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ABSTRAKT 

Efter att ha jobbat ett antal år i förskolan väcktes frågor hos mig om hur vi bemöter nya 

målområden som i detta fall IKT. Mycket bemöts negativt när det är nytt, men beror 

detta på brist på kompetens eller rädsla för det nya? Eller tycker pedagogerna att de 

digitala verktygen inte är något för barn i förskoleåldern? . Jag har intervjuat 

förskolepedagoger för att se vad de har för inställningar och hur de använder sig av IKT 

i verksamheten med barnen. Intervjuerna är gjorda i en mellanstor kommun på olika 

förskolor, med både förskollärare och barnskötare. Arbetet med IKT ser olika ut på 

förskolorna och det beror på bland annat ekonomi, förskoleledningen och det egna 

intresset hos pedagogerna.  
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1 INLEDNING 

 

Dagens barn kommer inte kunna undvika användning av media, informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och tekniska verktyg. Dessa tar större och större plats i 

vardagen och alltmer sker över datorn. Detta avspeglar sig numer även i läroplanen 

för förskolan. Då media och IKT är en relativ ny företeelse i förskolan vill jag ta reda 

på vilken inställning pedagogerna har till att vi ska använda det som redskap med 

barnen, samt vilka förutsättningar och kompetenser pedagogerna har för att omsätta 

detta i verksamheten. Under mina år i förskolans verksamhet har jag sett hur 

pedagogerna har svårt att tackla de nya tekniska verktygen som har kommit efter 

hand. Många förskolor använder knappt datorn tillsammans med barnen. Är orsaken 

till deras negativa attityder okunskap om verktygen eller anser de att tekniken 

ersätter andra delar som barnen annars hade valt att sysselsätta sig med? Sen den nya 

läroplanen kom 2011 har många av våra strävandemål stärks och vissa områden har 

fått ta större plats. Med de nya kraven på lärare blev jag nyfiken på om förskolan har 

kompetensen att uppfylla målen samt undersöka i vilken mån tekniken används 

tillsammans med barnen.  

För att genomföra min undersökning skickade jag ut enkäter till olika förskolor i en 

mindre kommun. Jag har valt att kalla alla anställda i förskolan för pedagoger, då det 

är både barnskötare och förskollärare som arbetar där. Utom i de fall där jag 

särskiljer de åt i t.ex. svaren i enkäten och efter läroplanens måluppfyllnad. 

1.1 Läroplanen 

Under förskolans värdegrund och uppdrag står det att:  

”förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 

grunden till att barn på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.” 

(lpfö98/10:6)  

Nu när Lpfö98/10 kom i ny upplaga med stärkta mål om hur vi ska låta barnen följa 

utvecklingen angående informationsflödet så ställer det även höga krav på oss som 

pedagoger. Om vi ska se till att barnen får ta del av utvecklingen då gäller det att vi 

själva har kunskapen att lära dem rätt saker.  

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat 

arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

(Lpfö98/10:7) 

Under utveckling och lärande står det att ”Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Lpfö98/10:9) 

Lärarna måste hålla sig uppdaterade och följa utveckling såväl som inom tekniken 

som lekmaterialet för barnens skull. Läraren ska se till att barnen hela tiden utvecklas 
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och håller intresset vid liv, men vi måste även vara uppmärksamma på var barnens 

intresse finns för tillfället. Detta är lika viktigt oavsett vilken del av barnens dagliga 

verksamhet det gäller. 

Detta är bara några av formuleringarna som lärarna i förskolan ansvarar för. I dagens 

svenska läroplan för förskolan är det så att grundidéerna baseras på Vygotskijs 

teorier. ”Det är dessutom så att den organisationsutveckling (och IKT - utveckling) 

som idag genomförs på förskolor och skolor bäddar för en pedagogik där aktivitet, 

samarbete, hjälpmedel och kreativitet kan praktiseras.” (Strandberg 2006:14)  

I läroplanen står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan 

ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 

barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

främjas.” (Lpfö98/10:10) 

1.2 Ett etiskt förhållningssätt 

Gren (2007) belyser läroplanernas etiska syn på människor som en grund för 

förhållningssättet mot barnen, föräldrarna och kollegor. Den ger riktlinjer för hur 

lärarna ska visa respekt för deras integritet, självständighet och egenvärde. Frågor 

som hur ska lärarna kunna se varje barn som en individ och kunna se till varje barns 

behov i det praktiska är viktiga frågor att ta upp i arbetslaget. Läroplanerna ger 

lärarna frihet men samtidigt ansvarar de för att riktlinjer och lagar följs. Lärare får 

möjlighet att påverka barnen i deras vardag men då blir samtidigt vår egen 

människosyn viktig. ”Tanken om alla människors lika värde är central i den 

humanistiska människosynen.” (Gren 2007:54)  

Gren (2007) tar också upp den etiska aspekten och de dilemman som vuxna kan 

hamna i vad gäller risker som finns med internet. Ett sätt att se det på det hela är att 

förskolan ske erbjuda andra alternativ då de flesta idag har datorer och internet 

hemma. De värderingar och människosynen som skolan vill förmedla är inte lätt att 

påverka när internet så ofta används för att skada andra människor. Det är viktigt att 

hålla en öppen relation med barnen så de vågar berätta vad de utsätts för på nätet 

men även hålla ett vakande öga. Diskutera deras erfarenheter och förklara för dem 

vad som är rätt och fel. 
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2 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskolepedagogerna verkställer de 

nya läroplanens krav på att göra barnen i förskolan mer delaktiga i IKT 

(informations- och kommunikations- teknik) samt få insikt i hur pedagogerna 

använder IKT i den dagliga verksamheten, som pedagogiskt hjälpmedel tillsammans 

med barnen. Vad har pedagogerna för kunskaper och anser de att kunskaperna 

behöver utvecklas?  

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka förutsättningar anser pedagogerna att de har för att verkställa 

läroplanens IKT-mål?  

 Hur använder pedagogerna de tekniska verktygen tillsammans med barnen? 
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3 BAKGRUND 

3.1 Teoriavsnitt 

För att få en så tydlig bild som möjligt av pedagogernas inställningar har jag valt att 

visa detta genom att tillämpa ramfaktorteoretiska resonemang. Så här ser upplägget 

ut. 

 

      

Gustavsson (1999) beskriver arbetsprocessen med att man diskuterar de faktorer som 

kan uppfattas som hinder i processen för att nå sina mål. Dessa behöver inte vara de 

mest avgörande och inte de enda. De blir exempel på negativa utgångspunkter som 

man upplever som hinder, dessa blir ramfaktorer enligt Dahllöfs teori. Det man kan 

fråga är ”vem som identifierar vad för vem”. Dahllöf (1999) skriver att om man utgår 

från en ram är det viktigt att först tänka på vad ramen har för syfte och vilken möjlig 

process som blir den viktiga i din undersökning. Det kan komma upp andra sidospår 

men dessa ska komma i andra hand.  

Vidare skriver han att faktorer som kan påverka är samhällsförändringar, såsom 

strukturomvandlingar, standardökningar, massmedias osorterade informationsflöde, 

och ökad segregering i bostadsområdena o.s.v. Vissa ramar kan vi påverka medan 

vissa får stå kvar såsom styrdokumenten. Gustavsson (1999) menar att även med 

medvetenhet om vissa typer av ramar kan man inte förutspå processerna men man 

kan se vilka processer man kan undvika. Dessutom skriver hon att de kan ha 

betydelse för processens utformning att man utifrån de kan identifiera faktorerna. 

”Allt pedagogiskt arbete sker inom ramar som fungerar begränsande på olika sätt, 

mer eller mindre kraftfullt för olika aktörer.” (Gustavsson 1999:54) Vidare menar 

hon att det handlar om hur ramarna tolkas av deltagarna och hur frirummet används i 

de pedagogiska processerna. Man måste ha som mål att undersöka vilka ramar som 

är mest avgörande och ge förslag på de olika utgångspunkterna. Ramarna måste 

identifieras som faktorer innan man kan göra en analys. Man kan omöjligt täcka upp 

alla faktorerna utan man måste välja de som är mest passande för sin undersökning. 

Lindblad m.fl.(1999) skriver att även om ramteorin kom till på 60-talet så är den 

fortfarande aktuell. Det är bara förutsättningarna som har ändrats. ”Vi befinner oss 

nu i ett annat ekonomiskt, politiskt och socialt läge i skola och samhälle.” (Lindblad 

m.fl.1999:94) Fler faktorer spelar in men vi diskuterar fortfarande samma frågor. Tar 

man ett händelselogist perspektiv så kan man titta på pedagogernas roll i 

utvecklingen och se vad deras avsikt är. 

”I korthet innebär detta perspektiv att man försöker förklara handlingar 

genom att undersöka grunden, skälet eller motivet för handlingen, dvs. 

intentioner, avsikter och kunskapsmässiga inställningar problematiseras 

liksom de yttre gränserna för vad som är möjligt att göra.” (Lindblad 

m.fl 1999:94) 

Dahllöf (1999) skriver att frågan inte är om ram -processmodellen har hjälpt till så att 

det pedagogiska forskarsamhället fått en större förståelse för i vilken utsträckning de 

olika pedagogiska processerna påverkas av de olika ramarna. Dahllöf menar att de 

kan ge en större bredd av förståelse för vad som kan fungera som insatser. Vidare 

Resultat Ramar Process 
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menar Dahllöf (1999) att ett gemensamt samband mellan ramar, processer och 

resultat gör en oundviklig förutsättning för en mer ingående teori om hur de olika 

ramarna kan påverka de olika processerna och deras resultat.  

3.2 Digital kompetens som begrepp vad menar vi? 

Reneland- Forsman (2011) skriver om hur skolverket fick i uppdrag av regeringen att 

hjälpa fram användningen av informations- och kommunikationsteknik. Dessutom 

introducerade Näringsdepartementet på hösten 2011 en digital agenda för Sverige. 

Agendan lyfter fram vikten av digital kompetens som ett måste för att kunna 

vidarehålla sin anställning, starta och driva företag och för att kunna ligga i framkant 

av utvecklingen.  

I den nya lärarutbildningen har skrivningarna stärkts kring digital kompetens och 

innehåller krav på att studentens skall kunna nyttja digitala verktyg i den 

pedagogiska verksamheten och förstå vikten av olika mediers och digitala miljöers 

innebörd. Digital kompetens innebär både att kunna använda , förstå men samtidigt 

se kritisk på teknikens  påverkan på våra liv och vår framtid. Regeringens 

strategidokument tolkar också digital kompetens på så sätt men nämner också 

informationskompetens, och attityder som en faktor till människors bristande 

användning.  

EU-kommissionen använder begreppet digital kompetens för att redogöra för den IT-

kunskap som behövs för att bli en del av informationssamhället. 

”Kompetensen är enligt EU-kommissionen en av de nyckelkompetenser som 

ska garanteras barn och ungdomar som ett led i ett livslångt lärande. Den 

digitala kompetensen i grunden räknas som en teknisk färdighet men 

inbegriper även ett förståelse- och attitydbegrepp. Enligt EU-kommissionen 

är digital kompetens att en person kritiskt kan använda 

informationssamhällets teknik i såväl arbetsliv som på fritiden.” 

(http://www.digitalkompetens.com/) 

Reneland- Forsman (2011) skriver om begreppet ”new literacy” som innebär att ett 

vidgat textbegrepp som uppkom i samband med att vi idag läser mer på skärmar än i 

tryckt form. Begreppet innefattar att vi måste ha mer kunskap inom läs och 

skrivutveckling, informationsvetenskap och mediavetenskap. Utifrån detta kopplas 

dessutom begreppet till mediekompetens och informationskompetens, vilket innebär 

att vara införstådd med vilka val vi har i vardagen. Detta bidrar till lämplig 

utveckling av vår kunskap. Pedagoger har inte betraktat IKT som en naturlig del av 

barns barndom innan utan det som har förknippats som positivt är rörelse, socialt 

samspel, natur och kultur och böcker (Hedman & Lundh, 2009). Barn ser själva det 

som en del av deras kultur vilket gör att pedagogerna måste bli bättre på att 

implementera IKT som en naturlig del av barns vardag och lyfta de positiva delarna 

(Ljung- Djärf, 2004). 

3.3 Den digitala klyftan 

Reneland- Forsman (2011) beskriver hur lärarutbildningarna försiktigt har ändrat sin 

utbildningsform för att anpassa sig efter IKT utvecklingen. Målformuleringarna för 

hur lärarna skulle introduceras för arbetet med IKT stärktes. Som t.ex. ”För 

http://www.digitalkompetens.com/
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lärarexamen skall studenten: - Visa förmåga att använda informationsteknik i den 

pedagogiska verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna.”  

Enligt Reneland- Forsmans undersökning (2011) saknas barnperspektivet på barn 

och ungas digitala vardag. Hennes resultat visar att lärarna saknar kunskapen att 

bekräfta och låta deras perspektiv bli en naturlig del av deras kulturella och sociala 

utveckling. Dessutom försvåras arbetet av att skolans värld inte tar del av den 

digitala värld som barnen möter på sin fritid. Lärare har idag krav på sig att kunna 

använda digitala verktyg i sin yrkesroll. Idag finns ingen färdig mall för hur det ska 

gå till väga och det är detta lärare måste bli bättre på. Undersökning avslutas med en 

fundering om framtiden där lärosätena uppmanas att skynda på sin utveckling för 

nästa generation kommer snart.  

Även Gustavsson (2011) kritiserar lärarutbildningen och menar att innehållet och 

undervisningsformerna inte har ändrats för att passa målen, med detta menar hon att 

de inte kan representera en lärare med tillräcklig kunskap inom området. Lärare är 

däremot duktiga på att använda verktygen i sin egen planering. Både Gustavsson 

(2011) och Reneland- Forsman (2011) tar upp att studenterna som kommer ut på sin 

verksamhetsförlagda utbildning där de möter verksamma lärare inte får detta 

kunskapsområdet tillräckligt stimulerat. Lärare i skolorna idag har stora brister i sin 

kompetens angående ämnet. Trots det så kan man ha i bakhuvudet att det är viktigt 

att gå in med en positiv inställning även om man inte kan något om det menar Hildén 

(2005). Hon skriver också att i det tematiska arbetssättet som vi förväntas ha enligt 

Läroplanen ger utrymme för olika tekniker, uttrycksformer och material där vi kan 

öppna upp för andra arbetssätt. 

3.4 Förändrad omvärld  

Buckingham (2006) skriver om den historiska synen på den sociala generationen då 

generationer ansågs präglade av olika historiska händelser som krig, och andra 

traumatiska händelser. Olika generationer har även delats i olika årtal som t.ex. de 

som var unga på 60-talet. Idag definieras inte generationer genom krig eller 

depressionsperioder utan av mediekulturen. 

Ytterligare en aspekt som ofta kommer upp är att hur konsekvenserna av 

internetgenerationen blir i framtiden. David Buckingham tar upp frågan men vänder 

på frågan och skriver ”finns det någon digital generation?” (Buckingham 2006:1) 

Han menar att det beror på hur man definierar en generation eller en grupp av 

människor. Allt beror på hur de delas in, vilket då kan göra att gruppen får en annan 

betydelse. Informationen är så tillgänglig och finns överallt, tillgänglig för de unga 

som sitter vid internet. En nackdel då är det som Buckingham kallar ”digital 

generation gap.” Kunskapsbristen mellan föräldrar och barn kan bli stor vilket då 

kan få stora konsekvenser. Är då inte föräldrarna intresserade heller så har de ingen 

aning om vad barnen gör vid datorn. Vi måste anpassa oss till en social förändring 

som sker i samhället. Barn och unga socialiserar idag över internet på olika sätt. 

Samtidigt öppnar medieanvändarna upp nya vägar och river ner fördomsfullhet 

genom att dela information och fakta snabbt mellan varandra. Vidare menar 

Buckingham att kunskapen har ändrats då den numer går ut på att ta reda på själv 

istället vilket ställer mycket stora krav på att kunna hitta, sålla, värdera och använda 

kunskapen på ett konstruktivt sätt istället för att bara vara mottagare av kunskap. 
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Buckingham (2006) tar också upp konsekvenserna som gynnar samhället som t.ex. 

att allt blir lättare att nå, t.ex. jobbmöjligheterna och möjlighet till utbildning. Vi kan 

sitta hemma och arbeta eller få utbildning, vilket öppnar upp för en större målgrupp. 

Buckingham skriver att tillgängligheten med internet gör lärande så mycket enklare 

och att det har utvecklats till det bättre genom att det låter personer integrera mer. 

Med fakta och mer tillgänglig kan man ifrågasätta mer och få vara en del av 

någonting mycket mer än att bara utöva sändare och mottagare.  

Alexandersson m.fl.(2001) trycker på att det är pedagogens uppgift att leda barnet 

genom deras kunskapsprocesser. Vad undervisning handlar om är att lära sig 

någonting. I förskolan benämner vi inte det som undervisning men vi har lärande. 

Fortfarande måste barnen uppnå vissa kriterier med sitt lärande och det är upp till 

pedagogerna att se till att detta blir gjort även om undervisningsmetoderna ändras. 

Samtidigt är det viktigt att se vad barnen får för kunskap och på vilket sätt. De menar 

att gränserna kommer att överskridas och deras omvärld kommer att vidgas betydligt. 

IKT är en viktig del i den multimediala tekniken och har blivit mer och mer vanlig 

framförallt till mindre barn. De tar del av denna världen både hemma och på 

förskolan. 

3.5 Digitala medier och bakgrund  

Lärarnas nyheter publicerade i september 2012 en artikel om hur statusen på arbetet 

med IKT i förskola och skola är just nu. Sverige har länge legat i framkant på 

utvecklingen av användningen i skolvärlden. Idag har vi halkat efter och arbetet 

handlar nu om att utveckla, och fördjupa de kunskaper vi redan har. Sverige har varit 

delaktiga i en studie inom det europeiska forskningsprogrammet Steps. (Steps är ett 

forskningsprogram i Europa.) Studien visar att IT har en positiv påverkan på barns 

deltagande, motivation och engagemang. Både barn som har lätt att ta till sig ny 

kunskap och de som har svårt har fördelar av ett IT-baserat lärande. De färdigheter 

som utvecklas mest är den kommunikativa förmågan, språket, sociala och kognitiva 

färdigheter. Pedagoger är för det mesta positiva till arbetssättet men ställer sig 

skeptiska till IT användningens positiva påföljder. 

”En förklaring kan vara att man i Sverige har lång erfarenhet av IT i 

pedagogiska verksamheter, vilket gör att man inte har någon övertro på 

digitala verktyg. De gör inte underverk, de löser inte alla problem och man 

kan inte använda dem till allt.  

(Klerfelt, Anna. 121217) 

Klerfelt (2012) skriver att pedagogerna i hennes studie ändrade sin verksamhet och 

minskade gapet mellan den pedagogiska praktiken och barnens mediekultur. På så 

vis blev barnen mer delaktiga i verksamheten och pedagogen ledarstil blev mer och 

mer demokratisk. Detta perspektiv kan göra så barnen får med inflytande över sin 

kultur och andra kulturella fenomen. Vi ska se detta som positiva processer där vi 

kan skapa situationer som är gynnsamma för lärandet och gemenskapen. 

Resultatet av studien medför rekommendationer till beslutsfattarna om att utveckla 

den pedagogiska visionen, förbättra fortbildning och borga för en verkningsfull och 

jämlik tillgång till utrustning och digitala lärresurser.  
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3.6 Pedagoger tycker att digital teknik tar fokus från annat 

Många av pedagogerna i förskolan visar rädsla för att använda digital teknik i 

förskolan och för att det ska ersätta den vanliga leken. De är rädda för att barnen ska 

bli stillasittande och glömma bort de grovmotoriska lekarna. Redan för sju år sen 

skrev Hildén (2005) om att statens folkhälsoinstitut har gjort en systematisk 

genomgång av vetenskapliga studier där de tittade på vilka konsekvenser tv och 

datorspel har på barnen. De hittade inga samband med övervikt och datorer även om 

det finns samband med övervikt och tv/ tv-spelstittande. Detta förklarar de med att 

barn sitter 3 gånger så mycket framför tvn som framför datorn. Därför menar hon att 

det är viktigt att både föräldrar och förskola skapar möjlighet för grovmotoriska lekar 

dagligen. Dessa tankar har varit i omlopp sen de tekniska verktygen fick en större 

plats i barn och ungdomars vardag. Statens medieråd har en undersökning från 2010 

som visar att pojkar i 5-9 årsåldern spelar betydligt mer dator/ tv-spel än flickor men 

samtidigt sportar de betydligt mer. Flickor lyssnar mer på musik och ritar på datorn, 

när pojkar använder youtube. De små barnen, 2-5 år, som använder dator/iPad eller 

internet sitter sällan ensamma utan får stöd av en vuxen vilket också minskar tiden. 

Hildén (2005) skriver att statens folkhälsoinstitut systematiska genomgång av 

vetenskapliga studier av teknikmedel hos barn visar att barn som använder t.ex. 

datorn visar sig har en bättre förmåga att lösa problem samt att deras spatiala/ 

rumsliga förmågor ökade. 
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4 METOD 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning och med hjälp av och öppna frågor få 

svar på mina frågeställningar. Patel och Davidsson (2003) skriver att tekniken vi 

väljer att forma undersökningen efter, ska passa bäst med vilken sort av 

frågeställning vi har samt vilken tid och medel som står till vårt förfogande. Jag 

använde mig av öppna frågor för att lärarna skulle få möjlighet att svara fritt, samt 

för att få dem att uttrycka sina åsikter.  

4.1 Hermeneutik och Positivism 

Patel och Davidson (2003) skriver att hermeneutiken nu ses som en vetenskaplig 

riktning där man studerar och försöker tolka det mänskliga beteendet. Det började 

som ett sätt att tolka bibeltexter på, men utvecklades sedan till andra sorters texter. 

Nu för tiden används det mest inom human-, kultur- och samhällsvetenskapliga 

inriktningar och den formas därefter. Hermeneutiken ifrågasätts på grund av att 

tolkningar sker av en person och baseras på dennes erfarenheter. Vilket skiljer sig 

från positivismen som behöver baseras på ren fakta. ”Enligt positivismen har vi 

människor två och endast två källor till kunskap: det vi kan iaktta med våra sinnen 

och det vi räkna ut med vår logik.” (Thurén 2007:17)  

Thurén menar att vi inte kan lita på resonemang som ”så har det alltid varit” utan vi 

måste kritiskt granska alla påståenden. Påståendet ska sedan granskas och analyseras 

med slutsatsen att det är med all rimlig trolighet så.  

4.2 Genomförande 

Jag undersökte hur pedagogerna i förskolan förhåller sig till de nya förstärkta målen 

om IKT och media i läroplanen. Jag har genom enkäter tagit reda på vad de anser om 

den digitala utvecklingen och hur det i dagsläget ser ut i verksamheten hos sju 

förskolor. Jag skickade ut ca 50 stycken enkäter och fick tillbaka 16 stycken, varav 

alla var besvarade av kvinnor. Personerna blev slumpmässigt utvalda beroende på 

vem som svarade på enkäterna. Jag skickade ut dem med post till olika förskolor och 

därefter fick de som ville och kunde besvara dem. Frågorna i enkäten är baserade på 

de frågeställningar jag har och ska hjälpa mig att nå mitt syfte. Jag ville se hur 

attityden till arbetssättet ser ut runt omkring i kommunen. Jag valde bort intervjuer 

på grund av att tillgängligheten av personal inte är optimal under sommarmånaderna. 

Detta var anledningen till att jag ansåg att enkäter passade bättre för då kunde 

personalen svara när de hade tid över.  

4.3 Urval 

Jag valde att undersöka förskolepedagogernas inställning i en mindre kommun i 

södra Sverige. Enkäten distribuerades bland kommunens samtliga förskolor - både 

stora och små förskolor. Jag skickade ut enkäterna till den pedagogiska personalen i 

förskolan. Enkäterna riktades inte till någon personligen för jag ville få fram den 

faktiska inställningen i förskolan.  

4.4 Genus 

Enkäten var riktad till personal i förskolan som arbetar med barnen. Kön och 

yrkestitel var en del av svaren. Detta visade att alla som svarade var kvinnor och de 
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flesta var förskollärare. Jag ville att det skulle kryssa i om det var män eller kvinnor 

för att se om jag kunde se någon skillnad, men det brast på grund av att inga svar 

kom in från några män.  

Människor delas in i olika grupper varav genus frågan är en av dem. Andra 

indelningar som ofta kommer upp är samhällsklass, kulturella skillnader och 

bakgrund. Man pratar ofta om klasskillnaderna men en tanke man ska komma ihåg är 

att utbildning inte alltid har med inkomsten att göra i en familj.   

Thomas Kroksmark har forskat om skillnaderna på hur könen har mottagit den nya 

undervisningsmetodiken mellan pojkar och flickor från förskolan upp till 

gymnasienivå. De elevaktiva arbetssätten blir mer och mer vanliga, särskilt i 

förskolan som har arbetat så en längre tid. Kroksmark säger att elevaktiva arbetssätt 

är betydligt mer abstrakta för eleverna/barnen än vad traditionell katederpedagogik 

är. Han menar att flickor kan ha lättare att ta till sig arbetssättet och förstår sig på de 

abstrakta arbetssätten, vilket inbär en större kunskapsutveckling för dem. Han 

punktar också upp en rad saker som man måste kunna för att förstår sig på 

undervisningsmetoden, vilket han har sett att flickor har mycket lättare för.  

Hildén (2005) skriver att könsrollerna ofta försvinner framför en skärm och pojkar 

och flickor blir mer jämlika framför t.ex. datorn. De blandar sig på ett helt annat sätt 

även om olika saker tilltalar barnen vilket inte behöver bero på könet.  

4.5 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet beskriver utbildningsvetenskaplig forskning som ett lärande av 

olika sorter, lärande mellan i utbildningssyfte eller lärande i sociala kulturella och 

institutionella sammanhang men även arbetslivet. Olika syner på lärande i kön, 

etnicitet, social bakgrund, begåvning, funktionshinder men också inom 

utbildningsreformer, undervisningsinnovationer och utbildningssystem.  

På vetenskapsrådets hemsida kan man läsa om fyra huvudkrav för ett 

forskningsetiskt arbete och de är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att man i början av i mitt fall informerar om att 

det är frivilligt, vad som är syftet med undersökning och att de är helt 

anonyma.  

 Samtyckekravet innebär att de deltagande ger sitt samtycke till att deras svar 

används i undersökningen. Har man med minderåriga i undersökning krävs 

målsmans samtycke. De ska även kunna hoppa av undersökningen när som 

helst utan konsekvenser.  

 Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i undersökningen ska 

behandlas med tystnadsplikt och finns det uppgifter om personerna ska detta 

hanteras konfidentiellt så inga oberoende personer ska få tillgång till 

informationen, där bör upprättas en tystnadsplikt. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifterna får endast i forskningsändamål. Är 

man tveksam på hur uppgifterna etisk får behandlas kan man ta kontakt med 

Ämnesrådet. 

(Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Alla namnen är fingerade, för att inte någon enkät ska kunna kopplas ihop med 

svaren. 
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5 RESULTAT 

Jag kommer att beskriva pedagogerna och försöka bena upp svaren för att få en så 

bra sammanställning som möjligt. Jag redovisar vissa av svaren som citat för att 

kunna använda dem utifrån mina frågeställningar. Jag organiserat mina resultat efter 

mina frågeställningar som innehåller läroplanens mål, kompetensen hos pedagogerna 

och deras inställning som är baserade på mitt syfte.  

5.1 Redogörelse av svaren 

De som svarade var enbart kvinnor mellan  

 20-29 år var det 5 stycken varav antal år inom yrket 0-8 år 

 30-39 år var det 2 stycken varav antal år inom yrket 10-13 år 

 40-49 år var det 5 stycken varav antal år inom yrket 17-26 år 

 50- 61 år var det 4 stycken varav antal år inom yrket 30-35 år 

Av det jag kan utläsa från enkäterna om personerna är följande fakta. Dessa personer 

blev utvalda på grund av att de hade mest utförliga svar som jag kunde använda mig 

av. De svar jag har citerat i min redovisning kommer ifrån dessa personer.                   

 Kajsa är 23 år och förskollärare, hon har utövat yrket 3 år. 

 Ingela är 24 år och förskollärare, hon har utövat yrket i ca ½ år . 

 Elin är 26 år och förskollärare, hon har utövat yrket i 2 år. 

 Bitte är 36 år och förskollärare, hon har utövat yrket i 13 år. 

 Gun är 40 år och barnskötare. 

 Sara är 41 år och förskollärare, hon har utövat yrket i 17 år. 

 Carina är 46 år och förskollärare, hon har utövat yrket i 22 år. 

 Lisa är 47 år och förskolelärare, hon har utövat yrket i 26 år.  

 Matilda är 48 år och förskollärare, hon har utövat yrket i 25 år. 

 Erika är 53 och är förskollärare, hon har jobbat 30 år inom barnomsorgen. 

 Lotta är 56 år och förskollärare, hon har utövat yrket i ca 35 år. 

 Helena är 61 år, hon har utövat yrket i 31 år. 

 

5.1.1 Pedagogernas inställning till tekniska verktyg 

På frågan hur tycker du att arbetet med teknik och media ska utvecklas i 

förskolan så är de flesta positivt inställda. Lisa svarar ”Teknik och media är en 

viktig bit i vår tid och vi måste hänga med. Vi behöver kompetensutveckling för 

att kunna möta behovet som finns och för att kunna satsa på rätt saker.” Sara 

svarar: ”Att barnen och vi pedagoger ska få upp ögonen för enkel teknik i 

vardagen. Att barnen får med sig vissa grundläggande kunskaper med t.ex. 

datorn. (Hur man sätter igång, stänger av, hur man ska söka information – googla 
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osv.)” Samtidigt skriver Gun: ”Kompetens utv. personalen via fortutb. Köpa in 

iPads, filmkamera så att vi har rätt förutsättning till att hänga med i utv.”  

Majoriteten vill ha iPads till förskolorna medan några uttryckte att de hade varit 

nöjda med en fungerande dator på förskolan. Somliga menar att det bara är 

pedagogerna som använder verktygen och behövs det något annat använder de 

sina egna mobiler. Några skriver att det är bara pedagogerna som använder 

datorerna.  

Mer än hälften svarar att all teknik som de använder själva, används även 

tillsammans med barnen och en tredjedel skriver att de inte använder någon 

teknik tillsammans med barnen i verksamheten. Ännu färre svarar att de endast 

använder datorn tillsammans med barnen. Vilket styrks med citatet ”All teknik 

används tillsammans med barnen” och ”barnen kan mer än mig.” Exempel på 

vad de använder tillsammans med barnen är ”Digitalkamera, dator, mikrofon – 

hörlurar. Lisa skriver ”Har efter PIM utbildningen gjort photostorys med 

barnen.” Några uttrycker önskan om de skulle vilja ha kunskapen till att använda 

det tillsammans med barnen. 

5.1.2 Pedagogernas syn på sin egen  IKT kompetens  

Lite mer än hälften tycker att det har fått för lite kompetensutveckling för att kunna 

uppfylla målen i läroplanen och en fjärdel tycker att de har fått tillräckligt med 

kompetensutveckling. De som ville ha mer kunskap om ämnet och dess arbetssätt 

svarade så här: Lisa: ”Det finns alltid mer att lära bl.a. olika program i datorn som är 

lämpliga att använda. Framförallt behöver vi mer fakta kunskap kring teknik av olika 

slag. Hur inspirerar vi barn till att använda teknik?” Elin skriver: ”Dokumentation på 

ett smidigt sätt via datorn och mer om ny teknik som iPad.” De flesta av dem 

efterfrågade mer konkreta tips på hur de ska använda verktygen tillsammans med 

barnen och som ett pedagogiskt hjälpmedel. Gun svarar med tydliga exempel: ”Data 

som hjälpmedel, iPad som pedagogiskt hjälpmedel, kunskapsutveckling, 

filmskapande med barn.” Ingela instämmer med Gun: ”Skulle kunna behöva mer om 

hur man kan praktiskt använda tekniken i verksamheten.” Carina skriver: ”Ja, jag 

måste våga använda tekniken mer. Få tid till att sitta mer med barnen och få dem att 

prova på.” Helena beskriver samma problem ”Jag kan och vet för lite om hur jag kan 

använda t.ex. datorn tillsammans med barnen.”   

Konkreta exempel på vad pedagogerna vill ha kompetensutveckling inom är 

workshops, genomgångar av konkreta verktyg som iPad men de vill samtidigt ha mer 

kunskap om PIM och andra program som man kan använda tillsammans med barnen. 

Lisa uttrycker det som ”Teknik i vardagen”, eller som Gun uttrycker det ”Data som 

hjälpmedel, iPad som pedagogiskt hjälpmedel, kunskapsutveckling, filmskapande 

med barn.”, Stina svarar: ”Arbetssätt, tips på hur man konkret kan göra.”, och som 

Lotta beskriver hur hon vill ha inspiration, ”Studiebesök på andra förskolor för att se 

hur de jobbar, praktiska föreläsningar. Prova på dagar.” Några uttrycker att det är 

viktigt för dem att de ska ha användning för tekniken i sin yrkesroll. Elin frågar ”Mer 

om dokumentation – finns det några speciella program för just det?” Vissa uttrycker 

vikten av att ha barnen med sig i arbetet Kajsa skriver. ”Den bästa läraren är den som 

utmanar barnen och lär dem att arbeta självständigt.” Carina beskriver rädslan ”Ja, 

jag måste våga använda tekniken mer. Få tid till att sitta mer med barnen och få dem 

att prova på.” och frågar sig ”Hur inspirerar vi barn till att använda teknik?” 
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5.1.3 Vilken attityd har förskolepedagogerna till att ta in verktygen 

som en del i deras arbetssätt? 

Pedagogerna beskriver hu viktigt det är att barnen får med sig de grundläggande 

kunskaperna från förskolan som hur man startar och stänger av en dator samt 

grundläggande kunskaper hur barnen ska använda den. Av citaten kan man se att det 

är viktigt för dem att förskolepedagogerna har de rätta baskunskaperna Lisa tycker 

det är viktigt ”för att kunna hänga med”. Samtidigt anser de att de vill kunna se var, 

Erika skriver ”den enkla tekniken finns i vardagen.” De visar att de ser ett behov av 

mer kunskap inom området, Sara tar upp att ”kompetensutveckling behövs för att 

kunna möta behovet.” Samtidigt uttrycker de att de saknar verktyg för att kunna möta 

läroplanens mål. Gun skriver ”Köpa in iPad, filmkamera så att vi har rätt 

förutsättning till att hänga med i utv.” 

I enkäterna har de besvarat frågan på vad de ser för negativa utgångspunkter med 

mer fler tekniska medel i barnens vardag. En fjärdedel är rädda för att det sociala 

samspelet uteblir om tekniska verktyg får för stor plats i barnens vardag. Gun svarar 

”Barnen riskerar bli mer stillasittande (bekväma). Sociala samspelet med andra i lek 

kanske inte utv. lika mycket.” samt att de flesta barn redan har tillgång till det 

hemma. Mindre än hälften ser inget negativt med teknik för barnen och tycker att det 

är en viktig del även i barnens vardag. Ännu färre tar upp riskerna med att de får mer 

stillasittande barn. En liten del tar upp riskerna med att stress. Mathilda skriver så här 

om stressen, ”som med allt annat i samhället så kanske det leder till att man vänjer 

sig vid att allt går så snabbt, stress. Det är bra att saker tar tid.” En skriver att de 

själva är rädda att tiden inte räcker till. 

5.2 Egna observationer 

Idag har de flesta förskolorna datorer på avdelningarna, eller tillgängliga i 

personalrummet. Ett fåtal förskolor har inga alls eller för gamla datorer som fungerar 

dåligt. Tillbehör som skrivare m.m finns inte på alla avdelningar men det finns 

tillgängligt i huset för fleravdelningsförskolorna. Många förskolor skulle behöva byta 

ut sina digitala medel på grund av ålder, dessutom behöver de ”servas” lite oftare då 

pedagogernas kunskap inte räcker hela vägen. De flesta förskolor har digitalkameror 

som används flitigt både av vuxna och av barn. Kanoner och liknande finns 

tillgängligt att låna för de förskolor som inte har någon, vilket även gäller 

filmkamera osv. 

Kommunen har dessutom de senaste två åren satsat på PIM (praktisk IT- och 

mediakompetens) utbildning för all personal inom förskola och skola. Det innebär 

dock inte att alla har gått utbildningen än, men majoriteten är klara. Detta har 

inneburit att alla som har gått utbildningen har fått en bärbar dator med hörlurar och 

mikrofon. Datorn är tänkt till att användas i arbetet med barnen/ eleverna och PIM 

uppgifterna var formade så att pedagogerna ska kunna använda datorn tillsammans 

med barnen/ eleverna. Under det senaste året har kommunen dessutom satsat på 

iPads, några få förskolor fick vara försökskaniner under vårterminen -12. Vilket 

resulterade i att ytterligare förskolor fick iPads under höstterminen -12. Det arbetet 

fortskrider. 
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6 ANALYS 

I enkätresultatet kan vi se att det är fler representanter i åldern 40-60 än 20-39. Vi 

kan dra slutsatsen att de som representerar majoriteten av personalen i förskolan är 

medelålders. Det skickades ut ca 55 enkäter till olika förskolor i kommunen, men det 

kom bara tillbaka 14 och två fick det påminnas om. Ingen av de besvarade enkäterna 

kommer från en man. De som har besvarat enkäterna är allt från nyutexaminerade till 

de med över 35 års erfarenhet. Av mina 16 enkäter som jag fick tillbaka är två 

stycken från barnskötare.  Syftet med min undersökning var att ta reda på hur 

personalen ställer sig till de nya kraven på användningen av IKT i förskolans 

läroplan. Hur använder pedagogerna IKT i den dagliga verksamheten, som 

pedagogiskt hjälpmedel tillsammans med barnen? Samt vilken kompetens de har/ vill 

ha. Gustavsson (1999) menar att allt arbete sker inom ramarna som styr men på olika 

sätt beroende på utgångspunkterna hos pedagogerna. 

6.1 Ramar process och resultat 

Tydliga ramar som styr i förskolan är ekonomin, kompetens och styrdokumenten, 

Lpfö98/10. Det är dessa tre jag kommer fokusera på efter utförd undersökning.  Av 

dessa ramar, ekonomi, styrdokument och kompetens så är en av ramarna 

opåverkbara. Verksamheten byggs upp efter styrdokumenten, och vi ska följa dem. 

Självklart finns det en tolkningsmån och det är fritt att påverka verksamheten inom 

t.ex. Lpfö98/10 utifrån sina egna tankar. Då de flesta av pedagogerna i förskolan 

ställer sig positiva till användningen av IKT som en del i sitt arbetssätt, kan man anta 

att de är medvetna om sitt uppdrag i läroplanen. Det vet att de måste få in en del av 

IKT:n i verksamheten och hur är upp till pedagogerna. IKT kommer att bli en stor 

del av barnens vardag och framtid. Strandberg (2006:14) menar att läroplanen och 

dess utvecklingsinnehåll gör det lättare att organisera och planera pedagogiken för 

samarbete, kreativitet och olika hjälpmedel med dagens upplägg. Sara beskrev hur 

hon vill ha kompetensutveckling om IKT samt att de saknar digitala verktygen för att 

kunna möta lpfö98/10 mål om IKT. Vårt uppdrag (lpfö9/10) som förskollärare är att 

vi måste hålla oss uppdaterade och följa utvecklingen såväl som inom IKT som när 

det gäller t.ex. lekmaterial. Vi ska se till att barnen hela tiden utvecklas och stimulera 

deras intressen, därför måste vi vara uppmärksamma på var barnens intresse finns för 

tillfället. Barnens erfarenhetsvärld är inte lika stor som en vuxens, desto större 

anledning att vara en del av den och vidga deras vyer. Några respondenter svarar i 

enkäten att de använder verktygen tillsammans med barnen. Läroplanen säger att 

barn söker och erövrar kunskap genom lek, de utforskar och skapar tillsammans. 

Vilka medel de använder till detta är upp till pedagogerna att tillföra. Sara förklarar 

”Att barnen och vi pedagoger ska få upp ögonen för enkel teknik i vardagen. Att 

barnen får med sig vissa grundläggande kunskaper med t.ex. datorn. (Hur man sätter 

igång, stänger av, hur man ska söka information – googla osv.)” Hon har reflekterat 

över vad målen egentligen innebär, och ser till vad hon kan erbjuda barnen. 

Dessutom ser hon var det faller och vad de behöver förbättra. Den enkla tekniken 

som vi använder dagligen är också teknik. Vi ska bara sätta ord på det. ”Förskolan 

ska lägga grunden till att barn på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver.” (lpfö98/10:6)  

Ekonomi är på sätt och viss påverkbart i den mån att man kan påverka 

förskolechefen i den riktning som man vill ha i sitt arbetssätt. Vi kan önska pengar 

till digitala verktyg och kompetensutveckling rörande det område vi har behov av. 
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Majoriteten av respondenterna vill ha iPads till förskolorna medan några uttryckte att 

de hade varit nöjda med en fungerande dator. En del respondenter menar att det bara 

är pedagogerna som använder datorerna samt IKT-verktygen och inte barnen. Några 

skriver att pedagogerna endast använder datorerna och inga andra IKT verktyg. 

Kompetensutvecklingen har på sätt och viss med pedagogernas inställning att göra. 

Finns viljan och intresset finns det mycket man kan påverka i sin kompetens. Utifrån 

svaren i enkäterna kan jag se att det är samma orsaker som pedagogerna tar upp. En 

liten del använder inte något tekniskt verktyg med barnen och knappt själv heller. 

Trots det så kan man ha i bakhuvudet att det är viktigt att gå in med en positiv 

inställning även om man inte kan något om det menar Hildén (2005). Hon skriver att 

i det tematiska arbetssättet som vi förväntas ha enligt Lpfö98/10 ska ge utrymme för 

olika tekniker, uttrycksformer och material där vi kan öppna upp för andra arbetssätt. 

Buckingham (2006) tar upp fördelarna med lättillgängligheten med internet då vi kan 

utbyta erfarenheter och t.ex. studera på distans. Vilket lärarna borde använda sig av 

för att tillgodose sig kunskap på olika sätt. De andra pedagogerna vill ha mer 

kompetensutbildning för att komma ännu längre i sin utveckling. Elin förklarar det 

med: ”Endast någon enstaka gång, genomgång av iPad. Mer om dokumentation – 

finns det några speciella program för just det? Pedagogerna efterlyser baskunskaper 

så att de kan lära barnen de grundläggande kunskaperna om verktygen. De flesta vill 

kunna använda enkel teknik i vardagen tillsammans med barnen. De pedagoger som 

har en negativ inställning till fler tekniska verktyg i verksamheten stärks av det 

Alexandersson m.fl. (2001) menar att forskningen inte visar på några större positiva 

påföljder av IKT användningen i förskolan. Däremot kan man se fördelar med att 

verksamheten får variation av lärandet i den pedagogiska verksamheten. Steps 

undersökning visar på de positiva fördelar som t.ex. utvecklingen av den 

kommunikativa förmågan, språket, sociala och kognitiva färdigheter. Detta kräver 

dock ytterligare kompetensutbildning för att bemöta behoven som kan finnas i en 

barngrupp och för att vidareutveckla arbetet. Vidare skriver Alexandersson m.fl. 

(2001) att forskning visar att pedagogens inställning till tekniken påverkar hur den 

används och uppfattas på förskolan. Ett mediealt arbetssätt innebär ju givetvis vissa 

risker som man ska vara medveten om. Pedagogerna fick besvara frågan om de 

negativa aspekterna som kan finnas med mer digitala verktyg i verksamheten. De 

svarade att samspelet uteblir, barn blir mer stilla sittande, barn visar mer symptom av 

stress, de har redan tillgång till det hemma samt de tycker att teknik tar för stor plats 

idag.     

Reneland – Forsman (2011) tar upp bristerna i lärarutbildningarna inom kunskaperna 

om tekniska och digitala verktyg, även om målen har stärkts för de blivande lärarna. 

Vilket innebär att vissa inte får med sig grundkunskaperna. Tanken är att lärarna ska 

kunna använda kunskaperna och förstå det för att kunna föra vidare kunskapen. 

Gustavsson (2011) och Reneland – Forsman (2011) tar upp problemet med studenter 

från lärarutbildningen som kommer ut i verksamheten och möts av förskollärare utan 

kompetens om IKT och digitala verktyg. EU-kommissionen vill visa på hur viktig 

IT-kunskapen är för att vi ska bli en del av informationssamhället, att vi redan som 

små får den tekniska färdigheten och förståelsen för begreppet. Digital kompetens 

ger dig förmågan att kritiskt kunna använda informationssamhällets teknik på rätt 

sätt. Reneland- Forsman (2011) tar också upp begreppet new literacy som innefattar 

vår kunskap om läs och skrivutveckling, informationsvetenskap och medievetenskap. 

Utifrån svaren i enkäterna så ser vi att lite mer än hälften tycker att det har fått för 

lite kompetensutveckling för att kunna uppfylla målen i läroplanen och en fjärdel 
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tycker att de har fått tillräckligt med kompetensutveckling. De som ville ha mer 

kunskap om ämnet och dess arbetssätt svarade så här: Lisa: ”Det finns alltid mer att 

lära bl.a. olika program i datorn som är lämpliga att använda. Framförallt behöver vi 

mer fakta kunskap kring teknik av olika slag. Hur inspirerar vi barn till att använda 

teknik?” Kompetensen måste hållas vid liv och följas upp under hela den anställdes 

yrkessamma tid. Detta är ett ansvar som i största del faller på förskolechefen, men 

självklart innebär det ett egetansvar hos den anställde. Enligt pedagogernas svar 

handlar mycket om en ekonomisk fråga, de efterfrågar kompetens utbildning och nya 

digitala verktyg för att kunna utveckla sitt arbete. Vad är förskolecheferna villiga att 

satsa på? Tycker de att IKT är ett område för framtiden eller väljer de annat före? 

Anna Klerfelt, skrev i Lärarnas nyheter (121215) hur arbetet med IT i förskola har 

stannat av och att Sverige som länge legat i framkant behöver fokusera på hur 

utvecklingen fortskrider. Mer än hälften av respondenterna svarar att all teknik som 

de använder själva, används även tillsammans med barnen och en tredjedel skriver 

att de inte använder någon teknik tillsammans med barnen i verksamheten. Ännu 

färre svarar att de endast använder datorn tillsammans med barnen. Vilket styrks med 

citatet ”barnen kan mer än mig.” Detta visar på att vi måste arbeta hårdare med 

arbetet med IKT i förskolan. Artikeln beskriver en studie gjord av steps där det har 

framkommit att IT har en positiv påverkan på barn inom vissa områden. Det framgår 

också att pedagoger är positiva till arbetssättet men är skeptiska till följderna. ”Har 

efter PIM utbildningen gjort photostorys med barnen.” Några uttrycker önskan om de 

skulle vilja ha kunskapen till att använda det tillsammans med barnen.  

Utifrån new literacybegreppet som beskrivs av Linda Reneland-Forsman (2011) 

kopplas dessutom begreppet till mediekompetens och informationskompetens, vilket 

innebär att vara införstådd med vilka val vi har i vardagen. Detta bidrar till lämplig 

utveckling av vår kunskap. IKT har inte varit en naturlig del av kulturbegreppet 

innan utan det som har förknippats som positivt är rörelse, socialt samspel, natur och 

kultur och böcker. Barn ser själva det som en del av deras kultur vilket gör att 

pedagogerna måste bli bättre på att implementera IKT som en naturlig del av deras 

vardag och lyfta de positiva delarna. Alexandersson m.fl. (2010) påpekar att 

sammanhangen formar människan och detta handlar då om social och historisk 

process kunskap formas efter vår kultur och samhället som vi är en del av, vilket blir 

en del av vår kognitiva utveckling. Detta menar de inte blir något problem då vi 

aldrig kan undvika att ett lärande sker. 

Alla dessa tre ramar påverkar de attityder pedagogerna får till användningen av IKT 

och hur de ställer sig till att arbeta med området tillsammans med små barn. En av 

orsakerna till pedagogernas negativa attityder, enligt respondenterna, till IKT i 

förskolan är att barnen är för små och att de borde leka och röra på sig istället. 

Riskerna som barnen kan utsättas för är många. Buckingham (2006) skriver om 

riskerna över internet som barn kan mötas av, de har lättare för att bli utsatta av 

personer som kan hålla sig anonyma. Vilket gör det oerhört viktigt att vuxna har 

inblick i var på nätet barnen rör sig. Gren (2007) menar att med ansvar kommer även 

de etiska frågorna att ta ställning till. Det enda som sätter stopp för hur verksamheten 

utvecklas är pedagogerna själva. Läroplanen kan tolkas olika av pedagogerna och 

efter intresse prioriterar de upplägget. Därför är det viktigt att diskutera i arbetslaget 

hur man ska bemöta problemen som kan uppstå och hur de ställer sig till problemen. 

Gren (2007) belyser också vikten av att diskutera förhållningssättet pedagoger 
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emellan. Vi kan se till kompetensen i arbetslaget för att bredda barnens värld ännu 

mer. Pedagoger har ofta olika intressen och därför kan man vinna mycket med att 

dela ut ansvaret. 

Många av pedagogerna är rädda att barnen missar den sociala biten om de sitter 

framför en datorskärm ett exempel är som Gun skriver: ”Barnen riskerar bli mer 

stillasittande (bekväma). Sociala samspelet med andra i lek kanske inte utv. lika 

mycket.” Vidare skriver Gren (2007) att vi ska ha i åtanke om riskerna med internet. 

Vi ska vara ett komplement till hemmet därför ska vi se till att erbjuda andra 

alternativ än vad de är vana vid hemifrån. Vi ska se till att hålla en öppen relation för 

att barnen ska våga berätta när de utsätts för någonting. 

Buckingham (2006) skriver att som utvecklingen visar sig nu så kan kunskapsbristen 

om datorer och deras värld mellan föräldrar och barn få konsekvenser. Lisa menar att 

”Teknik och media är en viktig bit i vår tid och vi måste hänga med. Vi behöver 

kompetensutveckling för att kunna möta behovet som finns och för att kunna satsa på 

rätt saker.” Gren (2007) belyser att vår människosyn är viktig i vårt arbete samt den 

gemensamma barnsynen man har i ett arbetslag. Det som fungerar bra för ett barn 

fungerar inte lika bra för ett annat därför ska vi se till att alternativ finns tillgängliga.  

Enligt Reneland- Forsman (2011) undersökning saknas barnperspektivet på barn och 

ungas digitala vardag. Arbetet försvåras av att skolans värld inte tar del av den 

digitala värld som barnen möter på sin fritid. Vilket styrks av att ”barnen kan mer än 

mig.”Hon menar att om vi inte följer med barnen i deras utveckling får vi svårt att 

möta dem i framtiden. Vissa av pedagogerna har redan insett och Lisa svarar ”Teknik 

och media är en viktig bit i vår tid och vi måste hänga med. Vi behöver 

kompetensutveckling för att kunna möta behovet som finns och för att kunna satsa på 

rätt saker.” 
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7 DISKUSSION 

De flesta förskolor som svarade var positiva till IKT i förskolan men hade inte 

introducerat digital teknik i verksamheten. Vissa visade på bristande arbetsmaterial 

som fungerande datorer, iPads eller andra ekonomiska aspekter. Barnen var delaktiga 

till en viss mån, de flesta använde bara datorn med barnen.  Majoriteten av 

respondenterna var över 40 år alltså inte av ”datorgenerationen”, med det menar jag 

att de inte är uppvuxna med de digitala verktygen utan har fått ta del av det under 

vuxen ålder. Detta kan ha en betydlig roll i hur fördelningen av kompetenser på 

avdelningarna ser ut. Särskilt sen många fortfarande är 40- och 50-talister på 

förskolorna. Med det vill jag inte säga att ingen kan, självklart finns det de som är 

bra på datorer och teknik. Ofta ser intresset olika ut och sitter man inte och klickar 

runt och provar sig fram av eget intresse är det svårt att lära sig hur t.ex. datorer och 

iPads fungerar som är de vanligaste IKT- redskapen idag. Jag har dessutom upplevt 

att det svala intresset ofta beror på okunskap och att pedagogerna inte har något 

behov att använda det. 

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 

och färdigheter.” (Lpfö98 rev.10) Med svar som innebär att de inte kan eller vet hur 

man gör borde det kanske skapas diskussioner om vad läroplanen egentligen innebär.  

Idag ska vi låta barnen få teknisk inspiration och vi ska komplittera de hem som inte 

har råd med de digitala verktygen. När våra förskolebarn börjar skolan måste de ha 

en grundläggande kunskap om IKT. Vi måste också ha i åtanke att idag är detta en 

stor del av barns vardag. Idag umgås vi, får information och kunskap samt håller oss 

uppdaterade genom internet. Vilket blir en del av barns kultur. Ska vi kunna lära våra 

barn att vara nyfikna och lära sig nya saker måste vi ha en liknande inställning hos 

oss själva. Hur tolkar pedagogerna sitt uppdrag? Finns kompetenserna hos någon 

annan i arbetslaget? Alla kan inte vara bra på allt men man kan ha i åtanke att 

kompetenserna finns tillgängligt så vi kan komplettera varandra.  

De flesta pedagogerna har grundkunskaperna till att kunna sitta vid de digitala 

verktygen tillsammans med barnen. I de flesta fall så kan barnen mycket och varför 

inte låta de lära oss i så fall? Samtidigt vill många utveckla sina kunskaper men vet 

inte vilken kompetens de ska rikta in sig på. De flesta efterfrågar direkta förslag på 

vad de kan göra och vad de ska lära sig, som t.ex. workshops. Målen i Lpfö98/10 är 

fria att tolkas och uppfyllas efter möjlighet och uppfattning. Vilken riktning, och vad 

som ska utvecklas är upp till arbetslaget. Ekonomin är oftast de som sätter stopp för 

vad man vill ta in barngruppen. Satsar man pengar på digitala verktyg får man ofta 

offra något annat för att få råd. Många pedagoger hade ekonomin som en stor orsak 

till varför de inte använde IKT i större utsträckning med barnen. 

De som Gun beskriver som en av de negativa anledningarna till arbetet med IKT har 

Lärarnas nyheter (2012-09-30) publicerat en artikel om ”Viktigt att ha vuxna vid 

skärmen” av den norska forskaren Margrethe Jernes och hennes avhandling om IKT. 

Hon menar att vi ska se kritiskt på samspelet vid datorn, det är inte alltid som det 

sker ett samspel och att det sker i vissa fall tyst utfrysning. Hon menar på att 

sociokulturella forskningar visar att barn lär bäst genom samspel, men för att få ett 

lärandeutbyte är det viktigt med en närvarande pedagog. Det är upp till pedagogen att 

stimulera och hålla språket levande, och utmana barnen vidare i deras tankegång. 
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Alltså måste vi vara medvetna om bristerna, det som ses som negativt, och arbeta 

vidare eller mer med. Pedagogernas utgångspunkt borde vara att de ska vara lika 

närvarande som vid alla andra aktiviteter de gör med barnen. Pedagogerna är där för 

att guida barnen igenom de olika lärmomenten och utöka deras kunskap. 

 

7.1 Förutsättningar att verksställa läroplanens IKT-mål 

Med full förståelse för att alla inte är intresserade och vill ha kunskapen så ska vi 

ändå se till att barn blir erbjudna möjligheten att få ta del av IKT. Kan inte den ena 

pedagogen så finns det säkert någon med kunskapen inte så långt bort. Likaväl som 

vi ska ge barnen erfarenheter inom andra ämnen. De flesta svarade att de var i behov 

av mer utbildning innan de startar arbetet ihop med barnen. Många använde inte ens 

datorn i sitt eget arbete med t.ex. pedagogisk dokumentation, förutom kameran. De 

frågade efter både rent teknisk kunskap men samtidigt efter konkreta arbetsmetoder, 

program och tips. De vill bli mer självsäkra, dock verkade många nyfikna medans 

vissa inte ens frågade efter det. Nästan all personal har nu fått ta del av PIM 

utbildningen och detta tar även respondenterna upp, men påpekar även att det är 

viktigt att underhålla den kunskapen. Tora Villanueva Gran skriver i lärarnas nyheter 

(2012) om förskollärarnas uppdrag att arbeta med digital teknik och hur motståndet 

till det har blivit mindre, jämfört med ett par år sen. En intervju med Magdalena 

Karlsson (Lärarnas nyheter 120924) som arbetar som undervisningsråd på skolverket 

visar att skolverket inte vill komma med detaljerade anvisningar på hur arbetet i 

förskolan ska ske inom något område men säger att verksamheten ska innehålla olika 

delar. Magdalena Karlsson säger att detsamma gäller arbetet med digitala verktyg, de 

vill inte säga vilka tekniska verktyg som ”bör” införskaffas.”Men man kan konstatera 

att läroplanens skrivelse om att man ska utveckla intresse och förståelse för medier i 

förskolan numera handlar om långt mer än böcker. Det räcker inte med Totte 

längre.” Som råd ger Magdalena Karlsson att man ska ”följa läroplanens röda tråd” 

vilket är kommunikation och språk. Inom det området finns obegränsade hjälpmedel 

att tillgå. Artikeln tar också upp att skolverkets satsning på pedagogerna genom PIM- 

utbildningen, men att det fortfarande skiljer mycket mellan kommunerna beroendet 

på vilka digitala verktyg som de har att tillgå. Skolverket håller just nu på att göra en 

fortsättning på PIM utbildningen som kallas PIM –lab och ska fokusera på ett 

kollegialt arbetssätt men samtidigt ska det finnas övningar att använda i 

verksamheten tillsammans med barnen.  

Ett fåtal uttryckte att de inte var i behov av kunskapen för att de jobbar med små 

barn. Möjligheterna för små barn är lika stora som för de äldre. Det gäller bara för 

pedagogen att se det ur barnens perspektiv och se vad det är som lockar dem. Kring 

iPaden ser man mycket samspel, turtagning och de lär av varandra. 

Hur pedagogerna kan uppfylla IKT – målen i läroplanen är upp till dem själva efter 

var och ens egen tolkning. Vad är viktigast för verksamheten och barnen? Behöver 

alla barn veta hur man startar en dator när man börjar skolan? Då gäller det att 

prioritera att lära ut baskunskaperna. Ligger skolan belägen i ett område med familjer 

som har det sämre ställt? Då kanske det räcker att barnen har just grundkunskapen, 

och vi kan oftast möta de barnens kunskapsbehov utan några större förändringar eller 

ekonomiska förutsättningar. 
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7.2 Tekniken i verksamheten 

Förvånande få använde tekniken tillsammans med barnen. Jag håller med 

Buckingham (2006) att vi ska vara medvetna om riskerna med internet för det öppnar 

upp en helt ny och stor värld men vi får inte glömma det positiva. När barn möter 

nya saker är det viktigt att vuxna finns med och kan vara ett stöd, samt guida dem 

igenom för att de ska förstå rätt och fel. Detta gäller inte bara internet och de digitala 

hjälpmedel. Oftast hamnar det negativa först för det är lättare att hänga upp sig på. 

Det är viktigt att diskutera det som är positivt också men även byta erfarenheter både 

av negativa och positiva erfarenheter. Som pedagog är det viktigt att hålla sig 

uppdaterade och vara en del av barnens omvärld. För att förstå barnens värld och 

kunna fånga deras intresse måste vi kanske se vad det är som lockar dem? Barns 

lekar och tankar speglas mycket av vad de ser och upplever. Ska vi förstå varför och 

vad måste vi intressera oss för dem. Varför har barnen helt plötsligt börjat leka den 

leken? Vad inspirerar dem till att göra så? Hur pedagogerna kan använda sig av de 

digitala verktygen för att involvera barnens intresse är egentligen oändliga. Det enda 

som kan påverka är de vuxna. Av all litteratur som jag har läst som förespråkar IKT 

och media så lägger alla stor vikt vid att poängtera att det inte ska ersätta någonting i 

verksamheten utan komplittera. De vill att lärarna ske se möjligheterna med att 

utveckla verksamheten och få lättare tillgång till medel, både ute och inne då t.ex. för 

iPaden är lätt att ta med. Ingen pedagog tar upp fördelarna med dator och iPad som 

ett bra hjälpmedel för barn med funktionshinder eller andra svårigheter.  

Nästan alla barn blir intresserade när ett digitalt verktyg startas. Därför är det inte 

svårt att få dem delaktiga. Många börjar ofta med att spökskriva, vilket innebär att 

bara sitta och skriva bokstäver på en tom sida. Därefter kan man utveckla arbetet 

vidare efter barnens behov och intresse. Idag finns det många föreläsningar om hur 

man kan arbeta med IKT, eller varför inte se sig om i kommunen på andra förskolor. 

Att använda varandras kompetens och kunskaper är något vi alla borde bli bättre på. 

Kameran är alltid ett bra redskap, vilka barn tycker inte om att se sig själv på bild 

eller film?  

7.3 Metoddiskussion 

Jag fick endast in 16 svar av ca 55 skickade enkäter vilket antagligen hade att göra 

med att det var semestertider. Ingen av de som svarade var män. Jag valde att bara ge 

dem tio arbetsdagar att besvara enkäterna för att de inte skulle bli bortglömda under 

sommarn. Det har antagligen påverkat antalet enkäter som skickades tillbaka till mig. 

Vilket kanske resulterade i att inga män svarade då det inte finns så många anställda i 

kommunen i förskolan.  

Pågrund av att undersökningen skedde under semestertider så fanns det inte så 

många i tjänst som jag hade hoppats på. Vilket resulterade i att jag fick in färre svar 

en jag hade hoppats på. Några uttryckte också att de hade svarat på andra enkäter/ 

intervjuer så denna gång fick någon annan göra det. I efterhand hade jag kanske fått 

mer svar om jag personligen hade delat ut dem eller tagit kontakt med pedagogerna. 

Jag kunde även försökt påverka så någon man hade svarat på min enkät för att få 

någon representant från bägge könen. Jag kunde även gått ut i verksamheterna och 

observerat hur de låter IKT få en del i verksamheten. Detta för att kunna bekräfta 

eller dementera deras svar. I enkäten skulle jag ha skrivit en länk till de 

forskningsetiska principerna som har varit till grund i min undersökning för att göra 
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det med tillgängligt för dem som besvarade dem. Av de som har svarat utförligt och 

lagt ner lite mer tid känner jag att svaren har innehållt det jag har efterfrågat samt att 

jag har fått en inblick i hur pedagogerna tänker kring ämnet.  

Jag kan se ett samband med de pedagoger som själva har ett intresse för digitala 

verktyg och hur de låter IKT bli en del av verksamheten. Antagligen för att de redan 

har grundkunskaperna och behöver bara få tips på vad de kan använda och hur. 

Många av pedagogerna saknar de grundläggande kunskaperna om hur apparaterna 

fungerar, detta gör arbetet för dem ännu svårare. En fråga jag ställer mig är om det 

har betydelse att det är en s.k. kvinnlig arbetsplats? Kan det vara av betydelse att det 

sällan jobbar män inom förskolan och det vara en anledning till att tekniken inte får 

så stor plats? 
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9 BILAGA 1  

Hej! 

Jag heter Anna Hallgren och utbildar mig till förskollärare vid Linnéuniversitetet. Jag 

håller just nu på med att skriva min C-uppsats om de nya tydligare målen i Lpfö98 

rev.10 som handlar om media, teknik och IKT. I den nya lpfö har målet om IKT och 

media fått större betydelse både för arbetet med barngruppen i övrigt. Jag skulle vilja 

ha svar på hur du använder dig av tekniken i verksamheten. Enkäterna besvaras helt 

anonymt och det är endast svaren jag kommer att använda mig av som en 

sammanställning, alltså helt enligt forskningsetiska principer. 

 

Ifyllt papper skickas till Anna på Sofiero förskola senast den 20/6 

Jag som besvarar enkäten är Kvinna         Man             

Ålder:_______________________________                                  

Typ av befattning:_______________________________ Antal år inom yrket:_____ 

Hur tycker du att arbetet med teknik och media ska utvecklas i förskolan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vad tycker du är negativt med att tekniska medel ska få mer plats i barnens vardag? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Vilken teknik använder du i dagsläget på förskolan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Vilken annan teknik skulle du vilja använda i förskolan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Vilken teknik använder du tillsammans med barnen? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Anser du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna uppfylla målet om teknik 

och media i den vardagliga verksamheten? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Om nej, vad hade du velat lära dig mer om? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Känner du att du har fått tillräckligt med kompetensutveckling för att uppfylla målet? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Om nej, vad skulle du vilja ha för kompetensutbildning? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Tack på förhand! 

Anna 

 

 

 

 

 


