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Sammanfattning 

Informations och kommunikationsteknologi, som förkortas IKT, och digital kompetens 

kommer få större plats i förskolans läroplan igenom läroplansremiss (VT18), där det är 

krav på användning av IKT. Studien som genomfördes är en analys av tio intervjuer gjorda 

med förskollärare om deras avdelningars tillgångar till IT-artefakter, förskollärarnas 

digitala kompetens samt deras förberedelse inför de nya kraven som kommer i den 

reviderade läroplanen. De olika situationerna för IKT i förskolan som undersöktes var: Fri 

lek, styrd aktivitet, temaarbete och administrativt arbete. Intervjuerna som genomförts gav 

data som kodades baserat på olika definitioner som digital kompetens och digital literacy. 

    Forskare som Ola Erstad (2010) skriver att digitala kompetens behövs av barn och unga 

för att kunna kommunicera och utnyttja de digitala arenor som de deltar i. David 

Buckingham (2015) tycker att det behövs entydig definition av digital literacy för att kunna 

samtala och utveckla digitalt användande i relation till skolan. Användningen av IKT i 

vardagen skiljde mellan förskollärarna. Det berodde på flera faktorer varav en av dem var 

hur tillgänglig IT-artefakterna var och pedagogernas kunskaper om användandet av IKT. 

    Sonia Livingstone (2012) artikel om fördelar med IKT i skolan tar upp begreppet 

digitala klyftor. Livingstone lyfter fram digitala klyftor påverkar barns lärande. 

Livingstones bok (2009) visar på att tillgång till IT-artefakter påverka barns digitala 

kompetens. Bristen på tillgång och kompetens resulterar i att det blir en mätbar skillnad i 

användandet av IKT. 

  

  

Nyckelord: IKT i förskolan, Digital kompetens, Digitala klyftor.  
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1.Inlendning och Syfte 

1.1 Inledning 

Ett av mina intressen är informationsteknologi, det vill säga IT. Innan jag började studera 

till förskollärare studerade jag vid Uppsala Universitet på systemvetenskapliga 

kandidatprogrammet 2010–2013. Jag avslutade programmet då jag insåg att det yrkeslivet 

inte var något som tilltalade mig. När jag började förskollärarprogrammet insåg jag att 

kunskaperna jag fick från systemvetarprogrammet kan användas i förskolan i viss mån. Det 

är viktigt att förstå att IT är något som människor interagerar med och använder dagligen. 

IT är en stor del av vår vardag. Under två år när jag vikarierade vid förskolan har jag vid 

flera tillfällen hjälpt pedagoger att använda IT och teknik i deras dagliga verksamhet. 

Förskolepersonalens rapporteringssystem för sjukdagar och bokning av vikarier sker via 

olika webbportaler. De ska även dokumentera med olika digitala tekniker. Flera av 

arbetsuppgifterna en förskollärare har kräver att man använder IKT till rapportering och 

dokumentation. En brist på digital kompetens gör att pedagoger kan få svårigheter i sitt 

arbete. IT och mänskligt användande av IT för att kommunicera benämns som IKT 

(Informations och Kommunikationsteknologi). Webbportaler och IT-system är olika 

former av IKT som används för att kommunicera och föra information vidare mellan 

människor. Variationen i användning av IKT i förskolan gör att barn inte får samma 

möjligheter och inte heller en likvärdig förskola. Vid brist av IKT kan barnen hamna 

utanför samhället och riskerar att få problem med resten av deras livslånga lärande. Under 

de senaste tjugo åren har stora förändringar skett i samhället. Numera deklarerar man 

vanligtvis på internet till exempel och det medför att människor som har bristande digital 

kompetens kan möta problem. Människor kan bli begränsade på grund av IT-ovana, 

ovanan kan förhindras i förskolan. Givet att förskolan hjälper barnen att tydligt sätta upp 

goda IT-vanor. Kunskaper om hur barnen kan förhålla sig till IKT ger en god start i det 

livslånga lärandet. IKT kan användas som ett redskap av pedagoger för att erbjuda barnen 

upplevelser som inte är fysiskt möjliga på förskolan. När jag vikarierade på olika förskolor 

märkte jag att surfplattor ibland används som en leksak. Det finns mer kreativa sätt att 

använda IKT i förskolan. 

    Under min utbildning på förskollärarprogrammet har jag haft fyra verksamhets-förlagda 

utbildningar. VFU innebär att man praktiserar på en förskola samtidigt som man gör 

uppgifter från universitet. På en förskola där jag hade VFU hade pedagogerna täckt ett litet 

bord med svart tyg och klippt två fönster på varsin sida. Under det bordet lekte barnen 

ibland med lärplattan som en kontrollpanel när de åkte ut i rymden i fantasilek. Liknande 

lekar vill jag uppmuntra till då användandet av teknik som redskap kan komplettera barns 

fantasi. Att se vilken IKT som finns i verksamheten i förskolan är något jag ville fördjupa 

mig i. Jag ville även veta vilka situationer pedagoger använder IKT i förskolan. Jag tycker 

att IKT ska vara ett redskap och inte en leksak. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur IKT kan användas i förskolan, och i vilka 

situationer som IKT används i förskolans verksamhet i nuläget. 

IKT kommer att få en större plats i förskolans läroplan, eftersom skolverket digitaliserar 

hela skolväsendet. Hur använder förskollärare IKT och hur ser de på kunskaperna som 

behövs för att uppnå remissförslagets nya mål? Detta kommer att uppnås genom att 

besvara följande frågeställningar: 

    Hur ser förskollärare på sin digitala kompetens och i vilka situationer använder 

förskollärare IKT i förskolan? 

    Vilken IKT infrastruktur har de idag? 

    Vilka kunskaper anser förskollärare behöva för att klara IKT kraven i den reviderade 

läroplanen? 

    Vilken IKT infrastruktur behöver förskolan för att uppnå de nya kraven? 

Svaren förskollärarna ger kommer att ge en bild över hur IKT används i olika förskolor 

idag, och hur förskollärare förhåller sig till IKT.  Detta kommer att relateras till relevanta 

teorier i aktuell litteratur. 

 

2.Bakgrund 

2.1 IKT och digital kompetens  

Informations och Kommunikationsteknologi (IKT), eller information and communication 

technologies (ICT) på engelska. IKT beskrivs av institutionen för pedagogik och didaktik 

på stockholmsuniversitet att de är de IT-infrastrukturer, nätverkskomponenter eller system 

som lägger grunden för dagens samhälle. Dessa teknologier används för att olika system 

och program ska kunna överföra information och det möjliggör att sprida, skapa och ladda 

ner information eller data i olika former.  

    Lenz Taguchi hävdar i Varför pedagogisk dokumentation. 

”I dag används ofta nätsidor samt digitala lärplattor och datorer för att kommunicera 

dokumentation mellan olika förskolor eller skolor och mellan förskolan/skolan och 

föräldrarna för erfarenhetsutbyte och delaktighet” (Lenz Taguchi, 2013, s. 75). 

    Kommunikationen kan vara olika former av veckobrev och övrig information som 

delegeras från kommunen. Då förskolan ska vara likvärdig i Sverige kan det påverka 

kommunikationen negativt om parterna inte har en tillräckligt bra digital kompetens. 

Parterna kan då gå miste om den kommunikation de behöver. 

2.2 IKT i förskolans styrdokument 

I förskolans styrdokument benämns multimedia och informationsteknik ”Multimedia och 

informationsteknik”, som i förskolan användas i såväl i skapande processer som i 

tillämpning.” (lpfö98, rev. 2016, s. 7). IKT kan nyttjas i förskolan som redskap för 
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skapande samt skapande av musik, bild och film. Med viss tolkning går det att koppla 

följande citat till IKT ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik fungerar,” (lpfö98, rev. 2016, s. 10). Detta citat innehåller inte ordet IKT men 

IKT är en del av barnens vardag, då deras vårdnadshavare ofta har läsplattor eller smarta 

telefoner (Smartphones). 

    Skolinspektionen har sedan 2016 börjat ta ut nya mål för förskolan, dessa mål involverar 

IT och IKT användning i förskolan. De nya målen kommer i nya remissförslag som 

kommer att tillföra mer IKT i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).   

2.3 IKT i utbildningsväsendet 

Grundskolan har hunnit före i digitaliseringen jämfört med förskolan. Skolverket 

inkluderade IKT i deras styrdokument 2016, vilket resulterade Läroplan för grundskolan 

samt för förskoleklassen och fritidshemmet har numera formuleringar som inbegriper IKT 

under Centrala innehåll för förskoleklassen. Där står det att förskoleklassen ska innehålla 

”Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll. Digitala verktyg och medier för 

kommunikation.” (lgr11, rev. 2016, s. 22). och ”Säker och ansvarsfull kommunikation, 

även i digitala sammanhang.” (lgr11, rev. 2016, s. 22). Dessa citat syftar till att 

undervisningen ska innehålla digitala verktyg av olika slag, då förskoleklassen inte har 

strävansmål som förskolan har. Under skapande och estetiska uttrycksformer i 

förskoleklassens läroplan står det också ”Digitala verktyg för framställning av olika 

estetiska uttryck.” (lgr11, rev. 2016, s. 22). Här används digitala verktyg som ett redskap 

för skapande av estetiska uttrycksformer. Läroplanens mål är att ge barn tillgång till IKT i 

förskoleklassen och grundskolan. 

    Europeiska unionens officiella tidning publicerade 2006 Europaparlamentets och rådets 

rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

Artikeln innehöll centrala punkter för livslångt lärande indelat i åtta nyckelkompetenser: 

    Kommunikation på modersmålet. 

    Kommunikation på främmande språk. 

    Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

    Digital kompetens. 

    Lära att lära. 

    Social och medborgerlig kompetens. 

    Initiativförmåga och företagaranda. 

    Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

(EUT, 2006, s. 13). 

Dessa punkter är de kunskaper som Europaparlamentet anser är nödvändiga för livslångt 

lärande, för då säkerställs ens livslånga lärande med dessa ”nyckelkompetenser”. Att 

digital kompetens är en punk i sig själv visar enligt Europaparlamentet att digital 

kompetens är viktigt för barns livslånga lärande. Europaparlamentet definierar digital 

kompetens som att behandla informationssamhällets teknik på alla plan i samhället på ett 

kritiskt och säkert sätt. I begreppet digital kompetens involveras också att använda datorer 

eller annan IT för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information 
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samt för att kommunicera och vara en del av internet community (EUT, 2006, s. 15). Den 

avslutande delen av digital kompetens lyder ”Användningen av informationssamhällets 

teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull 

användning av interaktiva medier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och 

nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den här 

kompetensen” (EU, 2006,s. 16). Denna attityd syns i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet samt de förslagen till förskolans läroplan i förskolans 

reviderings remiss. 

2.4 Förskolans framtid med IKT 

Skolverket har satt upp mål för digitalisering av skolväsendet och skolverkets 2022 vision 

involverar hela skolväsendet. Visionen är att barn/elever/vuxna ska få digital kompetens 

och ta del av IKT i skolan, förskolan och vuxenutbildningar. Förskolans revideringsförslag 

innehåller liknande mål med IKT som läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet målen är innehåller mer IKT användning. För att skolverkets 2022 vision ska 

uppfyllas har skolverket satt upp tre fokusområden som är: Digital kompetens för alla i 

skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring 

digitaliseringens möjligheter (skolverket, 2016). Även inom skolverkets 2022 vision 

involverar det även att specifika IT-artefakter. Ett exempel är lärplattor som ska fördelas 

att barn/elever/vuxna har tillgång till dem, och kan använda dem till sitt lärande genom att 

söka information på internet. 

    I Remiss: Skolverkets utkast till reviderad läroplan för förskolan 2018 står det 

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de 

möter i vardagen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter 

och förstå risker samt kunna värdera information. ” (Skolverket, 2018, s.6). Det är inte 

säkert att remissen går igenom i sin helhet men de delar som går igenom kommer kräva 

förändringar i verksamheten. 

2.5 Källkritik 

NORDICOM publicerade ett pressmeddelande som redovisade statistik över barn och 

ungas medievanor. Rapporten visade att nästintill alla barn och unga har tillgång till 

internet. Många av dem använder internet dagligen, men tar till sig information via olika 

mediekanaler på internet. Rapporten visar att internetmedia inte konkurrerar ut de 

traditionella medierna utan kompletterar dem (Findahl, 2012). Individer behöver ha en god 

källkritik när de konsumerar online media. Online media till skillnad från de traditionella 

medierna, kan publiceras av individer som undanhåller eller förvränger informationen för 

att gynna författarens ändamål. Detta i och med att onlinemedia kan publiceras utan 

ytterligare granskning. 
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Barn som kan påverkas av att inte ha god källkritik, då de konsumerar och har tillgång till 

mycket information. Även Bamses vänner kan ha problem med källkritik och 

ryktesspridning. I bamsetidningens andra nummer 2017 tog författarna upp det heta ämnet 

källkritik och ryktesspridning. Det handlade då om ett stort monster som bodde i skogen 

och det skrämde upp alla Bamses vänner. De tog upp vart den informationen kom ifrån och 

om den var äkta, och om monstret var på riktigt. Barn kan få väldigt snäva verklighets-

bilder beroende på vilken media de konsumerar och vuxna i deras omvärld konsumerar. 

Barn har inte samma möjligheter att se en helhetsbild som vuxna kan. Alla människor 

måste bli medvetna om att allt inte går att lita på utan man ska vara ständigt kritisk. 

Skolverket har lärartips för källkritiskt arbete med skolbarn med viss modifiering kan det 

vara applicerbart i förskola ”Utgå från eleverna: Se till att skapa praktiska källkritiska 

övningar som eleverna kan relatera till – det ökar deras förståelse för hur viktig källkritiken 

är. Ta vara på elevernas kreativitet! Låt det vara roligt att hålla på med källkritik, du 

behöver inte alltid ha en allvarlig ton när du pratar om det” (Skolverket). 

    Byt ut eleven mot barnet och håll det på en nivå där barnen kan följa med i 

diskussionerna och ta del av materialet. Källkritik nämns i remissen ”för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Skolverket, 2018, 

s. 6) En tolkning av revidering förslaget igenom valen av orden ”på sikt” och ”värdera 

information” Att förskolan ska ge en grund för källkritik och börja byggandet av en 

källkritisk person. 

 

3.Forskningsläge 

Forskningen inom IKT och digital kompetens har många definitioner och användnings-

områden. Den forskning som inkluderas i denna studie behandlar digital kompetens i 

relation till olika delar i skolväsendet och hur forskare tolkar digital kompetens kopplad till 

utbildning. Forskningen som sammanställdes är relevant för det som ämnas undersökas i 

intervjuerna.  

3.1 IT och IKT 

Med digital kompetens inbegrips kunskaper som krävs för att använda IT-artefakter och 

kunskaper kring IT-artefakter. IT-artefakt kommer från latinets artefakt som betyder 

”föremål som skapats av människan i motsats till naturföremål” (SAOL, 2015). att ordet 

IT-artefakt används är för att understryka den skapade artefakten är skapad med hjälp av 

informationsteknologi(IT). 

    Det teoretiska perspektivet digital kompetens innebär de specifika kunskaper och 

metoder för IT användning. IKT är mer fokuserat på den sociala aspekten än IT begreppet. 

Begreppet IKT används i utbildningssammanhang då det ofta används för att kommunicera 

mellan olika människor och skicka information. 



 

9 

 

3.1.1 Digital kompetens 

Ola Erstad namnger de arenor barn använder digital kompetens i. I Barn och unga i den 

digitala mediekulturen beskriver Erstad hur barn och ungdomar använder digitala medier 

idag. Barnen använder Nya digitala arenor, i from av online-spel, sociala-nätverk som 

Facebook eller Youtube m.fl. Barnen har Informationstillgång i form av Wikipedia eller 

nätbaserade lexikon som de brukar för att ta till sig information. Barnen har nya 

kommunikationsmöjligheter utvecklingen av e-mejl, chatt och sms har skapat nya normer 

för hur vi kommunicerar. Barnen tittar på Kreativa/ självstående skapare som finns på 

Youtube och Instagram och skapar olika typer media självstående som individ och många 

andra människor kan följa dem och ta del av det som skapats (Erstad, 2010, s. 55). 

Pedagoger i förskolan använder också några av de nya arenorna i deras arbete. Om ett barn 

undrar hur ett specifikt djur ser ut, kan pedagogen då använda olika nätbaserade lexikon 

för att få tillgång till den informationen. 

    För att ett barn ska kunna ta del av de digitala arenorna krävs digital kompetens. Erstad 

jämför digital kompetens med literacy begreppet och menar att det är ett stort 

sammanhängande begrepp som går att dela upp. Ulli Samuelsson översätter och 

sammanställer Erstads definition av digital kompetens med andra forskares definitioner i 

sin avhandling Digitala klyftor, digital (o)jämlikhet samt skolans uppdrag. Digital 

kompetens i fem dimensioner: 

    Kunskap i användning är kunskap i att använda tekniken, det vill säga en förtrogenhet 

kompetens, är en nödvändig grund. Dock anser Erstad att det fokus som tidigare funnits på 

att undervisa utifrån olika tekniska system och programvaror istället ska riktas mot de 

uppgifter som ska utföras med hjälp av tekniken. (Erstad, 2010, s. 62) 

    IKT som kunskapsfält är att förstå den digitala teknikens betydelse är svårt enligt 

forskaren Hernwall en större utmaning än att enbart kunna hantera den. Det är denna 

förståelse av tekniken och mediernas roll i samhället som Erstad syftar till i dimensionen 

IKT som eget kunskapsfält. (Erstad, 2010, s. 62) 

    IKT i ämnen är Erstad anser med denna dimension de möjligheter som IKT skapar för 

ämnes-undervisningen i skolan. Möjligheterna är dock inte alltid självklara eller 

uppskattade. Problematiken i mötet mellan den traditionella undervisningen i ett ämne och 

ny teknik exemplifierar Erstad med den debatt som uppstod kring matematikämnet när 

miniräknaren började användas i skolan. (Erstad, 2010, s. 62) 

    IKT och lärstrategier är genom benämningen av den fjärde dimensionen kopplar 

Erstad (2010) digital kompetens till övergripande lärstrategier. Det vill säga strategier som 

inte är relaterade till enskilda ämnen eller teman. (Erstad, 2010, s. 64) 

 

 

 

Kulturell kompetens/digital bildning 

Den sista dimensionen ska enligt Erstad fungera som en överordnad reflektion och är 

integrerad i de övriga dimensionerna. Digital bildning innebär enligt Erstad att förstå hur 

lärande och identitetsutveckling sker i den moderna kulturen. ” 

(Erstad, 2010, s. 65) översatt och sammanställt av (Samuelsson, 2015, s. 14–15). 
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3.1.2 Digital literacy 

David Buckingham problematiserar nödvändigheten för begreppet digital kompetens i 

Defining digital literacy. Buckingham anser att begreppet digital kompetens är nödvändigt 

för att kunna analysera olika typer av digital användande. Buckingham argumenterar att 

definitionen ”digital literacy” eller digital kompetens begreppet måste innehålla mer än vad 

den innehåller inom Informationsteknologi inom utbildningsområdet. (Buckingham, 2015, 

s. 21) Speciellt när digital kompetens diskuteras i relation till utbildning. Buckingham 

förklarar att under de senaste tjugo åren har flera forskare försökt skapa olika 

literacybegrepp inom flera olika discipliner relaterat till teknologi (Buckingham, 2015, s. 

22). Buckingham menar att det är nödvändigt att använda ett literacybegrepp, för att kunna 

diskutera fenomenen på djupet men i slutet av sin artikel kommenterar att. I en elektronisk 

värld måste man tänka om vad man menar med literacy när man pratar om literacybegrepp 

(Buckingham, 2015, s. 22–24). Buckingham benämner tre literacy relaterade till teknik: 

Media literacy innefattar mediaförståelse och att det konsumeras allt mer information 

online. Detta gör att det är viktigt att när man talar om media att inkludera digital media. 

Buckingham refererar till ett tidigare ramverk som innefattas av fyra mindre literacy 

begrepp: Representation literacy där skaparen till informationsflödet har kommer att 

påverka vad som representeras med de värderingar och ideologier som den personen har. 

Numera måste mottagaren vara källkritisk och ifrågasätta vad författaren till informationen 

vill med nyheterna de väljer att sprida. Mottagaren måste ifrågasätta validiteten och motiv 

bakom vad som publiceras. Mottagaren måste ha Språk literacy för att kunna förstå språket 

det vill säga att vara litterär. Mottagaren måste inte enbart kunna stava utan även förstå 

grammatik och syntax. Det är även viktigt att förstå sammanhang och retoriska frågor för 

att inte missförstå infromationen. Produktion literacy innebär att förstå vem som 

kommunicerar med vem och varför. Unga människor måste vara extra medvetna om de 

nya kommersiella influenser som ofta är osynliga för användarna. Barn måste bli medvetna 

varför de blir måltavlor för viss reklam och hur de kan utnyttjas av det. Publik literacy Det 

betyder att media har målgrupper som de vill publicera till. Publiken till median reagerar 

till det de får reda på och påverkas då av skaparen av informationen (Buckingham, 2015, s. 

25–26). 

Web literacy innebär att kunna ha ett ifrågasättande syn på partiskhet och pålitlighet, i 

samman-hanget om frågan om representation av median. Att kunna urskilja vilka nyheter 

förmedlas och varför och på vilket sätt. Webb literacy innefattar mycket från media 

literacy men fokuset är på internet baserad media. Buckingham menar att webbliteracy är 

betydligt mer förståelig jämfört med andra forskares tidigare internetliteracy begrepp. Att 

förstå att internetmedia kräver en högre kunskap av källkritik och ifrågasättande för att 

kunna ta del av nyheterna (Buckingham, 2015, s. 26–28). 

Spel literacy är ett intresse att ha spel som, neutrala lärande verktyg. Buckingham 

argumenterar att man behöver lära unga människor om spel som en kulturform, och det är 

det första steget att kunna använda spel som för att undervisa om andra läroplan områden. 

Det finns det unika egenskaper som spel literacy har och inte andra literacy begrepp tar 

upp. Spel literacy innebär att man inte enbart spelar utan förstår den bakomliggande 

ekonomin i spelet, den kultur som spelet innehåller och den mening spelskaparen försöker 
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förmedla. Detta går att koppla till representation från media begreppet att skaparen av 

spelen har med vissa teman beroende på den publik spelet är riktat mot. Det Buckingham 

försöker förmedla att det finns flera literacybegrepp som innefattas i digital literacy då det 

är ett stort literacy begrepp. (Buckingham, 2015, s. 28–30). 

3.2 IKT i förskolan 

IKT i förskolan är ett forskningsämne som är hett just nu då det pågår stora reformer inom 

skolväsendet. Detta inte bara i Sverige utan också internationellt. I ”ICT in preschool: 

friend or foe? The significance of norms in a changing practic” av Lindahl och Folkesson. 

Skriver författarna om den nya utbildningssynen som börjar sättas spår i förskolan, och 

som präglas av att reproducera samhället. Historiskt sett har förskolan varit en plats där 

barnen inte blir utbildade, men nuförtiden med projekt som digital kompetens och hållbar 

utveckling måste pedagoger utbilda barnen och förse dem vissa specifika kunskaper. De tar 

upp olika aspekter som ”datorn som en fiende” där författarna tar upp problematiken med 

samhällets inflyttande på förskolans pedagogik och praktik (Lindahl & Folkesson, 2012, s. 

425–426). Forskning om IKT i förskolan utgår oftast från ett implementeringsperspektiv 

och forskningen bygger på att IKT ska in i förskolan, då det är redan en del av samhället. 

    Sonia Livingstone försöker redovisa i sin artikel Critical reflections on the benefits of 

ICT in education att det finns delade meningar om fördelarna med att ha IKT i 

utbildningsverksamhet. Att det är i samhällets intresse att barns användande av IKT ska 

fokusera på potentiella fördelar för barnens utbildning. IKT för samman traditionella 

utbildningsmetoder som till exempel: böcker, skrift, fotografi och spel mm. Det resulterar i 

att de sammanbinder olika former av kunskaper och literacy, och de korsar olika platser för 

lärande som till exempel hemmet skolan och samhället (Livingstone, 2012, s. 9–10). 

Livingstone går vidare med att berätta att användningen av IKT i utbildning inte är till för 

att lära sig använda IKT utan för att förbättra utbildningsresultaten i allmänhet. 

(Livingstone, 2012, s. 11) Livingstone vid flera tillfällen benämner att det inte finns 

tillräcklig forskning som tyder på att IKT förbättrar utbildningen men att IKT har bra 

fördelar som bl.a. att söka information på internet (Livingstone, 2012, s. 19). 

3.3 Digitala klyftor och hinder 

De senaste åren har det blivit problematik med utbildningspolitik och social jämlikhet när 

tillgången till internet är ojämn. Många föräldrar investerar pengar i tillgång till internet, de 

gör det för att deras barn ska få övertag eller inte komma efter de andra barnen. Föräldrar 

och pedagoger kämpar med användandet av internet. De saknar ofta ekonomiska resurser, 

sociala resurser eller tekniska kunskaper för att använda internet på ett sätt som gynnar 

barnens lärande. Livingstone refererar till sin bok Children and the Internet: great 

expectations, challenging realities de tre resurserna (Livingstone, 2012, s. 15). Livingstone 

menar att internetfördelningen är ojämn mellan hushåll och att barn far illa av att ha ”dåligt 

internet” eller limiterad åtkomst till internet.                                         
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    Skolverkets nya IKT krav för förskolan beror på den ”app gap” som skolverket har 

noterat i forskning. App gap är klyftan som uppstår när personer inte har råd att köpa 

dyrare appar som innehåller mer pedagogiska spel och information. Medan de personer 

som enbart använder gratis appar, forskningen visar på att de barnen halkar efter. I USA 

har man uppmärksammat stora skillnader mellan olika hem. Man talar om ett app gap, en 

klyfta mellan familjer med god ekonomi som köper dyra pedagogiska appar till sina barn. 

De familjerna som har sämre ekonomi får nöja sig med gratisappar eller begränsade appar 

som det kostar att låsa upp alla funktioner. (skolverket, 2016) ”Här kan förskolan ha en 

viktig uppgift när det gäller att överbrygga detta app-glapp” ( Kjällander, 2016). Susanne 

Kjällander är Universitetslektor på avdelningen Barn och ungdoms-vetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet. 

    Ulli Samuelsson redogör i sin avhandling Digital (o)jämlikhet om begreppen digital 

ojämlikhet och digital stratifiering. Dessa begrepp innefattar att det finns strukturer och 

skillnader i samhället där individer och grupper har olika status. Den ojämlikhet eller 

stratifiering påverkar individens möjlighet att utveckla sin egna digital kompetens. Det som 

påverkas är också individens sätta att använda sin digitala kompetens. Samuelsson avslutar 

stycket med att för att förstå om vi lever i ett digitalt jämlikt eller ojämlikt samhälle krävs 

kunskap om vad digital kompetens är för något (Samuelsson, 2014, s.11–12). Barns och 

vuxnas tillgång till IKT och den digitala kompetens som de har kan det påverka dem 

negativt. Förutsätt att de inte har tillräckliga kunskaper kring IKT eller tillgång till IKT. 

     Forskningen pekar på att det finns ett begrepp som är digital kompetens. Just vad digital 

kompetens betyder och innebär råder det skilda meningar om, men vi behöver digital 

kompetens för att kunna interagera med alla IT-artefakter som används i samhället. De 

hinder som människor kan bemöta i brist av eller svag digital kompetens gör att människor 

inte får samma möjligheter enligt Livingstone (2012). Den ekonomiska klyftan som kan 

kopplas med tillgång till IT-artefakter och de nackdelar eller fördelar som kommer med det 

fanns det inte tillräckligt forskning om i nuläget. Vidare forskning om hur pedagoger 

tillgång till IKT påverkar deras digital kompetens är något som skulle vara intressant att 

forskas på. 

4. Teoretiska perspektiv  

Den teori som kommer användas för att analysera resultaten och kategorisera dem baseras 

på Digital kompetens. Då digital kompetens går att mäta inom olika former mellan 

pedagoger. Dessa skillnader mellan pedagogers kunskap av digital kompetens skapar 

klyftor över hur de använder IKT i verksamheten. Teorin om Digitala klyftor i 

sammanhanget tillgång till IT-artefakter kommer undersökas. 

Sammanställningen indelar vad de olika forskarna definierar som digital kompetens hur de 

skiljer sig åt och om det finns en definition som kan fånga upp samtliga pedagogers svar i 

intervjuerna. 
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4.1 Digital kompetens  

Erstads indelar sin definition av digital kompetens i fem kategorier: 

kunskap i användning, IKT som kunskapsfält, IKT användning i ämnen, IKT och 

lärstrategier, kulturell kompass och digital bildning (Erstad, 2010, s.61–66) 

    Transkriberingen av intervjuerna kommer att jämföras med Erstads fem kategorier för 

att se om hur förskollärare talar om sin digitala kompetens och barns digitala kompetens. 

Det förskollärarna berättar om kunskaper om IT användning på förskolan kommer de 

kunna kopplas till en av Erstads fem kategorier av digital kompetens. 

    Buckingham tre literacy begrepp kommer användas för att utvärdera pedagogernas 

digitala kompetens. Media literacy innebär förståelse av hur man ska konsumera media i 

allmänhet. Web literacy är förståelse av att internet är en plattform som kräver en större 

källkritik jämfört med traditionell media. Här involverar att söka information på internet 

och filtrerar vem det är som säger vad och hur Sann informationen verkligen är.  

Spel literacy en literacy kring förståelse att spel kan använda som verktyg för lärande, men 

också förstå att spelen är skapade av en anledning (Buckingham, 2015, s.21–30).  

     Transkriberingen av intervjuerna kommer att jämföras med Buckinghams literacy 

begrepp för att se hur förskollärare tolkar digital kompetens. Det förskollärarna berättar om 

digital kompetens kommer analyseras enligt media literacy, Web literacy eller spel 

literacy. 

4.2 Digitala klyftor  

Digitala klyftor är de skillnader som uppstår mellan olika individers digital kompetens och 

tillgången till IKT. Tillgången till IKT kan påverka de kunskaper du utvecklar om 

användandet av IKT. Det gör att individer kan få problem som kunde förhindrats av 

grundläggande kunskaper om IKT användning.  

    Livingstone nämner i sin bok Children and the Internet: great expectations, challenging 

realities, Polity (2009) tre resurser som underlättar användning av IKT. Resurserna är 

viktiga då brist på dem minskar ens möjligheter att använda IKT.  Den finansiella klyftan 

syns i tillgången till IT-artefakter och tid pedagoger har att fördjupa sig i IKT användande. 

Den sociala klyftan är de relationer och sociala sammanhang som finns tillgängliga. 

Exempelvis en bekant som kan kontaktas som kan hjälpa en med problem, eller den 

support man ringer för att få hjälp.   

    Den tekniska klyftan kommer från användandet av IT-artefakter i den dagliga 

verksamheten. Kunskaper i användandet om vad är möjligt och vilka kunskaper personal 

har av IKT.  Dessa tre resurser kommer användas för att identifiera vad förskollärarna 

anser att de behöver mer av. 
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5. Metod 

5.1 intervjumetod 

Den intervjumetod som valts för att få svara på frågorna är semi-strukturerade intervjuer 

som beskrivs av Bell i Introduktion till forskningsmetodik. Den semi-strukturerade 

intervjun har förutbestämda frågor, men inte lika raka och direkta frågor som de 

strukturerade intervjuerna som mer liknar en intervjuenkät. Att hålla konversationen öppen 

ger mer frihet till informanten att dela med sig av sina erfarenheter och svara mer öppet på 

frågorna (Bell, 2016, s. 189–192). Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att 

intervjuerna är flexibla jämfört med strukturerade intervjuer. Om intervjun går bra kan 

intervjuaren ta del av djupare svar om informantens känslor och motiv som skulle vara 

svårare att erhålla med andra metoder. Genom att frågorna är förutbestämda gör det 

enklare att ställa följdfrågor och få exempel av olika erfarenheter som informanten delar 

med sig av. Intervjuer ger mer nyanserade svar då följdfrågor kan ges i situationen. För att 

samla användbara data att tidigt i intervjuprocessen ser över intervjuschemat och modifiera 

den efter behov, för att säkerställa att de svaren som ges innehåller tillräcklig information. 

Inom frågeändringar anser Bell att ”Frågorna och kodningen kan utvecklas efter hand som 

pilotintervjuerna genomförs. Schemat kan kräva vissa förändringar - vad som exempelvis 

inledningsvis verkade bra kan visa sig vara mindre lämpligt efter en provintervju. ” (Bell, 

2016, s. 193). Det är viktigt i den semi-strukturerade intervjuerna att frågorna ger svar på 

det som ska undersökas. Märks det att svaren inte håller temat som ska undersökas, så 

kommer frågorna ändras för att få en tillräcklig kunskapsmättnad. Intervjuerna planerades 

att vara i snitt 10–20 minuter för att öka antalet intervjutillfällen. 

5.2 Varför intervjuer och material 

Styrdokumenten har tydliga krav på vad som ska ske i förskolan. Intervjuerna var till för få 

reda på hur ser förskollärare ser på sin IKT användning och hur de implementerar 

förskolans styrdokumentkrav på IKT. Genom att få flera pedagogers egna svar på hur och i 

vilka sammanhang de använder IKT ges en insyn i lärarens perspektiv av IKT användning 

och digital kompetens. Frågorna som ställdes under intervjuerna var: 

Vad har ni för IT-artefakter tillgänglig till eran avdelning? 

    Med den är frågan kartläggs vilka IT-artefakter de har tillgång till i sin verksamhet och 

hur fördelningen är uppgjord. 

Hur använder ni IKT/ IT med barnen i verksamheten? 

    Den här frågan användes/ställdes med syftet att för att se i vilka tillfällen de noterar att 

de använder IT-artefakter. Här användes följdfrågor för att utveckla pedagogernas svar 

samt att belysa de olika situationerna där IT artifakter används. 

Hur ser du på din digitala kompetens? 

    Denna Fråga var för att få insyn i hur pedagogerna värderar sin egna digitala kompetens 

samt om de har kunskaper som de skulle vilja förbättra.  
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Har ni fått fortbildning i IKT användning eller olika pedagogiska metoder för IKT 

användning? 

    Frågan ställdes för att ta reda på om eventuella fortbildningar pedagogerna fått av andra 

pedagoger eller från föreläsningar. 

Med läroplans nya remiss tror du att ni behöver ändra eran verksamhet för att uppnå 

läroplanens nya delar. Hur arbetar ni idag med? 

    Den avslutande frågan belyser hur förskollärare förberett sig på att arbeta med källkritik, 

digitalt skapande och barnens digitala kompetens. Detta för att se vad de redan gör, och 

vad de tror att de kommer att behöva göra med barnen för att uppnå strävansmålen i 

läroplanen. 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Bell skriver att oavsett vilken metod som används till insamling av information, måste 

informationen granskas kritiskt. Därefter bestäms om informationen är tillförlitlig och 

giltig (Bell, 2016, s. 133). Stor vikt läggs i att informationen som erhålls under intervjuerna 

håller hög reliabilitet. Detta i och med att de ska jämföras med teorier som kräver likartade 

svar. Bell menar att när en fråga ställs måste man vara noga med att veta vilken typ av svar 

som förväntas. Om en fråga inte är reliabel har den inte validitet heller. Men om 

reliabiliteten är hög behöver den inte ha hög validitet.  

    Det är viktigt att frågorna granskas kritiskt för att får svar på sina frågor med någonting 

man kan använda (Bell, 2016, s. 133–134). Annars riskerar hela analysen och diskussionen 

baseras på icke reliabla data. Det utgås ifrån att alla förskollärare talade sanning och var 

ärliga i sina svar. De svar som intervjuerna gav var likartade och saker som kan mätas, 

detta gav intrycket av det resultat som blev går att analysera och dra slutsatser från. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

De metoder som används för databearbetning och analys kommer vara kombinationer 

mellan att kategorisera och koda svaren. De metoder som används är de metoder som Bell 

rekommenderar att använda i intervjutillfällen. Bell skriver att” Kodning möjliggör således 

att man kan sammanföra viktiga frågor och frågeställningar i sina data och gör dessutom 

att man kan gå ytterligare några steg i riktning mot slutsatsformuleringen” (Bell, 2016, s. 

253). 

    Svaren som förskollärarna berättar kommer vara en blandning mellan de frågor som är i 

intervjuschemat. Det kommer också vara följdfrågor på det förskollärarna säger. Därför 

kommer varje transkribering ha ett sammanhang för att fastställa vilken fråga 

förskollärarna svarar på. Resultatet av analysen jämförs med den tidigare forskningen, 

metod och den teori som sammanställts.  

    Bell beskriver hur öppna frågor kan användas i kodning” Öppna frågor kan mycket väl 

ge oväntade svar. Man får kollationera alla svar och sedan försöka identifiera 

återkommande svar. De kommer att utgöra grunden för kodningssystemet, men man ska 

komma ihåg att det räcker med två eller tre identiska eller likartade respons för att man ska 
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få lika många kategorier. ” (Bell, 2016, s. 255). Bell fortsätter sedan med ”En del respons 

kan förmodligen utgöra bra citat som visar på vissa teman i rapporten - man ska dock vara 

medveten om tendensen att ge större tyngd åt allt som stöder de åsikter man själv har. 

Någon form av innehållsanalys kan bli nödvändig vid bearbetningen av svaren på öppna 

frågor” (Bell, 2016, s. 265). Genom att tydligt kategorisera och sammanställa resultaten 

från intervjuerna kommer informationen redovisas förståeligt och tydligt. 

5.5 Etiska hänsynstaganden  

Innan intervjuerna startade informerades informanterna till vilket ändamål informationen 

kommer användas. Informanterna gavs en kod så att om de ville avsluta sitt medverkande 

skulle de enkelt kunna tas bort. Det förklarades att deras medverkande varade under 

intervjun och efter intervjun. Informanterna kunde således välja att dra sig ur fram till 

uppsatsen blir publicerad. 

    Alla intervjuer transkriberades ord för ord och när informanten sa något som 

identifierade personen togs detta bort från transkriberingen. Undantaget var den 

förskollärare som arbetar som IKT utvecklare som gav samtycke till att bli benämnd av 

andra förskollärare. IKT utvecklaren förblir ändå ej benämnd med hens riktiga namn. alla 

informanter benämns med fiktiva namn. 

    Transkriberingen är kodad så att det försvårar identifieringen av informanterna. För att 

genomföra det har identifierbara namn, stads namn och namn på system de använder byts 

ut. Ett exempel på denna kodning skulle kunna vara till exempel: Fredrik: Jag heter Fredrik 

och jobbar i Uppsala och använder Qualis som utvärderingssystem. det skulle då ändrats 

till Tom: Jag heter Tom och jobbar i STAD och använder IT-SYSTEM NAMN som 

utvärderingssystem. 

5.6 Urval av informanter 

De förskollärare som intervjuades deltog efter förfrågan om att delta i studien.  

Intervjuerna genomfördes på plats på olika förskolor efter bokat möte med förskollärare 

där. För att öka antal intervjutillfällen frågades det även efter intresse från andra pedagoger 

väl på plats. Förskolechefen kontaktades även för att informera om besöket. 

    Eftersom jag har flera år erfarenhet av att arbeta i förskolan, vet jag att efter lunch är det 

relativt lugnt på avdelningarna. De små barnen sover och de äldre barnen har läsvila därför 

genomfördes intervjuerna då. Flera förskollärare valde att avstå intervjun. Det beror på 

flera anledningar, med en som påträffades ofta var personalbrist på grund av sjukdom eller 

annan frånvaro. Det slutliga antalet förskollärare som intervjuades var tio stycken från tre 

olika förskolor. 
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5.7 Namnkodning 

För namnkodningen användes en svensk namngenerator där det togs fram 10 namn som 

delades ut slumpmässigt till informanterna. Namnen som valdes till informanterna var 

kvinnliga namn då samtliga informanter var kvinnor. Informanterna var informerade att de 

skulle bli tilldelade ett slumpat namn som kommer representera deras svar i resultatet av 

uppsatsen.  

6. Resultat 

Under de tio intervjuer som genomfördes uppstod ett flertal mönster i förskollärarnas syn 

på IKT och digital kompetens. De förskollärarna som intervjuades hade en varierad syn på 

IKT och digitalkompetens plats i förskolan, idag och i framtiden. Förskollärarna beskrev i 

vilka situationer IKT var ett redskap eller ett hinder. Intervjuerna varierade i längd med i 

snitt 12 minuter som median (8:30-14:59). 

6.1 IT-artefakter i förskolan 

6.1.1 Lärplattor 

Alla förskollärarna hade minst en lärplatta tillgänglig på avdelningen. Utav de tio 

förskollärarna som intervjuades var fördelningen att sex av förskollärarna hade en lärplatta 

på sin avdelning. Två av förskollärarna hade två lärplattor på avdelningen. De sista två 

förskollärarna sa att de hade tillgång till tre lärplattor på avdelningen. Nu är det inte säkert 

att fördelningen är av ren slump utan det kan vara flera faktorer varför fördelningen av 

lärplattor skiljde sig. Några förskollärare hade speciella uppdrag som utvecklare inom de 

olika ämnena, tex. Matematik, språk eller IKT. Utvecklarna hade alla en lärplatta att 

använda för just det arbetet, där de fördjupade sig i ämnet och hur det kan läras ut i 

förskolan. Det är även möjligt att förskollärarna sa lärplatta i singular fast de hade flera, 

frågorna efterfrågade inte specifikt i att fråga hur många lärplattor som fanns tillgängliga. 

Förskollärarna berättade hur många lärplattor de hade på sina avdelningar. 

”Vi har 2 lärplattor på våran avdelning. Och sen tror jag att varje avdelning har 1 

lärplatta. Men det är jag inte säker på hur många de har.  Men jag vet att vi har 2 

lärplattor.”(Olga). 

”När jag jobbade på en annan avdelning som jag jobbade på förut. Så hade vi faktiskt 

två lärplattor en till dokumentation och en som barnen använda. Det tyckte jag var 

jättebra. Så jag skulle vilja ha en lärplatta till”(Fanny). 

Fördelningen av lärplattorna när det fanns mer än en, var att en lärplatta var till barnen och 

en var till pedagogerna. Det var noterbart att pedagogerna som enbart hade en lärplatta 

ville ha mer uppsyn över den. 
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En Lärplatta Två Lärplattor Tre Lärplattor 

Sex förskollärare Två förskollärare Två förskollärare 

  

6.1.2 Smarphones 

Samtliga avdelningar använde en smartphone som telefon till avdelningen. Den typen av 

telefoner fanns på de förskolor som besöktes då de är portabla och kan användas att 

fotografera med. Dessa är bra utformade för förskolan då de kan ta med den på utflykter 

och när de är ute på förskolegården. 

6.1.3 Smartboards 

Smartboardsen var fördelade att vissa avdelningar hade en smartboard, men de delade på 

dem. Den typ av smartboard förskolorna använde var mobila med hjul, så den kunde 

förflyttas om det behövdes. Vissa avdelningar ”delade” på smartboarden men eftersom den 

var fysiskt stationerad på en av avdelningarna var den mer tillgänglig för den avdelningen.  

En annan förskollärare beskrev. 

”sen har vi smartboarden som finns här men används inte så mycket som man skulle 

önska kunna använda den”(Elisabet). 

Användandet av Smartboarden baserades på kunskap om smartboarden och program men 

även tillgång till den fysiskt. 

”Och sen så har vi 2 smartboards på förskolan vi har en på våran avdelning, som vi 

ska använda med den andra avdelningen. Men det blir mest att vi använder den 

eftersom den är på våran avdelning.”(Olga). 

6.1.4 Laptop / Dator 

Alla förskollärare berättade att de hade tillgång till en stationär dator på kontoret eller en 

laptop som kunde användas ute på avdelningen. Datorn var en central del inom alla IKT 

användning då den användes för att styra Smartboarden. Datorn var även den enhet som 

förskollärarna oftast sparade dokumentationen om verksamheten på. förskollärarna 

använde datorn för att skriva ut dokumentation och annat. Det framkom önskemål om att 

en förskollärare ville kunna skriva ut från lärplattan eller smartphone direkt. 

” Nu måste man ta ett kort tanka in det på datorn sen skriva ut det är moment 22 

ibland.”(Maida). 

Överlag var datorn den centrala IKT artefakten, vare sig det var en stationär eller laptop. 

”Och sen så förstås har vi en laptop som vi jobbar ganska mycket med.”(Gisela). 
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6.2 IKT i verksamheten 

6.2.1 Barnen i frilek: 

Här uppstod en av de större skillnaderna mellan hur de använde IKT i verksamheten och 

hur de motiverades från pedagoger. Den it artefakt barnen fick använda mest i den fria 

leken var lärplattan. Majoriteten av förskollärarna som begränsade barns tillgång till 

lärplattor i den fria leken berodde på flera anledningar. Förskollärarna kände sig 

begränsade med de appar de hade tillgång till på lärplattan. Då utbudet mellan vilka appar 

förskolan hade på sina lärplattor skilde sig åt och vilka appar som ansågs som 

”pedagogiska appar” skiljde sig åt mellan pedagoger.  

Fredrik: Och då kommer vi till hur ni använder IKT/ IT med barnen i 

verksamheten... får barnen i fri lek använda IKT på något sätt? 

Aina: eee...neej det ibland från de sitta ibland med Ipaden / lärplattan och då har vi 

appar som vi har laddat ner som är .... vad ska man säga? 

Fredrik: Pedagogiska? 

Aina: Pedagogiska! precis som de får sitta och använda. Sen mmm ... men inte i fri 

lek så förutom det 

En förskollärare beskrev hur hon ansåg att lärplattorna ska användas i fri lek. 

”eee Jag och några kollegor tycker att lärplattorna ska vara lärplattor man ska hitta 

man ska söka … ingen barnpassning... och ibland jag har inte den kunskapen att hitta 

pedagogiskt spel som anpassat... Jag väljer då att de inte får spela när jag jobbar...Det 

är ett aktivt val att jag känner att när de sitter vid lärplattan i fri lek vill jag det ska 

vara pedagogiskt och lärofullt annars kan de få (ta) bort dem.... oooh det låter hårt 

(menar att det är strängt)”(Maida). 

En annan förskollärare berättade att de inte hade riktigt satt upp regler hur de ska använda 

IKT i fri lek med barnen, men om barnen frågar så får de lärplattan under in kortare tid. 

 ”vi har haft fullt upp med allt annat så vi har inte riktigt... diskuterat hur vi ska 

använda IKT. Och jag tycker det är lite svårt för vi har olika syn på hur... Hur vi ska 

använda det. men nu har det använts asså i fri lek så att barnen frågat ”får jag 

använda Ipaden”(barnröst). Och sen har nån pedagog sagt ”jaa!” och sen har fått 

suttit. Och ibland har det varit liksom att man tagit tid ”du får sitta i 10 min med den 

här”. I början var det så att det inte var några regler alls.”(Olga). 

En annan förskollärare beskrev hur de organiserat barnens användande av lärplattorna i fri 

lek. 

 ”våra plattor står alltid framme, så att barnen kan gå och hämta dem. Dem måste be 

oss slå in koden så vi vet att de sitter med plattorna, för vi vill ha lite kontroll hur ofta 

och vad de används till. Men helt klart att de får användas till den fria leken.”(Laura). 

Följdfrågan som ställdes var, vad barnen använde lärplattorna till? Samma förskollärare 

svarade då. 
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”just nu har vi ganska många appar, men vi har delat in dem i teman... eller ämnen så 

att det är matematik, naturvetenskap, estetik alla de ämnena som finns det utvecklare 

i våran kommun.”(Laura). 

En annan förskollärarna beskrev hur barn använder lärplattor i fri lek på deras avdelning.  

”jaaa i fri lek kan de få använda den. Eeem... den är ju lite styrd ändå. De får inte 

göra vad som helst med den … Även fast det är en fri lek så måste man som vuxen 

vara med och titta vad dem gör.”(Fanny) 

Skillnaden mellan den syn som förskollärarna hade på barns användande av lärplattor såg 

ut att handla om de hade appar som förskollärarna ansåg vara pedagogiska och givande för 

barnen. Ett allmänt övervakande av barnens användande av lärplattorna syntes. 

Pedagogerna ville skydda barnen och se till att de hade uppsyn över deras användande. En 

förskollärare förklarade att när barnen ska använda lärplattorna i relation till barns digitala 

kompetens är det viktigt att barnen förstår att. 

 ”aaa och hur man hanterar det också. Det är ingenting man ska bara slänga och kasta 

åt sidan. Man får vara rädd om de här sakerna de kostar mycket pengar och man kan 

ha mycket nytta av dem, men då måste man hantera dem på rätt sätt...”(Gisela) 

Flera förskollärare berättade om att de tyckte det var tidskrävande att införskaffa nya appar 

då de ville titta igenom apparna först för att det inte skulle innehålla något olämpligt. App 

utbudet skiljde sig mellan förskolorna och avdelningarna, även fast det fanns ett förbestämt 

utbud av appar som kommunen införskaffat. 

 ”då har vi använts oss av de appar som finns och ladda ner för oss... från kommunala 

nätet”(Elisabet). 

IKT utvecklarna ska ha tagit fram appar inom de olika ämnena och de ska finns att ladda 

ner via en webb-portal. Då det finns ett hav av olika appar till lärplattor kan det kännas 

bättre för pedagoger att få tillgång till en samling av kontrollerade appar som är uttagna 

och sorterade. Det skulle göra det enklare för pedagogerna att se vilka man vill använda i 

sin verksamhet. Den webb-portalen var inte känd av alla förskollärare som intervjuades. 

6.2.2 Styrda aktiviteter / temaarbete: 

I de styrda aktiviteterna utnyttjade pedagogerna fler av dem IT-artefakter som fanns 

tillgängliga eftersom pedagogerna var närvarande i aktiviteterna. Mycket användande av 

lärplattorna i de styrda aktiviteterna handlade om att söka och hitta information och att 

fotografera. Förskollärarna beskrev hur de tillsammans med barnen använder lärplattor i 

sitt temaarbete om vårtecken. 

”eee vi googlar och där gör vi också i fria leken om barn vill veta om hur något ser ut 

faktiskt då kan jag ta fram lärplattan med barnen... att söka hur koja ut, tiger ut, 

klockan ut... så där använder jag mer att söka saker och visa som just nu har vi våren 

(som tema) vårtecken då har vi googlat vad som är de första vårtecken sen ska vi ut i 

skogen och se om det stämmer dem bilderna vi fått upp på datorn eller om vi hittar 

något annat som är mer roligt att hitta ”(Maida) 
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”jaaa det gör vi både att barnen får fota själv med Ipaden tillsammans med oss, på de 

gör eller på vad de tycker om att jobba med. Sen får de också vara med i 

dokumentationen och välja... i den mån som våra små barn kan, vara med och välja. 

Så får de vara med och välja vilka bilder vi ska använda och så. Och peka på.... eeee 

jaaa.... mycket när vi använder matematik när vi väljer olika appar, om de vill jobba 

med appar så kan vi välja en app vi vet de tycker om. Vi använder just nu en app som 

heter JARAMBA. ”(Veronika) 

 

”aaa vi använder... eem plattorna som ett redskap, dels gör vi QR koder … som de 

får skanna av där jag läst in fakta om det vi jobbar med. Vi gör memory med det vi 

precis just nu jobbar med. Till exempel superhjältar är projektet för dagen, och då har 

vi memory med superhjältar”(Laura). 

Lärplattorna användes både som redskap för aktiviteter men samtidigt för att dokumentera 

aktiviteter med foton. Lärplattorna användes också till att söka information på internet. 

    Smartboarden användes också till olika aktiviteter men smartboarden var svåranvänd då 

flera av förskollärarna förklarade att ibland slutande touchen fungera och den blivit sned 

efter att varit på en avdelning i flera år. 

Fredrik:men en smartboard när touchen slutar fungera 

Fanny: aaa (upprört)... då blir man ju galen 

Fredrik:mmm 

Fanny:då släpper jag (slutar eller ge upp) 

Hon var inte den enda förskolläraren som förklarade varför smartboarden var ett redskap 

som var svårt att använda i verksamheten, då användandet kunde helt hindras om touchen 

inte fungerade var ett problem som upplevdes återkommande. De flesta förskollärarna 

benämnde smartboarden som en stor möjlighet, men med flera problem. Touchen var den 

funktion som var svårast att kontrollera, eftersom smartboarden kanske står framme på 

avdelningen. Barnen kan då med några knapptryckningar ändra inställningarna, och när 

pedagoger vill använda smartboarden fungerar den inte som förut. 

  

6.2.3 Dokumentation och Administrativa uppgifter: 

I de tidigare delarna berättade förskollärarna hur lärplattan användas mycket till 

dokumentation. Det var flera förskollärare som berättade att de även lät baren var med i sin 

dokumentation, där fick de välja ut de bilder pedagogerna hade tagit under aktiviteterna. 

En förskollärare berättar hur hon använder IKT i temaarbete och påminde om att tidigare 

hade hon sagt dokumentation. 

”jaaa ... det gör vi både att barnen får fota själv med Ipaden tillsammans med oss, på 

de de gör eller på vad de tycker om att jobba med. Sen får de också vara med i 
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dokumentationen och välja... i den mån som våra små barn kan, vara med och välja. 

Så får de vara med och välja vilka bilder vi ska använda och så.”(Veronika). 

Under intervjuerna var det ett flertal av förskollärarna som berättade att de hade en 

webbsida eller Instagram för avdelningen, där de la upp bilder för att ge insyn i 

verksamheten för vårdnadshavarna. Förskollärarna berättade att de aldrig la upp bilder på 

barnen, utan vad de gjorde i verksamheten och resultaten. Förskollärarna utnyttjade deras 

sociala media för att snabbt hämta bilder för barnens individuella dokumentation också. 

Fredrik:mmm till dokumentation... du nämnde att ni fotograferar lärplattorna och 

smartphonesen. 

Laura: aaa vi fotograferar det som händer och sker, dels så lägger vi ut vissa saker 

till föräldrarna på Instagram... men det är mer verksamheten finns inga bilder på barn 

eller så. Utan det är för att förmedla våran verksamhet till föräldrarna på ett ... 

Fredrik: för att ge insyn och öppenhet? 

Laura:aaa precis... eee dessutom så dokumenterar vi vad barnen gör med vad barnen 

gör med ansikte och allting de gör. Och så brukar samla i hop i Pic-collage, Pic-

collage eller Bookcreator eller något liknande. Som vi skriver ut vi har fortfarande 

portfolie pärmar som vi sätter in dokumentationen i. 

En förskollärare berättade att de använder datorn och lärplattan när hon ska göra 

administrativa uppgifter. 

” jaa det gör vi alltid, det gör vi från datorn eller Ipaden. Så är det mycket och när 

man sitter planerar, dokumenterar, utvärderar kollar mejlen och allt... så då använder 

man mycket. När man har planering tid, då hämtar man datorn”(Birgitta). 

En annan förskollärare sa hur hon använder ett specifikt system för att genomföra 

administrativa uppgifter som att planera ledighet och semester. 

”vi har ju någonting som heter NAMN PÅ IT PROTAL där vi skriver in all vår 

ledighet och eventuellt övertid och såna saker och semesteransökan och sådant. Det 

finns också väldigt mycket dokument att hämta där och information och läsa förstås. 

Och ta del av.… uppdaterad... vi bokar vikarier via ett annat system ”(Gisela). 

En annan förskollärare berättade att det är lite olika vilken it artefakt man använde till de 

olika uppgifterna. Förskollärarna sa då att de använder en laptop(bärbardator) för att boka 

vikarier, men det finns en app som fungerar till lärplattan men förskolläraren föredrog 

laptoppen. 

 ”om vi vill boka vikarier? Eee vi gör ju det på våran lärplatta nej laptop... dator men 

det finns någon app som man ska kunna göra det på plattan men det har vi inte gjort, 

vi kör på som vi gjort (skratt).”(Olga). 

Överlag var IKT användningen i de administrativa av att det var ETT system man använde 

dock rådde det olika åsikter hur bra det systemet var.  
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”Använder du själv IKT själv till din rapportering, dokumentation om man ska boka 

semester eller vikarier?” så fick jag svaret ”Ja... Vi har laptoppen datorn man 

använder. Vi har SYSTEM NAMN där vi går in och sen har vi när vi bokar vikarier i 

SYSTEM NAMN det gör man på nätet också. Där hämtar jag information och 

planerar och utvärderar via datorn (Angelina) 

Under intervjuerna kom det fram olika åsikter om IKTs plats i förskolan, då flera av 

förskollärarna uttryckte sig att de tillsammans på avdelningen hade bestämt hur och till vad 

de skulle använda IKT. 

6.3 Digital kompetens och kompetensutveckling 

Förskollärarna beskrev sin digitala kompetens med varierande svar. Förskollärarna beskrev 

vilken kompetensutveckling eller utbildning de behöver för att kunna förbättra sitt 

användande av IKT i förskolan. Förskollärarna berättade vad de ansåg begreppet digital 

kompetens innebära. Majoriteten av förskollärarna som intervjuades ansåg att digital 

kompetens involverade användandet av IKT i allmänhet, som flera förskollärare benämnde 

som BASIC. Förskollärarna ansåg att göra IKT aktiviteter med barnen var viktigt. 

Dialogen nedan uppstod när en förskollärare skulle beskriva sin digitala kompetens 

Fredrik:aaa hur ser du på din digitala kompetens? Vad är du bra på? 

Birgitta:Jag vet inte om jag är direkt (retorisk)... bra på? Jag klarar det här basic,  

Fredrik:Vanligt datoranvändande? 

Birgitta:Jaa men vanligt...jaa jag kan skriva något dokument. Jag har ju såpass 

kompetens 

Fredrik: Söka på nätet och veta vilken information som är ok? 

Birgitta:jaa... joo men de är så har jag ju grundkunskaper. 

En annan förskollärare berättade om sin digitala kompetens och berättade hur hon 

införskaffade den genom att äga olika IT-artefakter och använda dem själv. 

” jaa jag har inte... jag är inte speciellt kunnig. jag kan det här elementära. Jag jag är 

självlärd så säga jag har inte fått någon utbildning. I det utan.. jag har lärt mig själv 

hemma kan man väl säga med att jag har en Ipad och dator hemma. så datorkunnig 

har jag varit sen … Aaa … 90 talet.”(Angelina). 

Kompetensen de belyste som viktig var grundläggande i navigering och faktisk 

användning av IT-artefakter, men även grundläggande support för smartboarden som flera 

förskollärare uttryckt att de haft problem med.  En förskollärare förklarade hur hon hjälpte 

sina kollegor med att vidareutveckla deras digitala kompetens. 

”eee men jag har ju det så folk kan komma till mig och fråga ganska mycket om IKT 

och grejer om vad som gäller å datorn, när de själva behöver hjälp med olika saker... 

sen är man själva uppvuxen i ett digitalt(samhälle?), när de har kommit med allting 
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med Iphones och Ipads och grejor. Så man har ju vuxit i det jämfört med de som är 

lite äldre kanske har gjort...” (Veronika). 

Flera av förskollärarna berättade hur de ansåg att den ”yngre” generationen ofta är bättre 

på IKT, då de yngre ansågs veta mera och vara allmänt kunniga kring IKT. 

Kompetensutvecklingen som förskollärarna berättade att de behövde var baserad på vilka 

IT-artefakter de var intresserade av. Förskollärarna som intervjuades berättade alla att de 

var nyfikna att testa nya saker och försökte när de hade tid. 

 ”jag tror att jag är ganska bra på.... asså grunderna kan jag ju.... jag är ju nyfiken och 

vill gärna lära mig och klicka mig framåt liksom... sååå ”(Elisabet). 

Den digital kompetensutveckling som majoriteten av förskollärarna ville ha handlade om 

saker som skulle göra deras verksamhet enklare. IKT utvecklaren i kommunen svarade när 

jag frågade om hennes digitala kompetens.  

” eee i och med att jag är IKT utvecklare så tycker jag att jag har ganska bra digital 

kompetens. Jag kan mycket om grunderna och är väldigt nyfiken och vill lära mig 

mer hela tiden …  Och vill ge det till andra … sen finns det massa nytt och 

spännande som dyker upp hela tiden. Så att jag kan inte säga exakt vad jag vill bli 

bättre på... men allt inom digitalteknik”(Laura). 

Den tiden som IKT utvecklaren har åt sin extra tjänst som utvecklare är en dag i veckan, 

som hon spenderar i att fördjupa sig i IKT och sätta att använda IKT. Förskolläraren tyckte 

det var svårt att få tid att lära sig allt och den tid hon behövde för att fördjupa sina IKT 

kunskaper inte fanns. En annan förskollärare förklarade hur hon gav sina kollegor en 

vidare utbildning, och därav delade med sig av sina kunskaper för att öka kollegornas 

digitala kompetens. 

”:  ….i PERIOD PÅ ÅRET så passade jag på att visa de pedagoger som jobbade då 

eftersom det var väldigt lite barn så att det var många pedagoger. Så då kunde jag ha 

lite undervisning hur man använder smartboarden. Så jag försöker dela med den 

kunskap jag har...” (Fanny). 

Samtliga av förskollärarna ville förbättra sina kunskaper inom IKT och de ville få mer tid 

att använda IKT med barnen. Majoritet såg IKT som ett verktyg för lärande. Förskollärarna 

tyckte att om de fick mer utbildning skulle de kunna utnyttja den IKT de hade på förskolan 

mera och på ett mer pedagogiskt sätt. 

6.4 Remiss på läroplanen för förskolan 

Frågorna om den nya läroplansremissen började med att först fråga om förskollärarna 

tycker att de redan idag uppfyller kraven som remissen föreslår. Om de inte ansåg det så 

startades en dialog om hur de skulle kunna göra för att uppnå målen. Strävansmålen i 

remissen innehåller Källkritik, digitalt skapande och barns digitala kompetens. Ingen av 
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förskollärarna tyckte att de uppfyller kraven fullt ut, men flera kom på efter lite eftertanke 

att de är på god väg. En förskollärare svarade på frågan om källkritik att det är viktigt och 

möjligt att arbeta med källkritik med förskolebarn. 

”Mmm asså jag tycker att det är något man ska introducera för barnen absolut. Det 

här med källkritik och det här men jag tror att de är för låg ålder jag tror det är mera 

när man kommer upp i skolans värld. Men det är klart att man kan introducera det vi 

har ju inte så många barn som kan läsa så de kan inte ta del av det själv. men visst 

kan man introducera det och tala om och berätta att man inte ska tro på allt man ser 

och läser och hör asså på”(Angelina). 

Barns digitala kompetens och digitalt skapande går hand i hand för att du behöver båda för 

att lyckas. 

Fanny:där har vi även … när jag arbetade på en annan avdelning. Så hade vi 

lärplattan just det här... ååå jag kommer inte ihåg vad programmet heter när man gör 

sagor. 

Fredrik: puppet pals? 

Fanny: aaa precis. Den använde vi jättemycket där. Och där såg man vissa barn kom 

verkligen till sin rätta när de själva kunde styra, prata. Man såg ju helt andra barn än 

vad man sett förut när de fick göra det själva... 

Puppet pals är en app där man kan spela in sin röst och samtidigt styra figurer på en 

bakgrund, det användaren spelar in blir en film som de sedan kan titta på. En förskollärare 

berättade hur de skapar dokumentationen av aktiviteter med barnen, där barnen får vara 

delaktiga och välja ut bilder. Skapande av dokumentation med hjälp av val av bilder och 

text är digitalt skapande, då det görs på lärplattan eller datorn: 

Fredrik: Digitalt skapande, får de göra något med det? Ni sa att ni dokumenterar 

dem när ni hade drama, så det är ju någon sorts 

Birgitta: jaaa, och de är ju delaktiga. Asså de är ju delaktiga då när de ... vi försöker 

hinna med att man tar in när man sitter (som vi gör i ett rum ensamma). Att man tar 

in ett barn i taget, man kan ju inte sitta i timmar med varje barn. För det går ju inte... 

men att varje barn får... liksom vara med och … jaa de ska få påverka 

dokumentationen. 

Fredrik: jaa då är det digitalt skapande i dokumentationen att de är delaktiga i sin 

egen dokumentation och vad sägs av de själva och de får välja bilderna. 

Birgitta:jaaa , jag kan ju inte säga att det 

Fredrik: de har möjlighet att göra det? 

Birgitta:jaa men även om jag gör det så...det kanske är väl barns digitala kompetens 

. Det lät så tjusigt (med ordet barns digitala kompetens) 

Flera förskollärare kommenterade just kring barns digitala kompetens att den var mycket 

stor eftersom många av barnen hade tillgång till IKT hemma. 
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 ”Asså det märker ju … inte utstuderat, men vi märker att barnen sitter på en 

kompetens hemifrån.  Eee och de är ju helt medvetna om hur man använder en Ipad 

och hur man kommer framåt eller bakåt eller klickar bort sig.”(Elisabet). 

En av förskollärarna berättade hur de arbetar med barns digitala kompetens på deras 

avdelning. Barnen fick använda lärplattan för att skanna in QR koder för att få information 

om djur som förskolläraren sparat förklarande ljudklipp till: 

Fredrik: mmm. Och då kommer vi in på det med barns digitala kompetens jobbar ni 

någonting med den? Att de får använda... 

Fanny: aaa absolut 

Fredrik: och då får de använda och lära sig och lära av varandra... tillsammans 

Fanny: aaa Och just det här att vi tillvaratar barnens intressen att om de har ett 

intresse. Som inne hos oss har vi temat djur nu, att man gör en QR kod om det djuret 

som de är intresserade av. Så att de kan ta paddan och gå och klicka och se filmen 

om alpacka (skratt)till exempel. 

Fredrik:mmm så egentligen är ni ju nästan redan där 

Fanny:mmm.. vi är nog rätt bra... ändå 

Under intervjuerna berättade först flera av förskollärarna att de inte använde IKT med 

barnen. Men under intervjutillfället framkom det att de jobbade med digitalt skapande och 

barns digitala kompetens delvis. Kanske inte i den volym som krävs av läroplanen men 

många var där både i verksamheten och i teorin. När förskolläraren som var IKT 

utvecklaren skulle sluta intervjun avslutade jag med att fråga: 

Fredrik: känner du då att ni egentligen inte behöver ändra så mycket, utan att ni lite 

redan är där? Eftersom du är i framkanten och tittar och experimenterar ... 

Laura: ändra behöver vi inte göra, men man kan lägga på mycket mera aktiv och var 

mycket mer aktiv och se till att inte bara jag som gör mest digital teknik utan att jag 

hjälper till och lär de andra att.… så att de också känner sig säkrare på den digitala 

tekniken. 

Fredrik:Hur förmedlar du det du lär dig  till dina kollegor... du lär dem.... du är har 

nu på den här avdelningen så du lär ut till... kollegialt lärande till de som du jobbar 

med dagligen. Men är det bara den här förskolan du tillför till … eller tillför du även 

till andra förskolor 

Laura:jag har ju en dag avsatt tillsammans med min kollega som också är IKT 

utvecklare. Där brukar vi erbjuda workshops... så att där har de fått testa på 

greenscreen filmning … de har fått testa på QR kod skapande. Också har vi gjort 

nånting mer som jag glömt bort, de är det vi är till för som centrala i kommunen.... 

att bjuda in till workshops så flera får ... 

Fredrik: ungefär hur ofta har ni dem? 

Laura:eem... ungefär 2 gånger per termin. 
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En ökad förståelse av IKT i förskolan är något som pedagoger kan använda för att använda 

IT-artefakter med barnen i lärandesituationer.  

6.5 Sammanfattning 

Intervjuerna resulterade i flera unika svar men det var flera gemensamma nämnare. De 

gemensamma nämnarna är att förskollärarna ville ha tillgång till mer IT-artefakter. 

Förskollärarna sa att de ville spendera mera tid att lära sig att använda IT-artefakterna med 

barnen. Pedagogerna ville även ha vidareutbildning i aktiviteter att använda IKT med 

barnen i förskolan. Om pedagoger ska ha möjlighet att uppnå de nya IKT kraven i 

förskolan krävs en större kunskapsbas. Även andra kanaler för att sprida metoder och 

aktiviteter att använda IKT med barnen, som till exempel webforum och bloggar. 

 

7. Analys 

Analysen av resultaten delar jag in i två kategorier digital literacy utifrån Buckingham och 

Erstads teorier om digital kompetens. Då Buckingham delar upp digital literacy i olika 

mindre literacy tydliggör jag vilken digital literacy som jag analyserar intervjuerna efter. 

 

7.1 Digital kompetens 

Flera av förskollärarnas svar om sin digitala kompetens att de ansåg att de kunskaper de 

hade var att använda IKT. Flera sade också att de hade kunskaper att söka ny information 

med hjälp av IT-artefakter. 

” jaa jag har inte... jag är inte speciellt kunnig. jag kan det här elementära. Jag jag är 

självlärd så säga jag har inte fått någon utbildning. I det utan... jag har lärt mig själv 

hemma kan man väl säga med att jag har en Ipad och dator hemma. så Datorkunnig 

har jag varit sen … Aaa … 90 talet.”(Angelina). 

Den dimension av digital kompetens som Erstads namngett Kunskap i användning syns 

här. Pedagogen beskriver Datorkunnig som kunskapen att använda en dator. Att vara 

självlärd innebär att pedagogen använda IKT på egen hand och genom erfarenheter 

utvecklat sin digitala kompetens. En förskollärare berättade hur hon vidare utbildade sina 

kollegor. 

”....i PERIOD PÅ ÅRET så passade jag på att visa de pedagoger som jobbade då 

eftersom det var väldigt lite barn så att det var många pedagoger. Så då kunde jag ha 

lite undervisning hur man använder smartboarden. Så jag försöker dela med den 

kunskap jag har...” (Fanny). 
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Här benämns det också att digital kompetens innebär Kunskap i användning, då de fick 

lära sig sätt att använda Smartboarden. Förskolläraren berättar hur hon vill dela sina 

kunskaper i att använda smartboarden med de andra pedagogerna.  IKT användning i 

ämnena skulle passa också då det de lära sig att göra på smartboarden kanske var relaterat 

till något annat ämne, då oftast används IKT som verktyg till annat lärande. 

    Erstads kunskap i användning är den som pedagogerna fokuserade mycket på i sina svar 

då majoriteten beskrev sätt att använda IKT när jag frågade om deras digitala kompetens. 

Andra exempel Erstads indelning av digital kompetens var de förskollärare som använde 

IKT för att söka på djur.  

 ”aaa Och just det här att vi tillvaratar barnens intressen att om de har ett intresse. 

Som inne hos oss har vi temadjur nu, att man gör en QR kod om det djuret som de är 

intresserade av. Barnen kan ta paddan och gå och klicka och se filmen om alpacka 

(skratt)till exempel”(Fanny). 

Här används IKT som verktyg för andra ämnen, då förskollärare berättar att de följer 

barnen intressen om djur och barnen själva får kolla på djuren med QR koder på lärplattan. 

Förskolläraren använder IKT som verktyg för att undervisa barn om naturvetenskap. Den 

pedagogen har just använt IKT och den lärstrategi av att skapa QR koder för att barnen ska 

lära sig om de djur de är intresserade av. 

    När jag frågade om förskollärarna arbetade med källkritik med barnen uppstod flera svar 

som skulle kunna kopplas till Buckinghams web litteracy 

”Men hittills så har jag jobbat med när vi tittar på bilder... så tittar vi på en bild som 

jag ser är sammansatt av två olika saker, då diskuterar vi den bilden. Och nu märker 

jag barnen säger ”HA den där är inte sann, för det där kan inte vara så …. så ser de 

inte ut... eller det där är ihopsatt, den bilden kan inte stämma”(imiterar vad barn 

säger)(Laura). 

Här förmedlade förskolläraren att det är viktigt med källkritik till barnen. Och de 

förbereder barnen för ett liv när de kommer konsumera online media. 

7.2 Digitala klyftor 

De digitala klyftor som noterades var inte enbart förskollärarnas skillnad i IKT kunskaper 

utan även deras tillgång då sex av tio hade tillgång till en lärplatta. Skillnaden mellan 

tillgången till lärplattor varierade stort. 

En Lärplatta Två Lärplattor Tre Lärplattor 

Sex förskollärare Två förskollärare Två förskollärare 

Fördelningen av resurser var spridd utifrån det som förskollärarna berättade. 

Förskollärarna berättade aldrig varför de hade det antal lärplattor de hade. Men det kan 

bero på olika ekonomiska tillgångar. 

    De tre resurser Livingstone sa påverkade ens möjlighet till bra skolgång var: 

Ekonomiska, sociala och tekniska resurser (Livingstone, 2009, s.15). Tillgång till olika 
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resurser visade sig gav en tydlig uppdelning mellan de pedagoger som hade tillgång till fler 

IT-artefakter än andra pedagoger. Skillnaden i hur de använde lärplattorna skiljde sig åt 

mellan hur många lärplattor fanns tillgängliga på avdelningen. 

”När jag jobbade på en annan avdelning som jag jobbade på förut. Så hade vi faktiskt 

två lärplattor en till dokumentation och en som barnen använda. Det tyckte jag var 

jättebra. Så jag skulle vilja ha en lärplatta till”(Fanny). 

Det var i regel om det fanns fler än en lärplatta på avdelningen då fick barnen använda en 

och pedagogerna en. Den andra uppdelningen som syntes mellan pedagoger var den 

sociala, hur pedagogerna samarbetade för att använda IKT i förskolan. De var 

förskolläraren som var IKT utvecklare som hade workshops. På workshopen kunde 

pedagoger testa på olika sätt att använda IKT. Det kollegiala lärandet är viktigt för att öka 

den digitala kompetensen hos pedagoger. 

 

8.Diskussion 

De frågor som sammanställdes i resultatet var: 

Hur ser förskollärare på sin digitala kompetens, och i vilka situationer använder 

förskollärare IKT i förskolan idag. Förskollärarna förklarade vilka kunskaper de behöver 

för att klara IKT kraven i den reviderade läroplanen. Förskollärarna beskrev vilka IT-

artefakter de behöver för att uppnå målen, samt vilka IT-artefakter har de idag. 

    Svaren som pedagogerna gav under intervjuerna var informativa. Jag fick nya kunskaper 

under arbetets gång om digital kompetens och IKT i förskolan, som jag tidigare inte vetat 

om. Fördjupningen i skolverkets planer för förskolans framtid gav insyn i vad som kan 

göras i förskolan i användningen av IKT. 

8.1 Digital kompetens 

Denna kompetens är svår att veta vad som innefattas, men efter analysen av forskningen 

finns det vissa regler som ska observeras. Det handlar alltid om användandet av olika IT-

artefakter föra att kommunicera mellan människor. Den digitala kompetensen förskollärare 

berättade om hade de i regel införskaffat själva genom att använt IKT. Dessa förskollärare 

hade själva provat sig fram både i sina privatliv men också i sina yrkesliv. Det är 

problematiskt att klara sig idag utan en adekvat digital kompetens i dagens samhälle. Vi 

som pedagoger har ett ansvar att hjälpa barnen is starten på det livslånga lärandet som 

numera involverar användandet av IKT och digital kompetens. Det är inte omöjligt att se 

en framtid med en reviderad läroplan där vi ska jobba med barns digitala kompetens och 

hjälpa barnen att använda källkritik. 

    Men ett av de viktigaste målen som var i remissförslaget var ”Utbildningen ska även ge 

barnen möjlighet att grund-lägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik” (Skolverket, 2017, s. 6 (17). Det är viktigt att barn lär sig tidigt att inte 

överkonsumera digital teknik. Flera av förskollärarna berättade att de var försiktiga att inte 
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låta barnen helt fritt använda sig av olika IT-artefakter. Det förhållningssättet att IKT 

används i speciella tillfällen är förmodligen en ekonomisk fråga, då IT-artefakter är relativt 

dyra om de skulle gå sönder. Jag tycker att det är bra att ge barnen utrymme för att 

använda IKT ofta. Det är viktigt att vi som pedagoger reflekterar på den digitala 

kompetens vi själva har för att veta vad vi kan förmedla till barnen. Många av barnen som 

är i förskolan är uppväxta med IT-artefakter och vana användare, så de är oftast experter 

inom det området.  

    Det blir då vår roll som förskollärare att lyfta IKT och visa barnen hur man kan använda 

en lärplatta på annat sätt än att spela på den. Resultaten av studien och intervjuerna tyder 

på att det finns en digital kompetens hos alla som intervjuades. Hur pedagogerna använde 

IKT i verksamheten skiljde sig åt efter den tillgång och utbildning pedagogerna hade om 

IKT. Det är intressant som framtida förskollärare att det finns möjligheter till fortbildning 

inom olika områden. Att aktiva förskollärare delar med sig av vad de gör i förskolan inom 

specifika ämnen och sprider informationen med IKT till andra pedagoger. 

8.2 IKT möjligheter  

Flera av förskollärarna jag intervjuade berättade om aktiviteter de har gjort med barnen. 

Många av dessa aktiviteter var liknande de som förskollärarprogrammet lärt ut, bland annat 

QR koder, smartboard, Puppetpalls. Förskollärarna berättade alla att de ville ha fler 

tillfällen för IKT i verksamheten. Om pedagoger bemästrade Buckinghams Webb literacy 

skulle pedagoger kunna söka effektivt på olika aktiviteter. Förskollärarna kan sedan sortera 

och värdera vilka aktiviteter som fungerar. Det är även viktigt att man inte använder IKT 

för att använda teknik, utan att använda IKT som ett redskap för lärande. Erstads begrepp 

IKT i ämnen identifierades vid flera tillfällen under intervjuerna. Förskollärarna berättade 

om att de höll på med naturvetenskap. Förskollärarna sökte på internet om djuren för att få 

mer information om dem. Pedagoger kan utnyttja de digitala arenor som Erstad benämner 

för att förbättra sina kunskaper om IKT och pedagogik. 

    Nya digitala arenor användes igenom att pedagoger kan vara informerade om olika 

diverse spel och sociala-nätverk som går att utnyttja i förskolan till lek och lärande. 

Pedagoger idag använder olika system för att dokumentera verksamheten tex. Unikum i 

Uppsala kommun, där går det att dela med sig om olika projektarbeten så att man inte 

behöver uppfinna hjulet igen. 

    Informationstillgång användes när förskollärare som intervjuades visade att de har 

goda kunskaper i att söka online för att hitta djur och annat som barnen är intresserade av. 

Med hjälp av internet kan majoriteten av fakta hittas. Men det är viktigt att vi är 

källkritiska i informationssökandet. 

     Kommunikationsmöjligheter Både pedagoger och vårdnadshavare använder både e-

mejl och sms för att kommunicera för att förmedla meddelanden effektivare än fysiska 

brev eller lappar på anslagstavlan i hallen. Denna nya kommunikation gör att information 

kan spridas snabbt och enklare.  

     Kreativa/självstående skapare kan användas när det finns många pedagoger som 

aktivt bloggar om hur de använder IKT i förskolan. Bloggarna kan ge andra pedagoger 
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goda möjligheter till kollegialt lärande. Bloggarna delar med sig hur de använder IKT med 

barnen i förskolan. Då kan ett utbyte på erfarenheter och tips och ticks för lyckat IKT 

användande av IKT i förskolan. Erstad har förslag på hur de digitala arenorna kan 

användas av pedagoger (Erstad, 2010, s. 55). 

    Det medielandskap barn använder idag skiljer sig från det medielandskap som fanns för 

tjugo år sedan. Under min ungdom började olika sociala-nätverk poppa upp som 

Lunarstorm, bilddagboken m. fl. Alla dessa arenor hade stora möjligheter att kommunicera 

med människor. Även online spel har gått från att vara textbaserade till att man nu kan 

koppla upp telefonen och aldrig komma ifrån spelen. Det måste skapas någon form av 

gemensamt ramverk hur barn ska bemöta IKT på ett rimligt sätt. 

    Hur ska pedagoger idag ha tid med att uppdatera sig om alla nya IKTaktiviteter och även 

sortera i de aktiviteter som kan göras med barnen? Det finns flera aktiva pedagoger runt 

om i Sverige men även i andra länder som bloggar om sina aktiviteter med IKT. Jag anser 

att för att kunna använda ITK som skolverket vill att vi ska göra för att förbereda barnen 

för det digitaliserade samhälle vi bor i, krävs det uppföljning inom IKT och relaterade 

arbetssätt.        

    Under mina intervjuer märkte jag att vissa pedagoger hade många bra idéer att arbeta 

med IKT. Det skulle var möjligt att pedagoger skulle starta grupper där de kan dela med 

sig av sina IKT aktiviteter som de gör med barnen. Där skulle det även kunna skapas ett 

forum för att klara av de vanligaste problemen med t.ex. lärplattorna eller smartboarden, att 

man återställer inställningar om någonting har blivit fel. Genom och att tillsammans 

använda IKT på nya sätt med barnen skulle pedagoger kunna bryta mönstret med att se på 

lärplattorna som en leksak. Pedagoger skulle kunna se på lärplattorna som ett redskap för 

lärande. 

8.3 Likvärdig förskola 

Skolverket kräver att förskolan är likvärdig oavsett vilken kommun som förskolan drivs i. 

Jag anser att den ojämna fördelningen av IT-artefakter i förskolan ger en förskola som inte 

är likvärdig. Då de förskollärare som i intervjuerna hade smartboard tillgängligt hade 

möjlighet att använda den. Nu var det att majoriteten av förskollärarna berättade att de 

ansåg att de inte hade de kunskaper för att använda smartboarden med barnen. 

    Skillnaden mellan avdelningarna och förskolorna är intressant då skolverkets framtida 

krav på lika tillgång till IKT. Kravet kommer kanske sätta en standard över hur många 

lärplattor ska var fördelade på barngruppen. Skillnaden i tillgång till IT-artefakter var 

något som överraskades under intervjuerna. Vad fördelningen beror på frågades inte under 

intervjuerna och det är kanske något som skulle ha gjorts. 

    Skolverket skulle även kunna sponsra programmerare att skapa pedagogiska appar som 

de kan dela ut till skolväsendet. Det skulle även vara ett sätt att se till att IKT 

användningen i förskolan blir likvärdig. Att ge massor med lärplattor till förskolorna 

kommer inte att göra en mer likvärdig förskola heller.  
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8.4 Skolverkets 2022 vision  

Skolverkets 2022 visionen framtid med ett digitaliserat skolväsende kommer var en 

process som kommer att ta tid. Det är inte att enbart implementera IKT i skolväsendet. 

Utan en praxis över HUR ska IKT användas så att det är användbart för eleverna/barnen 

och pedagogerna. Om IKT implementeras det för implementeringens skull och inte 

användbarheten så kan det få negativa konsekvenser. Lärare måste få IKT utbildningar och 

hur de bäst kan använda sin tid för att undervisa sina elever/barn. 

 

9. Vidare forskning 

Det finns flera ingångsvinklar som missades i denna undersökning då denna uppsats hade 

så kort tidsintervall. Studien jag genomförde är relativ liten och en större och mer 

genomfattande studie skulle kunna ge fler svar och fler förhållningssätt till IKT i förskolan. 

Forskning om IKT användning i förskolan med fokus på fallstudier kan ge andra resultat. 

Att gå mer på djupet på aktiviteter med IKT och vad barnen lär sig. Det skulle även vara 

lämpligt att forska om det positiva och negativa med IKT i förskolan. Då IKT kommer bli 

mer vanligt i förskolans framtid är det lämpligt att det forskas mer om just IKT i förskolan. 

Det skulle vara intressant att jämföra mellan olika kommuner hur de arbetar med IKT och 

vilka IT-artefakter de har tillgång till. 
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publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsk

olbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783 

 

Lärartips för källkritiskt arbete 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/2.7748/larartips-1.230959  

 

 

datum för länkarna16/4–18 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/forskolans-laroplan-ska-revideras-1.260355
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/forskolans-laroplan-ska-revideras-1.260355
https://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2016/forskolan-ska-forbereda-barnen-for-ett-digitaliserat-samhalle-1.256632
https://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2016/forskolan-ska-forbereda-barnen-for-ett-digitaliserat-samhalle-1.256632
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/forskolans-digitalisering-1.260141
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/forskolans-digitalisering-1.260141
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3783.pdf%3Fk%3D3783
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/2.7748/larartips-1.230959
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/2.7748/larartips-1.230959
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10.4 Övrigt 

Bamses officiella blogg  

https://www.bamse.se/blogg/bamse-lar-barn-att-vara-mer-kallkritiska/ 

  

Europeiska unionens officiella tidning. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. (2006/962/EG) 

 

Stockholmsuniversitet institutionen för pedagogik och didaktik IKT, (2020-03-15) 

https://www.edu.su.se/internt/it-teknik-media-telefoni/ikt 

 

 

 

11. Bilagor 

intervjuschema och information om läroplanens nya delar ang. IKT och digital kompetens 

  

Information till intervjun: ca 15 min + - 

  

Förskolans läroplan ska revideras 2018 i den reviderings förlaget har IKT blivit ett mer 

synligt och strävansmål med IKT användning finns med i remissen. 

  

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation 

som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg 

menas datorer, lärplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som 

används för att kommunicera någonting. 

  

Kommunikation och skapande: 

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitali-sering 

de möter i vardagen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att grund-lägga ett kritiskt 

och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se 

möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. ” (lpfö18remiss, s.6(17)) 

  

Mål 

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla: 

“intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt 

sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa „ (lpfö18remiss, 

s.11(17)) 

  

  

https://www.edu.su.se/internt/it-teknik-media-telefoni/ikt
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Riktlinjer 

Förskolläraren ska ansvara för att barnen: 

  

“får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. “ 

(lpfö18remiss, s.12(17)) 

  

”skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera 

och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika uttrycksformer, 

såväl med som utan digitala verktyg ” (lpfö18remiss, s.13(17)) 

  

  

2.8 Förskolechefens ansvar 

en god och tillgänglig lärmiljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra 

lärverktyg.(lpfö18remiss, s.17(17)) 

  

  

  

  

  

  

INTERJUV SHEMA: 

1. Vad har ni för IT-artefakter tillgänglig till eran avdelning? 

                Lärplattor? 

  

                Smartphones? 

  

                Smartboards? 

  

                Digitalkamera? 

  

2. Hur använder ni IKT/ IT med barnen i verksamheten? 

                 

                Frilek? 

  

                Styrda aktiviteter /tema arbete? 

  

                Dokumentation? 

                                  

                Själva i yrket? Rapportering, sjukanmälan, semester, vikarier, 

  

3. Hur ser du på din digitala kompetens? 

                Vad är du bra på? 

  

                Vad vill du bli bättre på? 
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4. Har ni fått fortbildning i IKT användning eller olika pedagogiska metoder för IKT 

användning? 

                 

                Vad fick ni göra? 

  

                Gav den fortbildningen någon kunskap du har använt i ditt arbete?   

  

5. Med läroplans nya remiss tror du att ni behöver ändra eran verksamhet för att uppnå 

läroplanens nya delar. Hur arbetar ni idag med? 

                 

                Källkritik? 

                 

                Digitalt skapande? 

  

                Barns digitala kompetens? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


