterat trycker samtliga på pedagogens roll i användandet av digitala 

verktyg i förskolan. För att en aktivitet ska blir pedagogisk krävs det ett didaktiskt 

förhållningssätt (Åkerfeldt 2014). SAMR-modellen är ett verktyg som beskriver hur den 

digitala tekniken används i ett pedagogiskt sammanhang och vilken roll den får. Första steget 

som modellen beskriver handlar om hur det digitala verktyget kan ersätta det analoga. Detta 

beskriver bland annat Nilsen (2018) i sin forskning där spel, pussel och penna är material som 

används digitalt i förskolan. Nilsen (2018) drog också slutsatsen att när barnen ägnade sig åt 

dessa aktiviteter minskade deras verbala kommunikation, i jämförelse med när aktiviteten 

skedde analogt.  

 

Vi kan också se att i den första nivån som SAMR-modellen beskriver, Ersätta (se s. 15), så 

finns det teoretiskt sett en möjlighet att pedagogerna lämnar barnen själva i sitt utforskande. 

Detta kan medföra att barnen därför inte kan ta sig vidare och upptäcka mediets möjligheter. 

Detta skulle också kunna ses som en orsak till att barnens verbala kommunikation minskar. Det 

finns inte något konkret svar på frågan om vilken typ av digitala aktiviteter eller liknande som 

gynnar barnens utveckling och lärande. I litteraturen vi tagit del av finns det inte någon specifik 

app som kan göra aktiviteten pedagogisk. Det handlar istället om pedagogens syfte med 

aktiviteten och om hur den används. Det är uppenbart att oavsett hur eller vad pedagoger väljer 

att arbeta med digitalt så kan barnen inte lämnas ensamma i ansvaret för sitt eget lärande.  
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Flera forskare menar att digitala verktyg gör det lättare att motivera barnen till aktiviteter. Här 

ser vi en risk i att pedagoger inte har kompetens nog för att arbeta med tekniken som ett 

pedagogiskt verktyg. Eftersom att barnen är motiverade så blir syftet extra viktigt, då de digitala 

verktygen ofta fångar fler än ett barn i aktiviteter. För att anses arbeta pedagogiskt med digitala 

verktyg anser vi att aktiviteterna bör komma upp till minst nivå 2, Utveckla (se s. 15), i SAMR-

modellen, både för att det ska finnas möjlighet till ett lärande, samt för att följa läroplansmålen. 

Många förskolor är begränsade till en max två lärplattor per avdelning. Detta innebär att det 

spelar ingen roll hur många pussel som finns på lärplattan om enbart ett barn i taget kan lägga 

dem, till skillnad från den analoga aktiviteten, där fem pussel räcker till fem barn. 

 

8.1.2 Hur digitala verktyg används i förskolan  

Walldén Hillström (2014) kan i sin studie se att lärplattan spelar en viktig roll för barns 

utveckling och lärande. Hon menar att barnen genom lärplattan ges möjlighet att öva samspel, 

kommunikation och att lösa problem. Detta kan exempelvis ske i den aktivitet som Kjällander 

(2014) beskriver där barnen får arbeta med programmering och tillsammans lösa ett problem. 

Detta kopplar vi till nivå-3 i SAMR-modellen, Modifiera (se s. 15), där aktiviteten utformas på 

ett nytt sätt utifrån den digitala tekniken. Programmeringen och lärplattan står här i fokus och 

utgör grunden för aktiviteten. Samtidigt kräver de digitala aktiviteterna i grupp att barnen kan 

hantera att lära tillsammans med andra (Bergman, 2015). Om ett barn inte klarar av det kan det 

utgöra ett hinder för barnets utveckling (Bergman, 2015). Vi kopplar resonemanget till den 

proximala utvecklingszonen som är aktuellt inom det sociokulturella perspektivet (Nilholm, 

2016). Utifrån teorin om utvecklingszoner kan vi här möjligen dra slutsatsen att ett barn som 

kommit längre i sin utveckling än de andra blir hämmad i en gruppaktivitet då aktiviteten inte 

hamnar på rätt nivå för just detta barn. På samma sätt kan ett barn bli hämmat om det befinner 

sig för långt ifrån den nivå som övriga deltagare befinner sig på. Det sociokulturella 

perspektivet belyser vikten av att lära i samspel med andra, dock behöver de inblandade befinna 

sig på en liknande nivå för att kunna lära i samspel (Nilholm, 2016).   

 

Bergman (2015) kunde se att barnen ofta ägnar sig åt ett planlöst bläddrande på lärplattan samt 

att de konstant söker efter belöningar och resultat. Denna önskan om bekräftelse ser vi som en 

konsekvens av digitala verktyg och av appens utformning. Appar är idag designade för att ge 

omedelbar bekräftelse på det arbete som barnen gör, något som kan ge mer fokus på sökandet 



 23 

efter bekräftelse, än lärandet i sig. Vi anser att detta i sin tur påverkar barnens möjligheter till 

utveckling och lärande. Utifrån tanken om den proximala utvecklingszonen kan det planlösa 

bläddrande grunda sig i att barnet inte har tillräckliga färdigheter för att på egen hand hantera 

verktyget för att utveckla sitt lärande och sina kunskaper (Nilholm, 2016).  

 

8.1.3 Utveckling och lärande med digitala verktyg  

Flera forskare pekar på de positiva effekter på språkutvecklingen som de digitala verktygen kan 

ge barnen, bland annat hur barn med nationella minoritetsspråk kan kommunicera med hjälp av 

lärplattan. Utifrån SAMR-modellen kan vi koppla denna aktivitet till nivå 4, Omdefiniera (se 

s. 15), vilket innebär att barnet enbart med hjälp av lärplattan kan kommunicera på sitt 

hemspråk. Andra forskare ger exempel på aktiviteter där barn med annat modersmål i grupp 

kan lära av varandra med hjälp av digitala verktyg, exempelvis att genom en app läsa samma 

bok på flera olika språk. Denna aktivitet ser vi som nivå 3 i SAMR-modellen, Modifiera (se s. 

15), då detta även skulle kunna vara möjligt att göra analogt med rätt resurser. Det här ser vi 

som en positiv konsekvens av digitala hjälpmedel som både underlättar barns lärande och ger 

dem en digital kompetens.  

 

Åkerfeldt (2014) kunde i sin studie se hur elever som skrev texter med hjälp av datorn förlitade 

sig på datorns rättstavningsprogram samt datorns möjligheter till textredigering (Åkerfeldt, 

2014). Detta kopplar vi till nivå 4 i SAMR-modellen, Omdefiniera (se s. 15), där datorn gör det 

möjligt för eleverna att skriva och redigera texter på ett effektivt sätt och som inte är möjligt att 

göra utan den digitala tekniken. Vilket gör det möjligt för flera elever att kunna skriva 

texter.  Den digitala tekniken minimerar hinder som annars uppstår och kanske till och med gör 

det omöjligt för elever att skriva. Vi kan se att datorn eller lärplattan i detta sammanhang kan 

hjälpa och stimulera läs- och skrivutvecklingen för förskolans barn. Vi tänker att motoriken kan 

utgöra ett hinder i barns läs- och skrivutveckling, men med hjälp av den digitala tekniken 

försvinner hindret i aktiviteten. Datorn kan samtidigt bidra till att eleverna inte lär sig skriva för 

hand vilket kan skapa ett oönskat beroende av den digitala tekniken. Samtidigt behöver vi följa 

med i den samhällsutveckling som sker nu, vilket innebär att vi behöver kunna hantera den 

digitala tekniken i vardagen.  
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8.2 Digitala verktygs positiva och negativa konsekvenser för 

barns utveckling och lärande 
 

8.2.1 Forskningen om digitala verktyg  

Forskningen visar att barn har en begränsad tillgång till den digitala tekniken i förskolan, vilket 

forskarna menar hämmar barnen i deras möjligheter att utveckla digital kompetens. Begränsad 

tillgång till digital teknik och pedagogernas osäkerhet gör att det finns en risk för att förskolor 

inte följer läroplanen. Det förs det ständigt en debatt om digitala mediers vara eller icke vara i 

förskolan. Samtidigt som förskolans nya läroplan poängterar att barnen ska ges möjlighet att 

utveckla en digital kompetens (Skolverket, 2018). Läroplanen beskriver inte hur detta arbete 

ska gå till och det finns heller inga krav på att barnen ska sitta framför en skärm, något som 

debatten ofta handlar om. Efter att ha tagit del av litteratur inom området anser vi att 

pedagogerna har för lite kunskap om hur de ska arbeta för att barnen ska utveckla en digital 

kompetens, detta gör det svårt för pedagogerna att förhålla sig till läroplanens skrivningar.  

 

Walldén Hillström (2014) pekar på att pedagogerna som hon studerat ser de digitala verktygen 

som viktiga för barns utveckling och lärande. De ses som ett sätt att arbeta för en likvärdig och 

demokratisk förskola samt som betydelsefulla för samhällsutvecklingen. Barnen i hennes studie 

har inte tillgång till de digitala verktygen i så stor utsträckning, trots att de värderas högt av 

pedagogerna (Walldén Hillström, 2014). Detta kan bero på en rad olika orsaker, men detta 

faktum kan betyda att pedagogerna inte arbetar i linje med läroplansmålet om att ge barn 

möjlighet att utveckla en digital kompetens. Tillgång till digitala verktyg anser vi är 

grundförutsättningen för att uppfylla läroplanens mål.  

 

Holmberg och Lagergren (2019) diskuterar vilken betydelse det har att pedagoger besitter en 

viss digital kompetens, för att kunna arbeta med dessa verktyg i förskolan. Detta tänker vi kan 

vara en av orsakerna till att pedagogerna i Walldén Hillströms (2014) studie värderar arbetet 

högt samtidigt som de inte tillämpar det i praktiken. Det finns i dagsläget lite forskning om hur 

barn påverkas av digitala medier, samtidigt som det pågår en ständig samhällsdiskussion om 

barns skärmtid. Samhällsdebatten som förs grundar sig ofta i WHO:s rekommendationer som 

hävdar att barnen går miste om fysisk aktivitet när de spenderar alltmer tid framför skärmar 

(Rikshandboken – Barnhälsovård, u.d. 2019). Vi anser att ett medvetet förhållningssätt kring 
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denna risk innebär att de ena inte behöver utesluta det andra. Att arbeta med digitala verktyg i 

förskolan innebär inte att barnen behöver sitta stilla framför en skärm. Fysisk aktivitet innefattar 

en stor del av barnens dag på förskolan, vilket även kan inkluderas i arbetet med digitala 

verktyg.  

 

I förskolan handlar det inte så mycket om skärmtid, som att följa läroplanen och arbeta för att 

ge barnen en digital kompetens. Pedagogernas syfte med detta arbete handlar om att ge barnen 

tillräckliga färdigheter för att kunna hantera den digitala teknik som samhället idag kräver. Vi 

menar att skärmtid innefattar ett tidsfördriv som kan innebära att barnen lär och utvecklas, men 

det är inte det huvudsakliga syftet. Detta kan kopplas till nivå 1 i SAMR-modellen, ersätta (se 

s. 15), där vissa aktiviteter direkt kan ersätta analoga artefakter med digitala. Exempel på dessa 

aktiviteter skulle kunna vara att rita eller lägga pussel. Ytterligare en av orsakerna till 

pedagogernas agerande i Walldén Hillströms (2014) studie kan handla om resurser. Trots att de 

flesta förskolor idag har någon form av tillgång till digitala verktyg, så saknas ändå en rejäl 

satsning inom detta område på många förskolor, för att kunna erbjuda alla en likvärdig 

utbildning. Den litteratur som vi tagit del av pekar på att det kan handla om hinder både gällande 

hårdvara och mjukvara, alltså verktyget i sig och dess funktioner i form av program och appar. 

Detta medför självklart konsekvenser för pedagogernas möjligheter att arbeta med digitala 

verktyg för att främja barnens digitala kompetens.  

 

8.2.2 Positiva och negativa konsekvenser av digitala verktyg  

Åkerfeldt (2014) diskuterar appars design och menar att alla appar inte är skapade för att 

stimulera barns lärande. Vi kan utifrån aktuell forskning se att det finns bättre och sämre appar 

lämpade för förskolans utbildning. Åkerfeldt (2014) beskriver också att apparnas utformning 

ofta saknar utrymme för reflektion och eftertanke. Det sociokulturella perspektivet ser barn som 

sociala varelser som utvecklas i interaktion med sin omvärld och där samspel och 

kommunikation ses som grunden för lärande. Barn är beroende av sina tidigare erfarenheter 

och kunskaper i interaktion med sin omgivning (Nilholm, 2016). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet ses därför diskussion och reflektion tillsammans med andra människor som 

avgörande för att det ska kunna ske ett lärande. Detta är något som direkt påverkar barnets 

förmåga att utvecklas och det krävs därför en närvarande och stöttande pedagog som kan 

vägleda barnen. Det beskrivs av flera forskare hur pedagogerna ger barn i behov av stöd, 
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individuella lösningar i arbetet med digitala verktyg. Bland annat menar de att lärplattan kan 

fungera som motivation för de barn som behöver det för sitt lärande. Denna aktivitet kopplar vi 

samman med nivå 2 i SAMR-modellen, Utveckla (se s. 15), där den digitala tekniken förstärker 

och utvecklar aktiviteten. I detta fall skulle det kunna vara att verktyget lockar och motiverar 

barnet. Samtidigt ser vi en svårighet i att som pedagog ha möjlighet ge barnen enskild 

undervisning, trots att barn i behov av extra stöd kan vara i stort behov av en stöttande pedagog. 

Idag har förskolor med stora barngrupper allt för ofta personalbrist. Vi kan här se faran i att 

pedagoger förlitar sig alltför mycket på tekniken och apparnas design och bortser från vikten 

av sin egen roll. Vår slutsats av detta är att även en bra designad app inte kan ta ifrån 

pedagogernas deras didaktiska ansvar. 

 

Flera av de forskare vi tidigare presenterat pekar på den digitala pedagogiska dokumentationens 

fördelar där de belyser barnens delaktighet samt lärplattans tillgänglighet och effektivitet. Vi 

kan se att den pedagogiska dokumentationen sker på nivå 3 och 4 i SAMR-modellen, Modifiera 

– omdefiniera (se s. 15), beroende på hur du som pedagog väljer att göra dokumentationen. Vi 

kan exempelvis inte fotografera utan hjälp av tekniken och därför hamnar en sådan aktivitet på 

nivå 4. Dock finns det många sätt att göra pedagogiska dokumentationer och dessa aktiviteter 

sker ofta på nivå 3 i SAMR-modellen. Exempelvis kan pedagoger tillsammans med barnen rita, 

skriva och berätta om något de tillsammans upplevt på en smartboard (interaktiv skrivtavla). 

Holmberg och Lagergren (2019) beskriver hur den digitala pedagogiska dokumentationen 

enkelt kan anpassas utifrån barnens nivå på ett mer effektivt sätt som inte är möjligt analogt. 

Detta är något som det sociokulturella perspektivet belyser, där pedagogen har möjlighet att 

anpassa aktivitetens nivå utifrån barnets proximala utvecklingszon (Nilholm, 2016).  

 

8.3 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie då det var viktigt för oss att ha en forskningsbaserad bild av 

området barn och digitala verktyg och för att inte ta ställning i frågan innan vi tagit del av 

litteratur och aktuell debatt. Med tanke på den debatt som råder ansåg vi att intervjuer möjligen 

inte skulle ge en tillförlitlig bild av problemområdet. Verksamma pedagoger måste i sin 

profession förhålla sig till läroplanen och kanske inte alltid är helt sanningsenliga i sitt 

berättande om hur digitala verktyg hanteras på förskolorna. Innehållsanalysen gav oss bra 

verktyg för att metodiskt sortera och analysera det som var relevant i vår studie. Färgkodningen 

som vi använde oss av var ett bra hjälpmedel som säkerställde att ingenting uteslöts och att 
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resultat vi presenterade var relevant för våra forskningsfrågor. Den gjorde det också möjligt att 

på ett objektivt sätt beskriva litteraturen vi tagit del av. Den farhåga vi upplevde till en början 

handlade om att litteraturen inte skulle kunna besvara våra forskningsfrågor, men efter att tagit 

del av litteraturen insåg vi att denna oro inte var befogad. Som teoretisk utgångspunkt valde vi 

att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet samt SAMR-modellen. Det sociokulturella 

perspektivet har gett oss ett bra verktyg för att diskutera hur vi kan se på digitala verktyg i 

förskolan och hur det påverkar barnens lärande. SAMR-modellen gav oss även ett stöd för att 

diskutera de digitala aktiviteter vi presenterat. Här kunde vi på ett enkelt sätt, snabbt koppla 

samman aktiviteterna med respektive nivå då modellen direkt bygger på digitala aktiviteter. 

Samtidigt upplevde vi modellen något snäv i sin utformning och ibland svår att föra en fruktbar 

diskussion kring. Vidare valde vi att väva samman diskussionen med analysen för att inte 

upprepa oss och för att skapa en intressant text.  

 

8.4 Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka hur digital teknik kan användas som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolans utbildning, samt hur dessa påverkar barns utveckling och lärande.  

 

Vårt resultat synliggör hur de digitala verktygen kan främja barns utveckling och lärande om 

aktiviteten sker med närvarande och kompetenta pedagoger. Resultatet visar samtidigt vikten 

av att pedagogen har ett syfte med aktiviteten för att den ska ge barnen möjligheter till att lära. 

Vi ser även ett samband mellan appars design och de hinder som verktygen utgör för barns 

utveckling. Vår slutsats av detta är att även en bra designad app inte kan ta ifrån pedagogernas 

deras didaktiska ansvar. Resultatet visar samtidigt att pedagogernas egna kunskaper och 

erfarenheter av digitala verktyg påverkar i vilken utsträckning barnen ges möjlighet att utveckla 

en digital kompetens. Att pedagogernas kompetenser påverkar arbetet med digitala verktyg, är 

något som vi tidigare erfarit, vilket litteraturen bekräftar. Samtidigt menar majoriteten av de 

förskollärare som beskrivs i studierna, att digitaliseringen handlar om demokrati och 

likvärdighet. Slutsatsen vi drar av detta är att den bristande kunskap som finns bland verksamma 

pedagoger i förskolan gör att förskolorna inte är likvärdiga. Om barnen ska få en digital 

kompetens behöver förskolan pedagoger som både har en egen digital kompetens, samt kan 

tillämpa den i ett pedagogiskt sammanhang.  
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Den samhällsdebatt som förs idag har legat till grund för studien och var en stor anledning till 

att vi ville skriva om detta. Vår bild av samhällsdebatten är en diskussion där definitionen av 

skärmtid och dess konsekvenser skapar en osäkerhet kring digitala verktyg i förskolan. Vår 

slutsats är att i förskolan handlar det inte om skärmtid, utan om att följa läroplanen och arbeta 

för att ge barnen en digital kompetens. Vi menar att skärmtid innefattar ett tidsfördriv som kan 

innebära att barnen lär och utvecklas, men det är inte det huvudsakliga syftet. 

 

Detta arbete har bidragit till att vi har fått en större förståelse för hur vi kan arbeta med digitala 

verktyg i förskolan. Det har också gett oss en ökad förståelse och bidragit med ett 

förhållningssätt till digitala verktyg. Vi hoppas att vår studie kan ge nya sätt att se på digital 

kompetens i förskolan och ett bidrag till diskussion.  

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån den studie vi gjort ser vi att det vore intressant att fortsätta forska inom detta område. 

Att vidareutveckla detta arbete skulle kunna ske genom att intervjua verksamma pedagoger 

inom förskolan som arbetar specifikt med digitala verktyg. Det skulle kunna ge en tydligare 

bild av hur vi kan arbeta med de digitala verktygen på ett konkret sätt. Ett sådant arbete skulle 

kunna fortbilda andra pedagoger i förskolan för att öka kunskapen kring arbetet med digital 

kompetens.  

Vidare anser vi att det behövs forskning om hur barn påverkas av digitala verktyg för att 

pedagoger i förskolan ska få en tryggare grund att arbeta utifrån. Vi upplever att den 

samhällsdebatt som pågår just nu skapar en osäkerhet och det finns idag ingen forskning eller 

konkreta svar som belyser detta.  
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