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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka hur pedagoger, barn och vårdnadshavare ställer sig till 

användandet av IKT på tre förskolor, samt hur förskolans styrdokument ställer sig till IKT. 

Denna studie är en intervjustudie. Vi samlade in studiens data genom 22 semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer, åtta intervjuer med pedagoger, åtta intervjuer med barn och sex intervjuer 

med vårdnadshavare. Den insamlade datan har sedan tematiskt analyserats och presenterats 

utefter studiens forskningsfrågor samt analyserats och diskuterats utefter ett sociokulturellt 

forskningsperspektiv. Resultaten som framkom i studien var att i överlag så är pedagoger 

positivt inställda, med vissa invändningar om att det ska finnas tidsbegränsningar samt att det 

ska balanseras med andra aktiviteter i förskolan. Barnen tyckte att användandet av IKT var 

roligt, främst när det gäller spel, men de hade även en förståelse kring att det gick att lära sig 

saker med hjälp av IKT. Vårdnadshavarna uttryckte att IKT används hemma på olika sätt och 

de var positiva till IKT så länge det fanns ett syfte med användandet. Gällande digital 

kompetens så ansåg vårdnadshavarna att det är viktigt men att det inte fick bli för mycket fokus 

på att barnen skulle utveckla detta. 
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1. Inledning. 

Vi som genomfört denna studie är två blivande förskollärare och vi har under vår utbildning 

funnit att vi delar ett intresse för IKT och den potential som användande av IKT inom förskolan 

kan ha. Potential som vi känner att IKT kan ha i förskolans verksamhet är bland annat, 

möjligheterna som det ger att fånga barnens intressen på ett lekfullt sätt. Enligt erfarenheten 

som vi har så tycker barnen det är roligt att leka med lärplattor på olika sätt. Denna lekfullhet 

går att fånga upp och då använda sig av genom olika pedagogiska applikationer och spel. 

Samtidigt så inser vi att det kräver aktiva och involverade pedagoger som är med barnen i 

utforskandet, men detta är något vi anser är en positiv utmaning. Vi anser även att IKT kan 

främja lärandet av andra ämnen då det, enligt oss finns en positiv potential angående 

användningen av IKT för att stimulera lärande av andra kunskaper. Exempelvis anser vi att 

barnen kan få öva på socialt samspel då de behöver turas om vid användandet av lärplattor. 

Barnen kan också via IKT lära sig hur de kan söka fram information om olika saker vilket vi 

anser är fördelaktigt i dagens samhälle. Vi har båda under våra olika VFU’er 

(verksamhetsförlagd utbildning) kommit i kontakt med IKT i förskolan på olika sätt, därför har 

vi redan från första tiden på utbildningen intresserat oss för likheter och skillnader gällande 

användandet och inställningarna till IKT. Vi har bland annat sett pedagoger som haft en fientlig 

inställning mot IKT, samtidigt som vi sett pedagoger som haft en väldigt positiv inställning mot 

IKT. Vi har även under dessa VFU’er utfört ett flertal aktiviteter med stort fokus på att använda 

IKT och digitala verktyg, dels för att låta barnen pröva på, men även för att vi själva skulle få 

experimentera med olika sätt att använda IKT på. Eftersom vi har detta stora intresse för digitala 

verktyg och IKT känner vi oss väldigt nyfikna på hur förskolan i framtiden kommer utvecklas 

inom dessa områden.  

Eftersom det speciellt i den kommande läroplanen läggs en större tyngd bakom användandet av 

digitala verktyg och IKT i förskolan, vill vi även stämma av hur de olika pedagogerna på ett 

par förskolor ställer sig till användandet av digitala verktyg och IKT i deras verksamheter. IKT 

är även ett väldigt aktuellt ämne att diskutera om och det finns de som är mer positivt inställda, 

samt de som är mer negativt inställda inom diskussionerna, somliga tycker att IKT är väldigt 

bra och användbart och somliga tycker att IKT bara gör barnen stillasittande. Forskning 

diskuterar även IKT och Patrik Hernwall universitetslektor vid Stockholms universitet, tar upp 

i en artikel som vi beskriver mer ingående i forskningsdelen av vår rapport, att delade attityder 

kring IKT kan bygga på två olika normer, en som ser barn som kompetenta och IKT som något 

positivt, samt en som ser barn som objekt som kräver skydd av de vuxna och IKT som något 

farligt (Hernwall, 2016, s. 8-9). Något som vi är medvetna om gällande Hernwalls forskning är 

att forskaren inte är objektiv i frågan, men detta mer positiva förhållningssätt är något vi delar, 

även om vi inser att det även finns saker kring IKT som går att problematisera. McGlynn-

Stewart som är professor inom pedagogik och barns tidiga lärande i Kanada, tillsammans med 

andra forskare, har skrivit en artikel som vi utvecklar under forskningsdelen. I artikeln skriver 

författarna om teknologi kopplat till literacy färdigheter. Där menar forskarna att det sociala 

samspelet kring det digitala främjar lärandet av literacy (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 3). Vi 

är även intresserade av att höra vad vårdnadshavare och barn har att säga angående att det blir 

mer digitala verktyg i förskolan. Ytterligare en faktor som gör oss intresserade av ämnet är 

samhällets ständiga förändring gällande informationsteknologi. 
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2. Bakgrund. 

Vi inleder här genom att benämna och förklara centrala begrepp i studien. Dessa begrepp är: 

Digitalisering, IKT, digital kompetens, digitala verktyg, multimedia samt literacy. 

 

Digitalisering: Nationalencyklopedin förklarar begreppet som att det innefattar dagens 

samhälle som är i en ständig teknologisk utveckling och att det har blivit ett mer digitalt 

informationssamhälle än vad det har varit tidigare (Nationalencyklopedin, 02/11 2018). 

Digitaliseringskommissionen beskriver i en utredning digitalisering där de beskriver ett 

samhällsfenomen där digital kommunikation och interaktion har blivit en självklarhet för 

individen i olika sammanhang, samt att digitaliseringen har blivit en så självklar del av livet att 

det blivit svårare att skilja mellan det som inte är digitalt från det som är digitalt 

(Digitaliseringskommissionen, 2015, 15/10 2018, s. 15).  

 

IKT: IKT, som är den svenska översättningen av ICT, definieras av Nationalencyklopedin som 

Informations- och kommunikationsteknologi (Nationalencyklopedin, 02/11 2018).  

 

IT: Informationsteknik, går tätt ihop med IKT och är enligt Nationalencyklopedin de tekniska 

förutsättningarna som har skapats genom framsteg i datateknik och telekommunikation. 

(Nationalencyklopedin, 21/11 2018). 

 

Digital kompetens: På Skolverkets hemsida går det att läsa om digital kompetens, där beskrivs 

det innefatta en individs kompetens att hantera och förstå digitala medier och verktyg. Det 

innefattar även individens problemlösning samt förhållningssätt kring det digitala och förståelse 

för digitaliseringens påverkan på individen och samhället (Skolverket, 02/11 2018). När 

Digitaliseringskommissionen benämner även vad digital kompetens innefattar då de skriver att 

digital kompetens handlar om individens kunskap om olika digitala verktyg. Det innefattar även 

kunskaper om digitala tjänster samt hur en individs förståelse för hur den ständiga utvecklingen 

av det digitala påverkar omgivningen och individens eget liv. Riksdagen skriver även om digital 

kompetens i en rapport där de beskriver digital kompetens som en nyckelkompetens i dagens 

samhälle. Vidare hävdar de att nyckelkompetenserna vävs ihop och lägger tillsammans en 

viktig grund för lärande (Digitaliseringskommissionen, 2015,15/10 2018, s.16; RFR 

Utbildningsutskottet, 2016, 15/10 2018, s. 12). 

 

Digitala verktyg: Detta är ett begrepp som omfattar de teknologiska redskap som används inom 

det pedagogiska IKT-arbetet. I forskning talar många olika forskare om digitala verktyg, en av 

dem är bland annat Davoud Masoumi som är en universitetslektor på högskolan i Gävle. 

Masoumi har skrivit en artikel, som vi går vidare in på under forskningsdelen av studien, där 

han skriver att digitala verktyg exempelvis kan handla om lärplattor, datorer och interaktiva 

whiteboards, alltså verktyg som är digitala (Masoumi, 2015, s. 6). Begreppet kan således handla 

om hårdvara, det vill säga till exempel en dator eller lärplatta, men det kan också handla om 

mjukvara, det vill säga programmen som används på datorn eller lärplattan. När begreppet 

framkommer i denna uppsats så gäller båda alternativen om inget annat klargörs.  
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Multimedia: Detta begrepp innefattar enligt Nationalencyklopedin det som kan användas utav 

de digitala redskapen, det handlar om ett sammankopplat användande av mediaformat som text, 

bild, video och ljud (Nationalencyklopedin, 02/11 2018). 

 

Literacy: Literacy, eller litteracitet som är den svenska översättningen, definieras av 

Nationalencyklopedin som utvecklande och lärande av språk- och skrivkunnighet i sociala 

sammanhang, vilket inkluderar exempelvis allt från berättande till läsning och skrivande samt 

symboler och bilder (Nationalencyklopedin, 02/11 2018). Forskning kopplar IKT till literacy 

och litteracitet bland annat i en artikel som McGlynn-Stewart med flera författare skrivit, vilken 

vi utvecklar mer i forskningsdelen av studien. Där skriver författarna att socialt samspel kring 

teknologi kan ge goda möjligheter till utvecklande av både kommunikativa samt 

literacyfärdigheter (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 3). 

2.1. Läroplanen för förskolan. 

För denna studie finns det två varianter av läroplanen för förskolan som är relevanta. Den 

nuvarande läroplanen som reviderades 2016 samt den kommande läroplanen som reviderades 

2018 men börjar gälla under året 2019. Vi kommer under detta stycke först förklara vad det står 

i den nuvarande läroplanen om IKT sedan även beskriva hur den kommande läroplanen nämner 

IKT. Avslutningsvis i detta stycke kommer vi göra en jämförelse mellan dem. 

2.2. Den nuvarande läroplanen reviderad 2016. 

Förskolan har olika styrdokument som grund för sin verksamhet. Läroplan för förskolan är en 

av dem. I den står det inte väldigt mycket om specifikt IKT i förskolan men vissa saker går att 

urskilja, bland annat så benämns IKT med termer som multimedia, informationsteknik och 

teknik. Det skrivs även i läroplanen då IKT benämns som en uttrycksform vilken kan användas 

i olika skapandeprocesser. IKT benämns även när det i läroplanen skrivs om samhället idag, då 

det i den skrivs att samt det i samhället är ett ständigt informationsflöde, med snabb 

förändringstakt och att barnen ska få verktygen som behövs i detta samhälle (Lpfö98, 2016, s. 

6-7 & 10-11).  

I detta går det alltså att utläsa att läroplanen trycker på att IKT handlar om teknik av olika slag 

samt att förskolan måste ge barnen de kunskaperna som behövs för att vara uppdaterade 

gällande samhällets ständiga förändring inom teknologi.  

Det nämns även i Läroplan för förskolan att förskollärarna och arbetslaget i sin helhet ska 

ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i intresset och förståelsen för teknik. Vidare 

skrivs det i läroplanen om att det är barnen i främsta hand som ska få verktygen gällande IKT 

så att de inte halkar efter i samhällets utveckling (Lpfö98, 2016, s. 6-7 & 10-11). 

Förskollärarna och arbetslaget har enligt stycket ovan ett ansvar för att låta barnen få de 

verktygen som krävs gällande IKT samt att ge barnen möjligheterna att intressera sig för IKT 

och skapa en förståelse för IKT.  

 

Gällande när IKT ska användas och hur, så står det i Läroplan för förskolan att multimedia och 

informationsteknik ska användas i olika skapande processer samt i verksamheten. Barnen ska 

även få möjlighet att träna på att förstå och se den teknik de har kring sig i vardagen. Vidare så 
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nämns det också i läroplanen att teknik kan användas som en uttrycksform för att främja 

utveckling och lärande hos barnen (Lpfö98, 2016, s. 6-7 & 10-11). Av detta går det alltså att se 

att IKT användningen ska genomsyra förskolans verksamhet och de olika skapande processerna 

som sker i förskolan. Det går även att tolka att IKT kan vara en uttrycksform i förskolan och att 

barnen även ska få möjlighet att utforska tekniken de har kring sig i sin vardag. Allt för att 

främja lärande och utveckling. 

2.3. Den kommande läroplanen reviderad 2018. 

I den kommande Läroplan för förskolan reviderad 2018 benämns IKT på flertalet ställen. 

Kommunikation och skapande har i den kommande läroplanen fått en egen rubrik där det står 

om digital kompetens och att det är något som barnen ska utbildas i, så att de får en fördjupad 

kunskap och insikt i digitaliseringens påverkan på deras liv. Det står även att barnen ska 

utveckla ett förhållningssätt som är både ansvarsfullt och kritiskt mot digitala verktyg (Lpfö98, 

2018, s. 9). Av detta går det att utläsa att IKT benämns tydligare i den kommande läroplanen. 

Vidare så benämns begrepp som digital kompetens och digitalisering även i den kommande 

läroplanen.  

IKT benämns även i den kommande Läroplan för förskolan genom samhällets ständiga 

förändring samt att barnen lever i detta informationssamhälle (Lpfö98, 2018, s. 8). Denna 

beskrivning av det svenska samhället står även att finna i den nuvarande läroplanen, vilket även 

det ger tyngd åt läroplanernas liknande beskrivning av samhället vi lever i. 

I den kommande Läroplan för förskolan så har IKT även blivit tydligare då det står utskrivet i 

strävansmålen att barnen ska få utveckla intresse för bland annat texter i olika medier och ett 

av medierna som lyfts är digitala medier (Lpfö98, 2018, s. 14). Här går det att utläsa att IKT 

har fått en större roll då det i den kommande läroplanen står mer tydligt utskrivet i 

strävansmålen.  

Den kommande Läroplan för förskolan benämner även IKT när det gäller både arbetslagets och 

rektorns ansvar. Det står i den att arbetslaget exempelvis ska skapa förutsättningar för barnen 

att utveckla sin kommunikation gällande både med och utan digitala verktyg. Vidare står det 

att rektorn på en förskola ska ansvara för att miljön ska vara tillgänglig och god samt det ska 

finnas lärverktyg däribland digitala (Lpfö98, 2018, s.15 & 19). I detta går det att se väldigt 

tydligt att både arbetslaget men även rektorn på en förskola har ansvar gällande att IKT ska 

användas eller finnas tillgängligt i förskolans verksamhet.  

2.4. Jämförelse av läroplanen (2016) och läroplanen (2018) gällande IKT. 

Nedan så kommer vi att göra en jämförande beskrivning av skillnaden mellan den nuvarande 

gällande läroplanen som reviderades 2016 och den läroplanen som börjar gälla den 1 juli 2019 

och som har reviderats under 2018. Så när det skrivs om den nuvarande läroplanen handlar det 

om den som reviderades 2016 och när det skrivs om den kommande läroplanen så handlar det 

därmed om den som reviderades 2018. 

 

Från bara medier till även digitala medier 

I den kommande läroplanen så har förskolans arbete med IKT i olika former utvecklats och 

blivit mycket mer omfattande jämfört med tidigare. IKT som begrepp har även fått lite mer vikt 
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och blivit satt på samma nivå med andra läroplansmål jämfört med att det tidigare har skiljts åt 

en del. Den kommande läroplanen tillåter nämligen att personalen på förskolan kan tolka den 

på ett sätt där till exempel de estetiska ämnena kan gå hand i hand med digital teknik jämfört 

med den nuvarande, där läroplanen som tidigare skrivet är lite mer åtskiljande. Bland annat så 

har målet att barn ska utveckla intresse för bilder och texter i olika medier utvecklats i den 

kommande läroplanen att även inkludera digitala medier (Lpfö98, 2018, s. 14). 

 

Digital kompetens och källkritik 

Den kommande läroplanen bygger även vidare på det som skrivs om i den nuvarande läroplanen 

om att ett barns förskoleundervisning bör ge barnet den digitala kompetens som krävs för att 

leva i det alltmer digitaliserade samhället. Det skrivs att barnen måste få en insikt om hur de 

ska behandla digital teknik ur ett mer källkritiskt perspektiv och värna om den privata 

informationen de i framtiden vill delge (Lpfö98, 2018, s. 9). Att tänka källkritiskt kring 

användandet av digital teknik är något som inte nämns i den nuvarande läroplanen, vilket visar 

på en förändring kring tänkandet angående digital teknik. 

 

Pedagogernas ansvarar 

Det läggs i den kommande läroplanen även ett mycket större ansvar på pedagogerna i förskolan, 

då de ska ansvara för att barnen utvecklar sin kunskap och kompetens om digitala verktyg. 

Detta ansvar blir speciellt märkbart då den lyfter fram hur förskolläraren och arbetslaget ska 

arbeta för att barnen ska få utforska och lära sig genom att använda de digitala verktygen och 

att arbetslaget gemensamt ska få in digitala verktyg i andra ämnen i undervisningen (Lpfö98, 

2018, s. 9 & 14). Denna förändring i pedagogernas ansvar för barnens digitala lärande är något 

som förändrats under en längre tid. Detta skriver även Sundqvist och Nilsson om i sin forskning, 

vilken vi utvecklar i forskningsdelen av studien. Där skriver forskarna om att läroplanen har 

förändrats sedan 2010. Då det blivit viktigare att barnen ska få fördjupa sitt lärande inom bland 

annat teknologi. De skriver även att pedagogerna måste ha kompetens om teknologi för att lära 

ut detta till barnen (Sundkvist & Nilsson, 2016, s. 30). Att det i den kommande läroplanen står 

att barnen ska få använda medier som är digitala jämföra med den nuvarande läroplanen där det 

står att multimedia och informationsteknik kan användas i verksamheten på olika sätt är en 

tydlig förändring (Lpfö98, 2016, s. 7).  

 

Förskolechefens ansvar 

Ytterligare en intressant förändring mellan de två läroplanerna är att i den kommande 

läroplanen så får även förskolechefen/rektorn ett nytt ansvar. Det skrivs nämligen i den 

kommande läroplanen att förskolechefen/rektorn nu även har ansvar för att verksamheten ska 

utformas på ett sådant sätt att digitala verktyg finns tillgängliga för barnen att använda till att 

utveckla sig själva med hjälp av verktygen (Lpfö98, 2018, s. 19). Detta är en utveckling från 

den nuvarande läroplanen då den inte specifikt nämner att det ska finnas möjligheter för barnen 

att använda och utforska digitala verktyg på förskolan (Lpfö98, 2016, s. 16).  

 

Jämförelsevis mellan den nuvarande läroplanen (2016) och den kommande läroplanen (2018) 

så blir det synligt att bara under den korta tiden mellan de två revideringarna så har de digitala 

begreppen ökat. Begrepp som digitalisering och digital kompetens står med i den kommande 
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läroplanen men inte i den nuvarande. Även den kommande läroplanens krav på användning av 

digitala verktyg har blivit större.  

2.5. Övriga styrdokument. 

I detta stycke kommer vi belysa hur Skollagen (2010:800) samt Skolverkets allmänna råd för 

måluppfyllelse för förskolan benämner IKT. 

 

I Skollagen så nämns det väldigt kort om IKT, digitalisering eller digitala verktyg inom 

förskolan att verksamheten ska utgå från ett arbetssätt som gynnar barnets utveckling och 

lärande i en helhet. Vi anser att detta går att koppla till att det även ska gälla användandet av 

digitala verktyg, men utöver det så framkommer det ytterst lite som kan kopplas till IKT i 

Skollagen (SFS 2010:800, 20/11 2018). Även i Skolverkets måluppfyllelse i förskolan så finns 

det inte mycket som går att koppla till IKT, digitalisering eller digitala verktyg. Det nämns dock 

att huvudmannen samt förskolechefen har ett ansvar för att se till att personalen ska ges 

möjligheter till kompetensutveckling inom alla de områden som är aktuella för förskolans 

utbildning och mål (Skolverket, 2017, s.13, 15/10 2018). Då IKT är ett område inom förskolan 

som har en snabb förändringstakt så sätter det stora krav på personalens kompetensutveckling 

och att personalen är uppdaterad inom de olika digitala verktygen som kan komma att användas 

inom verksamheten. 

 

Som tidigare nämnts beskriver Läroplanen IKT exempelvis genom att benämna samhället som 

ständigt förändras i snabb takt (Lpfö98, 2016, s. 6). I måluppfyllelse i förskolan skrivs det som 

sagt inte mycket om IKT men där texten nämner kompetensutveckling (Skolverket, 2017, s.13, 

15/10 2018), så går detta att applicera på IKT då det är ett kunskapsområde pedagogerna kan 

behöva utveckla sina kunskaper om. En forskare som benämner detta är Hernwall. Som skriver 

i sin artikel, vilken vi utvecklar under forskningsdelen av studien, att det krävs en viss digital 

kompetens av pedagogerna om de ska kunna arbeta med digitala verktyg på ett givande sätt 

(Hernwall, 2016, s. 19). Denna kompetensutveckling blir därför viktig för pedagoger att ha i 

det informationssamhälle som läroplanen beskriver. 

2.6. Röster från samhällsdebatten om IKT. 

I detta stycke kommer vi lyfta olika röster från debatten gällande IKT och förskolan. Till 

skillnad mot vår forskningsdel kommer vi här inte ta upp artiklar som är peer-reviewed. Vi har 

valt att göra detta då vi anser att det är relevant att lyfta samhällsdebatten kring användandet av 

IKT i förskolan. Det finns många olika åsikter om IKT kopplat till förskolan, men vi har här 

valt ut några för att visa på exempel ur denna debatt. Vi kommer ta upp tre webbartiklar. En 

som uttrycker negativa åsikter kring IKT kopplat till förskolan samt en artikel som belyser både 

kritik och potential med IKT i förskolan. Slutligen kommer vi avsluta med att lyfta en artikel 

som uttrycker positiva åsikter kring IKT i förskolan.  

 

Debatten om IKT i förskolan pågår även mellan pedagoger på olika pedagogiska forum, dels i 

tidskrifter men även på internetforum. I en webbartikel vid namn “Kritik mot IT-strategier i 

förskolan”, skriven av Elisabeth R Brising, så argumenterar Mats Olsson, en 
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förskollärarutbildare samt IKT-fortbildare vid Malmö högskola, om att dessa nya 

läroplansbestämmelser är lite för “luddiga och måste diskuteras”, samt att det inte finns adekvat 

med forskningsstöd bakom dessa nya bestämmelser. Mats Olsson nämner även vidare att 

lärplattor kan leda till ett sätt att bedöma barnen på via redan färdiga lärplattformar som 

kommunen bidrar med, och att detta kan leda till en avprofessionalisering av förskolläraryrket. 

Detta då den pedagogiska friheten att välja vilka verktyg vi vill använda oss utav i 

undervisningen kan försvinna och att detta istället kan leda till att pedagogerna ger lärplattan 

till barnen utan att själva vara närvarande medforskare (Brising, Elisabeth R, 2016, 15/10 2018). 

Mats Olsson får även visst gehör utav Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. I en webbartikel som heter 

“Brist på forskning om IT” skriven av Elisabeth R Brising, skriver författaren om Susanne 

Kjällander forskning. Kjällander menar att det behövs en diskussion kring ämnet som är mer 

nyanserad gällande digitalisering och användandet av digitala verktyg i förskolan, då det är lätt 

att pedagoger annars bara ser det från en synvinkel. Hon tar även upp att det blir ett extra ansvar 

för cheferna att hålla sig själva på en neutral mark, då det lätt kan bli att IKT kan ta pengar och 

tid. Trots detta så ser hon även bra saker med IKT och hur det kan användas i förskolan för att 

bland annat gynna flerspråkighet, men även användas för att gynna annat lärande (Brising, 

Elisabeth R, 2016, 15/10 2018). Vi instämmer med författaren ovan i att IKT är något som kan 

användas för att gynna flertalet ämnen så länge det används på ett pedagogiskt sätt, alltså inte 

som barnpassning utan med en pedagogisk tanke. 

Detta synsätt skriver även Susanne Kjällander vidare om i webbartikeln “Plattorna är inga 

monster” där författaren skriver att IKT i form av lärplattor är något bra om de används med ett 

syfte likaväl att lärplattorna kan vara något som inte bidrar om det används utan ett syfte. 

Författaren framhäver dock att hon tror att lärplattor är något som kan bidra med mycket i 

verksamheten. Vidare skriver författaren att det även handlar om demokrati då alla barnen ska 

erbjudas en likvärdig och bra digital miljö på förskolan (Kjällander, Susanne, 2016, 16/11 

2018).  

 

Hur används IKT i förskolan? Hur väl stämmer detta användande överens med hur de olika 

styrdokumenten säger att det ska användas? Hur ser pedagogernas attityd ut kring IKT ut i 

förskolan? Vad uttrycker barnen och vårdnadshavarna för åsikter gällande IKT i förskolan? Det 

är vad vi i denna studie ska undersöka.  
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3. Syfte. 

Syftet med denna undersökning är att se hur pedagogers, barns och vårdnadshavares inställning 

till och användandet av IKT på tre förskolor, två i stadsmiljö samt en på landsbygden, påverkar 

verksamheten, samt hur inställningarna förhåller sig till vad som står i styrdokumenten. 

4. Forskningsfrågor. 

Vilken inställning har pedagoger till IKT? Vilken inställning har barn till IKT? Vad uttrycker 

vårdnadshavarna gällande IKT? På vilket sätt anser respondenterna att IKT används konkret i 

den pedagogiska verksamheten i förskolan? Hur upplever pedagogerna att Läroplan för 

förskolan stödjer IKT arbetet? 

5. Metod & material. 

Uppdelning av studie 

I denna studie har vi valt att dela upp arbetet i två delstudier. Båda två kommer arbeta utifrån 

denna studies gemensamma syfte men fokusera på olika respondenter. Alexander kommer 

undersöka hur pedagogernas inställning till samt användning av IKT i förskolan ser ut. Jan 

kommer undersöka hur barn och vårdnadshavare tänker kring inställningen till samt 

användandet av IKT i förskolan. Intervjumallarna finns under bilaga 1–3.  

 

I de olika delstudierna som utgör denna studie så försöker vi fånga vad de olika deltagarna 

tycker och tänker kring IKT. Detta sammanfaller väl med att jobba med kvalitativ forskning. 

Judith Bell och Stephen Waters skriver i boken Introduktion till forskningsmetodik om 

kvalitativa perspektiv på forskning. Där skriver författarna att forskare som försöker använda 

ett kvalitativt perspektiv intresserar sig för vad studiedeltagarna upplever om ett visst fenomen 

de försöker studera utifrån sina egna liv samt att ett kvalitativt perspektiv handlar om att söka 

insikt om hur studiedeltagarna uppfattar fenomenet som ska studeras (Bell & Waters, 2016, s. 

20). Då vi vill veta vad de olika deltagarna har för attityder och inställningar kring IKT så 

sammanfaller detta med denna studie. Att försöka ta reda på hur de uppfattar IKT utifrån deras 

egen värld och därigenom jobba med ett kvalitativt perspektiv, är vad vi eftersträvar.  

5.1. Metod. 

Denna studies datainsamlingsmetoder har varit att genomföra intervjuer med pedagoger på 

förskolan, barn på förskolan samt vårdnadshavare. Respondenterna intervjuades enskilt med 

undantag för två barn, där en pedagog var närvarande. Informationsblankett och 

medgivandeblankett skickades ut till förskolorna samt vårdnadshavarna på dessa förskolor som 

deltog. De finns att hitta under bilaga 4. Vi har använt våra telefoner att spela in intervjuerna 

med respondenterna. Bell och Waters nämner även att intervjuer är väldigt flexibla och fördelen 

kan vara att forskaren får ut mycket mer då det blir en annan interaktion när intervjun utförs 

ansikte mot ansikte. De tar även upp att det är lättare att ställa följdfrågor på det respondenten 

säger än vad det kan vara vid till exempel en enkät (Bell & Waters, 2016, s. 189-190). 
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Flexibiliteten gällande intervjuer gjorde att denna metod valdes då intervjuer gör det möjligt att 

följa upp med följdfrågor på vad respondenten säger, vilket skulle kunna ses som en möjlighet 

att få fram respondentens verkliga åsikter kring ämnet. Det finns även flera olika former av 

intervjuer.  

 

Intervjumetoden som denna studie är uppbyggd på är en semistrukturerad intervjumetod. Patrik 

Aspers skriver i boken Etnografiska metoder om semistruktrerade metoder. Där skriver 

författaren att en semistrukturerad intervju har en viss bestämd struktur genom vissa bestämda 

frågor, som intervjuaren har bestämt utifrån ett eller flera övergripande teman. Respondentens 

svar på frågorna i en semistrukturerad intervju följs sedan upp av intervjuaren så intervjun blir 

likt en dialog kring respondentens svar i de olika teman som intervjun är uppdelad i (Aspers, 

2011, s. 143). Anledningen till att denna form av intervju användes i denna studie är att vi båda 

anser detta vara en metod som underlättar för oss då vi inte är vana att intervjua och på så sätt 

kan behöva lite struktur kring intervjuerna.  

 

Hanna Kallio med flera har skrivit artikeln “Systematic methodological review: developing a 

framework for a qualitative semi-structured interview guide”. I den artikeln så försöker 

författarna skapa en mall för kvalitativa semistrukturerade intervjuer genom att analysera 

kvalitativa metoder utefter tidigare skrivna semistrukturerade intervjuguider, som sedan gav 

forskarna resultatet att det finns fem faser som en intervjuare bör uppfylla under arbetet kring 

en semistrukturerad intervju. I denna artikeln så tar författarna upp att semistrukturerade 

intervjuer kan anses vara en enklare datainsamlingsmetod samt att denna metod är väldigt 

flexibel och mångsidig, men att den som samlar in data bland annat fortfarande bör vara påläst 

om forskningsområdet (Kallio et al, 2016, s. 2955). Att semistrukturerade intervjuer beskrivs 

som flexibla och mångsidiga är något som passar vår studie då vi eftersträvar att kunna ge 

respondenterna frihet att uttrycka sin åsikt om vad de verkligen tänker kring de teman som vi 

har kring IKT.  

 

Vi har även gällande semistrukturerade intervjuer arbetat med öppna frågor. Cato R. P. Bjørndal 

nämner i boken Det värderande ögat att en intervju med öppna frågor kan leda till mer exakta 

svar, vilket gynnar ett arbete med att jämföra två respondenternas svar (Cato R. P. Bjørndal, 

2005, s. 92). Vi har även valt att använda oss utav öppna frågor under våra intervjuer med 

barnen då öppna frågor leder till att barnen själva kan ge mer utvecklade svar och minskar 

chansen för att vi som intervjuare vinklar barnens svar. Att använda öppna frågor under en 

intervju med barnen stärks utav vad Thomas D. Lyon skriver i sin artikel “Interviewing 

Children” som har utgått från barn som har bevittnat brott. Där tar forskaren upp att 

användandet av slutna frågor gör att det bara blir ja och nej svar på frågorna en intervjuare 

ställer, och att en intervjuare bör undvika detta. Öppna frågor gör dock så att respondenten ger 

ett mer utförligt svar (Lyon, 2014, s. 78 & 80).  

 

Bell och Waters skriver att en risk med intervjuer kan vara att det kräver en väldigt subjektiv 

teknik av intervjuaren, vilket kan leda till att intervjuaren försöker leda fram de svaren i den 

riktningen intervjuaren vill ha och inte i den riktningen respondenten uttrycker. För att motverka 

detta skriver författarna om gällande observationer att den som observerar kan ha med sig en 
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stödobservatör, som försöker motverka risken för skevheter (Bell & Waters, 2016, s. 190 & 

224). Då det enligt författarna ovan finns risker för skevheter gällande både intervjuer och 

observationer, gör detta att vi gällande studiens intervjuer, närvarar på varandras intervjuer som 

en slags stödintervjuare. Detta i syfte att motverka skevheter i intervjuerna samt att arbeta för 

att respondenternas verkliga åsikter lyfts fram. Detta har varit fördelaktigt ifall den andra 

uppfattat något annat som respondenterna sagt, samt att detta arbetssätt skapat trygghet för oss 

i arbetet med studien. 

5.2. Urval och avgränsning av forskning 

Artiklarna vi valt i denna studie ska vara peer-reviewed och har varit så aktuella i tid som 

möjligt, samtidigt som de är aktuella för studiens ämne. Vi har använt forskningsartiklar som 

ska vara peer-reviewed eftersom detta betyder att andra forskare har granskat och godkänt 

denna forskning. Detta anser vi ger forskningsartiklarna som vi valt en större trovärdighet och 

till skillnad från tidigare i uppsatsen så har vi inte använt oss utav debattartiklar. Eftersom vi 

strävat efter att använda så aktuella forskningsartiklar som möjligt så har detta har gjort att 

forskningsartiklarna vi valt som tidigast är från 2014 fram tills 2018. Detta bland annat på grund 

av det som står i Läroplanen för förskolan om IKT. Där står det skrivet att vi lever i ett 

informationssamhälle som ständigt förändras (Lpfö98, 2016, s. 6). Med detta argumenterar vi 

för att forskningen vi eftersträvat att välja till denna studie bör vara så ny som möjligt då 

utvecklingen i samhället gällande IKT förändras ständigt.  

 

Urvalet av denna studie har bestått av åtta barn i åldrarna 4-5 år, åtta pedagoger samt sex 

vårdnadshavare. Vi har även på grund av våra kontakter haft urvalet av landsbygd och 

stadsmiljö. Respondenterna kommer från tre olika förskolor, en på landsbygden och två från 

stadsmiljön. Gällande vilka av de olika respondenterna som kommer från vilken förskola så 

kommer fyra pedagoger, fyra barn samt tre vårdnadshavare från landsbygden. När det gäller 

respondenterna från stadsmiljön kommer fyra barn, två pedagoger samt tre vårdnadshavare från 

den ena förskolan och två pedagoger från den andra förskolan.  

 

Vi har hittat forskningartiklarna via Google Scholar genom att söka med sökorden: Preschool 

children’s attitude ICT, attitudes on ICT in preschool, ICT preschool, Interviewing, ICT 

preschool Swedish curriculum och ICT preschool Sweden. Genom sökorden: using thematic 

analysis hittade vi artikeln som vår analysmetod är baserad på. Efter att vi hittat 

forskningsartiklarna så har vi sedan använt Uppsala universitetsbiblioteks databank för att 

dubbelkolla om de är peer-reviewed samt att få tillgång till dem.  

5.3. Databearbetning och analysmetod. 

Vi har först transkriberat våra inspelade intervjuer. Efter detta så har vi via tematisk analys 

bearbetat transkriberingarna för att få fram resultatet för studien. I artikeln “Using thematic 

analysis in psychology” så skriver Virginia Braun och Victoria Clarke att en tematisk analys är 

en metod som går ut på att hitta mönster eller teman i datan som insamlats. Den går ut på att 

den som analyserar först kodar, alltså sammanfattar vad den intervjuade sagt i mindre meningar 

eller sammanfattande ord, söker efter teman, sedan analyserar dem och slutligen presenterar 
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dem (Braun & Clarke, 2006, s. 79 & 87-94). Vi har använt detta sätt då det gjorde det möjligt 

för oss att hitta mönster i vår data som vi sedan kunde presentera, analysera samt diskutera 

kring.  

 

5.4. Reflektion över metoden 

Utefter den tid vi hade utsatt för oss så gick insamlandet av vår data via vår valda metod bra. 

Hade vi haft mer tid så anser vi att vår studies intervjuunderlag kunde ha varit bättre. Med detta 

syftar vi exempelvis på att våra frågor hade kunnat varit mer öppna. Eftersom vi inte är erfarna 

intervjuare så kan detta också spela in. Bearbetningen av datan utefter vår valda metod gick bra 

och vi anser att det gav ett tydligt resultat utefter den datan vi samlade in. 

5.5. Reliabilitet och validitet. 

Bell & Waters beskriver reliabilitet som något som går att återskapa med samma resultat i övrigt 

lika omständigheter (Bell & Waters, 2016, s. 133). Då vår studie är baserad på människors 

attityder till och användande av IKT så kommer detta skilja sig från människa till människa och 

från förskola till förskola. Utvecklingen inom IKT går ständigt framåt vilket gör att de frågor 

vi ställt nu möjligen inte är relevanta att ställa i framtiden. Något som dock alltid kommer vara 

relevant är åsikterna kring ämnet. Denna studie går att återskapa, men det är omöjligt att säga 

vilket resultatet blir då det är baserat på olika personers åsikter. När det gäller deltagarnas 

åsikter här och nu så har studien hög tillförlitlighet då det är de svarandes åsikter utifrån deras 

omvärld här och nu som kommit fram, denna studie hade även kunnat återskapas på andra 

förskolor, dock med andra resultat, då åsikterna kan skilja sig. Bell & Waters beskriver även 

validitet. Detta är ett begrepp som syftar till hur giltigt, eller korrekt som man undersöker det 

som faktiskt eftersträvas att undersökas (Bell & Waters, 2016, s. 134). Vi anser att vi i denna 

studie har hög validitet då bland annat syftet är tydligt, men att validiteten hade kunnat göras 

högre genom mer tid för att förtydliga våra formuleringar på intervjufrågorna.  

5.6. Etiska hänsynstaganden. 

När denna studie har genomförts så har vi försökt ta hänsyn till de etiska hänsynstaganden som 

Vetenskapsrådet nämner. Reglerna som vi tagit hänsyn till från vetenskapsrådet är: 

informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. Vi har tagit kontakt med 

tillfrågade deltagare via e-mail och muntlig kommunikation. Därefter så har vi informerat om 

studiens syfte när vi frågat individer om de vill delta, dels genom ett informationsblad men även 

under förfrågan om deltagande. Deltagande i studien har varit helt frivilligt. Vi har även sökt 

medgivande från de deltagande via en medgivandeblankett. Respondenterna i denna studie är 

avidentifierade och har meddelats om detta. Deltagarna har under intervjuernas gång 

informerats om att de kan avsluta sitt deltagande i studien när de än behagar, såväl under som 

efter att intervjun genomförts. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-13).  

 

 

 



16 

 

6. Forskningsöversikt. 

I denna studie är syftet att undersöka hur inställningen och användningen till IKT ser ut på 

förskolor och hur det förhåller sig till vad styrdokumenten och forskning säger, samt hur det 

påverkar verksamheten. Vi kommer i detta stycke presentera nio stycken forskningsartiklar som 

alla är från tidigast år 2014 fram till år 2018. Vi kommer kortfattat presentera varje artikels 

metod, material samt resultat. Sedan kommer vi presentera vad de olika artiklarna säger utifrån 

de teman som vi utformat kopplat till syftet med vår studie. De olika teman är: Vad innebär 

IKT i enligt artiklarna? Vad säger artiklarna gällande inställningen till IKT i förskolan? Hur 

beskriver artiklarna att IKT används? Vi har letat efter artiklar som tar upp ett eller flera utav 

våra teman och därmed kommer inte varje artikel att ta upp alla teman, men i dessa fall skriver 

vi vad artiklarna tar upp utifrån de teman de berör. Mot slutet av forskningsöversikten kommer 

det vara en sammanfattning av huvuddragen för våra olika teman, efter detta analyserar vi 

ytterligare några artiklar utifrån temat: Vad säger artiklarna gällande styrdokument eller 

liknande kopplat till IKT? Avslutningsvis kommer det vara ett stycke där vi gör en internationell 

jämförelse där vi undersöker hur det ser ut med skillnader eller likheter gällande vad 

styrdokument säger i Sverige och internationellt. 

6.1. Artikel 1. 

Denna artikel heter “Towards Improving Kindergarten Teachers’ Practices Regarding the 

Integration of ICT into Early Years Settings” och är skriven av Fathi Ihmeideh och Fatima Al-

Maadadi som båda är universitetslektorer från Qatar. I denna artikel så har forskarna utfört 

observationer av barnen i klassrum samt intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor i Qatar. 

Syftet med forskningen var att undersöka hur IKT träningsprogram påverkade pedagogernas 

inställning och användning av IKT. Forskarna kom fram till att IKT träningsprogrammen hade 

en effekt på pedagogernas inställning och användning, då det ökade deras förståelse för 

potentialen hos IKT samt hur det kan användas för att främja barns lärande (Ihmeideh & Al-

Maadadi, 2018, s.65) 

 

Vad innebär IKT i enligt artikeln? 

Ihmeideh och Al-Maadadi tar i artikeln upp att det finns pedagoger som anser att IKT bara 

innefattar datorer samt lärplattor och inte några av de andra digitala verktygen (Ihmeideh & Al-

Maadadi, 2018, s.71). Denna uppfattning om att IKT är begränsat till bara två digitala verktyg 

kan anses vara ganska vanlig i dagens förskolor men IKT kan också benämnas som ett bredare 

begrepp som omfattar fler verktyg än två. 

 

Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Ihmeideh och Al-Maadadi benämner i sin artikel att de har kommit fram till att det läggs ett 

stort ansvar på pedagogerna i förskolan att utveckla rätt grundläggande kunskap och motivation 

till användande av IKT samt vilket av de olika digitala verktygen de bör ta användning av och 

i vilka situationer dessa bör användas (Ihmeideh & Al-Maadadi, 2018, s.67). Av detta går det 

att utläsa att motivation och kunskap är något som krävs av pedagogerna gällande IKT vilket 

kan tolkas kräva en positivare attityd till IKT från pedagogerna. 
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Hur beskriver artikeln att IKT används? 

Ihmeideh och Al-Maadadi skriver att innan det tidigare nämnde träningsprogrammen 

implementerades så användes datorer, interaktiva whiteboards och tv i undervisningen med 

barnen. Efter implementeringen utav träningsprogrammen så kom även andra typer utav IKT 

in i undervisningen, som till exempel digitalkameror och lärplattor (Ihmeideh & Al-Maadadi, 

2018, s.73). Detta tyder på att med rätt utbildning för pedagogerna kan IKT användas på fler 

sätt. 

6.2. Artikel 2. 

Namnet på artikeln är “Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice”, och 

den är författad av Davoud Masoumi. Forskaren har utefter syftet att se hur IKT är integrerat i 

svenska förskolor genomfört observationer där han undersökt hur förskolepedagoger i tre 

förskolor i Sverige har använt sig utav IKT på ett praktiskt plan. Resultatet för artikeln ger stöd 

till anspråket att IKT kan förstärka förskolepraktiken på ett kompletterande sätt gällande 

undervisningsplanen. Exempelvis så kan internet komplettera verksamheten i förskolan då det 

finns mycket möjligheter för lärande på nätet (Masoumi, 2015, s. 5 & 9).  

 

Vad innebär IKT i enligt artikeln? 

Masoumi benämner i artikeln IKT i förskolan som ett flertal utav de digitala verktyg som 

används i en förskola, såsom lärplattor, datorer och interaktiva whiteboards (Masoumi, 2015, 

s. 6). IKT kan alltså genom denna förklaring sammanfattas som teknik som finns i förskolans 

vardag på olika sätt.  

 

Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Masoumi skriver om förskollärares olika inställningar kring IKT genom intervjuer som 

forskaren gjort med dem. En inställning som de intervjuade uttrycker där att de ser IKT som 

verktyg i sin verksamhet och att internet kan vara en stor tillgång när det gäller att hitta nya 

applikationer eller videor som de kan använda, samtidigt som det kan vara svårt att veta exakt 

vad som förskollärarna kan ladda ner från internet (Masomi, 2015, s. 9). Detta visar alltså på 

att förskollärarna uttrycker en positiv inställning kring IKT som ett verktyg i verksamheten, 

samtidigt som de ser svårigheter gällande kunskaper om vad som är okej att ladda ner från i 

detta fall internet.  

 

Hur beskriver artikeln att IKT används? 

Masoumi tar i sin artikel upp tre olika sätt som IKT används på de förskolor där han har 

genomfört sin forskning som fortfarande känns relevanta sex år efter att intervjuerna 

genomförts, trots de teknologiska förändringar som kan tyckas ha skett på den relativt korta 

tiden. Han tar upp att IKT används i dessa förskolor som ett sätt att bygga vidare på befintlig 

undervisning, att det kan användas för att hjälpa barnen att förstärka sin kulturella identitet samt 

att de får uppleva andras kulturella identitet. Slutligen tar han upp att IKT även kan användas 

bara som ett sätt att få barnen att vara upptagna och inte göra så mycket väsen av sig (Masoumi, 

2015, s. 8). De respondenter som han har intervjuat ger under den första punkten kommentarer 
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som tar upp att de använder IKT som ett sätt att komplettera de aktiviteter som redan sker i 

förskolan; exempelvis att en pedagog använder det som ett estetiskt klipp och klistra verktyg 

och en annan använder det för att få fram pussel på djur och liknande. Han tar även upp att 

under sina observationer så använder pedagogerna olika sökmotorer för att få fram pedagogiska 

hjälpmedel eller svar på eventuella frågor som pedagogerna själva inte kan svara på (Masoumi, 

2015, s. 9). 

 

Masoumi kommer även ur sin forskning fram till att pedagogerna använder IKT på ett vis som 

förstärker den redan existerande undervisningen. Även under punkten om att stärka barns 

kulturella identitet samt ge de möjligheter att uppleva andra kulturer så tar han upp att flera av 

pedagogerna använder IKT för att visa upp varifrån de olika barnen på en väldigt multikulturell 

förskola kommer ifrån. Han skriver även att pedagogen tar upp bilder på klädsel och spelar upp 

musik från dessa länder för att ge barnen en chans att visa upp vilken kultur dem stöter på i sitt 

hem (Masoumi, 2015, s. 10-11). På så vis kan det tolkas som att IKT kan användas för att stärka 

barn i sin självsäkerhet och att få barnen att föras samman, oavsett vilket etniskt ursprung de 

anser sig ha. Det går även att utläsa att IKT kan vara till väldigt stor hjälp för barns 

språkutveckling, då det ofta på respondenternas förskolor sker aktiviteter där barn med olika 

modersmål arbetar sida vid sida med varandra (Masoumi, 2015, s. 11). 

 

Under den tredje punkten, att använda IKT som en slags barnpassning för att göra så att barnen 

sitter stilla så tar en av Masoumis respondenter upp att det oftast sker under eftermiddagen på 

förskolan, när deras planerade undervisning börjar avta och att barnen brukar sitta och titta på 

någon video eller spela ett spel på internet. Pedagogen nämner även att barnen uppskattar det 

och gärna gör det som en grupp, vilket kan tolkas som att även om det inte finns något specifikt 

lärandemål som detta användande av IKT uppnår så kan det ändå bli en aktivitet fylld av socialt 

samspel (Masoumi, 2015, s. 12). 

6.3. Artikel 3. 

Patrik Hernwall har skrivit artikeln “We have to be professional – Swedish preschool teachers’ 

conceptualisation of digital media”. I den har forskaren genom observation och analys av en 

workshop, där tolv förskolepedagoger deltog fått fram följande resultat. Det finns två sorts 

huvudinställningar kring IKT. Antingen ser pedagogerna potentialen med IKT, exempelvis att 

det kan användas för att utveckla olika kompetenser, eller så ser pedagogerna IKT som något 

negativt och farligt. Då ser en person på IKT exempelvis som att det kan ta bort eller hindra 

den mellanmänskliga kommunikationen (Hernwall, 2016, s. 5).  

 

Vad innebär IKT i enligt artikeln? 

Hernwall benämner IKT som barnen i förskolan kommer i kontakt med via bland annat digital 

och traditionell media. Enligt författaren innefattar digital media exempelvis lärplattor, bärbara 

datorer och smartphones medans traditionell media innefattar saker som tv och radio (Hernwall, 

2016, s. 6). Denna benämning av IKT kan beskrivas som att det handlar om alla de fysiska 

digitala verktyg som finns i förskolan men även i barnens vardag på olika sätt. 
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Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Hernwall skriver i sin artikel om attityder kring IKT och tar där upp att det handlar oftast om 

två olika normer kring synen på barn. Författaren menar att det antingen handlar om att de 

vuxna ser barnen som kompetenta individer i användandet av IKT eller som objekt som behöver 

skyddas i användningen kring IKT (Hernwall, 2016, s. 8-9). Enligt denna benämning så går det 

att tolka två olika inställningar kring IKT. En inställning som ser mer positivt på IKT i förskolan 

då barnen ses som kompetenta individer och en mer negativ inställning som vill skydda barnen 

från IKT. 

 

Hur beskriver artikeln att IKT används? 

Hernwall uttrycker i sin artikel att användandet av IKT ska byggas på ett professionellt 

arbetssätt kring IKT då detta främjar barnens samarbete, kommunikation och lärande 

(Hernwall, 2016, s. 7). I detta går det att utläsa att IKT bör användas på ett professionellt sätt i 

förskolan vilket både kan tolkas som ett arbetssätt men även en inställning kring IKT. 

 

Hernwall tar även upp internetanvändning i sin artikel och skriver att en stor andel av barn, 60% 

av alla treåringar och 79% av alla femåringar i Sverige, har använt internet vid minst ett tillfälle 

i sitt liv och 20% utifrån båda grupper använder internet dagligen (Hernwall, 2016, s. 6). Att 

internet ingår i barnens möten och användning av IKT är enligt Hernwall inget vi kan bortse 

från. Detta skulle kunna betyda att en pedagog i förskolan kan behöva ha viss kompetens kring 

internet både gällande hur det kan användas i verksamheten på ett pedagogiskt sätt, men även 

kring vad pedagogen kan behöva begränsa kring internet. Hernwall benämner detta i sin tidigare 

nämnda artikel då författaren menar att det finns mycket potential med IKT i förskolans 

verksamhet samtidigt som det kan finnas hinder, men användandet av IKT kräver aktiva 

pedagoger under användandet av IKT med barnen (Hernwall, 2016, s. 20). 

 

Hernwall skriver i sin artikel att pedagogerna måste ha en viss nivå av digital kompetens om de 

ska kunna använda digital media i verksamheten på ett främjande sätt (Hernwall, 2016, s. 19). 

Att arbeta med IKT så det kompletterar de aktiviteter pedagogerna genomför kommer då enligt 

Hernwall kräva att pedagogerna har en viss digital kompetens.  

Hernwall tar även i sin forskning upp två olika sätt att se på hur IKT och literacy. Han skriver 

att pedagogerna som deltagit i hans forskning tar upp att IKT antingen kan användas för att 

främja och stödja lärandet av språk, men det kan också ses som ett hinder då vissa pedagoger 

kan uppfatta det som att lärandet som sker i det kommunikativa samspelet mellan människor 

hindras av IKT (Hernwall, 2016, s. 19). 

6.4. Artikel 4. 

Artikeln “Preschool teachers’ perceptions and pedagogical practices: young children’s use of 

ICT”, skriven av Chuanmei Dong som är doktorand inom tidig barndom utbildning från Kina. 

Denna studie utfördes i Shanghai och hade syftet att undersöka förskollärare uppfattning och 

pedagogik gällande barnens IKT användning. Hon utförde sin forskning genom användande av 
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enkäter, intervjuer samt observationer i 20 olika förskolors klassrum. Resultatet av studien visar 

vikten av kompetensutveckling samt utbildningsprogram för förskolepedagogerna, så att de kan 

främja barnens användande av IKT genom fler pedagogiska strategier. (Chuanmei Dong, 2018, 

s. 635 & 637-638).  

 

Vad innebär IKT i enligt artikeln? 

Chuanmei Dong skriver i sin studie att IKT involverar dels teknologier som kan få fram och 

kommunicera information. Hon skriver även att användande av internet, sms, email och 

liknande icke materiella digitala verktyg också är en del utav IKT (Dong, 2018, s. 635-636). 

Här beskriver alltså författaren att IKT innebär både hårdvaran men även mjukvaran i de 

digitala verktygen. 

 

Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Forskaren skriver även om pedagogernas attityd gällande IKT och sammanfattar den på detta 

sätt; om pedagogerna på förskolan inte anser att IKT är viktigt och användbart så kommer de 

motsätta sig till användandet av IKT i verksamheten, men om de däremot tycker att IKT är 

viktigt och användbart så finns det en stor chans att de kommer använda sig utav det. Hon 

benämner att det därmed går att tolka som att pedagogernas uppfattning och attityd är en av 

huvudpunkterna för att se till att användandet av IKT utförs på ett bra och lärorikt sätt (Dong, 

2018, s. 637) 

 

Dong benämner en viss problematik kring IKT då hon skriver att pedagoger ofta är väldigt 

positivt inställda till IKT kopplat till undervisning men att de samtidigt inte använder det så 

mycket som de skulle kunna i praktiken. Vidare tar hon även upp att pedagogerna behöver ha 

en pedagogisk förståelse samt kunskap om hur de kan använda IKT på ett pedagogiskt vis så 

att barnen får ut så mycket som möjligt av mötet med IKT (Dong, 2018 s. 646-647). Av detta 

kan det utläsas att det krävs kompetens gällande hur en pedagog kan arbeta med IKT och inte 

bara en positiv attityd. 

 

Hur beskriver artikeln att IKT används? 

Dong nämner hur pedagogerna uppfattar varför barnen använder IKT. Hon skriver exempelvis 

att barnen använder IKT för att utveckla sina kunskaper inom användandet av IKT samt för att 

träna inför framtida jobb. Men hon skriver även att IKT används som ett lekmaterial (Dong, 

2018 s. 641-642). Ur detta går det att tolkas som att IKT kan användas för att gynna sin framtid 

men även för att underhålla sig här och nu. 

6.5. Artikel 5. 

I artikeln “Preschool teachers´ informal online professional development in relation to 

educational use of tablets in Swedish preschools”, skriven av Leif Marklund som är en 

universitetsadjunkt vid Umeå universitet. Så undersöker forskaren vilka frågor samt vilken 

information som förskollärare uttrycker, använder och delar med sig av på internetforum och 

sociala medier. Denna studie är en etnografisk undersökning på ett populärt svenskt socialt 

internetforum. Resultatet av studien visar på att många förskollärare är inne i en lärandeprocess 
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gällande lärplattor, samt att diskussioner online är en del av lärandet (Marklund, 2015, s. 240 

& 250-251). 

 

Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Leif Marklund skriver om att pedagogens kunskap om IT direkt påverkar hur IT-undervisningen 

med barnen blir utförd samt att förskollärarnas mer positiva inställningar kring IKT kan ha en 

koppling till att det svenska samhället har blivit mer positivt kring att barn kan använda IKT 

(Marklund, 2015, s. 248). En tolkning som går att göra kring det författaren ovan skriver är att 

samhällets attityd kring IKT har en påverkan gällande hur pedagogerna ser på IKT. Detta skulle 

i sin tur kunna betyda att det kan se väldigt olika ut kring inställningar gällande IKT beroende 

på hur samhället förskolan befinner sig i ser på användandet av IKT med barn. 

6.6. Artikel 6. 

Pekka Mertala är en postdoktoral forskare från Finland, som har skrivit en artikel som heter 

“Wag the dog - The nature and foundations of preschool educators' positive ICT pedagogical 

beliefs”. Forskaren har via tematiska intervjuer undersökt relationen mellan sjutton pedagogers 

pedagogiska åsikter, generella pedagogiska åsikter och positiva pedagogiska åsikter om IKT 

vilket även var studiens syfte. Resultatet av studien beskriver de olika åsikterna. Gällande de 

pedagogiska generella åsikterna visar resultatet att pedagogerna framhäver att det handlar om 

att utveckla socio-emotionella färdigheter och att barnen ska ha en aktiv roll i lärandet. Gällande 

de ospecificerade pedagogiska åsikterna visar resultatet lärande med IKT handlar om att 

utveckla akademiska färdigheter, vilket ger pedagogen en instruktörsroll. När det gäller de 

pedagogiska positiva åsikterna så grundande de sig till största del i antagandet att IKT bär stora 

löften och har mycket potential kopplat till barnens lärande. Detta influerades av vad 

pedagogerna sett i grundskolan (Mertala, 2016, s. 197 & 201-204). 

 

Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Mertala tar upp att det finns ett mycket större antal förskolepedagoger som anser att IKT är ett 

verktyg som är bättre ämnat för utvecklandet av de akademiska färdigheterna, till exempel 

matematik och språkutveckling, än antalet som anser att IKT skulle kunna användas för ett mer 

lekfullt lärande. Han nämner vidare att en anledning till detta skulle kunna vara att ett stort antal 

av de applikationer som skapas för barn i förskoleåldern faktiskt är av den akademiskt 

utvecklande naturen (Mertala, 2016, s. 199). Utifrån detta så kan det utläsas en inställning om 

att IKT i förskolan främst kan användas för utveckling av teoretiska kunskaper och inte 

utveckling för barnens kreativitet. 

 

6.7. Artikel 7. 

McGlynn-Stewart et al har skrivit en artikel vid namn “Technology supported early literacy 

learning in a multilingual community preschool”. I denna artikeln så har forskarna genomfört 

deltagande observationer samt intervjuer med 21 barn och deras familjer efter att de har fått 

använda sig utav applikationen “Talking Stickers” under fyra veckor. Detta för att forskarna 

hade som mål att undersöka hur denna applikation kunde främja flerspråkighet och hur IKT kan 

främja barns literacy. Resultatet visar på att barnen fick förstärkta möjligheter att träna på de 
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kognitiva, sociala och flerspråkiga literacyfärdigheterna genom användandet av applikationen 

samt att relationen mellan skolan och hemmet blev starkare (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 

2). 

 

Vad säger artikeln gällande inställningen till IKT i förskolan? 

Författarna skriver i artikeln att barnen på den besökta förskolan uttrycker intresse och 

engagemang när IKT kommer in i verksamheten och föräldrarna uttrycker att barnens 

engagemang även märks hemma då barnen spenderar mer tid med applikationen samt det 

digitala verktyget för att berätta och visa hur de har använt det på förskolan. Vidare tar forskarna 

upp att föräldrarna även har uttryckt att det blir komplikationer då användandet av applikationen 

i studien blir tidskrävande samt kräver viss kompetens från föräldrarna och att det kan bli ett 

förhinder för att spendera kvalitetstid tillsammans med sina barn, utan att behöva tänka på något 

lärande (McGlynn-Stewart et al, 2018, s.5 & 9-10). 

 

Hur beskriver artikeln att IKT används? 

Författarna skriver även vidare i deras artikel om att främja literacy med IKT. De nämner att 

det framkommer att när pedagogerna på rätt sätt kan inkludera det språk och den kultur ett barn 

har i sitt hem i sin verksamhet så skapas en fördelaktig koppling mellan hemmet och 

verksamheten (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 3). De skriver även vidare att det finns en enorm 

potential att genom rätt arbetssätt förstärka de yngre barnens literacy med IKT samt skapa den 

tidigare nämnda kopplingen mellan hem och förskola. Detta då barnen bland annat kan ta del 

utav andra kulturers sagor och visor genom att barnen får ta med en bok hemifrån. Denna bok 

kan även med hjälp av applikationen som användes i undersökningen kan bli översatt av 

föräldrarna till det språk barnet möter i hemmet. Applikationen som användes i studien gjorde 

även så att barnen kunde lyssna på inspelningen av en saga samt spela in sin egen röst och på 

så sätt kunde deras literacy främjas (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 12).  

 

Forskarna tar även upp det sociala samspelet är kring användandet av IKT när de i sin artikel 

nämner att potentialen gällande den sociala utvecklingen är något teknologi kan bidra med om 

barnen uppmuntras att använda digitala verktyg på sociala sätt. Vidare menar författarna att ett 

socialt samspel runt teknologi mellan barnen, eller mellan de vuxna och barnen kan främja både 

de kommunikativa färdigheterna samt literacyfärdigheterna (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 

3). Detta kan tolkas som att även om pedagogerna ser det barnen gör själva med exempelvis 

lärplattor som en situation utan något speciellt lärande så förekommer det ändå ett socialt 

lärande i barnens samspel som utvecklar kommunikativa färdigheter. 

6.8. Sammanfattning av de olika temana samt deras huvuddrag. 

Vad innebär IKT i enligt artiklarna?  

Gällande detta tema så går forskningen som presenteras i denna studie att sammanfatta på 

följande vis. IKT beskrivs främst som ur perspektivet av att vara en hårdvara. Digitala verktyg 

som främst datorer och lärplattor är något som artiklarna ovan är eniga om tillhör IKT. 

Artiklarna beskriver även att det handlar om teknik som barnen har runt omkring sig i sin vardag 
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och det finns även artiklar som talar om att IKT innefattar mjukvaran i de digitala verktygen 

och inte bara hårdvaran. 

 

Vad säger artiklarna gällande inställningen till IKT i förskolan?  

Artiklarna talar om inställningen när det gäller pedagoger som att de anser att IKT är ofta 

positivt och att det är ett verktyg i verksamheten. Vissa trycker på att det handlar om att utveckla 

akademiska färdigheter, samt att samhället en person bor i påverkar, men oavsett vad de olika 

artiklarna hävdar så är de flesta överens om att inställningen hänger ihop med pedagogernas 

kompetens om IKT. Inställningen kan även bero på normer om IKT samt motivationen kring 

IKT vilket också påverkar användningen i verksamheten. En norm är att barn är kompetenta 

och att IKT är något positivt, en annan norm är att barn behöver skyddas och att IKT är negativt. 

Forskningen tar även upp något om föräldrarnas åsikter om barnets inställning, och denna är 

positiv. Även om föräldrarna själva är oroliga att IKT användandet prioriteras i hemmet före 

socialt umgänge med familjen. 

 

Hur beskriver artiklarna att IKT används? 

Artiklarna beskriver att pedagoger måste utveckla sin kunskap inom IKT för att kunna använda 

det på ett sätt som gynnar barnen. Utifrån artiklarna så framkommer det att detta går att göras 

på väldigt många olika sätt. Barnen kan använda IKT för att gynna sin lek, literacy, uppleva 

och dela med sig av varandras kulturer, samspela med varandra eller öva inför framtida 

yrkeskrav. En framtid där barnen redan är steget före i sin teknologiska utveckling och en 

framtid där teknologiska framsteg fort går framåt och förändrar det vi människor lär oss och lär 

ut.  

6.9. Forskningsartiklarna som berör styrdokument 

Här presenteras de två artiklarna som särskilt rör temat Vad säger artiklarna gällande 

styrdokument eller liknande kopplat till IKT? Tidigare artiklar som berör detta ämne lyfts även 

fram här. Avslutningsvis kommer ett kort stycke med en internationell jämförelse gällande vad 

forskningen säger om styrdokumenten eller riktlinjerna i Sverige samt internationellt.  

6.10. Artikel 8. 

Pernilla Sundqvist som är en affilierad forskare vid Örebro universitet och Tor Nilsson som är 

en universitetslektor vid Mälardalens högskola, har skrivit en artikel som heter “Technology 

education in preschool: providing opportunities for children to use artifacts and to create”. I 

denna artikel har forskarna utgått från ett frågeformulär som besvarats av 102 förskollärare och 

dagbarnvårdare i Sverige. I den studien så var målet att ta reda på hur pedagogerna ger 

möjligheter för lärande inom teknologi och hur de låter barnen experimentera med hjälp av 

IKT. Det framkom tre centrala resultat i studien: digitala artefakter är viktigt att använda för att 

främja barns lärande kring teknologi, deltagarna tycker inte att styrdokumenten ger så bra 

vägledning kring teknologi och slutligen att den av forskarna förväntade nivån av pedagogers 

roll och barns lek inte framkom i svaren (Sundqvist & Nilsson, 2016, s. 29-30). 
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Vad säger artikeln gällande styrdokument eller liknande kopplat till IKT? 

I denna studie skriver forskarna om läroplanens förändring efter 2010. Då blev det viktigare att 

barnen fick fördjupat lärande inom teoretiska ämnen som till exempel matematik, 

naturvetenskap och teknologi. Detta sätter då enligt forskarna krav på förskolepedagogerna och 

dagbarnvårdarna då det kräver att de har kompetens inom de ämnena samt att de ges tillräckligt 

med möjligheter för kompetensutveckling (Sundqvist & Nilsson, 2016, s. 30). Detta visar alltså 

på en förändring i styrdokument som rör förskolan då det läggs mer tyngd på IKT än förut enligt 

det ovan nämnda stycket.  

6.11. Artikel 9. 

I artikeln “Surveying preschool teachers’ use of digital tablets: general and technology 

education related findings”, skriven av Anna Otterborn som är en forskare vid Linköpings 

universitet, Konrad Schönborn som är universitetslektor vid Linköpings universitet och Magnus 

Hulténsom är biträdande professor vid Linköpings universitet. Författarna har i studien som 

mål att ta reda på hur lärplattan används för att stimulera och stödja barns lärande inriktat mot 

tekniskt lärande. Detta undersöktes med hjälp av en online-enkät som skickades ut till 327 

förskolepedagoger. Resultatet av studien visade på en aktiv och hög grad av engagemang till 

användandet av lärplattor i förskolan när det handlar om sociala, generella och ämnesrelaterade 

färdigheter (Otterborn, Schönborn & Hultén, 2018, s. 1, 4-5 & 7). 

 

Vad säger artikeln gällande styrdokument eller liknande kopplat till IKT? 

Forskarna skriver att svaren de fått från respondenterna ger inblicken att läroplanen måste ge 

mer tydliga instruktioner för hur pedagogerna ska använda sig av lärplattorna i förskolan. Det 

framkommer även att många utav respondenterna vill se att möjligheterna för att utöka sin IKT-

kompetens blir större. Forskarna tar även upp den kommande läroplan som börjar gälla 2019 

och nämner då att det kommer bli nya krav på att digitala verktyg ska användas mer i 

verksamheten. Det framkommer även att de digitala verktygen inte ska isoleras till något skilt 

från resten av verksamheten utan att de ska genomsyra verksamheten som mer allmänna 

verktyg för lärande (Otterborn, Schönborn & Hultén, 2018, s. 16 & 18). Detta visar på att 

läroplanen som rör förskolan har förändrats på så sätt att IKT har blivit något som är mer och 

mer centralt i den. Samtidigt kan det även utläsas kritik mot läroplanen i forskningen ovan då 

det uttrycks åsikter om att det behövs mer praktiska riktlinjer för hur digitala verktyg kan 

användas.  

6.12. Tidigare artiklar om styrdokument i förskolan. 

Hernwall tar i sin artikel upp att läroplanen för förskolan 2006 benämner IKT som ett 

hjälpmedel för att utveckla barnens kreativa förmågor (Hernwall, 2016, s. 19).  

Marklund skriver i sin artikel om IT i det svenska utbildningssystemet. Han skriver att 

utbildningssystemet har misslyckats med att ge alla barnen lika möjligheter till likvärdig 

utbildning gällande IT. Detta berodde enligt honom på att det inte fanns samma tillgänglighet 

för alla till IT och att det inte fanns tydliga instruktioner på hur IT i utbildningssystemet skulle 

användas. Han skriver även att SOU anser att digital kompetens bör vara en central del av 

läroplanerna (Marklund, 2015, s. 237). Detta visar på att det fanns stora problem kring IKT i 
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hela utbildningssystemet för bara några få år sedan, men att det redan då fanns tankar om att 

lyfta digital kompetens som något viktigt att jobba med.  

6.13. Internationell jämförelse gällande styrdokument. 

Att styrdokumenten förändras för att lägga mer tyngd vid IKT och användandet av IKT är även 

något som kan urskiljas internationellt. Ihmeideh och Al-Maadadi skriver i sin artikel om 

utbildningen i Qatar och hur den har förändrats gällande IKT. Där skriver författarna att det har 

framtagits strategier för arbetet med bland annat IKT i utbildande syfte, men samtidigt som det 

finns krav på arbete med IKT i undervisningen saknas här också praktiska riktlinjer för hur 

detta ska ske (Ihmeideh och Al-Maadadi, 2018, s. 68). Jämförs detta med vad Anna Otterborn, 

Konrad Schönborn och Magnus Hultén skrev i sin artikel, så blir det tydligt att det både i 

Sverige samt i internationellt finns riktlinjer från styrdokument gällande att IKT ska användas 

men inte gällande hur. Detta framkommer i Ihmeideh och Al-Maadadis text då de benämner att 

att IKT blivit en mer central del i även Qatar och deras utbildningssystem men att det där också 

saknas praktiska riktlinjer.  

Dong skriver om IKT i Kina och att det sedan 2000 har varit mycket framgångar inom hur 

användningen av IKT ska framkomma i undervisning. Det har bland annat genom styrdokument 

och utbildningsreformer skapats nya mål för att pedagogers och barns IKT kompetens ska ökas. 

Dong nämner även Kinas Ten-Year Plan of Education Informatisation, vilket är en plan 

framtagen 2011 av Kinas regering att med hjälp utav IKT se till att deras invånare i framtiden 

blir mer kreativa och kan konkurrera med invånare från andra länder. Planen tar upp olika 

stadier av utbildning och förskolan är en utav dessa, dock nämns det enligt Dong väldigt 

sparsamt om just förskolan. Ett av målen med denna plan är att pedagogerna i skolan och 

förskolan ska ha en viss IKT kompetens år 2020 (Dong, 2016, s. 636). Precis som i Ihmeideh 

och Al-Maadadis artikel, samt det som framkommer ur det tidigare svenska exemplet så nämner 

också Dong att det inte finns några exakta riktlinjer på hur IKT undervisning ska utföras, utan 

planen nämner bara att lärarna ska vid 2020 ha integrerat IKT i undervisningen. De olika 

internationella studierna visar alltså på att det finns likheter internationellt jämfört med vad den 

svenska forskningen säger angående riktlinjer i de svenska styrdokumenten. Den internationella 

utblicken gör det alltså möjligt att se både hur det ser ut internationellt gällande styrdokument 

och IKT, samt jämföra den internationella forskningen med forskning från Sverige, för att på 

så sätt få en viss inblick hur de svenska styrdokumentens bestämmelser ser ut jämför med de 

internationella.  
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7. Teoretiska utgångspunkter. 

Under detta stycke kommer vi skriva om studiens teoretiska utgångspunkt och begrepp ur den 

teorin som vi har använt i studien och som är viktiga för denna studie. 

 

Roger Säljö skriver i boken Lärande, Skola, Bildning om det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Där sammanfattar författaren perspektivet genom att prata om att kunskap och att 

människor lär sig kunskap genom samspel med andra människor. En individ lär sig förstå sin 

omvärld genom att använda sig av både kulturella och fysiska redskap. Säljö skriver vidare att 

kunskap enligt detta perspektiv inte är något som automatiskt förs över från individ till individ, 

utan en individ utvecklar kunskaper genom olika lärandesituationer (Lundgren & Säljö, 2014, 

s. 308). 

 

Säljö skriver vidare om Vygotskij, som är ett stort namn inom det sociokulturella perspektivet. 

Författaren menar att Vygotskij hävdar att människan ständigt lär sig och utvecklas. I detta 

lärande så talar Vygotskij om den proximala utvecklingszonen vilket Vygotskij menar är att när 

människan är nära att lära sig något nytt så kan en person som är mer kompetent bidra till och 

stödja en i sitt vidare lärande, vilket skapar extra möjligheter av lärande för individen (Lundgren 

& Säljö, 2014, s. 305). 

 

När vi läst forskning inom detta ämne har vi sett att många av de svenska artiklarna har just en 

sociokulturell grund, bland annat nämner Otterborn, Schönborn & Hultén att scaffolding spelar 

stor roll när det gäller att utnyttja potentialen med lärplattor (Otterborn, Schönborn & Hultén, 

2018, s. 2-3). Sundqvist och Nilsson benämner även i sin forskning begreppet artefakter och 

att detta begrepp kan användas vid undervisning kring teknologi (Sundqvist & Nilsson, 2016, s 

.32). Dessa två begrepp kommer under studien användas för att diskutera resultaten, och de 

kommer nu förklaras.   

 

Säljö nämner också ordet scaffolding, vilket är ett begrepp som handlar om situationen där den 

kunnige till en början ger mycket stöd för att därefter sänka stödet mer och mer efter att den 

lärande blir mer kunnig inom det som lärs ut (Lundgren & Säljö, 2014, s. 306). Ett exempel kan 

då vara att en pedagog sitter med ett barn och introducerar en ny applikation och när barnet 

börjar känna sig bekväm med applikationen och klarar av den själv så behöver inte pedagogen 

ge lika mycket stöd.  

Ninni Wahlström skriver i sin bok Läroplansteori och didaktik om den sociokulturella synen 

på lärande och benämner där också artefakter som de fysiska verktygen vilka hjälper människan 

förstå saker runt sig, samt att språket även är otroligt centralt (Wahlström, 2016, s. 32).  

 

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert skriver om synen på lärande inom den sociokulturella 

teorin i boken Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Där skriver 

författarna att lärandet kräver sociala och kulturella sammanhang. Kunskaper om olika saker 

finns i samhället och det är via interaktionen med människor samt med redskap som vi utvecklar 

kunskap. Författarna skriver även att språket har en viktig roll inom den sociokulturella teorin, 

då människan försöker skapa mening i det som hon upplever via kommunikation och tänkande 
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(Lindström & Pennlert, 2016, s. 14-15). Vi instämmer med detta sätt att se på lärande och har, 

när vi ser till våra egna erfarenheter upplevt språkets betydelse i lärandesituationer, till exempel 

då barn delar med sig utav ord, fraser eller sånger på sitt hemspråk. Detta delgivande har sedan 

kunna främjas vidare i situationer där olika digitala verktyg kan användas för att spela in dessa 

fraser, ord och sånger för senare uppspelning.  

Säljö bygger vidare på det som Lindström och Pennlert tar upp om att vi via redskap utvecklar 

kunskap. Han tar upp det för sociokulturella perspektivet viktiga begreppet mediering. Detta 

begrepp handlar om att människor använder redskap när vi förstår vår omvärld (Lundgren & 

Säljö, 2014, s. 298-299). Då begreppet IKT kretsar mycket kring användandet av redskap, 

digitala sådana, så är mediering ett begrepp som går att koppla till en majoritet av den forskning 

vi har tagit del av. 
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8. Resultat och analys 

Här nedan kommer de olika resultaten och analyserna för de två delstudierna presenteras. Den 

första delstudien som presenteras kommer vara delstudien med pedagoger som respondenter. 

Stycket kommer börja med en presentation av resultatet och analysen på intervjuerna med 

pedagoger från landsbygden utefter de teman som framkom under intervjuerna. Förskolan 

kommer benämnas som “förskola ett” i resultatet. Sedan kommer resultatet och analysen av 

intervjuerna med pedagoger från stadsmiljön utefter de teman som framkom under intervjuerna 

att presenteras. Dessa förskolor kommer benämnas som “förskola två” och “förskola tre” i 

resultatet, då det var två pedagoger vardera.  

Efter detta så kommer den andra delstudien presenteras. Den berör respondenterna barn och 

vårdnadshavare och där kommer resultatet från landsbygden samt analysen av dessa presenteras 

först. Förskolan kommer benämnas som “förskola ett” då det är samma förskola som 

pedagogerna från landsbygden. Därefter presenteras resultatet och analysen av respondenterna 

från stadsmiljön, och den förskolan kallas “förskola två” då det är samma förskola som förskola 

två i resultatet för pedagogerna. 

8.1. Förskola ett 

8.1.1. Vilken inställning har pedagoger till IKT? 

Tema: Otydliga ramar kring IKT-arbete 

Samtliga av pedagogerna uttrycker att det inte finns några exakta riktlinjer eller någon 

gemensam ram kring arbetet med IKT. Flera utav de uttrycker även att det är ett ämne som har 

kommit till deras förskola för inte så länge sedan och pekar på att det kan vara orsaken till att 

det inte har förts fram exakta riktlinjer än. Två av pedagogerna nämner att det som deras chef 

har sagt till dem är att de ska jobba med IKT, men inte hur de ska jobba med IKT. 

 

Tema: Fortbildning behövs konstant 

Pedagogerna uttrycker även att det finns ett stort behov av fortbildning inom IKT, dels hos sig 

själva men även hos de andra som de jobbar med. Flera utav pedagogerna känner att de behöver 

ett större kunnande och det nämns att fortbildning speciellt krävs då IKT är ett ämne som 

utvecklas snabbt och att pedagogerna bör erbjudas möjligheten att hålla sitt kunnande 

uppdaterat. Pedagogerna nämner att det är stora skillnader kring hur de olika pedagogerna i 

deras arbetslag och i kommunen är kunniga inom arbetet med IKT. Det tas även upp att det 

finns situationer där det bara är en pedagog i arbetslaget har intresse av att arbeta med IKT, 

vilket leder till att denna pedagog utsätts för mer press och kan blir mer stressad av att den får 

utföra ett mycket större arbete i motvind. 

 

Tema: Ekonomiska förutsättningar behövs 

Ett annat problem som nämns angående fortbildning är att det saknas de ekonomiska 

förutsättningarna för att detta ska kunna ske. Tre utav fyra av pedagogerna nämner att just nu 

så finns det inte någon ekonomisk tillgång till fortbildning. Två utav pedagogerna har varit iväg 

på fortbildning tidigare år men har fått höra att nu kommer det läggas på is då kommunens 

ekonomi inte tillåter det. 
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Tema: Viktigt kunnande för framtiden 

Angående frågan om hur pedagogerna ställer sig till att läroplanen som börjar gälla 2019 tar 

upp att barnen i förskolan ska bli digitalt kompetenta så uttrycker samtliga att det är bra att detta 

kommer in, då barnen måste "hänga med" i framtiden. Två av pedagogerna nämner att många 

utav barnen på deras avdelning får mycket digitalt kunnande hemifrån, men nämner även att 

förskolan behöver lägga grunden för användandet av IKT. En pedagog tar upp att det krävs att 

pedagogerna kan arbeta utefter en balans mellan de barn som är väldigt intresserade av arbete 

inom IKT och de barn som inte visar på detta intresse, för att se till att alla barnen har samma 

förutsättningar till att vara med. 

 

Tema: Det bör göras annat och det bör finnas ett syfte 

En av de större punkterna som pedagogerna tar upp är att IKT inte ska utgöra majoriteten av 

den lärande verksamheten i förskolan, utan att det ska finnas en balans mellan IKT och den fria 

leken, att vara ute i skogen eller liknande aktiviteter som inte är kopplat till det digitala. 

Angående denna balans så nämner pedagogerna att det bör helst finnas ett lärande syfte med 

varför IKT används och att det inte bara bör vara för att barnen ska sitta och "bli matade med" 

det som visas på till exempel lärplattan. 

 

Tema: Tidsbegränsa användandet 

Något som flertalet av pedagogerna tar upp är att de använder sig av eller vill använda sig av 

tidsbegränsningar för barnen när barnen vill använda lärplattan. Detta fungerar enligt några utav 

pedagogerna bra då barnen därmed också får träna på turtagning om att använda lärplattan, samt 

att där det tidigare funnits "tjat" för att lärplattan inte funnits tillgänglig så har detta "tjat" nu 

förminskats. Anledningar till att pedagogerna nämner tidsbegränsning är bland annat att de inte 

vill att barnen ska vara stillasittande hela dagarna, att det finns mycket annat att göra på 

förskolan samt att när barnen blir stillasittande framför en lärplatta så kan det för pedagogerna 

kännas som att de inte har någon anledning att vara med. 

 

Analys av pedagogers attityd på förskola ett 

Utefter det ovanstående resultatet så går det att utläsa att pedagogerna har en positiv men 

defensiv inställning till IKT. De uttrycker att de vill ha fortbildning inom ämnet men samtidigt 

uttrycker att det krävs tydligare riktlinjer kring arbetet med IKT, samt att det även blir ett 

ekonomiskt dilemma. Att samtliga pedagoger känner att de vill ha fortbildning är något som 

blir ett ansvar för förskolechefen, då det enligt Skolverkets Måluppfyllelse i förskolan är hens 

ansvar att se till att det finns möjligheter för kompetensutveckling (Skolverket, 2017, s.13, 

15/10 2018). Pedagogerna tar även upp att de anser att det är viktigt att barnen får möjligheten 

att ta del utav IKT-arbetet då de nämner att barnen måste "hänga med" i framtiden. Trots att de 

nämner att många barn har mycket digitalt kunnande hemifrån så säger de även att de bör arbeta 

utefter förutsättningarna att alla barn ska få ta del utav det. Detta värnande om barnens framtid 

går att koppla till det som skrivs i Läroplanen för förskolan från 2016, att pedagogerna på 

förskolan har ansvaret för att stimulera barnens intresse för det teknologiska och att de måste 
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ge barnen de verktyg som krävs för att de inte ska ligga efter i samhällsutvecklingen (Lpfö98, 

2016, s. 6-7 & 10-11).  

 

Det pedagogerna tar upp angående att det bör finnas ett syfte samt att det finns andra saker som 

bör göras på förskolan är något som går att koppla till läroplanen då det i den skrivs att barnen 

ska ges möjlighet att ta del i en stor mängd varierat lärande i förskolan. Det är också något som 

går att koppla till det som Susanne Kjällander skriver angående att lärplattorna är något som är 

bra och bidragande så länge man använder det på rätt sätt (Kjällander, Susanne, 2016, 16/11 

2018). Just det som Susanne Kjällander tar upp i denna artikel går även att koppla till att några 

utav de intervjuade pedagogerna gärna ser att det borde finnas en tidsbegränsning kring 

användandet av till exempel lärplattorna, då hon nämner att "barn såklart inte ska spendera hela 

sin barndom framför en skärm". Hon bygger vidare på detta genom att ta upp att alla barn har 

olika behov och att det behövs en balans i verksamheten. 

8.1.2. På vilket sätt används IKT konkret i den pedagogiska verksamheten i förskolan? 

Tema: Hur pedagogerna ser att barnen upplever IKT 

Samtliga pedagoger som intervjuats på förskola ett nämner att barnen är positivt ställda till den 

IKT som finns på deras avdelningar och hur de arbetar med den. En pedagog beskriver 

användandet av IKT med barnen som att “det är ett Hallå Hallabaloo", som hen sedan bygger 

vidare på att mena att barnen älskar användandet av IKT. Hen tar även upp att även fast det ska 

vara ett involverat lärande som ska ske i användandet av lärplattan så anser hen att vissa barn 

kan ha nytta av att varva ner med att titta på videoklipp på den. En annan pedagog nämner att 

barnen bygger vidare på arbetet med IKT utanför användandet av just IKT, då hen har sett att 

barn bland annat har lekt att de är robotar ute på gården och att de programmerat varandra. Den 

tredje pedagogen nämner att barnen upplevt ett större intresse för att använda lärplattan när de 

inte låg framme hela tiden, då barnen enligt pedagogen verkade uppleva det som en extra 

spännande aktivitet när lärplattan kom fram. Den fjärde pedagogen tar även upp att barnen på 

hens avdelning har kommit med egna idéer om vad de gör hemma och vad de vill ha på 

förskolan, vilket hen upplever att det är positivt, då barnen vill använda IKT både hemma och 

på förskolan. 

 

Tema: Hur pedagogerna ser att vårdnadshavare upplever IKT 

Pedagogerna tar upp att de inte fått så mycket respons utav föräldrarna i allmänhet, varken 

positiv eller negativ. De bygger vidare på detta med att ta upp att vid de få tillfällen där det har 

framkommit tveksamma åsikter från vårdnadshavare så har det oftast, enligt pedagogerna, 

handlat om att vårdnadshavarna inte har förstått hur de har arbetat kring lärplattan. Efter att 

pedagogerna förklarade detta genom att sätta upp beskrivningar av applikationerna samt hur de 

används på väggarna så har dessa åsikter blivit mer positivt ställda kring arbetet med lärplattan. 

Pedagogerna tar även upp att de har valt att ta upp de digitala verktyg som de arbetar med samt 

ifall det dyker upp några nya verktyg under bland annat föräldramöte, men även vid hämtning 

och lämning av barn. Pedagogerna pekar på att detta skulle kunna vara en anledning till att 

föräldrarna inte kommer med så mycket kommentarer, då de förklarar för vårdnadshavare att 

det finns ett tydligt mål, exempelvis bokstavslärande eller matematik. En utav pedagogerna 
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nämner att även föräldrar i dagens samhälle är ju nya i begreppet digitalisering och tänker att 

därför vill föräldrarna helst att barnen ska "leka på förskolan och inte hålla på med plattan". 

 

Tema: Hur arbetar pedagogerna med IKT? 

En utav pedagogerna som intervjuats på förskola ett tar upp att arbetssätt är något som förändras 

hela tiden och att det går att lära sig från sina problem under en aktivitet, för att vidareutveckla 

den senare. Hen tar upp detta då tekniska problem är något som går att stöta på under arbetet 

med digitala verktyg. Pedagogerna tar upp att barnen arbetar mycket med QR-koder, dels att 

skanna av QR-koderna som pedagogerna har gjort men även att barnen skapar egna QR-koder 

med bland annat ljudinspelningar. Pedagogerna menar på att detta bidrar till språkinlärning 

samt att barnen får ta del av varandras skapande. Barnen har fått börja skapa filmer i 

applikationen "Puppet Pals" där de även kan föra in egna bilder att använda, vilket har lett till 

ökat intresse att ta bilder och spela in sig själva. En av pedagogerna nämner att det finns många 

bra applikationer på lärplattan och att det inte bara är spel, vilket en av de andra pedagogerna 

bygger vidare på och talar om att mycket av den egna tiden, dels på arbetsplatsen men även 

hemma, behövs investeras i att testa på de nya applikationerna och se om de är användbara för 

lärande. 

 

Tema: Läroplanen bör ge mer stöd. 

Angående frågan om pedagogerna tycker att den nuvarande läroplanen ger underlag för att 

arbeta med IKT så talar pedagogerna som intervjuats på förskola ett om att det antingen är svårt 

att hitta eller inte finns, alternativt att det är väldigt otydligt. En utav pedagogerna säger att hen 

känner att det blir lite mer strikt i den nya läroplanen, då det tidigare handlat om att barnen ska 

få ett intresse för IKT och i den nya läroplanen så ska pedagogerna arbeta aktivt med IKT. 

Samma pedagog tar upp att det nog finns pedagoger inom kommunen hon jobbar i som kommer 

ha svårt att börja arbetet med IKT då dessa pedagoger själva inte är förberedda att arbeta med 

det. En annan av pedagogerna bygger vidare på detta med att nämna att IKT är det stora 

diskussionsämnet kring den nya läroplanen och att "då måste man vara där och jobba med det, 

det är nytt". 

 

Tema: Vill pedagogerna arbeta med IKT och i så fall hur. 

Samtliga av de pedagoger som intervjuats på förskola ett säger att de vill jobba med IKT till 

olika grader. En pedagog är nöjd med hur de arbetar just nu och en annan nämner att hen gärna 

hade arbetat på ett sätt som ger varandra i arbetslaget mer stöd sinsemellan. Detta stöd bör enligt 

hen speciellt finnas då andra delar av kommunen har andra förutsättningar för att få ett sånt stöd 

då dessa delar har försprång ekonomiskt sätt och storleksmässigt. Den tredje pedagogen tar upp 

att hen tycker att hen "absolut vill jobba med IKT då det ligger rätt i tiden" och att det är lätt att 

få med barnen. Hen går vidare med att nämna att det går att koppla IKT till så mycket, till 

exempel rörelse och musik, samt att hen tror att den nya läroplanen kan hjälpa förtydliga vad 

eller hur de kan jobba med det i förskolan. Den fjärde pedagogen bygger vidare på det som 

pedagog nummer tre säger angående att det går att göra så mycket med IKT och att det finns 

mycket idéer att få från tidskrifter och internetforum. Hen nämner att hen gärna vill att det 

skulle komma in mer naturligt i verksamheten, men avslutar med att arbetet med IKT är 

tacksamt, då barnens intresse inom det är stort. 
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Analys av användandet av IKT bland pedagogerna på förskola ett 

De intervjuade pedagogerna talar om att barnen upplever deras arbetssätt angående IKT som 

roligt, intresseväckande och lustfyllt. De talar om att barnen bygger vidare på vad de har gjort 

på lärplattan inomhus när de är ute och leker och de talar även om att barnen kommer med idéer 

på vad de kan göra för aktiviteter på förskolan med hjälp av IKT. Att barnen får tillfälle att 

bidra med idéer på aktiviteter som de har kommit på hemma stöds utav det som står i läroplanen 

angående att förskolan ska ge varje barn möjlighet att påverka sin situation genom att uttrycka 

tankar och åsikter (Lpfö98, 2016, s. 12). Pedagogerna upplever även att så länge de är tydliga 

med vilket digitalt material de använder sig av och att de tar upp när det kommer in nytt material 

så ger vårdnadshavarna ifrån sig en positiv attityd till det sätt de använder IKT på sina 

avdelningar. Angående material så tar flera av pedagogerna upp QR-koder som ett speciellt 

verktyg för barnen att använda sig av i verksamheten, bland annat för att skapa film och 

ljudinspelningar av sig själva eller sina kompisar. Att barnen får möjlighet får möjlighet att 

skapa denna film eller ljudinspelning och använda den inom olika applikationer stöds av det 

som står i Läroplanen för förskolan angående att barn ska ges möjlighet att utveckla intresse 

för olika medier, förståelse för symboler samt även att de ska ges möjlighet att utveckla sin 

skapande förmåga (Lpfö98, 2016, s. 10). Framöver så ser samtliga pedagoger som intervjuats 

att de skulle kunna arbeta med IKT, främst med förhoppningen att den nya läroplanen som 

kommer 2019 ska ge dem ett tydligare underlag för hur de ska arbeta med IKT. Pedagogerna 

pratar om att det går att koppla IKT till många ämnen, att det finns idéer och uppslag till hur 

man kan jobba med det samt att arbetet med IKT "ligger rätt i tiden". Just att IKT går att använda 

på olika sätt och inom olika ämnen är något som stödjs utav det Susanne Kjällander säger i 

Elisabth Brisings artikel, där hon tar upp att lärplattan kunde användas vid estetiska aktiviteter 

men också som mikroskop eller kamera (Brising, Elisabeth R, 2016, 15/10 2018). 

8.2. Förskola två och förskola tre 

8.2.1. Vilken inställning har pedagoger till IKT? 

Tema: Riktlinjer 

En av pedagogerna från förskola två och en av pedagogerna från förskola tre nämner att de inte 

kan komma på några speciella riktlinjer, mer än att de ska arbeta utefter läroplanen och att 

digitalisering är ett utvecklingsområde i hela kommunen de arbetar i. Den andra pedagogen från 

förskola tre tar upp och pratar om att det finns riktlinjer från kommunen angående bland annat 

säkerhet och integritet, samt att det har centraliserats angående vilka applikationer de får 

använda på förskolan. Hen går vidare med att ta upp att det har etablerats IT-didaktiker som är 

en länk mellan stadsdelens ledning och förskolan samt att det har etablerats pedagogiska 

utvecklare som i sin tur är länken mellan förskolan och utbildningsförvaltningen. Hen avslutar 

med att säga att det finns riktlinjer att de ska jobba med IKT men att de själva får bestämma 

hur de ska jobba, vilket hen tycker är ett fungerande system. Den sista pedagogen, från förskola 

två, tar upp att de använder sig av IKT-stödjare på sin förskola, och att dessa stödjare har som 

ansvar att ge de pedagoger som behöver det extra stöd i arbetet med IKT. Även denna pedagog 
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nämner att det har blivit ett mer centraliserat styrande då de bland annat får iCloud konton från 

den centrala IT-avdelningen i kommunen, istället för att skapa egna iCloud-konton på 

förskolan. 

 

Tema: Fortbildning 

Angående frågan om de känner att de själva skulle behöva fortbildning så nämner två av 

pedagogerna från förskola två och en av pedagogerna från förskola tre att de skulle gynnas av 

detta. Utav dessa så nämner pedagogen från förskola tre att hen gärna skulle vilja gå en längre 

kurs och få djupare kunskap om IKT och framför allt i hur hen som pedagog kan jobba med 

IKT i barngrupp. En av pedagogerna på förskola två tar upp att hen blev erbjuden en utbildning 

för några år sedan då hen började på sin arbetsplats och att denna utbildning fortfarande erbjuds, 

samt att många pedagoger inte är vana vid tekniken. Den andre pedagogen från förskola två 

talar om att hen har ett intresse av att lära sig riktlinjerna om IT inom kommunen och går vidare 

med att tala om att det finns en stor variation inom de tekniska kunskaperna på den förskola 

hen jobbar på. Hen avslutar med att nämna att enligt hen så behövs IKT-kompetensen hos 

förskolepedagoger utmanas och prövas på, samt att samhället överlag behöver en större digital 

utbildning. Den pedagog som inte nämner att hen själv skulle gynnas av detta är därmed den 

andre pedagogen som intervjuats på förskola tre. Hen nämner inte sin egen fortbildning utan tar 

upp att den som är lokal IT-didaktiker får mest fortbildning och tänker att det är så det ska vara. 

Hen går vidare med att tala om att denna didaktiker lär ut till två pedagoger som i sin tur lär ut 

till två pedagoger och så vidare och att det därmed blir ett utbrett lärande. 

 

Tema: Viktigt för framtiden 

Samtliga utav pedagogerna ser det som ett positivt steg att den nya läroplanen (som börjar gälla 

2019) tar upp mer om IKT. De talar bland annat om att de ska rusta barnen för framtiden samt 

att det tas upp att det “hör lite till demokratiuppdraget”, då alla barn ska få samma möjligheter 

angående IKT. Pedagogerna på förskola två tar upp begreppet källkritik och talar om att i den 

nya läroplanen så skrivs det att de ska få en smak på källkritik, speciellt då barnen i dagens 

samhälle börjar med det digitala i en allt lägre ålder och att de därmed kan stöta på situationer 

där de måste vara källkritiska. 

 

Tema: Har samhällsutvecklingen kring IKT påverkat pedagogernas arbetsroll 

I överlag så ställer sig pedagogerna positiva till samhällsutvecklingen kring IKT och hur det 

påverkat deras arbetsroll. En av pedagogerna från förskola tre nämner att det har skapat upp 

mycket möjligheter för hen, samt att hen är öppen för att arbeta med det så länge det finns ett 

syfte med det, att man behöver balans. En av pedagogerna från förskola två nämner att 

utvecklingen går väldigt snabbt och att hen måste ta till sig mycket nytt för att sedan kunna 

förmedla det till barnen, samt att tekniken gör kommunikation mellan avdelningar enklare och 

hållbarare. Avslutningsvis så nämner den andre pedagogen från förskola två att "man måste 

börja någonstans" och att det digitala "bara kan göra det lättare och lättare" att arbeta med till 

exempel bedömningsverktyg. 
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Analys av pedagogernas attityd på förskola två och förskola tre 

Några av pedagogerna nämner att det finns en centraliserad styrning kring vad de som 

pedagoger ska använda sig av i sina aktiviteter, men inte hur de ska använda sig av detta. Dessa 

pedagoger uttrycker att det är svårt att tyda hur man ska arbeta med IKT enligt de riktlinjer de 

tagit del av. De övriga pedagogerna nämner att de inte känner till några mer exakta riktlinjer 

kring IKT. Att det har blivit en ökad centraliserad styrning kring IKT är något som enligt Mats 

Olsson kan bli ett problem. Han skriver i en artikel av Elisabeth Brising att det finns en risk för 

att pedagogerna i förskolan får en mindre pedagogisk frihet att välja sina verktyg om kommunen 

kommer bestämmelser kring lärplattor och lärplattformar (Brising, Elisabeth R, 2016, 15/10 

2018). De tre pedagoger som talar om att de själva gärna hade gynnats av fortbildning har olika 

anledningar till varför. Dessa anledningar varierar från att vilja få en större kunskap till hur IKT 

kan användas praktiskt med barnen till att bara ha ett eget intresse utav hur IT-användningen 

ser ut i kommunen. 

 

Pedagogerna som intervjuats håller med varandra om att det är bra att den nya läroplanen (som 

börjar gälla 2019) nämner mer om IKT. De upplever att det är viktigt för barnens framtid och 

att det är bra att barnen redan i ung ålder får ta de första stegen i att tänka källkritiskt. De nämner 

också att det hör till att alla barn har den demokratiska rätten att ta del av arbetet med digitala 

verktyg. Att ge barnen lika möjligheter kring IKT är något som Susanne Kjällander tar upp när 

hon i sin artikel skriver att "det digitala inte ska vara en fråga om klass, etnicitet eller genus" 

(Kjällander, Susanne, 2016, 16/11 2018). Avslutningsvis så anser pedagogerna att 

samhällsutvecklingen kring IKT har påverkat deras arbetsroll positivt, då det kommer in nya 

möjligheter samt att det digitala "bara kan göra det lättare och lättare" med vissa arbetsuppgifter. 

8.2.2. På vilket sätt används IKT konkret i den pedagogiska verksamheten i förskolan? 

Tema: Hur pedagogerna ser att barnen upplever IKT 

En av pedagogerna som intervjuats på förskola två och en som intervjuats på förskola tre tar 

upp ordet nyfikenhet angående hur barn upplever den IKT som de fört in på sina avdelningar. 

De två andra pedagogerna nämner att barnen visar upp ett intresse när de ser att lärplattan 

kommer fram. De fyra pedagogerna tar i varierande grad upp att barnen verkar vara vana vid 

att använda lärplattan, men att de samtidigt upplever det som roligt att få använda den. 

 

Tema: Hur pedagogerna ser att vårdnadshavare upplever IKT 

Angående frågan om hur pedagogerna har upplevt att vårdnadshavare ställer sig till 

användningen av IKT i förskolan så skiljer sig svaren. De två pedagogerna från förskola tre kan 

inte säga att de hört något specifikt angående IKT, varken positivt eller negativt. En utav dessa 

pedagoger nämner att vårdnadshavare tycker att lärportalen Unikum är ett bra och enkelt sätt 

för dem att kunna se vad deras barn gör på förskolan, då vårdnadshavarna uttrycker att de 

därmed kan ta del av barnens vardagar på förskolan. Den andra utav dessa pedagoger tar upp 

att på en tidigare förskola så har diskussionen kring "skärmtid" kommit upp. Arbetslaget hade 

på den arbetsplatsen, förberett ett gemensamt förhållningssätt till IKT som vårdnadshavarna 

fick ta del utav och att det då lugnade vårdnadshavarna till en viss grad, då denna oro kring för 

mycket skärmtid behandlades i förhållningssättet. 
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De två pedagogerna från förskola två tar upp att vårdnadshavarnas åsikt är varierad. En utav 

dem nämner att allting hamnar om hur de beskriver att IKT användas, och inte används samt 

att de varit tydliga med vårdnadshavarna om just detta användande, så har vårdnadshavarna i 

sin tur blivit mer positiva. Den andra pedagogen tar upp att vissa av aktiviteterna bemöts 

positivt, bland annat har barnen tagit med sina vårdnadshavare och visat upp QR-koder inne på 

avdelningen, men även att det finns lite negativa åsikter kring det. De negativa åsikterna tror 

pedagogen handlar om att barnen har möjlighet att sitta med till exempel lärplattan hemma och 

då vill inte vårdnadshavarna att barnet ska sitta på förskolan. 

 

Tema: Hur arbetar pedagogerna med IKT 

Pedagogerna tar upp att arbetet kring IKT mestadels cirkulerar kring lärplattan. Pedagogerna 

från förskola tre tar upp att de har börjat med att "nosa på" programmering på sina avdelningar, 

med hjälp av applikationer på lärplattan. En av pedagogerna från förskola två pratar om ett 

projekt med QR-koder där barnen har fått skapa egna QR-koder med sina favoritlåtar. Detta har 

sedan lett till att barnen får ta del av varandras musik och att de genom detta delande, enligt 

pedagogen får utveckla sin identitet. Majoriteten av pedagogerna tar upp den pedagogiska 

dokumentationen och nämner att barnen får vara med och hjälpa till i sin dokumentation, bland 

annat så har en pedagog vid ett tillfälle fått hjälp att göra ett inlägg på Unikum av ett av barnen. 

En av pedagogerna från förskola två nämner även att hen generellt skulle vilja se en högre nivå 

på det digitala kunnandet på hela förskolan. 

 

Tema: Läroplanen bör ge mer stöd. 

När pedagogerna som intervjuats från förskola två och förskola tre fick frågan angående om 

den nuvarande läroplanen (som reviderades 2016) ger dem tillräckligt med stöd för deras IKT 

arbete i förskolan så nämner båda pedagogerna på förskola två och en av pedagogerna på 

förskola tre att det inte är så tydligt som de hade velat. Pedagogen från förskola tre och en utav 

pedagogerna från förskola två tar upp förhoppningar om att den nya läroplanen (som börjar 

gälla 2019) kommer göra det tydligare och den tredje pedagogen, från förskola två, nämner att 

även den nya läroplanen kommer behöva utvecklas mycket mer, utefter att den digitala tekniken 

utvecklas. 

 

Den fjärde pedagogen, från förskola tre, nämner däremot att hen tycker att den nuvarande 

läroplanen ger stöd för arbetet med IKT, trots att det inte är lika tydligt. Hen bygger vidare på 

detta genom att nämna att det handlar om hur man läser läroplanen, men att man kan väva in 

IKT i flera utav läroplansmålen, till exempel läroplansmålen som gäller skriftspråk och att tolka 

bilder. 

 

Tema: Vill pedagogerna arbeta med IKT och i så fall hur 

Pedagogerna som intervjuats från förskola två och tre kan alla tänka sig att arbeta med IKT i 

framtiden, men de benämner bland annat att de vill få in det lite mer naturligt i verksamheten 

samt att det krävs mer kunskap för att kunna svara hur exakt man kan jobba med det. En av 

pedagogerna från förskola två och en av pedagogerna från förskola tre skulle vilja ha fler 

lärplattor, de nämner exempelvis att det borde finnas en i varje miljö på förskolan. Flera av 
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pedagogerna tar även upp projektorer och interaktiva projektioner som går att styras med 

kroppen och att detta skulle vara intressant, dels för de själva men även för barnen. De två 

pedagogerna som ovan talade om att ha en lärplatta i varje miljö tar också upp att en 

"bordslärplatta" är väldigt användbar då man ska visa upp någonting som till exempel barnen 

har gjort under en aktivitet, då det ryms fler barn runt en stor lärplatta. Slutligen så nämner en 

av pedagogerna från förskola två att hen tycker att det skulle finnas kurser i det digitala så att 

man sedan kan utveckla specialiseringar inom detta på förskolan. Dessa specialiseringar skulle 

då kunna vara att en pedagog är fokuserad på applikationer till lärplattan och en annan pedagog 

är specialiserad på annan teknik som kan användas på förskolan. Hen avslutar med att säga att 

hen tror att det finns mycket som IKT kan göra för förskolan men att "man får ta det steg för 

steg." 

 

Analys av användandet av IKT bland pedagogerna på förskola två och förskola tre 

Pedagogerna tar upp barnens nyfikenhet och att de visar ett stort intresse när lärplattan tas fram, 

samt att de nämner att de flesta barnen har en vana av att använda lärplattan hemifrån. Trots att 

de har vanan hemifrån så nämner pedagogerna att barnen ändå verkar uppfatta användandet av 

lärplattan som något roligt och intressant. Att barnen upplever arbetet med digitala verktyg som 

något lustfyllt stöds utav där det i Läroplanen för förskolan står skrivet att 

förskoleverksamheten ska främja det lustfyllda lärandet och ge barnen möjlighet att få nya 

kunskaper och erfarenheter (Lpfö98, 2016, s. 9). De intervjuade pedagogerna upplever inte att 

de har fått så mycket respons av de vårdnadshavare som har barn på deras avdelningar. Det 

positiva som kommit rör lärplattformen Unikum och det negativa handlar enligt en av 

pedagogerna om en oro att barnen sitter för länge vid lärplattan. Pedagogerna talar även om att 

pedagogerna på förskolan måste ha ett tydligt förhållningssätt kring användandet av IKT som 

pedagogen sedan kan lyfta fram vid tillfällen då vårdnadshavare är fundersamma. 

 

Hos pedagogerna på förskola två och tre så cirkulerar det mesta av IKT-arbetet kring lärplattan. 

Barnen får ta del och hjälpa till vid dokumentation på deras lärplattform bland annat och två 

utav pedagogerna tar upp att de på deras avdelning har börjat att låta barnen testa på 

programmering. Det talas även om ett musikprojekt med hjälp av QR-koder som sedan har 

skapat ett utbyte av musik mellan barnen. Detta är enligt pedagogen ett projekt där barnen får 

utveckla sin identitet samt ta del av andras identiteter. Läroplanen för förskolan stödjer detta 

när det i den står skrivet att ett av målen för förskolan är att barnen ska ges möjlighet att utveckla 

sin identitet (Lpfö98, 2016, s. 9). 

 

Angående om hur de skulle vilja arbeta med IKT i förskolan så nämner pedagogerna att de 

gärna hade sett att det blir klarare i den nya läroplanen (som börjar gälla 2019) om hur de ska 

arbeta med IKT, även om det går att utläsa ur den nuvarande läroplanen (reviderad 2016) genom 

att man tolkar den på olika sätt. Samtliga av pedagogerna är dock intresserade av att arbeta med 

IKT i framtiden, så länge det görs på ett naturligt och mer kunskapsbaserat vis. Pedagogerna 

talar om att de gärna hade haft fler lärplattor, att de fått införskaffa interaktiva projektorer samt 

att digitala specialiseringar är något som de gärna sett kunde startas i förskolan. Dessa åsikter 

från pedagogerna är något som hamnar på förskolechefens axlar, då det är hens ansvar att se till 
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att barnen får tillgång till "en bra miljö och material för utveckling" samt att den har ansvaret 

för att personalen har möjlighet till att fortbildas (Lpfö98, 2016, s. 16). 

 

8.3. Förskola ett. 

8.3.1. Vilken inställning har barn till IKT? 

Tema: Åsikter om IKT 

Barnen som deltagit i studien uttrycker att de anser att IKT, främst i form av lärplattan är något 

som är roligt att använda. Ett av barnen säger även att lärplattan är rolig för att den är ”dataig” 

vilket betyder att ”den har el i sig”. Alla barnen är dock överens om att det som är roligt på 

lärplattan är att spela spel och trycka mycket, men exakt vilka spel är de inte precisa om. De 

exempel på roliga spel som de nämner är spel där var det finns olika banor och var de kan få 

trycka mycket på plattan. 

 

Tema: Vad man kan göra med IKT. 

Barnen nämnde förutom spel som framgår ovan några saker specifikt gällande vad en person 

kan göra på lärplattan. De nämnde att lärplattan är något som går att ”lära sig saker på”, 

exempelvis språk. Ett exempel som nämndes var ett spel där ett barn uttryckte att det fanns 

massa bokstäver som kunde sättas ihop till ord, och att detta spel var roligt men svårt. 

Ytterligare en sak som uttrycktes om vad som går att göra gällande IKT var att spela musik. 

Här nämndes teknik i form av en radio samt att man kunde lyssna på musiken eller sova till 

den, vilket beskriver lite om när musiken användes i verksamheten. Barnen sa även att QR-

koder var något som man kunde göra med IKT. QR-koderna kunde leda till bilder eller spel 

enligt barnen. Några barn uttryckte att det även gick att spela på teknik hemma, men att det då 

fanns begränsningar gällande när och hur länge. Ett barn höll inte med de andra om detta utan 

sa att man spelade på förskolan och inte hemma. 

 

Tema: Åsikter om mer IKT i förskolan. 

Barnen uttryckte här väldigt sparsamma åsikter, men de hade något att säga om saken. Det kom 

fram önskemål om att roa sig på förskolan. Ett exempel som nämndes var x-box som de kunde 

spela på, samt en tv som gick att titta och spela på. Förutom detta så tyckte dock barnen att den 

IKT som fanns på förskolan var nog. 

 

Analys 

Syftet med denna studie var att se hur inställningar till och användandet av IKT i förskolan 

förhåller sig till vad styrdokumenten tar upp, samt hur de olika inställningarna påverkar 

verksamheten i förskolan. Av resultaten ovan från intervjuerna med barnen på förskola ett så 

går det att se att de tycker att IKT, i form av främst lärplattor är väldigt roligt och intressant. De 

uttrycker att det som är främst kul med lärplattor är att man kan spela olika spel på dem. Tidigare 

i studien har vi beskrivit hur det står i Läroplanen för förskolan att arbetslaget på en förskola 

bland annat ska se till att barnens intresse för teknik uppmuntras och stimuleras (Lpfö98, 2016, 

s. 11). Utifrån det som läroplanen beskriver och det som barnen säger, så går det att se att barnen 
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är intresserade av IKT samt att detta är något som pedagogerna på förskolan ska stimulera. 

Barnens uttalanden samt Läroplanens skrivelser stödjer alltså att IKT är något som bör arbetas 

stimulerande och uppmuntrande med i förskolans verksamhet. Barnen uttrycker även i 

resultatet att det går att lära sig saker via lärplattan och ger exemplet med språkinlärning via 

spel med bokstäver. Detta lärande med hjälp av lärplattan går att tolka in i det Säljö tidigare tar 

upp om mediering. Där skriver Säljö att mediering handlar om att skapa en förståelse för 

omvärlden via användandet av olika redskap (Lundgren & Säljö, 2014, s. 298-299). Barnen har 

en förståelse för att de lär sig saker via lärplattan, saker som skulle kunna påverka hur de ser på 

världen runt sig. Detta kan utifrån Säljös beskrivning argumentera för att lärplattan kan ses som 

ett redskap som bidrar till mediering. Denna lärandeaspekt gällande IKT är något som det går 

att tolka stöd från Skollagen där det står att barnens lärande och utveckling ska gynnas av 

förskolans arbetssätt (SFS 2010:800, 20/11 2018). Av detta så går det alltså att se att 

lärandeaspekten via IKT är något som får stöd av styrdokument och att barnen uttrycker åsikter 

om att de tycker det är roligt och utmanande. 

8.3.2. Vad uttrycker vårdnadshavarna gällande IKT? 

Tema: Åsikter kring IKT hemma. 

Det kom fram av vårdnadshavarnas svar att det kunde finnas rätt mycket IKT hemma i form av 

plattor, telefoner och tv apparater samt att barnen gillar att spela om de får chansen. Det 

utrycktes även att det inte fick bli för mycket spelande bara för spelandet skull, utan då förekom 

begränsningar för användandet. Vissa vårdnadshavare kunde själv uppskatta IKT och tycka det 

var roligt själv vilket kunde leda till att det fanns mycket IKT hemma. Vårdnadshavarna 

uttryckte alla att krävdes begränsningar gällande barnens användande av IKT. Detta i form av 

regler som tidsbegränsningar eller begränsningar till vissa dagar. Något som framgick var att 

vissa av vårdnadshavarna ville skära ner på användningen och att det inte fick bli för mycket 

sittande framför exempelvis tv eller plattor, men också att vissa tyckte att det ändå skulle finnas 

tillgängligt. 

Det lyftes även att det fanns risker med internet då barnen kunde komma ut på “konstiga sidor”, 

samt att barnen får använda rätt mycket IKT i förskolan så ibland behövdes det inte användas 

extra mycket hemma, då vissa av de intervjuade tyckte barnen skulle leka och vara sociala 

hemma. Plattor lyfts som något som kunde vara bra för utveckling av läsande och lärande men 

en av de intervjuade uttryckte dock att det inte fick bli en vanesak att bara sitta framför plattan 

och att det kunde vara svårt att veta alltid vad barnen tittade på. 

 

Tema: Åsikter om IKT på förskolan. 

Alla vårdnadshavarna uttryckte att användandet av IKT i form av lärplattor kunde vara bra om 

det fanns någon form av syfte eller något lärandetänk med i användandet. ”Puppetpals” och 

projektorer nämndes som saker användes i lärande syfte på förskolan av en respondent. En av 

de intervjuade uttryckte att hen inte först tyckte att de på förskolan skulle hålla på med lärplattor 

men att hen sedan ändrade uppfattning när personen såg att det kunde användas för lärande. 

Flera av de intervjuade ansåg att IKT kunde vara bra då det blev ett lärande tillsammans för 

barnen vilket de såg positivt till. Det var dock viktigt att IKT inte användes som en barnvakt 

samt att det inte bara spelades spel för att spelas spel. 
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Tema: Åsikter om digital kompetens. 

Vårdnadshavarna uttryckte att det digitala har en stor del i dagens samhälle. Men många av dem 

nämnde också att det inte fick bli för mycket fokus på att utveckla digital kompetens i förskolan. 

En av de intervjuade sa att hen tyckte att det kommer rätt naturligt i vilket fall som helst då det 

finns överallt, men att det kan finnas behov av en utbildning i möjligheterna kring att använda 

IKT. En annan vårdnadshavare uttrycker att det är lite ”hypat” och att det kan vara för tidigt att 

arbeta med det i förskolan redan. 

 

Analys 

På förskola ett syns det att vårdnadshavarnas inställning till och användande av IKT både i 

hemmet och på förskolan kommer fram tydligt i resultatet. Det kommer fram att de använder 

en hel del IKT hemma men att de ändå anser att det måste finnas begränsningar kring 

användandet då barnen bör vara sociala. Gällande förskolan uttrycker de att IKT användning är 

bra om det finns ett syfte, ett lärande med det, gärna socialt lärande. Men IKT får inte bli enbart 

en barnvakt. Tidigare har vi nämnt Läroplanen för förskolan, och det som står i den stödjer 

vårdnadshavarnas åsikter om att det ska finnas ett syfte med användandet. Det står där att teknik 

bland annat ska användas främja lärande och utveckling hos barnen och att IKT ska användas i 

exempelvis skapandeprocesser (Lpfö98, 2016, s. 7). Utifrån detta går det att se att 

vårdnadshavarnas åsikter kring IKT överensstämmer väl med skrivelserna som står i 

Läroplanen. Att IKT kan användas för att främjande olika sorters lärande är något som 

läroplanen beskriver instämmer författaren för denna delstudie till. Både respondenterna och 

styrdokumentet hänvisar alltså till att det ska finnas ett lärande med användningen, vilket också 

ger stöd åt vårdnadshavarnas åsikt om att IKT inte ska användas som barnvakt. Det går dock 

att göra en koppling till vad Hernwall skriver om i sin forskning gällande detta. Forskaren 

skriver där att ett arbete med digitala verktyg, som ska främjande, kräver kompetenser av 

pedagogerna gällande det digitala (Hernwall, 2016, s. 19). Utifrån Hernwalls antagande och 

styrdokumentens samt vårdnadshavarnas önskemål, så framkommer det kompetenskrav på 

pedagogerna. Måluppfyllelse för förskolan ger även stöd till detta då det flertalet gånger i den 

står att pedagogerna behöver kompetensutveckling (Skolverket, 2017, s.13, 15/10 2018). Det 

går alltså att göra tolkningen, utifrån vad vårdnadshavarna uttrycker, samt vad styrdokument 

och forskning tar upp att det bör finnas ett lärande, ett syfte med användningen kring IKT men 

att detta kräver kompetenser av pedagogerna. 

 

Ytterligare en sak som vårdnadshavarna tar upp är att de anser att det digitala är en stor del av 

samhället. Gällande digital kompetens så uttrycker de intervjuade att det blir lite för mycket 

fokus eller för ”hypat” kring det i förskolan, samt att det kommer naturligt. Det är kring 

möjligheterna gällande användning av IKT som det framkommer viss positivitet. Detta blir 

intressant då det ställ emot vad den kommande läroplanen för förskolan, som börjar gälla 2019, 

tar upp gällande digital kompetens. Det står i den att digital kompetens är något barnen ska 

utbildas i (Lpfö98, 2018, s. 9), vilket antyder att det är något viktigt i den framtida verksamheten 

i förskolan. Det går alltså att se att vårdnadshavarnas åsikter krockar lite med den kommande 

läroplanens skrivelser kring ämnet. Även om vårdnadshavarna ger visst medhåll om att det 

utbildning kring möjligheterna kring användandet av IKT. 
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8.4. Förskola två. 

8.4.1. Vilken inställning har barn till IKT? 

Tema: Åsikter om IKT. 

Barnen tyckte alla att det är kul med lärplattor när det gäller att spela på dem, ett spel som kom 

på tal var spelet Tripp Trapp Träd. När barnen pratade om IKT handlade det nästan bara om 

lärplattor, men ett barn sa även att det är kul att se på tv. En av de intervjuade berättade även 

stolt att teknik också kunde handla om kylskåp. Ett annat barn uttryckte att hen gillade att se på 

film på lärplattan, och sa att hen brukade titta på familjen Rysberg. En grej som gjorde lärplattan 

kul att spela på var när man fick trycka på grejer under spelets gång. 

 

Tema: Vad kan man göra med IKT. 

Under intervjuernas gång uttrycktes det mer av barnen än att man kunde spela på Lärplattor. 

Barnen sa att man kunde leka med dem och att det var kul samt se på film som nämnt ovan. 

Barnen berättade också att man kunde “kolla på QR-koder” via Lärplattan. Dessa QR-koder 

gick till olika sånger som exempelvis Mamma Mia och Turtles, och barnen tyckte detta var kul. 

Vissa av barnen använde även lärplattor hemma och såg då också på film eller spelade. Ett barn 

uttryckte att det fanns spel på lärplattan där man kunde skriva bokstäver. 

 

Tema: Åsikter om mer IKT i förskolan. 

De flesta barnen var nöjda eller kunde inte komma på något mer de ville ha på förskolan 

gällande IKT, men det fanns några synpunkter. Ett barn hämtade en bok och visade den för 

intervjuaren. Sedan förklarade barnet att denna boken hade hen på I-pad hemma, och hen ville 

gärna att det även skulle finnas på lärplattan i förskolan. 

 

Analys 

Gällande barnens åsikter om IKT på förskola två framkom det att det tyckte det var kul med 

lärplattor. Tv nämndes även och det var att spela eller titta på film som fokuseras. Ett barn hade 

även lite koll på att teknik andra saker än digital teknik. Syftet för denna studien kretsar kring 

inställningarna till och användandet av IKT i förskolan utifrån styrdokumentens skrivelser. Den 

väldigt positiva inställningen som barnen har till IKT kan gå att koppla till vad vi tidigare tar 

upp av det som Marklund forskar om. Forskaren menar att pedagogernas positiva inställning 

mot IKT möjligen kan bero på samhällets mer positiva inställning kring barn och IKT 

(Marklund, 2015, s. 248). Utifrån detta kan en tolkning göras gällande att samhällets positiva 

inställning även påverkar barnen, vilket skulle kunna ligga till stor grund för barnens positiva 

inställning. Barnen uttrycker även att IKT i form av lärplattor är något man kan leka med, se på 

film på och läsa av QR-koder via. De nämner även spel där det finns bokstäver som de kan 

skriva. Detta går att koppla till Läroplanen för förskolan då det i den står att lek är något som 

är viktigt gällande barnens lärande och utveckling, det står även i den att teknik kan användas 

för att främja lärande och utvecklande (Lpfö98, 2016, s. 6–7). Läroplanens skrivelser kan alltså 

tolkas ge stöd till vad barnen uttrycker. 
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Slutligen kommer en koppling mellan IKT och språk upp, då ett av barnen uttrycker att det 

borde finnas med böcker på lärplattan i förskolan. Att IKT går att koppla samman med språk är 

något som får stöd av det som vi tidigare skriver från McGlynn-Stewart med fleras forskning. 

Där forskarna menar att de i sin studie kunde se att literacyfärdigheterna hos barn kunde främjas 

genom användandet av en applikation (McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 12). En tolkning blir, 

enligt vad både barnet uttrycker och i vad forskarna ovan hävdar, att språkutveckling via IKT 

är något som är mycket möjligt samt även något som barn kan vilja ha mer av på förskolan, 

men det bör också tilläggas att det kan krävas mer forskning på om barn verkligen efterfrågar 

detta då detta inte var ett resultat som framgick från alla barn i denna studie. 

8.4.2. Vad uttrycker vårdnadshavarna gällande IKT? 

Tema: Åsikter kring IKT hemma. 

Två av de intervjuade använde lärplattor med barnen hemma och en av dem lät även barnen se 

på tv. Men en av de intervjuade berättade att de aktivt valt bort plattan hemma då de anser att 

barnen får nog med det i förskolan samt att det var nog med annan medieanvändning. I detta 

hem spelade även barnet Pokémon GO utefter vad vårdnadshavarna tyckte var rimligt. En av 

de andra vårdnadshavarna uttryckte att de i deras hem inte hade speciella regler kring 

användningen utan barnen fick sitta vid tv eller platta om vårdnadshavarna ansåg det vara okej. 

Däremot hade ett äldre barn börjat bli mer investerat med sina känslor gällande spel på 

lärplattan, och på grund av detta begränsades spelandet av vårdnadshavarna. En av de 

intervjuade beskrev även att plattan hemma användes för att lära sig saker, däribland språk, 

vilket vårdnadshavaren själv lärt sig mer av via barnens användning. 

 

Tema: Åsikter om IKT på förskolan. 

Alla de olika vårdnadshavarna var inne på att användandet av IKT i form av lärplattor var bra 

om det hade ett syfte eller någon form av lärande. Det nämndes under intervjuerna att förskolan 

deras barn går på använder IKT ”på ett bra sätt”, och att förskolan följer med i samhällets 

utveckling gällande IKT. En vårdnadshavare betonade även att hen kunde se barnens utveckling 

gällande språkarbete med lärplattor, det ansåg hen var bra, engelska lyfts som något barnen 

bland annat lärde sig. Att barnen samarbete kring lärplattorna lyftes även som något bra. Men 

det var viktigt att barnen lärde sig något, annars var användandet mindre bra. En av de 

intervjuade berättade även att hen ansåg att barnen genom förskolans användning av IKT fick 

träna på turtagning och problemlösning, detta var hen positivt inställd till. QR-koder sa även de 

intervjuade att de på förskolan använde på ett bra sätt. Det framkom även att det var bra att 

barnen lärde sig använda teknik men att det även är bra med lite begränsningar kring hur barnen 

får använda IKT. 

 

Tema: Åsikter om digital kompetens. 

Här uttrycktes det att digital kompetens var viktigt, men vissa tyckte att det inte kanske 

behövdes så mycket av det. Det kom även fram att samhället utvecklas gällande IKT, och då är 

det bra om förskolan hänger med. En intervjuad tyckte att det är bra om barnen kan skilja på 

det som är verkligt och det som bara finns på plattan. En annan pratade mer om att det är viktigt 

att barn lär sig hur de ska förhålla sig kring IKT. Förskolan fick beröm gällande digital 
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kompetens då de ansågs vara i framkant gällande detta. När detta ämne kom på tal så ansåg en 

av vårdnadshavarna att det är bra att barnen lär sig söka kunskap via IKT, men att hen också 

var lite rädd för att barnen skulle bli ”beroende” av att använda IKT. 

 

Analys 

Vårdnadshavarna på förskola två uttryckte många inställningar gällande användandet av IKT 

både hemma och på förskolan. Vissa hade valt bort plattor helt och grundande det på att det var 

något barnet fick på förskolan, vissa hade inga speciella regler gällande användning om det inte 

fick negativa effekter på humöret hos barnen och slutligen fanns det vårdnadshavare som 

beskrev att plattan hemma användes med lärande i fokus. Gällande deras åsikter om IKT i 

förskolan så uttrycker vårdnadshavarna att IKT var bra om det fanns lärande eller syfte med 

det, och att förskolan hänger med i samhällsutveckling gällande IKT. Deras åsikter stämmer 

bra överens med vad det står i Läroplanen för förskolan om att samhället ständigt förändras 

samt att teknik ska användas i syfte att stärka lärande och utveckling (Lpfö98, 2016, s. 6-7) 

Men de intervjuade tog även upp att språkutveckling, samarbete, turtagning och problemlösning 

kring plattorna var något bra.  

 

I studiens teoridel skriver vi om Lindström och Pennlert som beskriver synen på lärande inom 

den sociokulturella teorin. Där skriver författarna att kunskap, enligt denna teori, är något som 

en individ lär sig genom mötet samt utbytet med andra människor och redskap som denna 

kunskap utvecklas, samt att språket är en sak som hjälper barnen skapa mening av det som de 

möter (Lindström & Pennlert, 2016, s. 14-15). En tolkning kan göras utifrån vad 

Vårdnadshavarna uttrycker genom Lindströms och Pennlerts förklaring, är att barnen utvecklar 

kunskaper via redskapen, plattorna, i samarbetet runt dem, samt att de använder sig av språket 

för att skapa mening i vad de upplever i användandet kring lärplattorna. Det finns alltså ett 

sociokulturellt lärande i situationerna med lärplattorna enligt denna tolkning. Det framgick även 

att från resultatet att det var bra att barnen lärde sig använda teknik, även om det var bra om det 

fanns begränsningar. I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska utveckla barnens 

skapade genom att bland annat erbjuda dem möjligheterna att använda informationsteknik och 

multimedia (Lpfö98, 2016, s. 7). Denna text från läroplanen stämmer ligger väl i linje med vad 

som uttrycks av resultatet från vårdnadshavarna vilket skulle kunna betyda att Läroplanens 

strävan uppfyller vårdnadshavarnas åsikter i denna punkt. 

 

Slutligen uttrycktes det att digital kompetens var viktigt och att förskolan sågs ligga i framkant 

gällande det. Det uttrycktes även att det är bra att förskolan hänger med i samhällsutvecklingen 

och att det är bra om barnen lär sig om förhållningssätt och hur man söker kunskap via IKT. 

Något som även framgick var att det inte får bli för mycket fokus på bara digital kompetens och 

att det fanns en rädsla över att barnen ska bli beroende av IKT. Om detta ställs mot vad som 

står i den kommande Läroplanen om digital kompetens, nämligen att barnen ska utveckla ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt att barnen ska få utveckla kunskaper via medier 

som är både digitala med även inte (Lpfö98, 2018, s. 9 & 14). Så går det utifrån denna 

jämförelse att se att de punkterna som vårdnadshavarna tar upp är något som den kommande 

Läroplanen också benämner. 
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8. Diskussion 

I föregående stycke har vi analyserat våra resultat, i detta stycke kommer vi dock diskutera 

resultaten utifrån främst studiens tidigare nämnda forskning och teoretiska utgångspunkt. Vi 

kommer dela upp diskussionen i tre delar och dessa är: pedagoger, barn och vårdnadshavare, 

där vi diskuterar resultaten för de olika respondentgrupperna. När vi skriver om “förskola ett” 

menar vi som i resultatet och analysen förskolan från landsbygden, och när vi skriver “förskola 

två” menar vi förskolan från stadsmiljön där alla respondentgrupperna återfanns. “Förskola tre” 

syftar till förskolan från stadsmiljö där enbart pedagoger deltog. 

8.1. Pedagoger 

En av våra forskningsfrågor var vilken inställning som pedagoger har till IKT i förskolan och 

de gemensamma nämnare som framkom från pedagogerna i vår studie angående denna fråga är 

detta. De flesta av pedagogerna som deltog är positivt inställda till att det har blivit en ökning 

av IKT användandet i förskolan, samt att de vill alla arbeta med IKT i någon form i framtiden. 

Att pedagogerna uttrycker positiva tankar kring att arbeta med IKT är något som går i linje med 

vad som framkommer i Ihmeideh och Al-Madaadis forskning. De nämner att pedagogerna får 

ett ansvar att utveckla rätt attityd till användandet av IKT för att detta användande ska gynna 

barnen på bästa sätt (Ihmeideh & Al-Maadadi, 2018, s.67). 

Pedagogerna nämner även att det är viktigt att de förbereder barnen inför denna framtid, då det 

teknologiska användandet i samhället ökar. De flesta av de intervjuade pedagogerna vill dock 

samtidigt att det ska finnas vissa begränsningar kring hur IKT används och där är det främst 

syftet som de talar om och att detta ska vara tydligt. De talar om att ett tydligt syfte skulle gynna 

de utav dem som känner att de inte har kompetensen för att arbeta med digitala verktyg. 

Forskning benämner även kompetenser kring IKT. Dong skriver att arbetet med IKT i förskolan 

kräver att pedagoger innefattar den kompetens kring IKT som krävs för att de ska kunna skapa 

de bästa förutsättningarna för lärandesituationer (Dong, 2018 s. 646-647). Att det också ska 

finnas ett tydligt syfte bakom användandet av IKT är något som går att koppla till det Säljö tar 

upp om den sociokulturella synen på lärande, där han menar att kunskap utvecklas i 

lärandesituationer (Lundgren & Säljö, 2014, s. 308).  

Det som skiljer pedagog-grupperna från varandra är att där de på förskola ett berättar om en 

ekonomisk fråga angående fortbildning och material, men pedagogerna på förskola två och 

förskola tre nämner inte detta. I den kommande läroplanen står det skrivet att 

förskolechefen/rektorn ska ansvara för att verksamheten ska ha digitala verktyg som barnen ska 

kunna ha möjlighet att ta del av. Det står även skrivet att förskolechefen/rektorn har ansvaret 

för att pedagogerna ska erbjudas den fortbildning som de kan behöva (Lpfö98, 2018, s. 19-20). 

Då det framkommer från resultatet från förskola ett att ekonomin kan vara ett hinder så kan 

detta läroplansmål utgöra ett stort arbete för förskolechefen då denna inte kan ansvara för att 

kommunen har de ekonomiska tillgångarna som krävs för att uppfylla det.  

 

Angående vår forskningsfråga om hur IKT används konkret i verksamheten så talar samtliga 

pedagoger om att barnen ser det som något roligt, intresseväckande och spännande när de tar 

fram sina olika digitala verktyg. I Läroplanen för förskolan står det att pedagogerna på 

förskolan ska sträva efter att stimulera och utmana barnens intressen däribland för teknik 
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(Lpfö98, 2016, s. 11). Utifrån det som pedagogerna säger om barnens intresse kring IKT, samt 

det som står i Läroplanen om ämnet, kan en argumentation göras gällande att teknik är något 

som bör arbetas aktivt med i verksamheten. Pedagogerna nämner att barnen gärna hjälper till 

att utföra dokumentationen av sina aktiviteter, samt att när pedagogerna själva deltar vid 

användandet av digitala verktyg så framkommer det att många barn redan kan mycket från 

hemmet. Hernwall skriver i sin artikel om att en stor andel av treåringar och femåringar i 

Sverige idag har använt internet, eller använder internet dagligen (Hernwall, 2016, s. 6). Detta 

visar på att forskning stödjer det som pedagogerna uttrycker då det blir tydligt via det Hernwall 

menar att barnen använder mycket IKT hemma. Att barnen får vara med och dokumentera samt 

genom detta få stöd av pedagogen att lära sig hur de dokumenterar är något som går att koppla 

till det Säljö nämner om scaffolding. Författaren beskriver scaffolding som när en kunnig först 

hjälper en annan individ till en hög grad, sedan hjälper mindre och mindre, tills individen till 

slut kan utföra processen själv (Lundgren & Säljö, 2014, s. 306). Pedagogerna kan utifrån 

beskrivningen av scaffolding ovan hjälpa barnen in i arbetet med dokumentation för att sedan 

överlåta mer och mer av detta till barnen. Ytterligare något som går att tolka in i det som 

pedagogerna säger är det som Säljö skriver om proximala utvecklingszoner. Författaren skriver 

då att det handlar om när en person utvecklar extra kunskaper med hjälp av någon som är mer 

kompetens än individen (Lundgren & Säljö, 2014, s. 305). Pedagogerna beskriver att de själva 

deltar i användandet av IKT. I situationerna där detta inträffar kan pedagogerna utveckla 

barnens kunskaper genom barnens proximala utvecklingszoner. Vi tolkar, via Säljös 

beskrivning av proximala utvecklingszoner att pedagogerna, genom att de är mer kompetenta 

än barnen, då kan hjälpa barnen utveckla mer avancerade kunskaper om olika saker genom att 

vara aktivt deltagande.  

 

Avslutningsvis så tar pedagogerna även upp att IKT kan användas till att främja andra 

lärandeområden som inte nödvändigtvis har ett fokus på IKT. Flera olika forskare i denna studie 

stärker pedagogernas åsikter att IKT kan användas för att gynna ett bredare lärande. Mertala 

nämner att IKT kan användas för att utveckla akademisk kunskap som matematik och språk. 

Detta får även stöd av det som McGlynn-Stewart et al tar upp då de talar om potentialen hos 

IKT i form av att barn med hjälp utav en applikation kan utveckla literacyfärdigheter (Mertala, 

2016, s. 199; McGlynn-Stewart et al, 2018, s. 12).  

8.2. Barn 

Utifrån forskningsfrågan om vilken inställning barnen hade till IKT så framkom följande 

resultat. Båda respondentgrupperna uttryckte att de tyckte det var roligt att använda sig av IKT. 

Det som främst var roligt med IKT var att det gick att spela på exempelvis lärplattor. Att barnen 

uppskattar IKT och att spela spel är något som även Masoumi benämner i sin forskning. Där 

menar han att barnen gillar att spela och göra det även gärna i grupp, oavsett om det förekommer 

något sorts lärandesyfte (Masoumi, 2015, s. 12). Även om forskning talar för att barnen gillar 

att spela spel via IKT så lägger även forskning tyngd på att IKT ska användas med ett lärande 

syfte. Detta stödjer bland annat Hernwall som nämner att användandet kring IKT ska bygga på 

att pedagogerna är professionella i sitt arbetssätt kring IKT (Hernwall, 2016, s. 7). Barnen talade 

även om att det gick att lära sig saker via IKT, vilket också var kul men ibland svårt. Detta kan 



45 

 

kopplas till det som Wahlström skriver om begreppet artefakter. Där skriver författaren att 

artefakter är fysiska verktyg som exempelvis ett barn kan använda sig av för att försöka skapa 

förståelse kring något, samt att språket även är ett centralt verktyg för detta (Wahlström, 2016, 

s. 32). Det framkom även att det gick att använda IKT för att läsa av QR-koder, lyssna på musik 

samt se film.  

 

Det som skiljde resultatet från de olika respondentgrupperna var att gällande förskola ett, kom 

fram en önskan om att få mer IKT till förskolan som det gick att spela spel på. När det gällde 

förskola två så önskades det att lärplattan skulle innehålla fler böcker eftersom det fanns barn 

som hade böcker på plattan hemma.  

8.3. Vårdnadshavare 

Forskningsfrågan gällande vårdnadshavarna syftade till vad de uttrycker för åsikter kring IKT. 

Alla vårdnadshavarna uttryckte att det kunde finnas rätt mycket IKT hemma i olika former men 

att de helst inte såg att det blev för mycket. Det fanns både mer positiva inställningar kring 

användandet av IKT hemma och mer motsatta inställningar kring IKT användningen hemma i 

båda respondentgrupperna. De positiva åsikterna grundade sig exempelvis i eget intresse för 

IKT och de motsatta åsikterna kunde grunda sig i att barnen redan får mycket användande av 

IKT i förskolan. Dessa två motsatta åsikter är något som Hernwall tar upp och skriver om i sin 

forskning. I den så nämner han att det finns vuxna som anser att barn är kompetenta nog för att 

kunna hantera IKT, men även att det finns vuxna som tycker att barn behöver skyddas i sin IKT 

användning (Hernwall, 2016, s. 8-9). De vuxna som var mer skeptiska mot IKT användningen 

i denna studie, framhävde särskilt att IKT inte får överta andra fokusområden i förskolan. 

Gällande åsikter kring användandet av IKT i förskolan så var båda respondentgrupperna 

överens om att det skulle finnas ett syfte när IKT används. Från respondenterna på förskola ett 

framkom det även att det bland vissa funnits en mer avvaktande inställning först till IKT, men 

att det sedan blivit bättre då de sett att samarbete kring IKT var något bra. Respondenterna från 

förskola två benämnde även det sociala lärandet kring IKT men de lyfte även fram 

språklärandet, samt att de ansåg att deras förskola låg i framkant gällande samhällets utveckling 

kring IKT, vilket de tyckte var bra. Båda respondentgrupperna delar här uppfattningen om att 

samspelet kring IKT är något bra, vilket är något som enligt Säljö kan leda till utvecklande av 

kunskap. Författaren skriver om den sociokulturella synen på lärande och menar där att det är i 

samspel med andra individer som en person utvecklar kunskap (Lundgren & Säljö, 2014, s. 

308).  

 

När det gäller vårdnadshavarnas åsikter kring digital kompetens så uttryckte båda 

respondentgrupperna att det var viktigt då samhället ständigt förändras, men att det inte får bli 

för mycket fokus på digital kompetens i förskolan. Respondenterna från förskola ett menade att 

digital kompetens kommer rätt naturligt i dagens samhälle samt att det ibland blir lite väl 

mycket fokus på det ibland. De intervjuade i förskola två menade istället på att det är bra om 

barnen lär sig hur de ska förhålla sig till IKT samtidigt som de inte får bli beroende av IKT. Ur 

föräldrarnas svar går det att tolka en viss återhållsamma kring digital kompetens. I den 

kommande läroplanen står det att digital kompetens bland annat innefattar att barnen ska få 
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utveckla ett förhållningssätt som är ansvarsfullt men även kritiskt mot digitala verktyg (Lpfö98, 

2018, s. 9) Utifrån det som står i den kommande läroplanen så går det att se att 

vårdnadshavarnas åsikter kring detta ämne återspeglas en del i det den kommande läroplanen 

benämner, då i den står att barnen inte bara ska se ämnet som något positivt utan även kritiskt 

och ansvarsfullt förhålla sig till det.  

9. Konklusion. 

Syftet med denna studie var att se pedagogernas, barns och vårdnadshavares inställningar till 

IKT, samt att se hur IKT används i förskolan. Vi har även undersökt hur detta ställde sig mot 

styrdokumentens bestämmelser. Detta undersöktes utifrån respondenterna pedagoger, barn och 

vårdnadshavare. De huvudsakliga resultaten som framkom i denna studie var att inställningen 

överlag är positiv bland samtliga respondenter, samtidigt som vårdnadshavarna kunde uttrycka 

vissa rädslor gällande IKT. Pedagogerna talar mycket om önskad fortbildning för att själva bli 

säkrare i arbetet med IKT, men de talar även om en vilja att arbeta med IKT. Barnen tycker att 

IKT är kul, främst gällande spelande, men de är även medvetna om att de kan lära sig saker via 

lärplattan. Vårdnadshavarna använder alla IKT olika hemma men de är alla överens om att det 

ska finnas ett syfte kring IKT användandet i förskolan, och om så är fallet så ser de IKT som 

något positivt. När det gäller åsikter om digital kompetens är även något de tycker är viktigt 

men det får inte ta över fokus från annat i verksamheten.  

För framtida forskning så hade en bredare överblick varit intressant. I denna forskning hade 

även förskolechefer med fördel inkluderats, för att få en förståelse kring hur de tänker kring 

användandet av IKT. Det hade kunnat utföras en överblick kring de olika normerna kring IKT 

som finns i samhället och hur de ställer sig mot varandra. Då vår studie utfördes på ett mindre 

antal förskolor så framkom endast den ekonomiska skillnaden som något anmärkningsvärt. 

Detta hade varit intressant att göra en större studie för att se om det finns skillnader utöver den 

ekonomiska på ett större plan.  Avslutningsvis skulle även en större forskning med fler förskolor 

från både landsbygd och stadsmiljö med målet att göra en jämförelse kring användandet av IKT 

varit intressant.  
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Bilaga 1 

Pedagogintervjuer. 
Teman: Förutsättningar, attityder och praktiken 
Frågor tema förutsättningar: 
-På många förskolor finns gemensamma riktlinjer gällande olika ämnen, hur ser det ut på din 

förskola gällande IKT? Har ni någon gemensam ram och hur ser den ut i så fall? 
-Hur ser möjligheterna för fortbildning ut för er som pedagoger på din arbetsplats om just IKT? 

Hur känner du inför ditt eget behov av fortbildning? 
-Nya läroplanen som börjar gälla 2019 sätter mer tyngd på IKT jämfört med den nuvarande, 

exempelvis att den benämner att barnen ska bli digitalt kompetenta samt att barnen ska främjas 

i sitt digitala kunnande, hur ställer du dig till det? Varför? 

 

Frågor tema attityder: 

-Hur ställer du dig till IKT-användning i förskolan? 
-Hur uppfattar du att barnen ställer sig till IKTn som ni introducerar på förskolan/avdelningen? 
-Hur uppfattar du vårdnadshavarnas åsikter kring sättet ni väljer att arbeta med IKT? 
-Hur ställer du dig till det faktum att IKT användningen i samhället har ökat? Hur känner du att 

det har påverkat din arbetsroll? 

 

Frågor tema praktiken: 
-Hur känner du att den nuvarande läroplanen ger underlag för IKT arbetet på förskolan? Varför? 

-Hur arbetar ni med IKT på din avdelning? Hur tycker du det fungerar? 
-Om du fick fria händer att bestämma hur IKT användningen på din förskola/avdelning skulle 

se ut, hur skulle du då vilja jobba med IKT i verksamheten? 
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Bilaga 2 

Barnintervjuer. 
Teman: Förutsättningar, attityder och praktiken 
Frågor tema förutsättningar: 
-Berätta om vad du tycker om att göra på förskolan? 

-Berätta om vad ni brukar göra med lärplattan i förskolan?  

 

Frågor tema attityder: 
-Berätta om vad du tycker teknik är för något? 

-Berätta om vad du tycker om teknik? 

 

Frågor tema praktiken: 
-Berätta om det finns någon teknik du skulle vilja att det fanns på förskolan? 

-Berätta om vad du tycker om att göra med lärplattan (annan teknik om barnen nämner det)? 
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Bilaga 3 

Vårdnadshavarintervjuer. 
Teman: Förutsättningar, attityder och praktiken 
Frågor tema förutsättningar: 
-Berätta om användningen av teknik hemma med barnen? (Varför, beroende på svar) 

 

Frågor tema attityder: 
-Hur ser du på användningen av digitala verktyg på förskolan? exempelvis lärplattor, 

projektorer, etc. Varför? 

 

Frågor tema praktiken: 
-Digital kompetens kan utifrån digitaliseringskommissionen förklaring sammanfattas som, en 

individs kunskap om digitala verktyg samt förståelsen för hur de påverkar individens liv (ref, 

2015). Angående digital kompetens, berätta om du tycker det är något som är viktigt för barnen 

att ha i dagens samhälle?  
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Bilaga 4 

Till vårdnadshavare för barn i xxxx förskola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om IKT i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Alexander Röjerås och Jan Ziewersson som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö, samt att intervjun som mitt barn deltar i kommer att ljud inspelas och 

analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn 

har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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Till vårdnadshavare för barn i xxxx förskola 

 

Information om en studie av IKT i förskolan. 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vi håller på att utföra en studie om pedagogers, barns och vårdnadshavares attityder om IKT 

samt användandet av IKT i förskolan. IKT betyder informations och kommunikationsteknologi 

och innefattar det mesta av den digitala tekniken som finns på förskolan. Deltagandet i studien 

är helt anonymt och helt frivilligt, informationen som insamlas kommer enbart användas i 

studien och efter studiens avslutande borttagas.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua ert barn under ett tillfälle i förskolan. 

Vi kommer att samla in data genom att intervjua samt spela in ljud under intervjuer under detta 

tillfälle utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter.  
 

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar in den 

i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller 

vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
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