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Förord	  

Den här rapporten färdigställdes genom mycket arbete och stöd från olika människor 
runtomkring mig. 
 
Jag vill först och främst tacka alla barn, föräldrar och pedagoger som lät mig komma och 
observera. Utan er hade den här rapporten aldrig blivit av, så tack. 
 
Ett stort tack till min handledare och mentor Kristina M Andersson, för ditt stöd och dina råd 
under hela processen av denna rapport. Tack för alla diskussioner, åsikter och kommentarer, 
som hjälpt mig otroligt mycket. Jag vill tacka Åsa, som i slutskedet av den här rapporten, läste 
igenom texten och gav sina synpunkter. Jag vill även tacka min familj och mina vänner, som 
stöttat mig och peppat mig under resans gång. Tack för all uppmuntran. 
 



 

Sammanfattning	  
Den här rapporten bygger på en vetenskaplig undersökning som genomfördes under hösten 
2013. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur IT kan används i förskolans 
verksamhet idag. Observationer, inspirerade av den etnografiska forskningsansatsen, 
genomfördes på två förskolor i Mellansverige och materialet analyserades sedan utifrån tre 
aspekter, nämligen vilket lärande som synliggjordes, hur IT användes i verksamheten av 
barnen och pedagogerna samt om dessa användningsområden kunde kopplas till läroplanens 
riktlinjer för hur IT ska integreras i verksamheten. 
 
Resultatet visade en bredd i hur IT lyfts fram i två olika förskoleverksamheter, med olika 
specialiseringar. Den ena förskola har en uttalad IT-profil. Läroplanens beskrivningar och 
strävansmål följdes, men på olika sätt. Det har främst varit fokus kring multimedia och 
informationstekniken som verktyg inom en skapande process samt tillämpningen av IT, i 
förskolornas verksamheter. 
 
En viss skillnad synliggjordes mellan förskolorna i hur de använde sig av IT. Den förskola 
med specialiseringen IT använde i högre utsträckning surfplattan i verksamheten och då ofta 
som ett verktyg för ett innehållsligt lärande. Barnen fick själva utveckla en fördjupad kunskap 
kring hur surfplattan kan användas och därmed gavs barnen möjligheter att utveckla sin 
digitala kompetens. 
 
Förskolorna visade upp två olika arbetssätt kring IT, som främst grundades i två olika 
ställningstaganden kring hur IT ska vara en del av förskolans verksamhet. Det är den roll IT 
fick i verksamheterna som har diskuterats och som präglat resultaten. 
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1.0	  Inledning	  

”Tekniken har alltid varit en oundgänglig del av människans kultur” 

(Sundin, 2006 s. 22). 

Vi människor har alltid använt oss av olika sorters tekniska verktyg för att underlätta 

vår tillvaro på olika sätt. Under mänsklighetens historia har dessa tekniska verktyg 

dock sett olika ut. I de tidiga jakt– och samlarsamhällena var stenverktygen viktiga 

tekniska verktyg, liksom behållare av olika slag (Sundin, 2006). Under medeltiden 

utvecklades bland annat vattenhjulet, en viktig teknisk uppfinning med 

användningsområden inom jordbruket och bergsbruket. Tryckkonsten och 

bokskapandet är ytterligare exempel på teknik som har uppfunnits (ibid.) och använts 

av människan genom historien. Det är kanske inte den sortens teknik vi främst tänker 

på i dagens media- och IT samhälle, där tankarna lätt går mot olika kommunikativa 

och informativa verktyg som exempelvis telefonen eller datorn. Den tidiga tekniken 

har däremot varit av stor betydelse, då den är grunden till det samhälle vi lever i idag. 

Utan den tekniska utvecklingen som var då, skulle det sätt som vi lever på idag med 

största sannolikhet se helt annorlunda ut. Det är detta Sundin (ibid.) vill 

uppmärksamma när han poängterar att vi inte får glömma bort att vi alltid har varit 

beroende av tekniken och att det inte är någonting speciellt för vår tid. Däremot har 

den tekniska utvecklingen under det senaste århundradet gått snabbare än vad den 

tidigare gjorde, vilket har lett till att tekniken påverkar våra liv på ett annat sätt idag. 

Exempelvis är många samhällsfunktioner helt beroende av att tekniken fungerar. 

Kollektivtrafiken ska fungera för att människor ska kunna åka till sina jobb, vilket 

förutsätter att tekniken, bland annat bussar och tåg, fungerar. Sjukhusen är beroende 

av många tekniska verktyg, för att kunna ta hand om sina patienter på bästa sätt. Vi tar 

förgivet att tekniken fungerar när vi kliver in i en hiss. Det finns många exempel på 

tekniska verktyg, som vi använder var dag, men knappt tänker på. En annan teknisk 

arena är den digitala arenan som under de senaste tjugo åren har förändrat vårt sätt att 

umgås och hålla kontakten med varandra. 

 

Det är den här världen som barn idag möter och som de växer upp i och det är, bland 

annat informationstekniken (IT), de behöver ha kunskap om. Det är en teknik som 

många barn möter hemma, men som de också möter på andra platser i samhället. En 
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av dessa platser är förskolan. Enligt Skolverket (2013a) går nästan 95 % av alla tre-, 

fyra- och femåringar i förskolan. Detta innebär att majoriteten av alla tre-, fyra- och 

femåringar tillbringar en stor del av sin dag på förskolan. Det intressanta blir då att se 

vilken roll förskolan har eller kommer att ha i barnens möte med 

informationstekniken. Under de senaste åren har IT-användningen nämligen 

förändrats. Enligt Statens medieråd (2013) har den lägsta åldern, då barnen 

introduceras till IT-användningen, sänkt från nio år (2005) till tre år (2012/2013). 

Frågan är om barnens ändrade medievanor påverkar hur förskolan planerar sin 

verksamhet och om IT har en plats i förskoleverksamheten. Det är funderingar kring 

hur förskolorna rent praktiskt planerar sin verksamhet, som är ursprunget till min 

undersökning. 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Det övergripande syftet med den här studien är att få en förståelse kring hur IT kan 

användas i förskolans verksamhet idag. Dessutom syftar denna undersökning till att 

beskriva hur IT används i två olika förskolor, en förskola med profileringen IT och en 

förskola utan den profileringen. 

 

Utifrån syftet har jag valt att inrikta undersökningen mot följande frågeställningar; 

- Vilken roll får IT i lärandesituationer? 

- Vilket arbetssätt synliggörs i förskolorna kring IT-användningen? 

- På vilka sätt används IT i förskolans pedagogiska verksamhet i förhållande till 

läroplanens strävansmål? 

2.0	  Bakgrund	  

De nationella och internationella styrningarna av förskolans verksamhet kommer här 

att beskrivas i korthet, då den utgör en av grundpelarna till hur förskolans verksamhet 

utformas. Vidare kommer debatten om IT i förskolan att beröras, då den möjligtvis 

kan påverka lokala diskussioner om vilken roll IT får i olika förskoleverksamheter. 
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2.1	  Läroplanen	  Lpfö98/10	  

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) har större vikt lagts vid tekniken och 

informationstekniken än i tidigare läroplaner och riktlinjer. I och med detta åläggs 

förskolorna att införliva IT i den dagliga verksamheten. Förskolorna kan därför inte 

välja att helt strunta i IT-tekniken, utan måste förhålla sig till den på ett eller annat sätt. 

 

Det uppdrag som pedagogerna (förskollärare och barnskötare) har samt de strävansmål 

som ska styra innehållet i verksamheterna, enligt Lpfö98/10, angående IT- 

användningen integreras tillsammans med andra strävansmål till ett helhetstänkande 

om hur förskolans innehåll ska vara. Det står bland annat att ”[f]örmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle 

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lpfö98/10 s. 6). 

Här placeras läroplanen in i ett större sammanhang och grundar sin verksamhet i det 

informationssamhälle som vi har idag. Samtidigt klargörs förskolans roll, då det i 

läroplanen uttrycks att det är i förskolan som grunden läggs till att barnen på sikt ska 

lära sig att tillägna sig de kunskaper som krävs (ibid.). De arbetsmetoder som kan 

användas för att barnen ska få möjlighet att utveckla dessa relevanta kunskaper är ”ett 

skapande och kommunicerande med olika uttrycksformer” (ibid. s. 7), där multimedia 

och informationstekniken kan användas både som tillämpning och i skapande 

processer (ibid.). Multimedia och informationstekniken får i och med denna 

formulering en dubbel betydelse – de kan användas både vid skapande aktiviteter och 

samtidigt användas praktiskt av både barn och pedagoger. Dessutom kopplas IT till ett 

av strävansmålen. Förskolan ska nämligen sträva efter att barnen ”[u]tvecklar intresse 

för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa” samtidigt som barnen bör utveckla ”sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen” och också utforska ”hur enkel teknik fungerar” (ibid. s. 11). Den teknik som 

läroplanen här syftar på är inte enbart IT-tekniken utan också annan sorts teknik som 

exempelvis människans skapande i färg och form samt byggnadskonster av olika slag. 

Men i det här fallet begränsar vi oss till en del av teknikbegreppet, nämligen den 

digitala tekniken (IT-tekniken). 
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2.2	  Statlig	  styrning	  

Anledningen till att det nu finns en större fokusering kring IT och IT-användningen är 

att regeringen kring 2011 påbörjade ett arbete att ta fram en nationell IT-strategi. 

Regeringen begärde att en digital agenda skapades där IT-användningen i skolorna 

definierades. En plan skulle utarbetas för att användningen skulle vara både 

omfattande och ambitionsgrundad. I agendan skulle det även stå beskrivet hur IT-

användningen skulle kunna genomsyra hela skolans verksamhet. (Skolinspektionen, 

2011). Visserligen hänvisar det här till skolans verksamhet, men det kan enligt min 

mening även tillämpas i förskolans sammanhang, då förskolan numera ingår i 

utbildningssystemet. 

 

En bakgrundsfaktor som högst troligt kan ha påverkat regeringens beslut att utarbeta 

en IT-strategi var att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 2006 utfärdade 

en rekommendation om vilka nyckelkompetenser en medborgare behöver för att 

orientera sig och utveckla ett livslångt lärande i en alltmer globaliserande värld 

(Europaparlamentet och rådets rekommendation, 30.12.2006). Behovet av att definiera 

dessa nyckelkompetenser ansågs vara att vi nu lever i en värld där vi ständigt ställs 

inför nya utmaningar att på ett flexibelt sätt anpassa oss till en alltmer sammanlänkad 

värld. En av dessa nyckelkompetenser är ”digital kompetens”. Europaparlamentet och 

rådets definition av begreppet är följande; 

 

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT - 

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

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 

kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet” (ibid. s. 3). 

 

För att tillägna sig denna nyckelkompetens anser Europaparlamentet och rådet att 

undervisning har en central roll. För att erhålla digital kompetens krävs nämligen goda 

kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar samt vilken roll tekniken 

har i vardagen (ibid. s.7). 
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Det här kan förklara varför läroplanen nu har en större fokusering på IT-kompetensen 

och hur användandet av den ska utvecklas i den dagliga verksamheten på förskolorna. 

2.3	  Debatten	  kring	  IT	  i	  förskolan	  i	  sociala	  medier	  

Europa och Sverige har i och med dessa beslut aktivt tagit ställning för en mer IT- 

orienterad inriktning i undervisningssammanhang, men debatten kring om IT i 

förskolan är positiv eller negativ pågår fortfarande. Plowman och Stephen (2003) har i 

sin artikel ”A ’benign addition’? Research on ICT and preschool children” beskrivit 

hur debatten har sett ut. Enligt författarna har det bildats två läger; på ena sidan finns 

de som anser att IT har en negativ påverkan på barns hälsa och lärande och på andra 

sidan finns de som ser IT som ett verktyg att skapa kreativa undervisningssituationer. 

 

Steinar Aadnekvam (förälder till ett barn i förskolan) sällar sig till den sida som är 

negativt inställd. I internetupplagan av tidningen NyTeknik skrev han 2012 ett 

debattinlägg där han ansåg att barnens enda frizon från IT-tekniken bör vara förskolan 

och argumenterade för att barnen skulle få uppleva med alla sina sinnen samt att 

barnen inte fick den möjligheten om de arbetade med IT. Ett exempel som han gav var 

kring aktiviteten målning, där han ansåg att målning ”är en djup upplevelse av mötet 

mellan färg och papper och av att fritt forma sina inre visioner. För att känna igen 

former – triangel, fyrkant, cirkel behöver barnet röra vid, tugga på dem” (Aadnekvam, 

2012). Det han vill poängtera är att IT-tekniken inte kan ersätta den upplevelse som 

barnen får, när alla sinnen är delaktiga. Aadnekvam är dock inte ensam om att lämna 

sitt bidrag till debatten utan ett antal debattartiklar och blogginlägg dyker upp med 

jämna mellanrum i sociala medier. Ett exempel är ett blogginlägg som pedagogen 

Ulla-Karin Lundgren-Öhman skrev nionde november, 2012. Hon skrev att ”det finns 

möjligheter och vinster med att utnyttja IKT:s potential i förskolans verksamhet 

/…/[f]ör pedagoger som ska medverka till barns utveckling är det nödvändigt att 

ständigt kunna erbjuda utmanande situationer så att barnen utvecklar färdighet och 

kompetens.” Vidare påpekar hon att IKT (IT) kan vara ett hjälpmedel och verktyg, 

men att det är ett komplement till ”övriga verktyg” i verksamheten (Lundgren-Öhman, 

2002). Lundgren-Öhman har här tagit ställning för en verksamhet med IT och 

reflekterar över en sådan verksamhet. 
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Debatten går här mellan två motpoler som försöker placera IT i förskolans verksamhet. 

Aadnekvam vill att IT försvinner helt från förskolan, medan Lundgren-Öhman 

diskuterar på vilket sätt IT kan vara en tillgång i verksamheten. I och med att det nu 

uttryckligen står i läroplanen att IT ska vara en del av förskolans verksamhet, har 

villkoren för debatten förändrats. Debatten kommer däremot att fortsätta, men med en 

annan karaktär och eftersom kommunerna och förskolorna har stora möjligheter att 

tolka läroplanen på sitt sätt, kan de olika åsikterna i debatten fortfarande påverka hur 

IT används i verksamheterna. 

3.0	  Teoretiskt	  ramverk	  och	  nuvarande	  forskningsfält	  

Det nuvarande forskningsfältet kan beskrivas utifrån flera dimensioner. Här kommer 

några dimensioner att nämnas, dels den vetenskapliga forskningen och dels olika 

forskningsprojekt som har genomförts både på kommunal- och lokal nivå. Först ska 

dock det teoretiska perspektivet beskrivas. 

3.1	  Teoretiskt	  perspektiv	  

Det teoretiska perspektivet som bildar ram för den här undersökningen inspireras dels 

av teorin om den proximala utvecklingszonen av pedagogen Vygotskij och dels av 

Lewins version av Kolbs inlärningscirkel. Först kommer Jensens och Lundmarks 

tankar kring lärande att presenteras. 

3.1.1	  Lärande	  

Lärande beskrivs som en process som kvalitativt förändrar det sätt som människan 

förstår och upplever världen. Lärandet kan dock inte uppstå helt själv utan förutsätter 

interaktion mellan individer och mellan individer och artefakter (Lundmark, 2000). 

Vidare anser Jensen (2011) att lärandet är någonting som sker överallt, men på olika 

sätt. Jensen (ibid.) beskriver det som att lärandet inte enbart sker i skolan, utan 

lärandet börjar innan barnet börjar skolan och slutar långt efter det att ungdomen 

lämnat skolans värld. Lärandet sker bara i olika former och i olika miljöer. Vidare 

poängterar Jensen (ibid.) att det finns ett formellt lärande och ett informellt lärande. 

Enligt författaren är det formella lärandet det som sker i den organiserade 

undervisningen, exempelvis i skolan. Det informella lärandet är därmed det lärande 
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som sker utanför skolans värld. I den här studien kommer Jensens teori att kopplas till 

förskolans sammanhang. 

3.1.2	  Den	  proximala	  utvecklingszonen	  och	  Kolbs	  inlärningscirkel	  

Under både informella och formella lärandesituationer kan det uppstå möjligheter för 

lärande hos barnen. Enligt Vygotskij kan barnens lärande beskrivas i en 

inlärningsprocess, som han benämner den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen är alltså en teori som delar upp inlärningsprocessen i tre nivåer. Den 

första nivån beskriver den kunskap barnet har just nu samt den kunskap som barnet 

själv kan tillägna sig. Inom den tredje nivån ligger barnets mål, den slutliga kunskapen 

som barnet strävar efter att lära sig. Den andra nivån är den nivå som binder samman 

första och tredje nivån. Det är den nivån som vill beskriva det barnet med stöd och 

hjälp av andra (pedagoger, barn eller artefakter) kan lära sig utifrån den kunskap 

barnet innehar just nu (Strandberg, 2006, s.133ff). Strandberg (ibid. s.170f) tolkar 

själv Vygotskijs teori i relation till datoranvändandet. Författaren påpekar att vi 

människor ska nyttja datorn som ett hjälpmedel för lärandet. 

 

Oavsett hur lärandet tar sig uttryck, eller med vilken teori som inspirerar 

verksamheterna på förskolorna, är en viktig aspekt i lärandet att reflektera. Pedagogen 

Lewin har sin egen version av Kolbs inlärningscirkel. I Lewins version synliggörs fyra 

reflektionsnivåer. Den första nivån är när personen har en konkret upplevelse. Här sker 

ingen direkt reflektion utan personen får ta med sig upplevelsen från aktiviteten till 

nästa ”anhalt”, nästa nivå. På den nivån sker den första observationen och reflektionen 

av den upplevda händelsen. När den första reflektionen har skett, kan personen bilda 

sig ny kunskap om området och använda nya begrepp. Därefter kan personen pröva 

den nya kunskapen på nästa situation, få ännu en konkret upplevelse, men nu med 

andra förutsättningar och mer kunskap (Egidius, 2003). Reflektionerna kan därefter 

åter uppstå och personen går in i en ny inlärningscirkel. 

 

Dessa teorier utgör en ram för denna undersökning i och med att de dels 

komplimenterar varandra och dels överlappar varandras områden. Detta är på inget 

sätt en direkt användning av pedagogernas teorier, utan används som inspiration och 

ramverk.  
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3.2	  Vetenskapliga	  undersökningar	  och	  andra	  projekt	  

Under de senaste femton åren har fler och fler avhandlingar, projekt och mindre 

studier kring IT presenterats. Flera forskare har undersökt hur olika IT-verktyg kan 

användas i verksamheten på olika sätt med kopplingar till deras egna ämnesområden. 

IT som artefakt har varit föremål för både vetenskapliga undersökningar samt 

kommunala och lokala projekt. Nedan kommer några tidigare forskningsprojekt att 

presenteras, som berör den här studien på olika sätt. 

3.2.1	  Vetenskaplig	  forskning	  IT	  

Löfström (2012) fångar IT-användningens väsen i förskolans värld, när hon med hjälp 

av intervjuer och enkätundersökningar tagit reda på hur barnen, pedagogerna och 

föräldrarna uppfattar IT, datoranvändningen, i förskolan. Enligt Löfström har vuxna i 

allmänhet en alldeles för stor tilltro till barnens egna förmågor att lära vid datorn. Hon 

upptäckte nämligen att barnens användning av IT främst gällde spel av olika slag och 

att barnens kunskaper om datorns användningsområden inte sträckte sig längre än till 

spelanvändandet. I Löfströms (ibid.) avhandling hade de flesta pedagoger en positiv 

inställning till användandet av IT i verksamheten, men de ekonomisk-praktiska 

förutsättningarna gjorde det ibland svårt för personalen att erbjuda IT-teknik i 

förskolorna. 

3.2.1.1	  Pedagogernas	  förhållningssätt	  till	  datorn	  

Olika ställningstaganden hos pedagogerna synliggjordes därmed i Löfströms (ibid.) 

undersökning. Ett resonemang som fördes av pedagogen Lotta var att det skulle vara 

betydligt mer IT i förskolan, för att då skulle förskolan spegla den värld vi lever i idag. 

Från tre års ålder skulle absolut IT vara en självklarhet ansåg hon. Martina (kollega till 

Lotta) å sin sida har en mer resonerande inställning och menar att IT kan vara bra om 

den används på rätt sätt, med ett klart syfte. Martina poängterar att ”om man tror att 

det är hela vägen, att man kan göra allt, att lärandet finns där i en iPad eller, då tror 

jag att det kan va´ nånting negativt” (Löfström, 2012, s.22). Martina lyfter här fram en 

viktig aspekt som pedagoger bör tänka på, nämligen varför IT ska användas i 

verksamheten och vilken roll IT tillskrivs i barnens lärandeprocesser. I likhet med 

Löfström har Ljung-Djärf (2004) i sin delstudie ”Fröken får jag spela?: Datorn i 

förskolans lärandemiljö” undersökt pedagogernas förhållningssätt till datorn. Ljung-

Djärf (ibid.) har även undersökt vilka möjligheter respektive svårigheter pedagogerna 
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upplever finns kring datorn. Författaren beskrev nämligen en situation där 

pedagogerna visserligen ville att barnen ska lära sig använda datorn, men samtidigt 

gav pedagogerna barnen restriktioner kring hur datorn fick användas. Datorn beskrevs 

som en aktivitet som barnen fick tillgång till, om pedagogerna gav sin tillåtelse. 

Aktiviteten ”leka med datorn” användes ibland som en lugnande aktivitet, vars 

funktion var att lugna ner barnen om de är bråkiga och stökiga, samtidigt kan barnen 

nekas tillträde till datorn, om de är bråkiga och stökiga. Den roll IT fick i förskolornas 

verksamhet var att den blev en underhållning, som ”uteslutande sker på tid som inte 

är reserverad för andra viktigare aktiviteter, såsom samling, femårsgrupp eller 

gymnastik” (Ljung-Djärf, 2004, s. 75). IT-användandet fick här en undanskymd plats i 

pedagogernas didaktiska förhållningssätt som enligt författarens iakttagelser 

”framställs i låg grad som berikande för den pedagogiska praktiken i sig” (ibid). 

Därmed har pedagogernas förhållningssätt till IT (datorn i det här fallet) direkt 

påverkat hur datorn används i verksamheten. 

 

I Klerfeldts (2007) avhandling hade pedagogerna en annan inställning. De hade 

införlivat barnens kunskaper kring IT i det pedagogiska arbetet att skapa berättelser. 

Tre exempel beskrevs i rapporten. I det första exemplet sitter en pojke vid datorn och 

har ritat en slingrande streck i ritprogrammet. Pedagogen frågar då om hon får låna 

musen och gå den bana som pojken ritat (det slingrande strecket) och försöka följa 

banan utan att hamna utanför. Pedagogens fråga blev här starten på ett arbete där 

barnen ritade fram svårare banor och lät sina kompisar ”gå banan” (Klerfeldt, 2007). 

Utifrån pedagogens didaktiska förhållningssätt möjliggjorde pedagogen ett lärande i 

leken som utvecklades ytterligare ju längre temat fortlöpte. 

3.2.1.2	  Lärande	  med	  IT	  

De nyss nämnda avhandlingarna har inte fokuserat på vilket lärande IT kan utveckla 

utan snarare på hur förhållningssätt kring IT synliggörs i verksamheten, samtidigt som 

de lyfter upp olika förutsättningar för lärande. 

 

Ljung-Djärf (2004) beskriver hur barnen positionerar sig i förhållande till datorn. Hon 

uppfattar att barnen kan ta tre olika roller; ägaren, deltagaren och åskådaren. Ägaren är 

det barn som sitter med datorn, som håller i musen och har ett stort inflytande över 

vilka program eller spel som ska spelas. Det är ägaren som godkänner, eller förkastar 
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andra barns förslag och idéer, samt avgör vem som får tillåtelse att vara deltagare i 

spelet. Deltagaren är det barn som sitter bredvid och ger förslag och idéer. Deltagaren 

ska stötta och hjälpa ägaren i spelen som spelas, men får inte överskrida sina 

befogenheter. Åskådaren å andra sidan får varken ge förslag eller idéer, utan får sitta 

bredvid och iaktta. Det är en roll som ägaren kan tvinga någon att ta, eller så väljer 

barnet själv att inta den rollen. Barnet kan som åskådare vara publik och genom 

iakttagelse lära sig hur ägaren gör när han/hon spelar (Ljung-Djärf, 2004). En 

möjlighet till lärande kan här finna både som ägare, deltagare eller åskådare, men det 

är inget som författaren fokuserar på i sin avhandling. 

 

I Klerfeldts (2007) andra exempel kan ett lärande synliggöras när pedagogen sitter 

med barnen vid datorn när de spelar spel. Pedagogen kan vid behov ge vägledning till 

barnet om hur barnet ska kunna gå vidare i spelet. När sedan pedagogen går iväg, kan 

barnet i sin tur lära sina kompisar hur de ska göra för att spela spelet, samt vägleda 

dem när de fastnar. Här har pedagogen tagit rollen som vägvisare och inspiratör och 

tillåter barnen att spela, men ger vid behov förslag och idéer om hur barnen kan göra 

för att komma vidare. Barnen kan senare använda sig av sitt lärande för att vägleda 

kompisar. 

3.2.2	  Vetenskaplig	  forskning	  Litteracitet	  

Ett begrepp som är viktigt i relation till användandet av IT är litteracitet. 

Litteracitetsbegreppet har förklarats på många olika sätt. Fast (2007) definierar 

begreppet som att skriftspråket redan tidigt synliggörs för barnen på olika sätt och att 

barnen därigenom skaffar sig kunskaper kring läsning och skrivning. Fast (ibid.) 

kopplar litteracitet till sitt ämne om språkutveckling. På senare tid har begreppet dock 

utvidgats och numera anses det finnas flera former av litteracitet (Björklund, 2008). 

Björklund (ibid.) diskuterar det faktum att barnen måste erövra litteracitet. De måste 

befinna sig i en miljö där exempelvis IT förekommer för att kunna vänja sig vid och 

skaffa sig kunskaper om IT. Plowman och Stephen (2003) lyfter fram en form av 

litteracitet som de benämner ”digital literacy”. ”Digital literacy” kan beskrivas som att 

barnen tidigt blir bekanta med IT och den värld IT öppnar upp, samtidigt som de lär 

sig hur de själva kan använda den tekniken. Barnen kan därmed utveckla kunskaper 

kring IT och bli datalitterära. 
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3.2.3	  Kommunala	  och	  lokala	  projekt	  

Olika kommunala projekt har under årens lopp initierats och genomförts för att 

fördjupa pedagogers kunskap om IT samt inspirera till IT-användning i 

verksamheterna. Ett projekt är LekMiT som har fokuserat på att utbilda 

förskolepersonalen i Piteå kommun. Den fortbildningen har kretsats kring fem 

uppgifter som de deltagande pedagogerna fått genomföra i sina respektive 

verksamheter och sedan presenterat resultaten för varandra under ett antal 

utbildningsträffar under året 2012 (CMiT, 2014-02-02, 20.02). Ett annat projekt, som 

avslutades 2012 är ”App knapp kom ikapp, PEKA LEKA & LÄR, med iPad i 

förskolan”. Pedagogernas IT-kompetenser skulle uppdateras och deras kunskaper 

skulle integreras i verksamheten, samt att det skulle stimulera ett lärande som grundats 

i lek. Inom projektets ram startades en blogg (www.digitalabarn.se) av Nordin som 

ville ”testa och vägleda pedagoger och föräldrar i appdjungeln”. Källander 

observerade samtidigt vilka effekter de digitala verktygen fick hos både föräldrar och 

barn (Lindström, 2013). Detta projekt har precis avslutats och den första rapporten 

beräknas komma vårterminen 2014. Av den anledningen kan den här föreliggande 

undersökningen inte stödja sig på resultaten av detta projekt, utan måste stödja sig på 

andra avhandlingar och avslutade projekt. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

forskning ständigt pågår och att nya resultat kan förändra kunskapen kring IT i 

förskolan  

 

Även på lokal nivå har olika projekt genomförts. Wihlborg (2007) beskrev i sin bok 

om olika projekt som genomförts i Stockholmsområdet, både i förskolan och i skolan. 

 

Det första förskoleprojektet som presenterades var DigIT. I det projektet var syftet att 

se hur pedagogerna kunde använda den nya tekniken (IT) i verksamheterna. Dessutom 

såg pedagogerna det som ett tillfälle att iaktta hur mötet mellan tekniken och barnens 

skapande utvecklades ur ett genusperspektiv (ibid s. 4-7). En av anledningarna varför 

projektet var viktigt, gav projektledaren när han kommenterade att barnen genom 

media och tv får många färdiga bilder att bearbeta, därför är det viktigt att barnen 

tidigt uppmuntras till att berätta (Wihlborg, 2007, s.5). Projektet gick ut på att barnen 

med hjälp av rittavlor fick skapa sina målningar och konstverk på datorn. Barnen fick 

därefter med hjälp av pedagogerna skriva kommentarer till sina konstverk, även detta 

på datorn. I det här projektet samarbetade förskolan med Konstfack, en högskola med 
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konstinriktning i Stockholm och målet var att barnens konstverk skulle vara med i en 

konstutställning i Konstfacks lokaler (ibid. s. 4-7). 

 

Ett annat projekt som presenterades ville vidareutveckla och fördjupa sitt pågående 

arbete med sagor. Pedagogerna valde att skanna in bilder från sagan ”Rödluvan och 

vargen” och projicera det på en stor duk. De äldre barnen fick därefter inspireras av 

sagan och själva skapa figurer eller bakgrundsbilder som sedan skannades in och 

användes som kulisser när barnen själva dramatiserade en egengjord saga utifrån den 

ursprungliga versionen av ”Rödluvan och vargen”. De yngre barnen å andra sidan fick 

använda de redan inskannade bilderna som kulisser och motivation, när de skulle klä 

ut sig och öva in en dramatisering av den ursprungliga sagan. Efter det att grupperna 

på varsitt håll utvecklat sina projekt under fjorton veckor, fick de presentera projekten 

för varandra. Pedagogernas ambition och målsättning för projektet var att underlätta 

arbetet med dokumentationen och, som tidigare nämnts, vidareutveckla arbetet med 

temat sagor. Grete Svantes, en av pedagogerna på projektet, poängterar att det är 

viktigt att ha förberett tekniken och behärska den för att upprätthålla barnens intresse. 

Vidare rekommenderar hon att använda tekniken för att vidareutveckla och utforska 

teman som barngruppen redan är bekanta med. Till sist vill hon bara påpeka att det är 

barnens intressen som ska styra och att som pedagog ska man ”vara lyhörd och beredd 

att förändra förutsättningarna under projektets gång” (ibid. s.27). 

3.2.3.1	  Nytt	  tekniskt	  verktyg	  

På senare år har datorn ersatts av surfplattor och olika projekt kring detta har 

genomförts. I en intervju har Källander kommenterat kring sitt nyss genomförda 

projekt ”App knapp, kom ikapp” och påpekar att surfplattan har gett större utrymme 

för samarbete än vad datorn tidigare hade. Enligt Källander upplever barnen att de kan 

lära pedagogerna någonting och att de därför tillsammans med pedagogerna kan 

utforska surfplattans potential i olika miljöer. Surfplattan kan även tas med ut och 

därmed kan den integreras i verksamheten på ett annat sätt än datorn, eftersom den är 

mer flexibel än till exempel en dator (Skolverket 2013b). Kallin (2013) beskriver ett 

arbetssätt som pedagogerna kan använda i relation till surfplattan (ipaden). På hennes 

arbetsplats använder de en QR-kod för att skapa aktivitetskort, som skannas in i 

surfplattan. På de QR-koderna har pedagogerna spelat in ett uppdrag, som visas för 

barnen i en filmsnutt. Kallin (ibid.) definierar QR-kod som följande; ”En QR-kod 
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består av olika rutor, som tillsammans kan innehålla olika typer av information, som 

man lägger till när man skapar koden”. Det kan tilläggas att en föregångare till QR-

koden är de streckkoder vi fortfarande kan se på produkter i bland annat affärer som 

säljer mat.  

4.0	  Metodavsnitt	  

Inledningsvis kommer här metodvalet att presenteras. Därefter kommer en beskrivning 

av hur urvalet av medverkande förskolor gått till samt beskrivningar av de valda 

förskolorna. Hur analysen sedan har genomförts beskrivs i sin korthet. Till sist 

diskuteras de forskningsetiska principer som en forskare ska förhålla sig till och detta 

knyts i sin tur till hur denna undersökning har agerat efter dem. 

4.1	  Metodval	  

Valet av metod påverkas av vilka frågeställningar som ställts samt hur dessa ska kunna 

besvaras. Metodvalet påverkar vilket sort data som forskaren kan samla in. Därför är 

det av stor vikt att forskaren väljer för undersökningen en relevant metod, som kan 

hjälpa forskaren att besvara de ställda frågeställningarna. Denscombe (2009) betonar 

att det i forskning inte finns en väg som är den rätte, utan att vissa strategier, vissa val 

är lämpligare än andra för att möta och tackla specifika frågeställningar. Han nämner 

också att varje val medför sina fördelar, men också nackdelar.  

 

I och med att jag har valt att intressera mig för IT i förskolan och har inriktat mig på 

hur IT kan användas i olika lärandesituationer, påverkar det förstås vilken sorts data 

jag behöver samla in. I relation till frågeställningarna är observation ett metodval. 

Enligt Esiaisson m. fl (2012, s.303) är observation ett uppmärksamt iakttagande. 

Vidare anser Kaijser och Öhlander (citerad i Esiasson, 2012, s. 303) att observation 

syftar till att fånga hur människor handlar och är i en sådan naturlig miljö som möjligt. 

I denna undersökning blir förskolans vardagliga verksamhet intressant för att kunna 

besvara frågeställningarna. Jag blev även väldigt inspirerad av den etnografiska 

forskningsansatsen. Enligt Kullberg (2008) definieras etnografi som ”en 

folkbeskrivning”, en detaljerad beskrivning av vad ett folkslag (grupp av människor) 

gör och säger. Vidare beskrev Kullberg (ibid.) olika variationer av metoden 
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observation som en forskare kan använda, om forskaren utgår från den etnografiska 

forskningsansatsen. 

 

Utifrån dessa två perspektiv kan forskaren nämligen genomföra en deltagande 

observation, där forskaren är delaktig i olika grad i verksamheten. Forskaren kan 

antingen vara delaktig och medverkande i aktiviteterna eller så kan forskaren sitta vid 

sidan om och observera genom att iaktta och anteckna (ibid.). Esiaiasson (2012) 

beskriver denna skillnad som att forskaren antigen kan vara en fullständig observatör 

eller en fullständig deltagare. Att observera på detta sätt betraktas som en kvalitativ 

etnografisk undersökning (Kullberg, 2008). Etnografins önskan är att undersöka hur 

det ser ut i naturliga miljöer, att själv vara ute på fältet och med egna ögon se vad som 

händer. Det är det som är kärnan i etnografin anser Denscombe (2009). Därför är det 

också viktigt att som observatör undvika att påverka situationen överhuvudtaget. I den 

här studien kommer fältanteckningar vara den observationsmetod som använts. 

4.1.1	  Positiva	  och	  negativa	  aspekter	  

De positiva aspekterna av observationsmetoden är att forskaren får 

förstahandsinformation och inte behöver förlita sig på andrahandsinformation givna av 

exempelvis intervjupersoner. Vidare så grundar den sig huvudsakligen på empirisk 

forskning, som har direktkontakt med människor och platser (ibid. s.105). Vidare 

anser Denscombe att etnografin strävar efter holistiska förklaringar som inriktas mot 

processer och förhållanden under ytan på händelserna. 

 

De negativa följderna kan vara att tillförlitligheten försvagas i och med att det kan vara 

svårt att generalisera utifrån det empiriska materialet. Vidare kan det bli för mycket av 

en historieberättande där det finns en risk att forskningsprodukten blir ateoretisk, 

okritisk och icke-analytisk (a.a. s.106). Ännu en negativ följd är att forskaren kanske 

inte kan hinna med att skriva ner allt som händer och sägs i situationen (Esiaisson 

2012). 

4.2	  Val	  av	  förskolor	  

Efter att ha undersökt flera förskolors hemsidor om hur de beskriver sin verksamhet 

samt på vilket sätt som de valt att beskriva IT, valdes två förskolor ut. Dessa förskolor 

låg båda belägna i en mellanstor stad i Sverige. Båda förskolorna hade stora gårdar och 
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intilliggande natur. Den ena förskolan (förskolan Fågelsången) hade en klar IT - 

inriktning, medan förskolan Svandammen inte nämnde IT överhuvudtaget på 

hemsidan. Dessa två förskolor valdes medvetet ut för att kunna medvetandegöra hur 

två förskolor möter IT-tekniken utifrån olika utgångspunkter.  

 

Kontakten med förskolorna genomfördes i olika steg. Den allra första kontakten var en 

förfrågan via mail som skickades till förskolornas biträdande förskolechefer. De fick i 

sin tur fråga sina medarbetare om jag fick komma till dem och observera. När 

förskolecheferna fått klartecken från sina medarbetade, fick jag telefonnummer till två 

kontaktpersonen, en på vardera förskola. Jag kontaktade förskolorna via telefon och 

frågade igen om jag fick komma och observera samt frågade när jag i så fall skulle 

kunna få komma till dem. Därefter skrevs ett brev (se bilaga 1) som lämnades till 

föräldrarna, för deras godkännande. Efter att alla godkännanden hade kommit in, 

började jag observera. 

4.2.1	  Förskola	  Svandammen	  

Förskolan Svandammen är en förskola med fyra avdelningar. På den avdelning som 

medverkade i den här undersökningen gick 13 barn i åldrarna 1-4 år. Barnen var 

indelade i två arbetsgrupper, en grupp för 1-2.5 åringarna och en grupp för 3-4 

åringarna. Förskolan ligger i ett enplanshus, där avdelningen höll till i ena änden av 

huset. Avdelningen hade tillgång till tre rum, en hall, ett skötrum och två toaletter för 

sin verksamhet. Intill hallen låg skötrummet och ett av rummen. I det rummet fanns 

det en hörna med köksutrustning. I den andra hörnan fanns en grön matta och en soffa. 

I anslutning till detta rum ligger de två andra rummen. Ett rum vätte mot gården och i 

det andra rummet fanns det två matbord, ett lägre bord och ett pentry i ena hörnet. 

4.2.2	  Förskola	  Fågelsången	  

Förskolan Fågelsången är en förskola med åtta avdelningar, fördelade på fyra 

hemvister. På den avdelningen som medverkade i den här undersökningen gick 

ungefär 20 barn. Förskolan ligger i ett tvåvåningshus, där avdelningen höll till i 

ovanvåningens ena ände. Avdelningen hade tillgång till sju rum, toaletter och hall på 

nedre våningen. Fyra rum låg intill varandra och bildade som en lång korridor från den 

ena sidan till den andra. De resterande tre rummen låg i anslutning till den korridoren. 

Varje rum hade en speciell sorts funktion. Det var målar- och pusselrummet, 

ljusrummet etcetera. Dessa sju rum förelades på de två avdelningarna, som bildade en 
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hemvist. Under projekten på förmiddagarna delades barnen (från de båda 

avdelningarna i hemvisten) upp i mindre grupper. Varje grupp var tilldelad en 

pedagog. 

4.3	  Genomförande	  av	  observationerna	  

Observationerna genomfördes på följande sätt: jag kom till avdelningarna en stund 

innan aktiviteterna skulle börja. Jag satt vid sidan om och väntade tills aktiviteterna 

började. Pedagogerna på förskolan Svandammen introducerade mig för barnen och 

förklarade vad jag gjorde där, medan pedagogerna på förskolan Fågelsången lät mig 

presentera mig själv. 

 

De allra flesta observationerna genomfördes under planerade aktivitetsstunder (två 

observationen skedde under den fria tiden). Jag satt eller stod avsides och var med 

under hela passet, som varade mellan 45min - 1,5h. Jag valde att inte ta någon paus 

under tiden. Det jag istället gjorde var att jag växlade mellan att skriva ner vad som 

sades och gjordes och att iaktta. På det här sättet kunde jag både få en överblick och en 

inblick i vad som hände under aktivitetens gång. På Svandammen var alla barnen 

medräknade i observationerna, medan enbart en mindre grupp barn observerades på 

Fågelsången. Anledningen var att tillstånden från föräldrarna vid Fågelsången dröjde, 

så jag beslutade att påbörja observationerna på förskolan, men enbart fokusera mina 

observationer kring de barn vars föräldrar hade lämnat sina medgivanden. 

Sammanfattningsvis observerade jag i ungefär åtta timmar, fyra timmar på 

Svandammen och fyra timmar på Fågelsången. Jag observerade visserligen vid färre 

tillfällen på Fågelsången, men de observationstillfällena varade längre än 

observationerna på Svandammen. 

4.4	  Tillvägagångssätt	  vid	  analysen	  av	  det	  empiriska	  materialet	  

Efter att det empiriska materialet samlades in på förskolorna, satte jag mig ner och 

transkriberade mina anteckningar. När allting var transkriberat läste jag igenom 

materialet flera gånger för att få en överblick och kunna börja kategorisera. Den första 

kategoriseringen jag genomförde var att skapa en tabell, där jag under rubrikerna tema, 

syfte, aktiviteter, pedagogens roll, pedagogens intention, barnens roll, lärande och IT 

beskrev vad som hade hänt under aktiviteterna. Den tabellen utvecklade jag därefter 

genom att vid varje observation kortfattat skriva ner vilkens sort IT-användning som 
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hade förekommit och vilket lärande jag kunde uppfatta hade ägt rum. Med 

utgångspunkt i sammanfattningarna skapades en mindmap som kategoriserade hur IT 

användes i två huvudgrupper; Undervisning och underhållning. Efter den 

genomgången var det dags att återigen läsa in sig på den tidigare forskningen och 

försöka se samband, likheter och eventuella olikheter mellan mitt eget insamlade 

material och den tidigare forskningen. Det empiriska materialet undersöktes, 

kopplades ihop i olika konstellationer och analyserades från tre olika infallsvinklar, 

nämligen utefter de tre frågeställningarna. Olika mindmaps skrevs med kommentarer, 

hänvisningar och kopplingar till citat. Efter detta arbete var det bara att skriva ned 

resultatet och försöka beskriva det så bra som möjligt i den här rapporten. 

4.5	  Forskningsetiska	  principer	  

Oavsett vilken studie som genomförs är forskaren tvungen att följa vissa 

forskningsetiska principer som Forskningsrådet har tagit fram. Dessa principer kan 

sammanfattas i fyra krav som forskaren ska uppfylla i dialogen och samarbetet med 

studiens deltagare. 

 

Det första kravet (informationskravet) innebär att deltagarna ska bli informerade om 

studiens syfte och ”vilka villkor som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrådet, 

2013, s. 7). I denna studie uppfylldes detta krav vid den första kontakten med 

pedagogerna på förskolorna. Jag informerade dem, vid ett telefonsamtal om vad 

studien skulle gå ut på och vilken roll de själva skulle få i relation till min studie. Vid 

samtalet med Fågelsången diskuterades detta utförligt då pedagogen på förskolan 

frågade vilken roll de skulle ha. Under en av diskussionerna med pedagogerna vid 

Svandammen diskuterades detta återigen efter telefonsamtalet och jag förtydligade 

syftet med studien och pedagogernas roll under datainsamlingen. 

 

Det andra kravet som behövdes uppfyllas var samtyckeskravet. Forskaren behöver 

deltagarnas samtycke, för att kunna genomföra studien. Forskningsrådet anser även att 

vid studier, där barn under 15 år deltar, ska i vissa fall samtycke från vårdnadstagarna 

inhämtas (Forskningsrådet, 2013). Innan själva studien genomfördes tog jag kontakt 

med förskolornas biträdande förskolechefer via mail och tillfrågade dem om de ville 

vara med i min studie. De kontaktade i sin tur förskolorna och vidarebefordrade min 

förfrågan. Jag fick kontakt med en representant för respektive förskola och i ett 
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telefonsamtal tillfrågade dem om det var möjligt att genomföra studien hos dem. Nästa 

steg var att be om tillåtelse från vårdtagarna, så jag skrev ett brev (se bilaga 1) och 

lämnade ut till alla vårdnadstagare. Efter deras samtycke ansåg jag att jag hade 

uppfyllt samtyckeskravet och påbörjade min datainsamling. 

 

När det gäller det tredje kravet (konfidentitetskravet) skriver Vetenskapsrådet att 

”[u]ppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet…” (Vetenskapsrådet, 2013 s. 12). Detta krav tillmötesgicks när jag 

bearbetade det insamlande materialet då jag anonymiserade alla namn med 

beteckningar som B1, B2 eller Pe1. De namn som nämndes har alla blivit ersatta med 

andra namn. De namn som nämnts i analysen är alltså fiktiva. Förskolornas namn har 

även de döpts om och är därmed fiktiva. 

 

Det sista kravet är nyttjandekravet. Det här kravet vill påminna forskaren om att det är 

väsentligt och viktigt att endast använda det insamlade materialet på det sätt som 

deltagarna har samtyckt till. Materialet ska inte användas i andra sammanhang. (Se 

Vetenskapsrådet, 2013, s. 14 för mer detaljerad information om detta krav.) Det här 

kravet uppfylldes genom att jag i brevet till föräldrarna beskrev vad materialet skulle 

användas till, samt muntligt introducerade min studie i telefonsamtalet med 

pedagogerna. 

5.0	  Resultat	  och	  analys	  

Förskolornas IT-användning präglades till stor del av användandet av surfplattan. En 

surfplatta fanns tillgänglig för pedagogerna på avdelningen, både på Svandammen och 

på Fågelsången. Hur surfplattan ifråga användes, skilde sig dock åt. Resultaten 

kommer att presenteras utifrån tre teman: ”Datalitterära barn”, ”Lärandesituationer” 

och ”surfplattan som verktygslåda”. 

5.1	  Datalitterära	  barn	  

Pedagogernas styrning av tillgången till surfplattan påverkade i stor grad hur barnen 

reagerade på surfplattan, samtidigt som barnens vana/ovana att hantera surfplattans 

funktioner synliggjordes. Vid ett tillfälle på förskolan Fågelsången, under den 
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organiserade verksamheten, tog pedagogen Johanna med sig några barn ut på en liten 

vandring i förskolans närområde. Syftet med vandringen var att upptäcka den 

arkitektur som fanns i förskolans närmiljö och surfplattan blev i denna aktivitet ett 

verktyg för att uppfylla syftet. Varje barn fick någon gång hålla i surfplattan och ta 

kort. Vi kommer in ungefär i mitten av promenaden, när Pedro upptäckte att staketet 

var arkitektur. 

 

Pedro får surfplattan av pedagogen och tar ett kort på staketet. 

Under tiden säger Linda: Vi gå nu. 

Alla stannar och väntar på Pedro. 

Johanna (förskolläraren): Nu har Pedro tagit på staketet 

Aurora visar intresse för ett hus i närheten och får surfplattan för att 

fotografera huset. Hon tar ett kort, visar Johanna varpå Johanna frågar om 

hon är nöjd eller vill ta ett kort till. Aurora vill ta ett till kort, tar surfplattan 

och riktar kameran mot huset. 

Johanna: Högre upp, vinkla uppåt  

 

I det här exemplet styr pedagogen Johanna hur surfplattan ska användas. Det är 

surfplattans kamerafunktion som ska användas och det är meningen att barnen ska ta 

kort på arkitektur. Barnen har relativt fria tyglar i hur de använder sig av surfplattans 

kamerafunktion, men Johanna har ändå bestämt ramarna. I likhet med pedagogerna i 

Klerfelt´s studie (2007), har Johanna skapat förutsättningar för att ett lärande ska 

kunna ske, inom ramarna för det tema de har just nu. I enlighet med läroplanens 

riktlinjer har både en tillämpning ägt rum, när barnen själva fick använda surfplattan, 

samtidigt som ett skapande process ägde rum, i och med att barnen själva fick 

bestämma motiv och arrangera bilden. 

 

Flera situationer uppkom, där barnen själva fick använda surfplattan. Vid 

Svandammen hade pedagogerna en eftermiddag, under den fria leken, plockat fram 

surfplattan som en aktivitet, som barnen fick välja, om de ville. Aktiviteten blev genast 

väldigt attraktiv och pedagogen fick sätta upp vissa grundregler kring aktiviteten. 

Barnen fick sitta två och två vid surfplattan, där de skulle turas om att spela spel, 

samtidigt som pedagogen fördelade tiden mellan barnen, så att alla skulle kunna få 

spela. Pedagogen valde även vilka barn som fick spela ihop. Efter en stund är det 
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Arvid och Stinas tur. Arvid har surfplattan framför sig, går in i ett flertal spel, stänger 

dock snabbt av dem och öppnar nya. Stina sitter bredvid och kommenterar Arvids 

spelande. Vi ska se vad som händer när Arvid precis har öppnat ett spel om klockan. 

 

Stina: Vi kan inte det här spelet. Vi kan inte klockan, det är svårt. 

Arvid tar fram en guide i programmet. 

Stina (upprepar datarösten), guida er, guida er 

Arvid lyssnar på guiden och drar under tiden fingret på skärmen. 

Pedagogen Angelica kom förbi stannade upp och sa: Bra Arvid, Stina 

skulle kunna hjälpa dig… Nu får Stina prova, så turas vi om, eller hur? 

 

Pedagogen ställde här upp tydliga restriktioner om hur aktiviteten kring surfplattan 

skulle se ut. Pedagogens arbetssätt kan sättas i relation till pedagogernas arbetssätt i 

Ljung-Djärfs studie. Restriktioner och tydliga regler sattes upp som barnen tvingades 

att följa. Pedagogerna kontrollerade även när surfplattan är en aktivitet som barnen får 

använda. 

 

Vad gäller barnens egna förmågor att använda surfplattan, visade Arvid upp en 

kunskap om hur han skulle gå tillväga för att få reda på hur spelet ”klockan” fungerar. 

Arvid visste hur han kunde använda spelets egen guidefunktion för att få instruktioner 

om hur spelet ”klockan” fungerar. När sedan pedagogen Angelica kom, berömde hon 

Arvid, men lämnade samtidigt snabbt över kontrollen av surfplattan till Stina. 

 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2006) rekommenderade ju starkt att 

individer ska ges förutsättningar att utveckla en digital kompetens. I Lpfö98/10 har 

denna rekommendation fått fäste genom att läroplanens formuleringar kring IT-

användningen lyfter både tillämpning och en skapande inlärningsprocess. Arvid visade 

här att han har börjat utveckla en digital kompetens, i och med att han kan använda 

surfplattan, leta upp intressanta spel samt att han kan ta hjälp av spelets egen guidning. 

Det är dock viktigt att komma ihåg det Löfström påpekade, att vuxna ofta överskattar 

barnens förmåga att hantera IT-tekniken, i det här fallet surfplattan. Till skillnad från 

pedagogerna i Klerfeldts studie (2007) utmanade inte pedagogen Arvid. Pedagogen 

var nämligen inte insatt i vilket spel, vilket innehåll som Arvid höll på med, utan 
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fokuserade mer på tidsaspekten och att alla skulle få spela på iPaden. Detta ledde dock 

till att ett tillfälle för lärande gick förlorat. 

5.1.1	  Datalitterära	  pedagoger	  

Det var inte enbart barnen som använde sig av IT. Pedagogerna använde själva IT i 

olika sammanhang, dels som ett inslag i verksamheten, men också för att arbeta med 

sina administrativa arbetsuppgifter.  

 

Låt oss gå tillbaka till det första citatet från förskolan Svandammen, där pedagogen 

Johanna gick en vandring med några barn. Efter den citerade händelsen fortsatte de 

vandra och efter en stund gick de förbi en lekplats, där barnen ville stanna och leka. 

Aurora och Linda gick till gungorna och börjad gunga. Efter en stund var alla barnen 

samlade runt gungorna och Johanna satte sig på huk bredvid gungställningen. Hon tog 

fram surfplattan och började kolla igenom alla bilder som var tagna på arkitektur. Efter 

en stund hittade hon även bilder som var tagna tidigare under veckan, när barnen under 

samlingarna hade öppnat julkalendern. Hon frågade Rickard, ett av barnen vid 

gungorna, om det var han som öppnade julkalendern sist. Därefter utspelade sig den 

här händelsen. 

 

Rickard bekräftar att det var han och Johanna frågar honom vilka bilder 

han tycker om som hon ska lägga upp på hemsidan. Rickard väljer två 

bilder. 

Johanna: Då lägger vi dem i bloggen, så berättar vi för mamma. 

 

Johanna nämner för mig att man får ta alla tillfällen som ges för att göra 

sådana här saker, som att lägga upp bilder på bloggen. Vidare visar hon 

mig att de har en låst blogg, där föräldrarna kan se vad de lägger upp för 

bilder. 

 

IT-tekniken blev här ett hjälpmedel för Johanna att också hinna med hennes 

administrativa arbetsuppgifter och eftersom hon gjorde detta framför barnen så 

synliggjorde hon för barnen hur IT kan användas i vardagen. Johanna blev här en 

förebild för hur man använder sig av den digitala tekniken, genom att luta sig tillbaka 

på sin egen digitala kompetens. 
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För att utveckla digital kompetens krävs det ju, enligt Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd (2006) en kunskap om vilken roll tekniken har i vardagen. 

Johanna synliggjorde för barnen ett område där IT-tekniken kan vara bra att använda 

sig av och därmed la hon ännu en grund hos barnen, för att de i sin tur ska kunna 

utveckla den digitala kompetensen. Angelica synliggör också hur IT kan användas, 

genom att själv sitta vid ett bord, under den fria leken och arbeta med sina 

administrativa arbetsuppgifter. Den här händelsen sker vid samma tillfälle som 

tidigare citerats, nämligen när barnen vid förskolan Svandammen själva under den fria 

leken kunde välja aktiviteten ”sitta vid surfplattan”. 

 

Pedagogen [Angelica] sitter vid det andra bordet [i förhållande till det bord 

barnen sitter vid och spelar] med en bärbar dator och skriver. 

 

En mening lång iakttagelse får synliggöra på vilket sätt Angelica arbetade på. Det var 

nämligen så att barnen inte visade intresse för vad Angelica gjorde, utan hon satt bara i 

samma rum som barnen medan de lekte. Det var ändå viktigt att Angelica gjorde som 

hon gjorde, att hon satte sig och arbetade med datorn i samma rum som barnen lekte. I 

likhet med Johanna synliggjorde hon hur IT-tekniken kan användas i vardagen. Det 

arbetssätt som pedagogerna visar upp, knyter an till det Björklund (2008) poängterar 

att barnen måste erövra, nämligen litteracitet. De måste befinna sig i en miljö där IT 

förekommer för att kunna skaffa sig kunskaper kring IT-tekniken. Vidare beskriver ju 

Plowman och Stephen (2003) att barnen kan bli datalitterära (utveckla en digital 

kompetens) genom att tidigt bli bekanta med IT-världen och själva använda sig av 

tekniken. 

5.2	  Lärandesituationer	  

Det faktiska användandet av IT skilde sig, som tidigare nämnts, åt mellan de båda 

förskolorna, men det är också viktigt att lyfta fram det Löfström (2012) poängterar i 

sin studie, nämligen att fundera kring varför IT ska användas och vilken roll IT-

användningen har vid barnens lärande. Enligt Lundmark (2000) beskrivs ju lärandet 

som en process som aktivt förändrar det sätt som människan förstår och upplever 

världen på. I det här specifika fallet kan lärandet kring IT (surfplattan) förstås i relation 

till hur barnen upplever vad de själva kan göra med surfplattan. 
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Om vi återigen återkommer till aktiviteten på förskolan Svandammen, där barnen två 

och två fick sitta och spela framför surfplattan. Enligt Ljung-Djärf (2004) är det 

intressant att se hur barnen positionerar sig framför datorn, i det här fallet surfplattan, 

och i relation till varandra. Pedagogen Angelica ramade in och kontrollerade denna 

positionering genom att bara tillåta två barn sitta framför surfplattan samtidigt. Vid de 

olika konstellationerna framför surfplattan kunde tydliga kopplingar dras till Ljung-

Djärf´s (2004) positionssystem. Stina och Arvid, som vi tidigare presenterade, hade en 

speciell sorts dynamik mellan sig och positionerade sig olika framför iPaden. Det är 

fortfarande Arvid som sitter framför surfplattan och Stina sitter bredvid, när denna 

diskussion uppkom. Arvid är inne i ett spel, där ingredienser ska väljas. 

 

Stina: Vilken ska vi ta då?... Varför kan vi inte ha saft också? … När ska vi 

ha mer då? 

Arvid: näää 

Stina: sen är det min tur, du får bestämma sedan. Vilken ska vi ha mer då? 

 

Enligt Ljung-Djärfs (2004) positionssystem, så har Arvid tagit på sig rollen som 

ägaren av surfplattan, eftersom han har kontrollen över den. Det är han som 

bestämmer och Stina får nöja sig med att vara deltagaren, den personen som får ge 

förslag och idéer. Stina försöker visserligen sedan också påverka och förändra 

ägarsituationen, genom att påpeka att de ska turas om. Det där med att turas om, är 

någonting som återkommande dyker upp under hela aktiviteten. När Olivia och Beata 

spelar tillsammans, så hände det här; 

 

Alexandra står lite längre bort, vid det andra bordet och visar intresse för 

surfplattan, tittar mot den. 

Angelica: Nu sitter de, [Olivia och Beata] du får vänta vi har bara en 

ipad… Vänta får man göra mycket i skolan, där finns bara en fröken. 

 

Det intressanta i det här läget är att det lärande som Angelica förespråkar är att lära sig 

att vänta. Spelen i sig på surfplattan verkar vara av underordnad betydelse. Det är inte 

det som är det väsentliga, utan det är att lära sig vänta och turas om. Återigen kan det 

vara av vikt att fundera över varför IT ska användas i verksamheten (som Löfström 

poängterar). Vad är det barnen lär sig specifikt av att använda sig av surfplattan? 
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Enligt Angelica är det inte lärandet i sig som här är viktigt, utan något helt annat, men 

barnen har själv möjlighet att lära sig någonting med hjälp av tekniken. Det samarbete 

Linnea och Theresia visar upp, kan vara en lärandesituation som flickorna själva 

skapar sinsemellan dem själva. 

 

Linnea suddar och målar med olika verktyg på surfplattan.  

Theresia (upprepar datarösten): Nice! 

Theresia; Hon är ren… Bra du kan göra så 

 

Linnea: Säg AAA… Nu kan vi göra någonting annat [väljer ett annat spel] 

Theresia: Hela tiden gilla du pojken [kommenterar valet av spel] 

Linnea: Ja 

Theresia: Hon är stor… (ohörbart)… eller hur grabben?[pratar om figurer 

i spelet] … Så gör man [kommentar till Linnea, då hon gjorde något i 

spelet] 

Linnea: Måste kissa, gå på toaletten… vi tar mm [pratar om bebisen i 

spelet] 

Theresia: Neej, ta inte den 

Linnea: Nä, du får göra nu (ger surfplattan till Theresia) … nä, nu kan jag 

(tar tillbaka surfplattan) 

 

I just den här situationen hjälper flickorna varandra på olika sätt. Det finns fortfarande 

en klar skillnad mellan dem, eftersom Linnea har fått kontrollen över surfplattan, har 

därmed intagit en ägarposition, medan Theresia är en deltagare. Däremot så förskjuts 

rollerna litegrann i deras gemensamma arbete att förstå sig på spelet. Under en kort 

stund fick nämligen Theresia ägarpositionen, då Linnea lämnade över surfplattan till 

Theresia med kommentaren ”Nä, du får göra nu”. Linnea tog dock snabbt tillbaka 

positionen som ägare, genom att i nästa sekund ta tillbaka surfplattan. 

 

Det intressanta i den här situationen är just hur flickorna samarbetar framför iPaden. 

Det Linnea inte kan, kan Theresia och tvärtom. Detta leder till att de lär av varandra 

och då blir Vygotskij teori om den ”proximala utvecklingszonen” intressant, mycket 

på grund av hur de samarbetar och vad de samarbetar kring. Det är så att de 

tillsammans utforskar spelet ifråga och utvecklar sina kunskaper om surfplattan. 

Flickorna är på gång att utveckla en digital kompetens och bli datalitterära.  
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I de här båda exemplen är pedagogerna frånvarande vilket i sig leder till att lärandet 

stannar på en viss nivå. Hade pedagogerna å andra sidan varit mer delaktiga, skulle de 

ha kunnat utmana flickornas förståelse ännu mer. 

 

Vid förskolan Fågelsången var de allra flesta lärsituationer i samband med IT-tekniken 

kontrollerad och det fanns minst en pedagog närvarande i aktiviteten. Johanna 

påbörjade vid ett tillfälle ett nytt tema, genom att samla barnen kring surfplattan och 

spela ett spel. 

 

Johanna stänger av programmet, kopplar bort surfplattan från projektorn 

och sätter sig på den runda mattan i rummet. Barnen samlas runt omkring 

hennne och pedagogen tar fram en app. 

Johanna: Nu tänkte jag att man skulle bygga ett torn tillsammans… 

Ovanpå Birgitta… Ben… 

Det är ett tetrisliknande spel som de spelar. Det kommer ner ett torn som 

ska placeras på marken, därefter kommer ett till torn som ska placeras på 

det befintliga tornet, utan att ramla eller krascha. Pedagogen ser till att 

barnen en efter en får placera ett torn. När det är pedagogens tur igen 

händer det någonting 

Ben: Näää, vad händer? 

Oskar; krasch 

Ben; krasch 

Johanna; Nu Birgitta… Ben 

 

I den här situationen är det också ett spel på surfplattan som spelas, men Johanna är 

närvarande och kan därmed indirekt styra samspelet kring surfplattan. Turtagning och 

väntande har blivit en självklar del i aktiviteten. Vidare så är det Johanna som först 

misslyckas med att placera tornet rätt och resultatet blir att tornet rasar. Det verkade 

vara en medveten strategi från hennes sida; att avdramatisera misslyckandet. En 

lärandesituation skapades och Johanna blev den stöttande vuxna som vägledde barnen 

vidare i samspelet runt iPaden. Lärandet sker innanför spelets ramar, vilket är viktigt 

därför att då kan barnens repertoar av strategier de kan använda i spelet beddas och 

fördjupas. I likhet med pedagogerna i Klerfeldts studie (2007) har Johanna tagit rollen 

som vägvisare.  
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Lärandet kan också vara kring det praktiska användandet av IT-tekniken. Om vi går 

tillbaka till den vandring Johanna gjorde med barnen i närmiljön, kan vi se att 

möjligheter för lärande finns. Låt oss främst inspektera en del av händelsen, nämligen 

denna: 

 

Aurora visar intresse för ett hus i närheten och får surfplattan för att 

fotografera huset. Hon tar ett kort, visar Johanna varpå Johanna frågar om 

hon är nöjd eller vill ta ett kort till. Aurora vill ta ett till kort, tar surfplattan 

och riktar kameran mot huset. 

Johanna: Högre upp, vinkla uppåt 
 

I just den här sekvensen får Aurora tips och råd från Johanna, hur hon ska hålla 

kameran för att ta en bild på huset. Även vi det här tillfället kan Vygotskij´s teori ”den 

proximala utvecklingszonen” (Strandberg, 2006) kopplas till denna händelse. Först 

fick Aurora ensam prova att ta kort, för att sedan med hjälp av Johanna ta ett kort som 

Aurora blev nöjdare med än det första. Johanna ger härmed Aurora det stöd hon 

behöver för att gå vidare och lära sig mer om hur surfplattans kamerafunktion 

fungerar. Hon har långt ifrån lärt sig allt, men hon har lärt sig ytterligare en pusselbit, 

för att senare i livet ha de kunskaper som behövs. 

 

Den här episoden kan också kopplas till Klerfeldts studie (2007) där pedagogerna 

möjliggjorde ett lärande hos barnen genom att utifrån sitt didaktiska förhållningssätt 

ge en väl avvägd kommentar. Det här gör Johanna också, när hon kommenterar; Högre 

upp, vinkla uppåt. 

5.3	  Surfplattan	  som	  verktygslåda	  

Surfplattan som artefakt användes på ett flertal olika sätt i olika 

undervisningsstillfällen. På förskolan Svandammen användes surfplattan främst som 

ett verktyg för spelande, för barnen. Visserligen har ett lärande därigenom haft 

möjlighet att utvecklas, men pedagogerna överlät ansvaret för lärandet till barnen. 

Pedagogerna kanske inte överskattade barnens förmåga, såsom Löfström beskrev att 

det oftast var, men till skillnad från lärsituationerna i Klerfeldts studie utvecklades inte 

heller barnens lärande, för pedagogerna var inte närvarande vid aktiviteten. 
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Vid ett informellt samtal efter ett observationstillfälle nämnde pedagogen Angelica att 

de på avdelningen hade tagit ett aktivt beslut att inte introducera de yngsta barnen till 

IT-användningen utan den värld, IT-värld, som skapades på förskolan var endast till 

för de äldre barnen. Det var också därför som surfplattan endast togs fram vid vissa 

specifika aktiviteter när tillfället gavs, exempelvis under vilan medan de yngre barnen 

sov. Eftersom pedagogerna medvetet hade valt detta förhållningssätt 

uppmärksammades endast två andra tillfällen då surfplattan användes. Det ena 

presenteras här nedan, medan det andra har tidigare berörts. 

 

Angelica använde surfplattan i en av sina planerade aktiviteter för de äldre barnen. Det 

var en möjlighet Angelica tog, för att införliva IT-tekniken i förskolans vardag för de 

äldre barnen. Under tematiden var nämligen barnen uppdelade, de yngre barnen i en 

grupp och de äldre i en. Vid ett sådant tillfälle, inledde Angelica en aktivitet med att 

låta barnen titta på en film på surfplattans skärm. Angelica höll surfplattan framför sig 

och visade skärmen för barnen som satt i en halvcirkel framför henne. Vi kommer in 

precis när ljuset släcktes ned och filmen startades. 

 

Ljuset släcks ned och filmen startas. Barnen sitter tysta och följer med i 

handlingen. ||En clown går till kloka ugglan och frågar vad hon ska göra, 

för hon får inte vara med och leka. Ugglan ger några förslag, som clownen 

tänker igenom och ser olika scenarier kring.[Oskar: Han kan inte lyfta, nej, 

va tokigt. Pedagogen Angelica: Schh] Till slut tycker hon en lösning blir 

bra och går tillbaka till sina kompisar. Hon provar lösningen och det 

fungerar. Ugglan kommer tillbaka in i bild och säger; Om du gärna vill va 

med, måste du ju säga det.|| 

 

Ljuset tänds, surfplattan läggs undan och pedagogen frågar vad man ska 

göra, om man inte får vara med? Pedagogen frågar ett barn i taget och de 

andra får sitta och lyssna. 

 

Angelica använde visserligen surfplattan i verksamheten, men surfplattan fick endast 

en roll som filmduk, där surfplattan i sig själv saknade värde. Surfplattan blev en 

intresseväckande starter som pedagogen använde för att kunna börja prata om dagens 

ämne, nämligen hur barnen går tillväga när de vill vara med och leka med några andra 

kompisar. Tekniken blev här ett praktiskt verktyg som Angelica stöttade sig på. 
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Vid förskolan Fågelsången var å andra sidan surfplattan och IT-teknik överlag ständigt 

närvarande. På avdelningen hade pedagogerna även skapat ett rum fullt med IT, som 

kallades ”Ljusrummet”. Vid en planerad aktivitet som Johanna höll i, samlades hennes 

grupp i Ljusrummet. Vi kommer in precis i början av aktiviteten, när Johanna 

tillsammans med barnen skulle reflektera över ett tidigare tema. 

 

Johanna sätter sig intill surfplattan [som står längs ena långväggen] och 

kopplar in projektorn. Ett word-dokument projiceras på filmduken och i det 

dokumentet finns fyra bilder infogade. 

Johanna: Kommer ni ihåg när ni har gjort det här? 

Pontus: Det blev inget bo 

Johanna bekräftar att det inte blev något bo, nej, men frågar om hur barnen 

tyckte det var att jobba med de två materialen, playdoo och den gråa leran. 

Ben; Den var hård 

Johanna: Vilken var lättast att göra bon i? 

Pontus; Den gröna 

Pedagogen skrev upp barnens svar i word-dokumentet och frågade sedan 

om barnen mindes vad de jobbade med.  

 

I just den här sekvensen blev surfplattan och projektor en förlängd arm, en smartboard 

där Johanna tillsammans med barnen kunde tänka tillbaka till just den aktuella 

aktiviteten kring lerbyggandet. Detta reflekterande över den tidigare aktiviteten kan 

kopplas samman med Kolbs inlärningscirkel (Egidius, 2003). Barnen har tillsammans 

varit med om det första steget, där de upplevde och skapade de lerfigurer, som fanns 

dokumenterade. Det andra steget är det steget där de befinner sig just nu. Det är den 

första reflektionen som genomförs av aktiviteten. I det här fallet kommer 

reflekterandet att stanna vid den här nivån, men i ett annat avseende har barnen redan 

utvecklat begrepp utifrån sina erfarenheter och reflektioner. Denna iakttagelse stöds av 

det som precis efteråt händer, nämligen detta: 

 

En dokumentärfilm om termiter visas med engelskt tal. Pedagogen har 

ljudet på tyst, men höjer när Patrik ber om det. Filmen visar ett termitbo, 

med drottningen, hennes kung, arbetarna och hur det ser ut inuti boet. 

Därefter visas en flock myror som kommer gåendes. 
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Johanna; Vilka var det här då? 

Barnen: Eldmyror, de har gift i munnen 

Birgitta: De vill äta upp [termiterna] 

Pedagogen påpekar att de inte äter upp alla termiter och frågar om barnen 

kommer ihåg varför 

Birgitta: Då skulle inte alla leva 

Eira: Varför äter de bara lera? 

Barnen: Där är termitboerna 

Barnen: Hur många meter är myrorna 

Johanna: De är inga meter, utan cm [Johanna påminner barnen om att de 

mätte igår] 

Dokumentären tar slut och pedagogen tar fram en mindmap, som de 

tillsammans tittar på. Det är en mindmap om allt som de har tagit reda på 

omkring termiter och myror under temats gång. Barnen och pedagogerna 

ser på mindmapen och funderar om de är färdiga med detta tema eller om 

de ska fortsätta. 

 

Barnens kommentarer under dokumentärens gång, synliggör att ett lärande har skett 

inom ramen för temat om termiterna, deras fiende eldmyrorna och termiternas hem. 

Kommentarerna visar också att barnen redan har tillägnat sig nya begrepp i temat, 

exempelvis ordet eldmyror. Barnen har lärt sig vad en eldmyra är och också att de har 

”eld i munnen”. En ny kunskap omkring eldmyrorna kan därför synliggöras. Kolbs 

inlärningscirkel får här förklara det lärandet som uppkommer med hjälp av reflektion 

och återkopplingar med hjälp av IT-verktyg till tidigare genomförda aktiviteter. 

Wihlborg (2007) beskriver projektet DigIT i sin presentation av tidigare genomförda 

projekt i förskolan. I relation till den ovan nämnda episoden, blir det intressant att 

koppla tillbaka till vad projektledaren för DigIT säger, när han kommenterar att barnen 

ofta möter färdiga bilder och därför är det viktigt att de ska få reflektera. Även om 

barnen i episoden ovan reflekterar över en tidigare aktivitet istället för skapade bilder, 

så är det viktiga ändå reflektioner och hur diskussionen kring aktiviteten går. Barnen 

visar tydligt upp kunskaper som de har lärt sig under temat. 

 

Det sista som sker är att Johanna plockar fram en mindmap och försöker synliggöra 

barnens lärande med hjälp av den. Detta blev dock inte så lyckat, för mindmapen var 

skriven med ord och även om vissa barn säkerligen hade börjat lära sig alfabetet, 
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kunde de ändå inte förstå mindmapen. Det blev lite för svårt för barnen, vilket kan 

ställa frågan om det alltid är bra att använda sig av tekniken. Återigen kopplas detta till 

kommentaren som Martina ger uttryck för i Löfströms studie (2012): det är viktigt att 

ha ett klart syfte med IT-användningen och att använda tekniken på rätt sätt för att 

gynna undervisningen. 

 

Artefakten surfplattan användes med hjälp av projektor på olika sätt under den här 

reflektionen. Surfplattan fick även här vara en filmduk, men också en smartboard i det 

avseendet att Johanna skrev upp kommentarer i ett word-dokument, samtidigt som 

barnen fick vara med och bidra med sina åsikter. 

 

En annan form av användande synliggjordes under en samling på Fågelsången. Det 

var dags att öppna julkalendern och ett av barnen hämtade en lapp ur 

julgransstrumpan. På den lappen fanns det en QR-kod. Den QR-koden skannades in 

och det som hände härnäst var detta: 

 

När koden var inskannad kom det ett meddelande upp på dataskärmen. Det 

var en gåta, som barnen hjälptes åt att lösa. När gåtan var löst gick barnet 

(som hämtade QR-koden) och kollade på den platsen, som gåtan pekade 

mot. 

 

Den här händelsen lyfter fram ännu ett sätt som surfplattan kan vara ett verktyg, 

nämligen ett inskanningsprogram, som tillåter hemliga meddelanden i QR-koder att 

avkodas. Det här arbetssättet med QR-kod används också på Kallins (2013) förskola, 

vilket i sig kan beskriva hur arbetet med QR-koder kan användas i den pedagogiska 

verksamheten, samtidigt som barnen får möjlighet att uppleva en värld med IT, som i 

längden leder till att de blir datalitterära och utvecklar sina individuella digitala 

kompetenser. 
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6.0	  Resultatdiskussion	  

De dimensioner resultaten visar stämmer överens med frågeställningarnas karaktär. 

Det intressanta i sammanhanget är att oavsett om förskolan har IT-profil eller inte, så 

är det surfplattan som får representera den IT-användning som förekommer i 

verksamheterna. Det kan ju vara så att, i och med införandet av bärbara surfplattor, det 

blivit lättare att föra in tekniken in i aktiviteterna. Ett annat pedagogiskt arbetssätt kan 

därmed möjliggöras, olika sorters lärandesituationer kan utvecklas och barnens IT-

kunskaper kan fördjupas. Det som dock har visat sig i den här undersökningen är att 

lärandesituationer kring IT visserligen har uppkommit men i första hand fokuserat på 

samspelet mellan barnen kring tekniken än tekniken själv. Vissa praktiska 

lärandesituationer kring tekniken har funnits, exempelvis när barnen själva 

fotograferade med surfplattans kamerafunktion eller när de fick skanna in QR-koder, 

men i vissa fall överlämnades lärandet kring IT helt till barnen själva. Vilket lärande 

som då uppkom begränsades i stort av den kunskap barnen själva innehade och den 

kunskapen uppmärksammades inte av pedagogerna, inte heller fördjupades den. 

 

Resultaten vittnar om flera aktiviteter med IT på Fågelsången än på Svandammen, 

vilket ger en indikation på hur IT kan användas samt vilken roll IT kan få i olika 

förskoleverksamheter.  Det lärande som har uppmärksammats på förskolorna har, som 

visats i resultaten, fördelats på två olika sätt. Barnen har å ena sidan fått möjlighet att 

själva använda sig av olika funktioner i surfplattan, men har å andra sidan endast 

använt surfplattan för att spela spel. Spelen hade de flesta barn redan en förkunskap 

och kunnande om, vilket egentligen inte kunde betraktas som ett lärande. Vissa 

situationer har dock uppkommit där barnens lärande om tekniken uppmärksammats 

och utmanats av pedagogerna. 

 

En skillnad mellan förskolorna (Svandammen och Fågelsången) synliggjordes i och 

med att förskolorna hade intagit två helt olika ställningstaganden kring hur IT ska vara 

en del av förskolans vardag. Fågelsången hade ett helhetsperspektiv kring IT, där 

barnen ständigt omgavs av IT-teknik av olika slag, vilket gjorde att de fortare kunde 

bli bekanta med IT, än vad barnen på Svandammen kunde bli. Förskolorna olika 

inställningar gav barnen olika möjligheter att bli datalitterära och utveckla sin digitala 

kompetens. 



 32 

 

Den koppling till läroplanen, som har synliggjorts i denna undersökning, är inte 

allvetande och synliggör egentligen endast författarens iakttagelser om hur förskolorna 

uppnår läroplanens strävansmål. Intervjuer med pedagogerna hade kunnat belysa och 

fördjupa denna frågeställning ytterligare, men tyvärr kunde inte den aspekten omfattas 

av den här undersökningen. 

 

En aspekt som dock är intressant och som indirekt påverkar resultatet är att jag valde 

ut de två observerade förskolorna, Svandammen och Fågelsången, genom en specifik 

urvalsgrund. Jag hade kunnat gått in i urvalet med helt andra urvalsgrunder och 

exampelvis valt att undersöka två förskolor med olika profiler: en förskola med IT-

profil och en annan förskola med Montessoriprofil. Det kan mycket möjligt ha blivit 

en större skillnad i hur IT används i verksamheterna, men min ambition har aldrig 

varit att jämföra och gradera förskolornas arbeten med IT, utan snarare fånga in och 

beskriva hur IT kan användas. Min referensram blev, delvis omedvetet, att begränsa 

urvalet genom att inte välja förskolor vars pedagogiska inriktningar totalt skilde sig 

från varandra. 

 

Jag har även funderat över min egen påverkan under observationerna. Som observatör 

var min ambition att påverka så lite som möjligt, men jag upptäckte, speciellt vid 

förskolan Svandammen att min närvaro ändå på ett sätt förändrade både pedagogernas 

planering och interaktion till barnen vid användandet av surfplattorna i vardagen. 

Detta var inte alls min avsikt, men det kan också förklara pedagogernas frånvaro vid 

aktiviteten där barnen själva fick spela på surfplattan. De nämnde dock efteråt att de 

ibland lät barnen själva hålla på med surfplattan och ibland var de mer delaktiga 

själva.  

  

Oavsett vilken sorts forskning som genomförts är det viktigt att vissa övergripande 

forskningsaspekter beaktas och följs, när undersökningen sedan sätts in i ett större 

sammanhang. Två av dessa aspekter är  validitet och reliabilitet. 

 

 

Att validitetstesta sin undersökning är att testa om undersökningen har studerat det 

som den är tänkt att studera, medan reliabilitet mäter hur tillförlitlig studiens resultat 
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är. Hur generaliserbar är studien? Kan den kopplas och användas i andra 

sammanhang? Dessutom är det viktigt att i studien beskriva hur datainsamlingen gått 

till, så att en annan forskare har möjlighet att upprepa samma undersökning (Svenning, 

2003). 

Den här undersökningen är i sammanhanget väldigt liten, så den kan egentligen inte 

bidra till forskningsfältet i stort, men den ger exempel på hur två olika förskolor 

arbetar med IT utifrån läroplanens direktiv. En forskare kan utgå från denna lilla 

undersökning och inspireras att gå ut i verksamheterna och genomföra en kvantitativ 

undersökning i hur det egentligen ser ut i förskolorna. Det är även så att 

tillvägagångssättet vid datainsamlingen är så beskrivande att en annan forskare kan 

förstå hur undersökningen genomfördes och använda de direktiven för att genomföra 

en egen undersökning. 

 

Den här undersökningen har försökt ge en inblick i hur arbetet med IT kan se ut i 

förskolor runtom i Sverige. Det här är exempel på hur läroplanens strävan med IT i 

förskolorna kan ges uttryck och även om denna undersökning inte är allvetande och 

omfattande kan den ge en indikation på hur olika förskolor kan agera kring IT-

användningen i verksamheten utifrån förskolornas individuella arbetssätt. 
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Bilaga	  1;	  Brev	  till	  föräldrarna	  

Hej, 
 
Mitt namn är Linn Hedlund och jag studerar till att bli förskollärare vid Uppsala 
universitet. Som en del av min utbildning kommer jag att göra en vetenskaplig 
undersökning (stort arbete) kring IT i förskolan. Det jag skulle vilja undersöka är om 
IT (dator, ipads, kameror etc.) används på förskolorna och hur de i så fall används. 
 
Jag har fått kontakt med biträdande förskolechefen och pedagogerna på er förskola och 
fått tillstånd att genomföra min undersökning hos er. 
 
Jag kommer att komma till er förskola under veckorna X-X och observera hur IT 
används. Jag kommer sitta i ett hörn eller stå avsides och iaktta samt anteckna om IT 
används, hur det används, vilka samtal kring IT som pågår.  
 
I mina anteckningar kommer jag aldrig skriva ut namn eller nämna någon vid namn. 
Jag kommer skriva pedagog 1 eller barn 1, barn 2 etcetera. Om namn nämns i de 
samtal jag observerar och skriver upp, kommer jag förändra namnen. I rapporten 
kommer inte heller förskolan att nämnas vid namn eftersom det inte ska gå och kunna 
gissa sig till var någonstans denna information är tagen. 
 
 
 
 
Barnets/Barnens namn 
 
_______________________ __________________________ 
 
Jag har tagit del av informationen och ger min tillåtelse  
 
 
____________________________ ________________________________ 
Förälders underskrift     
  Förälders underskrift 
 
 
Om ni har frågor och funderar över undersökningen hör gärna av er. Ni når mig på 
mailen; Linn.Hedlund.3078@student.uu.se och på telefonnummer; 070 6146501. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Linn Hedlund 
student lärarutbildning, Uppsala universitet 
HT 2013 


