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Abstrakt 
 
 

Eva Borbely 

 

IKT i förskolan – föräldrars förhållningssätt till surfplattan som pedagogiskt verktyg  

 

ICT I preschool- parents' attitudes to the tablet device as a pedagogical tool 

 

 
     Antal sidor: 32 

 

 

Syftet med min studie är att undersöka och få djupare kunskap om Informations- och 

kommunikationsteknikens påverkan på småbarns lärande samt att få en uppfattning om hur 

föräldrar/vårdnadshavare förhåller sig till en implementering av iPad som pedagogiskt 

verktyg i förskolan.  

 

För att nå studien syfte och få svar på och dess frågeställningar har jag valt att studera olika 

forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, samt avhandlingar och annan litteratur som är 

direkt kopplade till mitt syfte inom mitt ämnesval. Jag valde även att använda mig av 

hermeneutisk metodansats och göra en kvalitativ undersökning där det empiriska materialet 

samlades in genom kvalitativa intervjuer med föräldrar. 

 

Den digitala teknikens påverkan på småbarns utveckling och lärande är ett relativt outforskat 

område. Studier visar att det är svårt att dra generella slutsatser om de multimediala 

verktygens undervisande effekter och påverkan på småbarns utveckling och lärande. Det görs 

undersökningar på barns digitala medieanvändning men det är få studier som genomförs där 

barnen är under 6 år.  

Samtliga föräldrar förhåller sig med viss reservation och försiktighet till surfplattan som 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Detta i första hand på grund av att föräldrarna anser att det 

inte finns tillräckliga vetenskapliga belägg för hur IKT påverkar småbarns utveckling och att 

de oroas över den nya teknikens negativa effekter på barnen. Föräldrarna anser att surfplattan 

kan användas som ett komplement men inte på bekostnad av de övriga aktiviteterna i 

verksamheten.  

 

keyword: early childhood, education, child, learning, media, iPad, play   

 

Sökord: tidig barndom, utbildning, småbarn, lärande, medier, iPad, spela  
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1. Inledning  
 

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” 

(Regeringskansliet 2011 s. 6). Detta är målet i en digital agenda för Sverige. Beslutet fattades 

på regeringsnivå och syftar till att skapa förutsättningar för att kunna bemöta både nationella 

och internationella utmaningar i en digitaliserad värld men också att ta till vara de möjligheter 

som digitaliseringen ger. Enligt agendan är skolan också ett område där insatser behövs för att 

nå skolans mål. Skolverket ska därför kontinuerligt följa upp barns och lärares IT- användning 

och IT- kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (Regeringskansliet, 2011). 

Den digitala tekniken har idag fått ett stort genomslag i våra skolor och förskolor. Vi lever i 

ett visualiserat massmedialt samhälle och denna utveckling går förmodligen inte att stoppa. 

Trots Utbildnings- och Kulturdepartementets strävan efter att ge barn kunskap och kompetens 

i att kunna använda sin tids uttrycksformer, att kunna uttrycka sig med teknologiska verktyg, 

väcker barns medie- och internetanvändning fortfarande många och intressanta debatter 

(Klerfelt 2007). Det råder delade uppfattningar bland föräldrar/vårdnadshavare, pedagoger 

och olika forskare om mediernas och surfplattans betydelse och dess påverkan på barns 

utveckling och lärande (Löfstedt 2013). Forskarna försöker genom olika studier och rapporter 

presentera barns media - och internetanvändning och dess påverkan på dem, men också att 
möta föräldrarnas oro. 

Förskolans verksamhet ställs idag också inför nya krav och nya utmaningar. Enligt läroplanen 

ingår i verksamhetens uppdrag att ” lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98 

rev. 2010 s.6). Förmågan att kunna kommunicera och söka ny kunskap är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och snabba förändringar (Lpfö 98 rev. 2010 

s.6). Utvecklingen kräver också att förskolepersonalen förfogar över en adekvat digital 

kompetens, detta för att kunna använda sig av den digitala tekniken även i små barns 

lärandeprocess. Trots detta kan Forsling (2011) påvisa i sin studie att särskilt förskolorna 

brister i digital utrustning och digital kompetens och att förskollärarnas rädsla att använda de 

befintliga digitala verktygen är påtaglig. 

Än så länge finns det inte många forskningsresultat publicerat om ämnet, därför kommer min 

studie även att grundas på vissa pilotstudier, artiklar, olika projekt som har gjorts inom 

området och pedagogernas erfarenheter.   

1.2. Begreppsförklaringar  
 

Mitt syfte med följande begreppsförklaringar är att förtydliga ett antal facktermer som 

förekommer i min studie, några av dem ofta i förkortad form.  

 

IT- informationsteknik, är ett samlingsbegrepp för tekniska förutsättningar inom datateknik 

och telekommunikation. IT pekas ut som ”en av de viktigaste drivkrafterna för industriella 

och samhälleliga förändringar. Även beteckningen ICT (engelska information and 

communication technology) används då man särskilt vill betona telekommunikationens roll” 

 (NE, Nationalencyklopedi 2013). 
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IKT – står för Information - och kommunikationsteknik. Är en del av IT och bygger på 

kommunikation mellan människor. Det betecknar datorstödd undervisning, ett hjälpmedel för 

undervisning och lärande (NE 2013). 

 

iPad – är en surfplatta. Produkten kan ha flera olika benämningar och den förekommer i olika 

modeller. Det är en liten platt bärbar dator med en tryckkänslig skärm. Ipaden styrs genom att 

trycka fingertopparna mot skärmen. Den har ett virtuellt tangentbord. IPaden har flera 

avancerade funktioner och kan bland annat användas till att surfa, filma, ta kort, se på film, 

spela spel, läsa böcker och tidningar. Till iPad har det utvecklats nedladdningsbara 

applikationer (appar). iPadens produktnamn i kommersiellt sammanhang är iPad. Den 

lanserades i januari 2010 i på en presskonferens i San Francisco av hemelektronikföretaget 

Apple (NE 2013). I texten kommer termen iPad att användas även under andra namn, som 

t.ex. surfplatta, lärplatta, läsplatta men det avser samma sak. 

 

App – är förkortning på termen application (engelska). Det betyder programvara och laddas 

ner från internet (Appstore) till Ipad (NE 2013). 

 

Digitalteknik – är sifferteknik, det används bara 1:or och 0:or, där 1 är elektrisk spänning 0 är 

avsaknad av elektrisk spänning. Digitalteknik är grundläggande teknik bakom datorer och 

andra elektroniska apparater (NE 2013). 

 

Digital kompetens – är grundläggande IKT- färdighet. Det innebär att man har förmågan att 

samla in information, lagra, producera och kommunicera med och genom digitala medier. Det 

förutsätter också att dessa informationer används på ett kritiskt och analytiskt sätt. Begreppet 

infördes av EU kommissionen för att beskriva den kunskap som krävs inom IT för att kunna 

vara delaktig i ett informationssamhälle (Forsling 2011).  

 

Digitala klyftor – handlar om ”klyftor som kan uppstå när olika grupper eller individer i 

samhälle har olika möjligheter att just erhålla och utveckla en digital kompetens” Forsling 

2011s. 78). 

 

Sociala medier - är ett samlingsbegrepp på de kommunikationskanalerna som ”tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” (NE 

2013).  

 

Med begreppet ”småbarn” syftar jag i mitt arbete i första hand på barn mellan 2 och 5 år men 

kommer även att referera till olika forskningsresultat och studier som avser också äldre barn.   
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2. Bakgrund 

Det råder delade meningar bland föräldrar och vårdnadshavare om hur småbarns användning 

av den digitala tekniken påverkar deras lärande. Vissa föräldrar har en positiv inställning och 

anser att informations- och kommunikationsteknik ska vara en självklarhet i barnens vardag 

redan på förskolan, då det lägger grunden till barnens framtida digitala kompetens. Andra 

uttrycker sin oro över att barns mediekonsumtion som tv, datorer och iPad gör dem passiva 

och stillasittande. Idag är det i synnerhet användning av iPad/surfplatta i det pedagogiska 

arbetet (huruvida man ska använda den eller inte i förskolan) som ger upphov till olika 

diskussioner och avvikande resonemang bland småbarnsföräldrar. ”Barnen ska tugga smågrus 

och skrapa knäna”, skriver en ung förälder i artikeln ”Låt förskolan vara en frizon från 

tekniken”, publicerat i Ny teknik (2012). Det är dessa ord som slutligen inspirerade mig till 

mitt ämnesval.  

 

Jag ställer mig frågande till om det ena utesluter det andra. Ska vi enbart hålla oss till ”gamla” 

trygga erfarenheter i förskolan eller våga möta ”nya” utmanande möjligheter i den 

digitaliserade världen vi lever i? Förskolan har idag uppdraget att utveckla barns förmåga att 

kunna kommunicera på olika sätt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och 

snabba förändringar. Dilemma kan bland personalen uppstå när verksamhetens uppdrag 

kolliderar med föräldrar/vårdnadshavarens krav eller önskemål om att förskolans pedagogiska 

verksamhet ska fokusera på barns utveckling genom lek och andra traditionella aktiviteter. 

 

Min avsikt med denna studie är att få fördjupad kunskap och förståelse av vad som framgår i 

olika studie- och forskningsrapporter om IKT:s betydelse för småbarns utveckling och 

lärande. Jag vill också undersöka och få en uppfattning om föräldrars/vårdnadshavares 

förhållningssätt till iPad och dess betydelse för barns lärande i förskolan. Med IKT i detta 

sammanhang menar jag huvudsakligen medier som tv, dator och iPad som anses påverka 

småbarns lärande. Därför kommer jag även att presentera olika forskningsstudier om deras 

medieanvändning. 

 

2.1 IKT:s framväxt och dess betydelse i det pedagogiska arbetet 

 

Enligt regeringsbeslutet från 2008 ska Statens Skolverk främja utvecklingen och 

användningen av IKT även i förskolor. Skolverket har även uppdraget att kartlägga 

verksamhetens behov, implementera IKT i verksamheten som ett pedagogiskt verktyg samt 

att utveckla och följa upp pedagogernas IT- kompetens (Skolverket 2013). 

Förskolan är arenan där grunden läggs för ett livslångt lärande. Verksamheten uppdrag är att 

skapa förutsättningar till att barn genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande ska 

söka och erövra kunskap. Enligt läroplanen ska dessa kunskaper också utgöra den 

gemensamma referensramen som alla i samhället behöver (Lpfö 98 Rev. 2010). Läroplanen 

betonar också att det ingår i förskolans uppdrag att verksamheten ska lägga grunden till att 

barn ska utveckla förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta i 

”ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lpfö 98 

Rev. 2010 s.6). 

 

IT- användning i svenska skolor har införts i början av 1980 talet. Sedan dess har det skett 

stora förändringar både vad det gäller teknikutvecklingen och kravet på hur 

informationstekniken i skolor ska användas. Under denna period användes datorerna i 

undervisningen i första hand för att ge elever datakunskap med fokus på programmering och 

förståelse för datorernas roll i samhällsutvecklingen. Tio år senare, under 1990 talet skedde en 
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påtaglig förändring och datorerna har fått rollen som pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

År 1994 har Myndigheten för Skolutveckling och Skolverket gett skolorna i uppdrag att 

främja IT- utvecklingen i skolan och stödja lärarnas kompetensutveckling inom ämnet. Med 

tiden har också fokus från datorkunskap för programmering har förflyttats till krav på digital 

kompetens (Skolverket 2009). Digital kompetens anses av Europaparlamentet idag som en av 

de åtta nyckelkompetenserna. Det innebär att man har förmåga att hämta, producera, lagra 

information och kan kommunicera med och genom olika digitala medier (Europaparlamentet 

2007). IT som pedagogiskt verktyg och som en integrerad del i undervisningen för 

informationssökning, bearbetning, skapande och kommunikation började användas under de 

första åren av 2000 talet. IT har förutom den pedagogiska även fått andra 

användningsområden. Undersökningar som gjordes på uppdrag av Skolverket visar att IT 

används av lärarna också i administrativt syfte, exempelvis för dokumentation och för kontakt 

med föräldrar och vårdnadshavaren (Skolverket 2009).  

 

Kunskap i IKT är idag den femte baskompetensen (tala, läsa, skriva, räkna) och dess 

betydelse i undervisningen betonas även internationellt (Trageton 2005). IKT kräver 

kunskaper om hur tekniken fungerar, vilken funktion den fyller i samhället och vilka 

möjligheter denna teknik erbjuder oss i vardagslivet. Samtidigt krävs en ”kritisk och 

reflekterande attityd och ansvarsfull användning av interaktiva medier” (Europaparlamentet 

2007 s. 7).  

 

2.2 IKT och surfplatta i barns lärande process  

 

Alexandersson m.fl. (2001) har tittat närmare på hur den nya teknologin används i förskola 

och i skolundervisning och vad det får för betydelse för barns lärande. I studien understryks 

de förutsättningarna som IKT kan erbjuda (lustfyllt lärande, ökad engagemang för lärandet, 

samspel) men också riskerna (minskat språkligt kommunikation, ensidig användning av olika 

spelprogram) som kan uppstå om eller när barnen lämnas ensamma vid datorerna utan 

pedagogisk handledning. Pedagogernas erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt till hur 

IKT introduceras och används i det pedagogiska arbetet samt deras syn på lärandet med IKT 

som verktyg, är av stor betydelse, anser forskarna. De har också kommit fram till att 

datoranvändning inte bara är positiv för barns språkutveckling utan den kan minska den 

språkliga kommunikationen när de samarbetade kring en uppgift. Barnen tenderar att använda 

kortare satser och visar/pekar på saker i stället för att föra en diskussion. Denna företeelse 

avdramatiseras av Linderoth(2004). I sin studie har han kartlagt barns (från förskoleålder till 

årskurs 5) interaktionsmönster vid deras dataspelande och kommit fram till att barnen kan 

skapa nya, egna begrepp som får helt ny innebörd, men dessa begrepp förstås av alla spelare. 

T.ex. megafonen i spelet Mulle Meck som skrämmer getterna blir en getskrämma . Jag dog 

eller har ett liv kvar [min kursiv] betyder att man har, respektive inte har en möjlighet/försök 

kvar att klara uppgiften. Interaktivitet betyder att det öppnas nya möjligheter och nya sätt att 

skapa mening. Ska ett spel användas som pedagogiskt verktyg ska det sättas i ett pedagogiskt 

sammanhang, menar Linderoth (2004). 

 

Gällhagen och Wahlström (2011) i Lär och lek med surfplattan i förskolan vänder sig till alla 

pedagoger som vill använda iPad som pedagogiskt verktyg. Författarna betonar att surplattan 

inte är en ersättning utan ett komplement till övriga aktiviteter. De ger också exempel på 

några Appar och hur olika aktiviteter med plattan kan kopplas till förskolans läroplan och 

även användas vid planering, dokumentation och uppföljning av den pedagogiska 

verksamheten. Deras uppfattning är att arbetet med iPad är stimulerande och påverkar barns 

utveckling och lärande på ett positivt sätt. Att arbeta tematiskt med surfplattan gör lärandet 
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varierat, precis som läroplanen föreskriver, anser författarna. En aktiv och engagerad pedagog 

kan göra att surfplattan blir ett fantastiskt verktyg i ett modernt och lustfyllt lärande 

(Gällhagen & Wahlström 2011). 

 

 

3. Syfte och frågeställningar   
 

Syftet med min studie är att via vetenskapliga arbeten undersöka och få djupare kunskap om 

Informations- och kommunikationsteknikens påverkan på småbarns lärande samt att få en 

uppfattning om hur föräldrar/vårdnadshavare förhåller sig till iPad som pedagogiskt verktyg i 

förskolan.  

 

Mina frågeställningar är  

 Vilka forskningsresultat om den digitala teknikens påverkan på småbarn och deras 

lärande framställs i olika studier? 

 Hur ser föräldrar och vårdnadshavare på IKT:s påverkan på småbarns utveckling och 

lärande? 

 Hur förhåller sig föräldrar/vårdnadshavare till surfplatta som pedagogiskt verktyg i 

förskolan?  

 

 

4. Tidigare forskning  
 

Enligt regeringsbeslutet från 2008 ska Statens Skolverk främja utvecklingen och 

användningen av IKT även i förskolor. Skolverket har även uppdraget att kartlägga 

verksamhetens behov, implementera IKT i verksamheten som ett pedagogiskt verktyg samt 

att utveckla och följa upp pedagogernas IT-kompetens (Skolverket 2013).  

 

4.1 Delade meningar om mediernas påverkan på småbarn 

 

Barns rätt till tillgång till information både från nationella och internationella källor samt 

strävan efter att skydda barnet mot medievåld har fastställts redan i FN:s (Förenta nationerna) 

konvention från 1989. Feilitzen (2013) har tittat närmare på de undersökningar som framställs 

om medievåldets påverkan på barn och ifrågasätter om dessa är motsägelsefulla. Hennes 

uppfattning är att dessa studier inte täcker hela verkligheten, då undersökningarna utgår ifrån 

olika perspektiv och har olika frågeställningar. Hon anser att vissa studier skildrar hur man 

påverkas av medievåldet medan andra belyser hur man väljer och använder medievåldet 

utifrån olika motiv och intresse.  

 

Medieinnehållet har sällan en direkt påverkan på barns handlingar. Även om våldsskildringar 

kan leda till imiterande beteende så är dessa kortsiktiga. De forskningsstudier som har 

genomförts under de senaste decennierna visar att medievåldet kan ge ”felaktiga 

föreställningar om våldet i verkligheten”, menar Feilitzen (2013 s.96). I dessa studier kunde 

man påvisa också att bakom barns och ungas ökade aggression i 90-95 procent av fallen låg 

andra orsaker och bara 5-10 procent kunde kopplas till medievåld. Bland bakomliggande 

orsaker till ökad aggressivitet nämns oftast barns sociokulturella bakgrund, förtryckande 

omständigheter och ogynnsamma samhällsvillkor. Trots dessa undersökningar, anser Feilitzen 

(2013) att det finns anledning att arbeta fram olika riktlinjer för att ”skydda barn mot för 

många, för starka och onödiga våldsskildringar i medierna” (s. 97). 
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Rönnbergs (2006) forskningsresultat visar att barns auditiva och visuella färdigheter utvecklas 

snabbt och deras interpersonella metafunktion aktiveras under tv-tittande. Margareta 

Rönnberg (filmvetare vid Gävle högskola, har ägnat mer än 30 års forskning på barns tv-

tittande) tillbakavisar den amerikanska barnläkaren Dimitri Christakis uppfattning om 

småbarns tv-tittande. Christakis anser att barn under två år inte alls ska titta på tv då det har en 

negativ effekt på barnet. Det påverkar deras koncentration, fördröjer språkutvecklingen och 

barn tar efter även dåliga beteenden de ser på tv. Han ställer sig även kritiskt till olika 

pedagogiska program som visas på tv (Alstermark 2013). 

 

Barnläkaren Hugo Lagercrantz slår (2013) också larm vad gäller småbarns tv-tittande. Han 

förklarar sin ståndpunkt med att mer än tretimmars tv-tittande försämrar barns 

koncentrationsförmåga och kan orsaka sociala problem och hänvisar till en studie från USA, 

där det hävdas att barn även får sämre språkutveckling. Lagercrantz har också invändningar 

mot användandet av surfplatta i förskolan. Hans uppfattning är att iPad fragmenterar barns 

uppmärksamhet, förstör barns uppfattning om naturen och att den tar för mycket tid från barns 

spontana lek. Lagercrantz (2013) anser att barn under fyra år överhuvudtaget inte bör använda 

iPad.  

 

Forsling (2011) understryker i sin studie vikten av att barn tidigt ska skaffar sig kunskap i 

kommunikationsteknologi, d.v.s. ha en digital kompetens redan i förskolan. Enligt Forsling är 

inte längre frågan om barn ska använda IKT eller inte, utan hur och varför. "Digital 

kompetens ska vara en av de baskompetenser som barn ska besitta när de går ut grundskolan", 

anser hon (Forsling 2011 s.76). 

 

Enligt en studie från University of California påverkar datorer barns kognitiva förmåga 

positivt. Undersökningen visade att småbarn lärde sig lättare med hjälp av datorer än på det 

traditionella sättet. En tydlig förbättring kunde man också se i barns samarbetsförmåga när två 

barn delade på en dator. De hjälpte varandra och det skedde en naturlig turtagning. Forskarna 

förklarar fenomenet med att datorn ger barn snabb feedback på deras prestationer. I studien 

menar forskaren att de yngre barnens motivation, intresse och engagemang för lärandet ökar 

när de använder roliga digitala medier (Lieberman, D.A., Bates, C.H., So, J., 2009a).   

 

Alexandersson m.fl. (2001) förhåller sig kritisk till övertron på datorns möjlighet att påverka 

barns lärande. Han anser att man än så länge inte kan se ”någon entydig bild vad beträffar 

informationsteknikens förmodat positiva effekter” (s.14) då forskning kring IKT har gett 

motsägelsefulla resultat både i skolan och i förskolan. Den nya tekniken ger bredare och 

varierade möjlighet i det pedagogiska arbetet men det är ännu oklart om det ökar kvalitén på 

lärandet. Forskningen visar att pedagogernas inställning på vad lärande är har större betydelse 

för verksamheten än tillgång till tekniken (Alexandersson 2001). Även Säljö och Linderoth 

(2002) anser att IKT kan förändra villkoren i skolans lärmiljö men inte nödvändigtvis ger en 

revolutionerande förbättring i barns lärande. Det finns studier som visar att det är svårt att dra 

generella slutsatser, menar författarna Säljö & Linderoth (2002). Men trots detta utesluter inte 

Alexandersson m.fl. (2001) att multimediala verktyg kan ha positiva effekter på barns lärande 

och att de kan förbättra deras inlärning med förutsättning att pedagogerna använder den 

digitala tekniken genomtänkt och på ett välplanerat sätt  

 

Ljung-Djärf (2002) har i sin avhandling lyft fram barns datoranvändning i förskolan. Även 

hon belyser pedagogernas roll och inställning i barns lärande med datorn. Genom 

observationer och intervjuer med både barn och pedagoger i förskolan, kunde hon konstatera 

att datorn inte används som ett pedagogiskt verktyg i alla situationer. Pedagogerna ser datorn 
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som något riskfullt som inte får ta tid från verksamhetens andra viktiga aktiviteter (lek, 

gruppaktiviteter, utevistelse). De begränsar barns möjligheter att använda datorn genom att 

sätta upp regler, när, hur och hur länge de får sitta vid datorn. Barnen får dock använda datorn 

på den fria lektiden med motiveringen att de måste få prova och bekanta sig tidigt med den 

nya tekniken. Undersökningen visade också att barn satt ofta själva utan vuxenhandledning. 

Enligt Ljung-Djärf (2002) riktade pedagogerna mycket fokus på att reglera barns 

datoranvändning som att hålla reda på tiden, när och hur datorn ska användas samt 

turordningen i stället för att sitta med dem och handleda spelandet. Hon konstaterade också att 

pedagogerna visade ett svagt intresse för att använda datorn som ett läroverktyg i det 

pedagogiska arbetet.  

 

 

5. Teorianknytning  
 

Kapitlet kommer att behandla barns medievanor och dess påverkan i deras identitets- och 

kulturskapande samt teorier som framställs i litteraturen gällande IKT:s påverkan för barns 

utveckling och lärande i ett alltmer framväxande digitaliserat informationssamhälle. Jag 

kommer att referera till olika artiklar, internetkällor, vetenskapliga rapporter och 

forskningsresultat samt avhandlingar och annan litteratur som är direkt kopplad till mitt syfte 

och frågeställningar inom mitt ämnesval. 

 

5.1 Barns medievanor och identitetsskapande i ett medieupplyst samhälle 
 

År 1925 (kort efter att radion introducerades i Sverige) uppskattades barns medieanvändning 

till en halvtimme/dag. Tretio år senare, 1955 uppskattas lågstadiebarnens medianvändning till 

ca 1 timme/dag. Ytterligare ökning konstaterar man 1975 då barn ägnade sig 2 timmar/dag 

bara åt tv-tittandet. Under 1970 talet har tillkommit andra medier också som musik- och 

sagokassetter samt melodiradion, vilket gjorde att tillsammans med tv-tittandet har barns 

mediekonsumtion ökat till ungefär 3 timmar/dag (Rönnberg 2006). Enligt författarens studie 

uppskattas barns medieanvändning till endast 4 timmar/dag år 2000, och detta inkluderar alla 

nya medier som tillkom på 1980 video och datorn på 1990- talet. Undersökningen fastställer 

också att tv-tittandet är fortfarande en dominerande fritidssysselsättning bland alla 

åldersgrupper. Trots olika rapporter som hävdar att massmedierna under de senaste 

decennierna tagit över barns liv, har barns genomsnittliga användning av massmedia legat på 

3 timmar/dag för åldrarna upp till 14 år sedan 1970 (Rönnberg 2006). Dagens förskole- och 

lågstadiebarn lägger inte ner mer tid på att använda medier än vad deras föräldrar gjorde i den 

åldern, tillägger författaren. En undersökning om små barns användning och upplevelser av 

medier som Medierådet har kommit ut med 2010 visar att barns mediekonsumtion idag går 

allt lägre ner i åldrarna. Studien tittar närmare på barns (2-9 år) användning av medier som tv, 

datorspel, internet och mobiltelefon. Undersökningen fastställer att 43 procent av de 2000 

tillfrågade tvååringar har i någon form redan använt datorn, 9 procent av barn mellan 2-5 år 

spelar dataspel mer än en timme om dagen och 15 procent av samma åldersgrupp använder 

internet regelbundet. Barns användning av mobiltelefon enligt denna undersökning är låg. 

Studien visar också att det är teven som barn börjar använda tidigast och är också populäraste 

medieanvändning. Det är 73 procent av de tillfrågade barnen som tittar på teve varje dag. 

Trots att de yngre barnen inte har stor erfarenhet av medieteknik, har 13 procent av 2-5 

åringar egna teveapparater. Undersökningen visar också att barns ålder, kön eller andra 

bakgrundsvariabler inte har avgörande betydelse för deras tevetittande (Medierådet 2010).  
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Enligt rapporten Svenskar och Internet 2012 (Findahl 2012) har småbarns mediekonsumtion 

förändrats. Internet har idag nått även förskolebarnen. Det är 40 procent av tvååringar och 

hälften av treåringar använder sig någon gång av internet medan 19 procent av fyraåringarna 

använder den dagligen. Den tydligaste förändringen är att medieutbudet har utökats med 

surfplattor (iPad) och smartphone och även dessa medier används långt ner i åldrarna. 

 

Vi lever idag i en medievärld. Radio, tv, mobiltelefon är en självklarhet både för barn och 

vuxna. Sociala medier och den digitala tekniken är en del av vardagen. Det blir därför också 

en väsentlig del i barns socialisationsprocess, anser Gripsrud (1999). Han menar att redan 

under barnens primära socialisation, d.v.s. inom familjen, får föräldrarna någon form av 

konkurrens av medier, då barns uppmärksamhet riktas mer och mer till olika medier som både 

erbjuder och förmedlar information, lustfyllda upplevelser men tyvärr även skräck. 

Skolverkets (2010) undersökning om barndomens förändrade villkor har också visat att 

median har en stark och betydelsefull påverkan på barns socialisation, utveckling och 

identitetsskapande. 

 

”Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera 

vilka vi är”, menar Gripsrud (1999 s.17). Därför är mediekonsumtion en väsentlig del i barns 

identitetsskapande. Barn blir ganska tidigt medvetna om vad de står för, vilka de är och vad 

de vill bli och får egen uppfattning om saker och ting. Förutom den sociala och personliga 

identiteten tar Gripsrud även upp den nationella identiteten som utvecklas och stärks av 

mediepåverkan. Medierna gör (barnet) individen medveten om skillnader och likheter, t.ex. 

könsroller, klass- och etniskt tillhörighet (Gripsrud 1999).  

 

5.2 Föräldrarnas syn på barns medieanvändning  

 

Vilka eventuella faror barns medieanvändning (internet och spel) kan föra med sig debatteras 

ofta inte bara i Sverige utan även i andra länder. Enligt tidigare forskning har hushåll med 

barn oftare än andra familjer tillgång till den digitala tekniken. Forskarna har därför fokuserat 

mer på barns medieanvändning än på hur föräldrar ser och relaterar till den nya tekniken i en 

familjekontext. Men på grund av att barns och ungas medieanvändning uppmärksammas och 

problematiseras allt oftare kommer också nya studier om föräldrarnas roll i barns mediebruk. 

 

Medierådets undersökning från 2008 visar att det har blivit svårare för föräldrar att kontrollera 

barnets medieanvändning och att skydda dem från oönskade effekter. Ofta hanterar barn och 

unga bättre den digitala tekniken än sina föräldrar, vilket gör att föräldrar har begränsad insyn 

och har svårt att ”hänga med” (eget citat) vad barn och unga gör och hur de använder olika 

medier.  

 

En europeisk studie som genomfördes i fyra europeiska länder har man studerat föräldrarnas 

förhållningssätt till sina barns medieanvändning och vilka regler de har. Resultatet visar att i 

de flesta länderna tyckte föräldrarna att datorn är viktig för barnens framtid (även om den 

oftast används för spel) och att de kontrollerar sina barns medieanvändning på ett eller annat 

sätt. Vissa föräldrar (48 %) reglerar tiden för spelandet och bestämmer vilka spel de får spela, 

andra, t.ex. i Storbritannien förbjuder sina barn att spela med okända människor online, de 

fick dock spela obegränsad tid. 

Resultatet visade också att ju mer ett medium användes desto mer kontrollerades mediet. 

Kontrollen för tv-tittandet minskade med åldern dock inte för övriga medier (Ungar & Medier 

2008). 
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Vid en jämförelse mellan föräldrar som själva spelade och de som inte gjorde det kunde man 

se en tydlig skillnad i hur de förhöll sig till sina barns medieanvändning och kontrollen av 

den. Gemensamt för dessa föräldrar var att de såg flera fördelar än risker med spelandet, de 

flesta var oroliga över spelens innehåll men inte lika oroliga över att barnet spelar för mycket. 

Föräldrarna använde olika kontrollstrategier, restriktiv reglering (begränsning av tid och 

innehåll), aktiv reglering (vägledning om media, ge råd och kunskap) och samspelande (spela 

tillsammans). Den mest använda strategin var den restriktiva medan den samspelande 

förekom sällan. Det visade sig också att de spelande föräldrar oftast använde alla tre 

kontrollstrategier särskilt mot de yngre barnen i jämförelse med de föräldrar som inte spelade. 

Studiens generella slutsats är att de föräldrar som är aktivt internetanvändare utövar mer 

kontroll över sina barn än andra föräldrar men de flesta föräldrar reglerar sina barns 

mediebruk. Enligt resultatet reglerar svenska föräldrar sina barns medieanvändning mest 

genom restriktiv kontroll, d.v.s. begränsning av tid och mediets form och innehåll (Ungar & 

Medier 2008).  

 

I en litteraturstudie (Red. K.C. Ringsberg 2013) kunde man påvisa ett tydligt samband mellan 

högkonsumerande medieanvändande föräldrar och deras barns medieanvändning samt 

familjens sociokulturella och ekonomiska bakgrund. I denna studie framgår att de föräldrar 

som använder medier i hög utsträckning, också vill och kan skydda sina barn från skadligt 

medieinnehåll.  

 

Enligt Medierådets undersökning från 2010 har föräldrarna olika uppfattningar om hur 

mycket och hur länge barn (2-9 år) ska använda olika medier. De flesta delar uppfattningen att 

tv-tittandet har positiv effekt på barnen, detta oavsett barnets kön. Föräldrarna tycker att 

barnen kan lära sig bra saker, det är roligt och avkopplande samt stimulerar barns fantasi. Men 

de är också ganska överens om tevens negativa effekter, där de framförallt pekar på att barn 

kan lära sig dåliga saker också, att tv-tittandet kan vara beroendeframkallande och att teven är 

det mest passiviserande mediet jämfört med internet, som anses ha en mer informativ 

karaktär. Trots att barns tv-tittande har varit ett omdebatterat ämne under många år, både 

bland allmänheten och också forskarna, har bara 7 procent av de tillfrågade föräldrarna tyckt 

att tv gör barn aggressiva. Enligt denna studie har föräldrar ganska stort förtroende för 

samhällets skydd av barn vad det gäller medier, dock anser de sig själva bära huvudansvaret 

för barns medieanvändning. I studien framgår också att föräldrarna sitter mer tid med de 

yngre barnen (2-5 år) och pratar mer om medieinnehållet än vad man gör med de äldre barnen 

mellan 5-9 år. Det framgår också att 6 procent av föräldrar till barn mellan 2-5 år känner en 

viss press av omgivningen för att deras barn ska använda internet (Medierådet 2010). 

 

5.3 Digitalkompetens i förskolan 

 

I en av Skolverkets rapport som avser IT- användning och IT- kompetens i förskolan från 

2009, framgår att trots att nästan alla förskolor har tillgång till datorer på arbetsplatserna är 

det bara 40 procent av förskolepersonal som använder datorn i sitt arbete med barngruppen 

och det är nära 30 procent som inte använder den alls (Skolverket 2009). Olika förutsättningar 

för kompetensutvecklingen kan enligt Forsling (2011) leda till att digitala klyftor uppstår. 

Digitala klyftor uppstår " när olika grupper eller individer i ett samhälle har olika möjligheter 

att just erhålla och utveckla en digital kompetens" (s. 78).  

 

Ett digitaliserat mediesamhälle kräver att förskolepersonalen förfogar över en adekvat digital 

kompetens. Forsling (2011) påpekar i sin studie att särskilt förskolorna brister i digital 

utrustning och digital kompetens. Hon uppmärksammar att förskollärarnas rädsla att använda 
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de befintliga digitala verktygen är påtaglig. I en annan studie lyfter Forsling (2013) fram fyra 

viktiga aspekter: inlärnings-, arbetslivs-, demokrati- och lekaspekten vad gäller IKT i 

förskolan. Med inlärningsaspekten menar hon att man med hjälp av digitalteknik kan man 

erbjuda barn en interaktiv lärandemiljö och större variationer i deras lärandeprocess, inte 

minst när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Med arbetslivsaspekten syftar hon på 

förskolans uppdrag att förbereda barnen till det framtida yrkeslivet, där den nya tekniken har 

en central plats. Ur den demokratiska aspekten belyser författaren alla barns rätt till en 

likvärdig utbildning. Lekaspekten är en viktig aspekt i förskolans verksamhet, men Forsling 

sätter nu leken i en annan kontext och talar om medieleken. Hon anser att barn i interaktion 

med olika digitala verktyg skaffar sig nya kunskaper, utvecklar sin digitala kompetens och 

därmed utvecklas barns medielek. Denna lek handlar om att leka och lära samtidigt 

tillsammans med en vuxen, att hämta information, producera, lagra, nyskapa och 

kommunicera med hjälp av digitalt verktyg. ”Barnen utvecklar sin litteracitet och sin 

medielitteracitet […]en multilitteracitet, eftersom de meningsskapande processer som barnen 

befinner sig i under arbetet med de digitala verktygen, inte bara inbegriper lingvistiska utan 

också visuella, auditiva och spatiala processer”, anser Forsling (2013 s. 3). 

 

5.4 Surfplattan som pedagogiskt verktyg 

 

”Ska man använda läsplattor i förskolan?”, är rubriken till en artikel i Lärarstudenten (2013 

s.25) som ger upphov till en diskussion mellan Andreas Skog, IT-pedagog på Mediecenter, 

Region Västerbotten och Örjan Liebendörfer, tidigare lärare. Enlig Skog är lärplattan är den 

första apparat som är anpassad för mobilt lärande. I en genomtänkt verksamhet med tydligt 

syfte ska en iPad vara lika självklar i förskolan som lego, hink, spade och fingerfärg, menar 

han. Liebendörfer ser frågan mindre relevant. Hans uppfattning är att i första hand ska 

fokuseras på vad som bäst främjar barns utveckling och lärande. Den fria leken, skapande 

med äkta material men framförallt närkontakt och samspel med andra barn och vuxna, är det 

viktigaste för barns utveckling i den tidiga åldern. Han hänvisar till forskningar som hävdar 

att barn före treårs ålder inte bör ha någon skärmtid alls (Emthén 2013).  

 

Den nya tekniken kommer aldrig att konkurrera ut andra viktiga aktiviteter i förskolans 

verksamhet. Den kommer att vara ett komplement. ”Barnen ska fortfarande tugga smågrus 

och springa i en skogsglänta och skrapa upp knäna”, säger Östlin (2013). Hon försvarar 

surfplattorna i verksamheten med motiveringen att surfplattorna kan öppna nya möjligheter i 

barns lärande. Man kan redan idag se plattans positiva effekter i barns språkutveckling och 

Hon anser vidare att implementeringen av surfplattor i förskola ska ses utifrån ett 

demokratiskt perspektiv också. Många barn har lärplattor hemma men inte alla. Det nya 

digitala verktyget ses därför som en fråga om rättvisa och jämlikhet. Man strävar efter att 

utjämna den digitala klyftan, menar Östlin (2013). 

 

Att pedagogerna har en avgörande roll i hur iPads används i förskolan framhålls också av 

Aglassinger m.fl. (2012)”Den viktigaste framgångsfaktor är en medveten och närvarande 

pedagog…” (s.3), har pedagogerna i projektet Från Plutt till Apple-skrutt kommit fram till.  

Detta projekt genomfördes av fyra pedagoger på två förskolor i Nacka under våren 2011. 

Syftet var att undersöka hur barns lärande kan stödjas med hjälp av den nya tekniken, mer 

exakt med surfplatta/iPad. Pedagogerna tittade närmare på vilket typ av lärande som skedde i 

barngruppen och barns och pedagogernas samspel i lärandeprocessen.  

 

Aglassinger m.fl. (2012) berör olika områden i förskolans verksamhet där resultatet från deras 

projekt visade att iPaden stimulerar och utvecklar barns lärande. Resultatet visade att när barn 
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i behov av särskilt stöd använde iPad var de mer delaktiga i aktiviteten, samspelade, hjälpte 

varandra och kommunicerade mer verbalt. Beträffande barns språkutveckling kunde 

pedagogerna se att barn visade mer lust att lära sig och deras inflytande över sitt lärande 

ökade också. Det stora utbudet av bilder som iPad kan erbjuda möjliggjorde att barn fick 

själva bestämma vilka bilder, foto eller bokstav de ville jobba med. Det påverkade positivt 

barns skapande också, menar pedagogerna. De uppmärksammade att småbarns motivation till 

skapande intensifierades. De inspirerade varandra till att rita på skärmen. Barnen kunde lätt 

rita med fingret på skärmen, vilket ökade deras självförtroende och de motiverades också till 

att börja rita med penna på papper.    

 

 

6. Metod  

Syftet med min studie är att undersöka och få djupare kunskap om Informations- och 

kommunikation teknikens påverkan på småbarns lärande i förskolan samt att få en uppfattning 

om hur föräldrar/vårdnadshavare förhåller sig till en implementering av Ipad som pedagogiskt 

verktyg i förskolan.  

 

För att nå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar har jag valt att studera olika 

forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar samt avhandlingar och litteratur som är direkt 

kopplade till mitt syfte inom mitt ämnesval. Jag valde även att använda mig av hermeneutisk 

metodansats och göra en kvalitativ undersökning där det empiriska materialet samlades in 

genom kvalitativa intervjuer. Den hermeneutiska metodansatsen innebär att man genom det 

insamlade materialet studerar, tolkar och förstår handlingar och företeelser. ”Forskarna ställer 

helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på bästa sätt nå fram 

till en så fullständig förståelse som möjligt” (Patel & Davidson 2003 s. 30). En kvalitativ 

intervju syftar till att upptäcka och identifiera egenskaper och få uppfattningar om något 

fenomen, anser författarna. Enligt Stukát (2005) ställer denna typ av intervju stora krav på 

intervjuaren. Den kräver vida förkunskaper inom forskningsmetodik, menar författaren. Enligt 

Patel och Davidson (2003) är det viktigt att vid intervjufrågornas utformning beakta frågornas 

grad av standardisering och strukturering. Standardisering handlar om intervjuarens ansvar 

om hur frågorna formuleras och innebörds ordning medan strukturering innebär 

intervjupersonernas tolkningsfrihet av intervjufrågorna och svarsutrymmens storlek. 

 

Patel och Davidson (2003) betonar två viktiga aspekter i en forskningsprocess, validitet och 

reliabilitet. Dessa begrepp står för studiens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). 

Studiens validitet kan påverkas av olika faktorer beroende på om forskaren har klarat av att 

studera det som skulle studeras och inget annat samt att forskaren har lyckats samla in 

material som kan vara en bra grund för en trovärdig tolkning. Validitet i en kvalitativ studie 

handlar inte bara om insamlingen av materialet utan omfattar forskningsprocessens alla delar. 

Reliabilitet handlar om forskningsstudiens tillförlitlighet. Förutsättningen till en 

förhållandevis god reliabilitet är strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer. 

Detta kräver tränade observatör och intervjuare, menar författarna. Generaliserbarhet handlar 

om studiens resultat, d.v.s. gäller även för andra grupper än de som har deltagit i 

undersökningen (Patel & Davidson 2003).  

 

För att få bättre förståelse och en fördjupad kunskap om mitt ämnesval har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Meningen med mina frågor med låg grad av 

standardisering var att ge intervjupersonerna möjlighet att fritt tolka frågan och att de få svara 

med egna ord utifrån sina erfarenheter samt att ge respondenterna maximalt svarsutrymme. 
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Jag valde också att ställa frågorna i en bestämd ordning, vilket betyder att intervjufrågorna har 

en hög grad av strukturering (Patel & Davidson 2003).  

 

6.1 Urval  
 

Jag valde att intervjua 30 föräldrar på en förskola som har barn mellan 2-5 år. Föräldrarna 

informerades på ett föräldramöte där de fick en detaljerad information om undersökningens 

tema, syfte, metod och genomförande. Vid detta tillfälle fick föräldrar och vårdnadshavaren 

förfrågan huruvida de vill medverka eller inte i undersökningen, dock utan krav på ett 

ställningstagande. 

 

Mitt mål med detta urval var att få kunskap om dessa föräldrars förhållningssätt till IKT i 

förskolan och implementeringen av surfplattan som pedagogiskt verktyg i småbarns 

lärandeprocess. Andra bakgrundsdata som ålder eller social bakgrund kommer eventuellt att 

uppmärksammas under rubriken resultat och analys om det är intressant och är av betydelse 

för min studie. Jag strävade dock efter att helst båda föräldrarna ska få framföra sina 

synpunkter beträffande ämnet.  

 

 

6.2 Genomförande 

 

Min undersökning genomfördes på en förskoleavdelning i södra Sverige med ca tiotusen 

invånare. Efter att ha bestämt mig för ämnet till mitt självständiga arbete, har jag informerat 

förskolechefen om att jag planerar genomföra en kvalitativ undersökning till min studie på 

respektive förskola. Jag meddelade honom om mitt syfte med min undersökning och metoden, 

d.v.s. att jag ska intervjua samtliga föräldrar på en av förskolans avdelning för att samla in det 

empiriska materialet.  

 

Vid utformningen av intervjufrågorna har jag utgått från mina frågeställningar. Min avsikt var 

att svaren på dessa frågor skulle täcka tre övergripande områden, föräldrarnas medievanor, 

hur föräldrarna ser på sina barns medieanvändning samt hur de förhåller sig till IKT och iPad 

i det pedagogiska arbetet i förskolan. 

 

Missivet till samtliga föräldrar lämnades av mig personligen. Plats, tid och datum skedde 

enligt överenskommelse, dock bestämdes i första hand av föräldrar. Intervjuerna genomfördes 

huvudsakligen i förskolans samtalsrum, med ett undantag, då föräldrarna valde att bli 

intervjuade hemma.  

 

Samtliga intervjuer spelades in förutom ett undantag där anteckningar utfördes under 

intervjun. Den insamlade materialet transkriberades efter varje intervju för att kunna återge 

intervjupersonernas utsagor på ett korrekt sätt. Textmaterialet lästes genom upprepade gånger 

innan den sammanställdes. Efter denna process började analysarbetet, d.v.s. materialet 

strukturerades upp för att täcka de tre områden som jag ovan nämnde.  

 

6.3 Metodkritik  

 

”Man kan hävda att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod…”, 

anser Patel och Davidson (2003 s.118). Det kan vara en fördel att man har en stor frihet att 

välja en metod som passar ens undersökning men kan också innebära svårigheter. Att välja en 

kvalitativ intervju undersökning kräver noggranna förberedelser och upprepade kontakter med 
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intervjupersonerna för information och att fastställas hur, när och var intervjuerna ska 

genomföras. Frågornas utformning och strukturering fordrar en genomtänkt planering. Detta 

för att dessa ska vara ett bra underlag för just det området forskaren vill studera och inget 

annat. Det är grundförutsättning till studiens giltighet (validitet) och tillförlitlighet 

(reliabilitet). Fördelen med ljudinspelningar är att alla svar kan registreras. Nackdelen är att 

det kan påverka respondenterna och är tids- och arbetskrävande att transkribera svaren. Men 

samtidigt ger en omfattande underlag för forskaren att förstå, tolka och analysera. 

 

Min uppfattning är att urvalet av målgruppen inte har påverkat studiens resultat. Föräldrar och 

vårdnadshavare har tydligt visat sitt ställningstagande i frågan om huruvida iPad ska 

implementeras eller inte i förskolan som pedagogiskt verktyg. De föräldrar som hade en 

positiv inställning till IKT i förskolan har gett tydligt uttryck för sin glädje över att barn redan 

i förskolan ges möjlighet att lära sig att använda den nya tekniken på rätt sätt och hänvisade 

till olika fördelar med iPad i barns lärande process. Andra föräldrar uttryckte sin oro över för 

tidigt introducering av den digitala tekniken i förskolans verksamhet med hänvisning till 

otillräckliga vetenskapliga studier om den digitala teknikens påverkan på småbarn.  

 

6.4 Forskningsetik  
 

Forskning är viktigt och nödvändigt både för individens och för samhällets utveckling. Det är 

viktigt att bedriva forskning som riktas mot väsentliga frågor men är lika viktigt att skydda 

individens integritet under alla forskningsprocesser. För att skydda individens integritet har 

Vetenskapsrådet arbetat fram olika forskningsprinciper (fyra huvudkrav), regler och 

rekommendationer. De huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011) .  

 

I min undersökning har jag beaktat dessa etiska aspekter genom att presentera syftet med min 

undersökning och genom egen presentation (informationskravet). Alla föräldrar och 

vårdnadshavaren informerades om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst samt att de hade rätten att själva bestämma över villkoren för sin 

medverkan (samtyckeskravet). Samtliga föräldrar fick också information om att deras namn 

och bidrag till min undersökning kommer att vara konfidentiell, d.v.s. det är bara jag som har 

tillgång till uppgifterna och bär också ansvaret för att de ska behandlas enligt Medierådets 

Forskningsetiska principer (konfidencialitets krav). Intervjupersonerna har också informerats 

om att all insamlad information enbart skall användas i forskningssyfte och att all material 

(anteckningar, inspelningar) efter studiens avslut kommer att förstöras (nyttjandekravet). 

 

 

7. Resultat  
 

Nedan redovisas några forskningsresultat som framställs i litteraturen gällande den digitala 

teknikens påverkan på småbarns lärande samt en sammanfattning av svaren som har 

framkommit under intervjuer med föräldrar och vårdnadshavare. Förutom ett undantag har 

båda föräldrarna i familjen har deltagit i undersökningen. Allt inom citationstecken i stycket 

nedan är direkt citat från respondenterna. Sammanfattningen av svaren redovisas under 

rubrikerna, föräldrarnas medievanor och deras syn på medians betydelse, föräldrarnas syn på 

barns medieanvändning och föräldrarnas inställning till IKT och surfplatta i förskolan. Målet 

är att dessa sammanfattningar ska täcka alla svaren på frågor som förekom under intervjuerna 

men framförallt att bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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7.1 Forskningsstudier om den digitala teknikens påverkan på småbarns lärande  

 

Även om den digitala teknikens påverkan på småbarns utveckling och lärande är ett relativt 

outforskat område, har några studier genomförts för att se hur nya medier, tekniken och de 

förändrade rutinerna i barns vardag samt skola/förskola påverkar deras lärande. Studier visar 

att det är svårt att dra generella slutsatser. Det anses finnas två läger, teknikförespråkare och 

skeptiker. Teknikförespråkarna målar ofta upp en alltför positiv bild om hur 

teknikanvändningen i skolan kan förändra undervisningen och lärandet. Denna bild är ofta 

mer vardaglig och mindre förändrande, menar Murray och Olcese (2011). Skeptikernas 

motargument är att de ekonomiska resurser som förbrukas på modern digital teknik skulle 

kunna användas till analoga motsvarigheter för att barn ska göra saker i lärande miljöer som 

annars inte skulle var möjligt (Murray & Olcese 2011).  

 

Det finns forskningsresultat som visar att barn snabbt lär sig att hantera den nya tekniken. 

Redan 3- till 4 åringar navigerar lätt på skärmar och har förmågan att göra kopplingar mellan 

de oändliga bilder, ljud och ord de kommer i kontakt med via tekniken (Wolfe, S., Flewitt, R., 

2010). När man testade olika medieprodukters effekter i samband med barns (3-6 år) lärande 

kunde forskarna påvisa exempel på bland annat förbättringar på barns kunskaper och ökad 

förmåga i problemlösning, att tänka och planera, läsning, språk och matematik samt 

kreativitet och samarbete. Men studien betonar också att de mest populära och kommersiellt 

tillgängliga digitala medieprodukter för småbarn har ännu inte testats och därför kan inte 

heller en entydig slutsats om dessa produkters för- och nackdelar fastställas (Lieberman, D.A., 

Bates, C.H., So, J., 2009a). En brittisk forskare, Marco Catani från institutionen för psykiatri 

på King's College från England, varnar för att barn som växer upp med iPad och datorer kan 

få sämre ordförråd. Detta på grund av att vår hjärna är programmerade till språkinlärning 

genom konversation. Ord barnen ser via skärmar är visuella och inte verbala (Högström 

2013).  

 

Enligt Linderoth (2002) kan IKT förändra villkoren i skolans lärmiljö men inte nödvändigtvis 

ge en revolutionerande förbättring i barns lärande. Trots detta utesluter inte forskarna att 

multimediala verktyg kan ha positiva effekter på barns lärande och kan förbättra deras 

inlärning med förutsättning att pedagogerna använder den digitala tekniken genomtänkt och 

på ett välplanerat sätt (Alexandersson m.fl. 2001). 

 

7.2 Föräldrarnas medievanor och deras syn på medians betydelse 

 

Föräldrarnas medievanor skiljer sig något beroende på vilka medier de använder oftast och i 

vilket syfte. Övervägande antalet föräldrar i min studie använder dator/internet för att söka 

och hämta information men också för att hålla sociala kontakter på Facebook och Skype. 

Föräldrarna betonade särskilt den digitala medians betydelse för underhållning, som tv-

tittande, att lyssna på musik och spela. Samtliga föräldrar uppger att de använder 

datorn/internet och tv dagligen även på fritiden, oftast på kvällen när barnen har lagt sig. 

 

Enligt föräldrarnas rangordning av medier kom tv:n på första plats, tätt följd av 

datorn/internet och iPhone. De föräldrar som äger en iPhone använder de för underhållning 

(spel och musik), att söka och hämta information, att hålla sig uppdaterade om stora och 

viktiga händelser men också för att uträtta bankärenden. Radion kommer på fjärde plats. Det 

är två föräldrar som medvetet väljer att lyssnar på radio (P1). Övriga föräldrar lyssnar på radio 

ibland när de kör bil. Inga av föräldrar uppger att de prenumererar eller läser dagstidning, 

dock på datorn eller iPhone.  
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Samtliga föräldrar som deltagit i undersökningen är medvetna och är eniga om att internet och 

medier som tv, datorn, iPhone och iPad har fått stort genomslag i både vuxnas och barns liv 

och att det inte går att vara utan. ”Man kan känna sig utanför om man inte lever ett 

internetliv”, anser en förälder. Medians betydelse kommer bara att öka och bli en självklarhet 

även i barns vardag. Det finns mer och mer teknik i allt. Vill man hänga med måste man vara 

ständigt uppdaterad, tycker många föräldrar. Tekniken är nödvändig. Man är idag beroende av 

den för att kunna leva ett normalt liv, anser majoriteten av föräldrar.  

 

Ett mindre antal föräldrar tyckte att tekniken har tagit över för mycket i ens privatliv och 

förhåller sig skeptiska till den nya tekniken. De medger dock att det finns områden där 

tekniken tillför bra saker. Den uppfyller och underlättar vissa samhällsfunktioner och är även 

viktig för att kunna hålla sig uppdaterad av stora och viktiga händelser i samhället och i 

världen. En av föräldrarna säger att man tvingas in i en teknikvärld. Dagens generation (20-40 

år) har kanske fortfarande möjligheten att välja bort tekniken men denna möjlighet har inte 

nästa, och definitivt inte nästnästa generation.    

 

De flesta föräldrar anser att medierna kan skapa nya förutsättningar till snabbt lärande Man 

använder olika medier för att ta hämta information och lära sig. Men många av föräldrarna 

delar också uppfattningen om att median har negativa effekter också. Idag behövs det mindre 

och mindre bestående kunskap. Man tränar minnet allt mindre och glömmer snabbt det man 

har lärt sig. Förr lärde man sig saker för att kunna använda sig av dessa kunskaper i sin 

vardag. I framtiden kommer man att lära sig var och hur man snabbast hittar nya 

informationer. Det för bort fokus från innehållet. Förr pratade man om ”kvalité i kunskap, 

idag är det mer kvantitet det handlar om”, anser en förälder. Andra risker som föräldrarna ser 

med olika medier är, att individen kan idag lätt bli utsatt för hot och våld via sociala medier. 

Det finns också mycket lättillgänglig information att hämta på nätet som kan användas i fel 

syfte och som kan vara skadligt för både individen och samhället, tycker många föräldrar.  

 

7.3 Föräldrarnas syn på barns medieanvändning   

 

Alla föräldrar är överens om att barns medieanvändning kryper allt längre ner i åldrarna, 

vilket är på gott och ont, anser de. Ganska många tycker att småbarn sitter alldeles för mycket 

framför olika skärmar. Det är inte bra att använda olika medier som barnvakt, tyckte en 

förälder. Övervägande majoritet uttrycker sin oro över att det är svårt för föräldrarna att hinna 

vara med och filtrera bort sådant som är olämpligt. Föräldrarna anser att detta är oroväckande 

och ställer sig frågande hur småbarns medieanvändning kommer att påverka deras utveckling 

i framtiden när barn redan nu är så fixerade för datorer och olika spel. Dataspel har blivit 

barns favorit sysselsättning, tycker många föräldrar.  

 

Av de tillfrågade föräldrarna var det bara ett föräldrapar som var helt emot småbarns 

medieanvändning, i övrigt tyckte alla att det är bra att barn lär sig tidigt att använda sig av den 

nya tekniken. De ser inte det som direkt skadligt heller, dock ska man som förälder se till att 

det inte blir för mycket. En tydlig positiv inställning till småbarns medieanvändning hade 

mindre än hälften av de tillfrågade. Dessa föräldrar tyckte att det är bra om barn tidigt kan lära 

sig att hantera tekniken. ”En hel värld ligger för deras fötter om de bara får hjälp att lära sig 

att använda den digitala tekniken rätt. Det är bra att introducera tekniken tidigt, det är en del 

av deras liv”, tycker en förälder. Barn kan lära sig mycket av datorn och iPhone, tyckte vissa 

föräldrar. 
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Förutom ett undantag låter alla föräldrar sina barn att titta på tv dagligen, minst en till två 

timmar om dagen. De tittar på olika barnprogram. Barnen får också använda datorn bl.a. för 

att titta på filmklipp på youtube som föräldrarna tar fram. Inga barn uppges ha använt internet. 

Ett barn har iPad. Den används mest för att spela olika spel, dock inga medvetet utvald 

pedagogiska appar, bara vanliga spelappar, säger en förälder. Många barn använder 

föräldrarnas iPhone för att spela. De flesta föräldrar sitter med sina barn när de tittar på tv 

men det händer att barn sitter själva medan föräldrarna lagar mat. Två av de tillfrågade 

deltagarna betonade särskilt att ”läsa böcker för barn är viktigast än att låta dem sitta med 

olika medier hemma”. En förälder berättade att man använder appen Godnattssagor varje 

kväll.  

 

Två familjer av de tillfrågade inte hade några regler alls hemma kring barns 

medieanvändning. Föräldrarna sätter stopp för spelandet först när det blir bråk eller när det 

blir för mycket. I det ena fallet tyckte föräldrarna att det inte behövs några regler för det 

brukar lösa sig automatiskt. Majoriteten av respondenterna uppger att de styr barns 

mediekonsumtion. De sätter stop när det blir för mycket. Barn får bara titta på tv eller 

använda datorn under föräldrarnas uppsikt, användningstiden begränsas, regler kring vad 

barnet får se och hur länge bestäms också av föräldrar. I vissa familjer är krigsspel helt 

förbjudet. 

 

Samtliga föräldrar utan undantag anser att det är föräldrarna som bär huvudansvaret för barns 

mediekonsumtion. Man som förälder måste övervaka barnen och filtrera bort sådant som är 

skadligt för barnet och lyfta fram det som är utbildande, tyckte många föräldrar. Alla föräldrar 

anser sig ha avgörande rollen i att sätta gränser hur barnet använder medier och beskydda 

dem. 

 

Att digitala medier har stor betydelse för barns lärande är alla föräldrar eniga om, då barn idag 

växer upp i en digitaliserad värld. Men de ser inte tekniken som något revolutionerande för 

småbarns lärande. iPad och den digitala tekniken kan ha positiv påverkan på barns lärande, 

dock behöver de inte använda den så tidigt som de gör idag. Forskning saknas om hur iPad 

kommer att påverka deras utveckling både kunskapsmässigt och socialt, anser många 

föräldrar. En annan synpunkt är att den nya tekniken kan ge en bra grund för hur datateknik 

fungerar. Något som barnen alltid kommer att ha runt omkring sig i framtiden, var de än 

kommer. ”Dock får man inte missa sinnena, känslor och upplevelser, vilket annars är väldigt 

lätt. En dator visar färger, man kan lyssna på ljud, men man kan inte lära sig att känna hur 

t.ex. mjukt/hårt/strävt känns, eller hur något luktar eller upplevs. Helheten är viktig för alla 

sinnena, tillsammans”, tyckte en förälder. En annan förälder uttryckte sin oro över att barn 

kan sitta för länge med surfplattan, vilket ökar risken för passivitet och stimulerar inte 

fantasin. Nästan alla respondenter anser att surfplattan kan påverka småbarns lärande positivt 

men alla var eniga också om att man idag vet alldeles för lite om mediernas eventuella 

skadliga effekter. Därför ska den användas med en viss försiktighet. Några få tyckte ett det 

kan vara ett fantastiskt hjälpmedel om man använder den rätt. Surfplattan kan underlätta 

lärandet och kan vara ett roligare sätt för barn att lära sig. 

 

7.4 Föräldrarnas inställning till IKT och surfplattan i förskolan 

 

Föräldrarnas inställning till surfplattan går isär. En del föräldrar och vårdnadshavare är 

skeptiska till tidigt införande av IKT i förskolan och ifrågasätter surfplattans betydelse för 

småbarns lärande. Det är viktigt att barn lär sig den nya tekniken, roligare att lära sig nya 

saker med hjälp av den bara den inte tar över. Man ska använda den nya tekniken i lärande 
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syfte och tillsammans med en vuxen (pedagog), tycker de flesta föräldrar. Andra anser att det 

är kanske för tidigt att börja använda IKT i lärande syfte och att det finns viktigare färdigheter 

som barn ska lära sig i förskolan. ”Vad och vem säger att IKT är bra för småbarns 

utveckling?”, ställer sig frågan ett föräldrapar. Ett fåtal föräldrar ser en tydlig fördel med 

tidigt kunskap i IKT redan i förskolan och de anser dessutom att det är bra att barn lär sig att 

använda den nya tekniken under kontrollerade former. ”Det är en port in i skolans värld. 

Förskolan måste hänga med i samhällets utveckling men på ett pedagogiskt sätt, inte som 

idag då barnen kan använda dator och iPad som tidsfördriv när vuxna har annat att göra”.  

 

Vad gäller barns lärande med hjälp av surfplattan är föräldrarna ganska osäkra men ändå 

positiva till en eventuell användning av produkten. Alla anser att det är samma sak som med 

datorn, man kan lätt hämta information. Det ger barn oändliga möjligheter för att lära sig nya 

saker. Det finns många bra appar som utvecklar barns logik, tyckte en förälder, ”barn måste 

tänka ut vad och hur man ska trycka på knapparna så att det blir rätt”. Det är viktigt att barn 

lär sig den nya tekniken och får en bra IKT- grund att stå på. Även föräldrar som inte har 

någon som helst erfarenhet av surfplattan och är tveksamma till den i förskolan, tror att det 

kan finnas saker som underlättar inlärningen, men man vet ännu inte riktigt hur. 

 

Majoriteten av deltagande föräldrar i undersökningen har svarat ”ja, men…” på frågan 

huruvida iPad ska tillämpas i det pedagogiska arbetet eller inte i förskolan. Alla delar 

uppfattningen att surfplattan ska vara ett kompletterande pedagogiskt verktyg i den 

traditionella verksamheten men ska inte användas på bekostnad av leken och andra aktiviteter.  

 

De flesta föräldrar anser att iPad ska användas under förutsättningen att man ser att barn lär 

sig lättare och om de tycker att det är roligt. Ett fåtal föräldrar anser att man hellre ska låta 

barnen använda iPad länge stunder för att ”de ska få leka färdigt och för att hinna fördjupa 

sig i det de håller på med, istället för bara en liten stund varje dag”. Föräldrarna är eniga om 

att spel på iPad i förskolan ska undvikas. Barn ska använda plattan i lärandesyfte, i 

smågrupper och alltid tillsammans med en vuxen, anser föräldrarna. ”Det ska vara 

informativt, som en inledande del till något som sedan kan övergå i något konkret, t.ex. en 

lek”, tyckte en förälder. Ipad bör användas i förskolan som ett hjälpmedel. 

 

Barn ska inte bara vara konsumenter utan producenter också, t.ex. lära sig att skapa och 

konstruera kunskap med hjälp av iPad. Ett föräldrapar har påpekat att än så länge saknas det 

tillärkligt med kunskap om hur IKT påverkar barns utveckling och lärande. ”Man vill lita på 

att personalen har kunskap och erfarenhet om hur iPad kan användas på rätt sätt”, tyckte de. 

Med ”rätt sätt” (mitt citat) menade paret att iPad ska inte används på andra aktiviteters 

bekostnad. Dessa föräldrar har också uttryckt sin oro över vad man skapar för kultur i 

förskolan med den nya tekniken. De ställer sig frågande, ”vad blir verksamhetens syfte att 

barn ska lära sig”? Samtliga föräldrar uppskattar att verksamheten använder iPad som 

pedagogisk verktyg i dokumentationssyfte. Det ger föräldrar bra inblick i verksamheten, anser 

respondenterna. Det uppskattas att barnet involveras och görs mer delaktigt i 

utvecklingssamtal.  

 

Av de tillfrågade har enbart en förälder visat en tydlig positiv inställning till 

implementeringen av iPad som pedagogiskt verktyg.   

Samtliga föräldrar kunde se både för- och nackdelar med en implementering av iPad som 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Bland fördelar [egen kursiv] nämns att ”om barn tycker det 

är roligt lär de sig snabbare”, det är lätt att använda, kan ”plockas fram när som helst”, 

”allt finns i iPaden”. Det är lätt att snabbt plocka fram bild och information, ”en hel värld av 
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kunskap öppnar sig för dem”. ”Det är bra att barn skaffar sig kunskap om den nya tekniken 

redan i förskolan”, tyckte några föräldrar.    

 

Som  nackdelar [egen kursiv] med iPad i förskolan ser föräldrar en risk att barnen ”spelar för 

mycket i stället för att leka”, att barns passivitet och stillasittande ökar. Det finns ”alldeles för 

lite kunskap om hur iPad påverkar småbarns utveckling” och ”  det lilla barnet”, undrade 

några. Vissa av respondenterna anser att barns sätt att tänka tredimensionellt kan bli lidande, 

”det begränsar tänkandet och kanske skapandet”, tyckte de. En av de tillfrågade kunde inte 

se några nackdelar alls och en förälder anser att förskolepersonalens bristande kunskap och 

motivation är en stor nackdel. Om inte iPad används pedagogiskt ”blir det bara ett tidsfördriv 

för barnet”, menade hon. 

 

Övervägande majoriteten av de föräldrar som deltog i min undersökning tycker inte att 

förskolan ska vara en frizon från den digitala tekniken. De motiverar sitt ställningstagande 

med att barn behöver grundläggande kunskaper som de kan bygga på när de kommer till 

skolan, då skolan inte kan utesluta den nya tekniken. Den digitala tekniken finns redan 

överallt runtomkring barnet i dagens samhälle och det kommer ännu mer. Många föräldrar 

anser att det är bra att barn redan i ett tidigt stadium lär sig hur man ska använda den nya 

tekniken på rätt sätt. Det går inte att stänga ute utvecklingen. ”Förskolan måste också följa 

med i tiden”, denna uppfattning delas av de flesta föräldrar. ”Det vore ett brott mot barnen att 

hålla dem ifrån den verkligheten de idag lever i. Det vore ju som att säga att de inte får cykla 

för de kan skada sig. Hur ska de kunna få en chans att följa med i övriga världens utveckling 

om vi tutar i dem att de digitala hjälpmedlen inte är bra? Jag tror att i en lagom dos är allt 

bra, så också digitala hjälpmedel”, anser en förälder. ”IKT ska användas med stor 

försiktighet i förskolan då forskning på dess påverkan på barns utveckling saknas”, anser ett 

föräldrapar. 

 

Surfplattan ska vara ett komplement till undervisningen, inte något som undervisningen utgår 

ifrån. Det är viktigt att föräldrar görs delaktiga i verksamhetens planering om hur plattan och 

andra digitala medier används i förskolan. Vill verksamheten använda iPad som pedagogiskt 

verktyg ska man se till att det finns tillräckligt många surfplattor. Det räcker inte med bara en 

per avdelning. Ett fåtal föräldrar tog upp iPadens betydelse ur ett demokratiperspektiv. Det är 

bra att ha iPad i förskolan, då alla föräldrar inte har råd att köpa iPad till sina barn. Dessa är 

synpunkter och förslag som några föräldrar avslutningsvis tog upp.  

 

 

8. Analys  
 

I följande avsnitt lägger jag fram en analys av resultatet av det insamlade empiriska materialet 

i förhållande till de frågeställningar jag utgick ifrån i min undersökning. Här kommer det att 

presenteras en analys av olika forskningsresultat som framställs i litteraturen som jag har läst 

gällande den digitala teknikens påverkan på småbarns lärande. Min analys kommer även att 

omfatta föräldrarnas syn på IKT och dess betydelse för barns lärande samt hur föräldrar och 

vårdnadshavare förhåller sig till surfplattans implementering som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. Delar i analysen kommer även att beröra tidigare och pågående forskning om barns 

medievanor.  
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8.1 Olika studieresultat om teknikens påverkan på småbarns lärande 

 

Enligt litteraturen jag har studerat finns forskare som delar barnläkarens Hugo Lagercrantz 

uppfattning om att för mycket mediekonsumtion kan vara skadligt för småbarns utveckling. 

Lagercrantz anser bl.a. att barn under fyra år inte bör använda surfplattor överhuvudtaget. 

Hans motivering är att surfplattan fragmenterar barns uppmärksamhet och det tar mycket tid 

från barnens naturliga lek (Alstermark 2013). Barnläkaren Dimitri Christakis tycker att barn 

under två år inte alls ska titta på tv, då tv-tittandet påverkar deras koncentration, fördröjer 

språkutvecklingen och barn även tar efter dåliga beteende de ser på tv. Han ställer sig även 

kritisk mot olika pedagogiska program som visas på tv (Alstermark 2013). Dåligt designade 

spel med våldsamt innehåll påverkar barnet negativt vilket skapar oro, rädsla, fientlighet, 

okänslighet och aggressivt beteende, vilket också andra forskare kommit fram till (Lieberman, 

Debra A., Maria Chesly Fisk, Erica Biely (2009b).  

 

Denna uppfattning delar varken Gripsrud (1999) eller Feilitzen (2013). Medieinnehållet har 

sällan en direkt påverkan till barns handlingar. Även om våldsskildringar kan leda till 

imiterade beteende så är dessa kortsiktiga. De forskningsstudier som har genomförts under de 

senaste decennierna visar att medievåldet kan ge ”felaktiga föreställningar om våldet i 

verkligheten”, menar Feilitzen (2013 s.96). I dessa studier kunde man påvisa att bakom barns 

och ungas ökade aggression i 90-95 procent av fallen låg andra orsaker och bara 5-10 procent 

kunde kopplas till medievåld. Bland dessa orsaker nämns oftast barns sociokulturella 

bakgrund, förtryckande omständigheter och ogynnsamma samhällsvillkor.  

 

Enligt Gripsrud (1999) bidrar medierna till att definiera verkligheten omkring oss och 

mediekonsumtion är en väsentlig del i barns identitetsskapande. Barn blir ganska tidigt 

medvetna om vad de står för, vilka de är och vad de vill bli och får egen uppfattning om saker 

och ting. Han menar vidare att debatter och även forskning oftast fokuserar på visuella 

mediers (tv och film) påverkan på barn och unga. Författaren betonar betydelsen av en ökad 

medvetenhet och bred kunskap om de visuella mediernas effekter. Det finns även intressanta 

studier som visar att det kan vara ”sunt att se på filmberättelser och TV-program med 

våldsamma scener”, menar Gripsrud (1999 s.60). Författaren hänvisar till undersökningar som 

bygger på katharsisteorin (få utlopp för aggressioner genom att leva sig in i olika händelser 

med aggressiva inslag).  

 

Den norska studien (initierad av lärarföreningen i Stavanger) från 1910 kan ses som en 

intressant studie utifrån ett historiskt perspektiv. Studien, tillsammans med många nya studier 

visar hur ”nya medier” (eget citat) ofta kan ses som skadliga, särskilt för utsatta grupper och 

att man kan ha felaktiga föreställningar om orsakerna bakom barns och ungas aggressiva 

beteende. 

 

I denna undersökning ville man studera hur filmerna (dåtidens nya media) påverkade barn och 

unga. Man tittade på hur ofta barn gick på bio och hur de påverkades av den. Resultatet visade 

att alla barn besökte biograferna någon gång under året men barn till fattiga föräldrar var 

överrepresenterade på biografer. Enligt resultatet medförde biobesökandet en rad negativa 

effekter. Det visade sig att det ledde till att barn slarvade med sina skolarbeten, hade sämre 

läs- och skrivsvårigheter, t.o.m. fick ögonskador. Frekvent biobesökande drabbade även 

barnens moral. Den uppmuntrade till olika brott och ökad kriminalitet. Det som författaren 

finner intressant i denna undersökning är att man i studien inte har reflekterat över barns 

sociala förhållande som en bakomliggande orsak till ökad kriminalitet, utan drog en enkel 
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slutsats att det var våldsfilmerna som var orsaken till att barn hamnade på 

uppfostringsanstalter (Gripsrud 1999). 

 

Beträffande iPad, som är en relativ ny medieprodukt både i många hem och inom det 

pedagogiska arbetet har forskare ännu inte kunnat lägga fram ett entydigt resultat om 

produktens positiva effekter på småbarns lärande. Förespråkare för iPads positiva effekter är 

oftast entusiastiska och engagerade pedagoger. De grundar sina argument på samtal med 

andra pedagoger och på de observationer som hittills gjordes på olika förskolor, där man 

tittade på hur man skulle kunna använda iPad som ett nytt pedagogiskt verktyg. Pedagogerna 

tittade också på hur småbarn interagerar med det nya verktyget och hur detta påverkar dem i 

deras lärandeprocess.  

 

Medan en ganska ny forskning från King´s College i England visar att iPad och datorer kan ge 

barn som växer upp med dessa medier sämre ordförråd (Högström 2013) är Aglassinger m.fl. 

(2013) övertygad om att surfplattan är bra för barns språkutveckling. I en artikel i Vi 

Föräldrar ställs frågan återigen huruvida iPad är bra eller inte för småbarn. I detta fall handlar 

det om 2 åringar. Både barnpsykologen Jenny Klefbom och Benjamin Kenward, forskare på 

Spädbarnslabbet vid Uppsala universitet, förhåller sig skeptiska mot småbarns användning av 

iPad med motiveringen att barn behöver leka och utforska världen tillsammans med andra 

barn, syskon och föräldrar. Kenward medger att iPad kan vara bättre än tv för barn, men han 

delar samtidigt Lagercrantz uppfattning om att den fragmenterar barns uppmärksamhet. Han 

påtalar också att forskning om iPads påverkan på småbarns utveckling är än så länge 

otillräcklig och man ska som förälder använda sitt ”sunt förnuft” och se till att apparna som 

barn använder är anpassade efter deras ålder (Engvall 2013).  

 

I litteraturen framgår också att för- och motargument för en användning av surfplatta i 

lärandesyfte ofta ställs mot varandra, då man idag ännu inte kan se en tydlig påverkan (varken 

positiv eller negativ) på småbarns lärande. Detta bekräftas också av Murray och Olceses 

(2011) forskning inom ämnet. Forskarna har kommit fram till att det inte finns någon studie 

som tyder på att iPad kommer att revolutionera undervisningen och lärandet. I studien 

framhålls också att de befintliga apparna ger pedagogerna för lite hjälp i undervisningen och 

det finns inget belägg för att man inte kan nå samma resultat på ett annat sett.  

 

Enligt vissa studier är forskarna ganska eniga om att tekniken kan ha positiva effekter på 

småbarns lärande, men de anser också att behovet av att utforska detta område på ett bredare 

plan är stort. De efterfrågar en mer teoridriven forskning från olika akademiska discipliner för 

att få kunskap om hur barn tänker, känner, integreras socialt och utvecklar sina strategier för 

lärandet. Ett viktigt argument som talar för bredare forskning är att det skulle hjälpa oss att 

förstå digitala mediernas påverkan på barns inlärning och att kunna identifiera och validera 

för- och nackdelarna med mediernas påverkan på lärandet. Det skulle också ge kunskap om 

hur framtida medier skulle kunna utvecklas och öppna nya, kanske ännu bättre förutsättningar 

för barn att lära sig med hjälp av multimediala produkter, menar Lieberman m.fl. (2009a).  

 

8.2 Föräldrarnas förhållningssätt till IKT och implementeringen av surfplattan i 

förskolan  

 

Vad det gäller sambandet mellan föräldrarnas medievanor och deras syn på sina barns 

medieanvändning kunde jag se att de föräldrar som själva frekvent använder olika medier är 

också mer generösa och tillåtande i barns medieanvändning. Även om de flesta föräldrar är 

medvetna om teknikens betydelse för barns lärande i framtiden, utryckte de oro över att allt 
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för mycket medieanvändning kan påverka barnet negativt. Samtliga föräldrar är ense om att 

huvudansvaret för barnens mediekonsumtion ligger hos föräldrarna. De flesta medger också 

under intervjun att de på ett eller annat sätt styr barns medieanvändning. Detta för att barnet 

framförallt inte ska sitta ”för länge” (flera timmar) framför skärmar och för att kunna filtrera 

bort det som är olämpligt för barnet. Av denna anledning väljer vissa föräldrar själva vad 

barnen får titta på och spela på datorn, eller i få undantag iPad.  

 

Betydelsen av föräldrarnas kunskap om barns mediekonsumtion betonas även i litteraturen. 

Enligt Elza Dunkels (2013), forskare vid Umeå universitet och forskare i projektet EU Kids 

Online (omfattar 25 länder) är det viktigt att föräldrar har kunskap om barnets 

mediekonsumtion men hon är definitivt emot en kontroll och bevakning över barnet. Det är 

kränkande, anser hon. Det bästa sättet att få kunskap om barns medieanvändning är att våga 

sätta gränser och prata med barnen om vad de gör på nätet i stället för att kontrollera dem.  

Föräldrar är viktiga i unga barns digitala spelanvändning, särskilt barn i åldrarna mellan 3 och 

4 år, då de behöver mycket vägledning, menar Lieberman m.fl. (2009b).  

 

De medverkande föräldrarnas syn på barns medieanvändning stämmer i många avseenden bra 

överens med Medierådets undersökning. I studien framgår att majoriteten av föräldrar till barn 

mellan 2 och 5 år är positiva till data- och tv-spel trots att föräldrarna uttrycker sin oro över 

barns stillasittande (23%), ökat aggressivt beteende (13%) vilket de ser den nya teknikens 

negativa effekter (Medierådet 2010). Det är också förklaringen till att majoriteten av 

respondenterna uppger att de styr barns mediekonsumtion. De sätter stopp när det blir för 

mycket. Barn får bara titta på tv eller använda datorn under föräldrarnas uppsikt, 

användningstiden begränsas, regler kring vad barnet får se och hur länge bestäms av föräldrar. 

I vissa familjer är krigsspel helt förbjudet. 

 

Enligt min undersökning är föräldrarna inte bestämt emot att använda IKT i lärande syfte, inte 

heller emot en implementering av iPad i förskolan. De förhåller sig dock med viss reservation 

till ämnet och anser att den digitala tekniken ska användas i verksamheten med en viss 

försiktighet. Föräldrarnas och vårdnadshavarnas reservation till den nya tekniken kan bottna i 

bristande kunskap om hur olika medier kan påverka barnet, rädslan för att barn påverkas 

negativt av olika våldsinslag som de ser i tv eller att för mycket medieanvändning begränsar 

barns fysiska aktivitet. Men huvudorsaken enligt min uppfattning är föräldrar saknar mer 

vetenskapligt belägg om hur digitalteknik påverkar barnet och är oroliga över att IKT 

användandet i förskolan sker på den traditionella verksamhetens bekostnad. Föräldrarna anser 

fortfarande att leken är det viktigast för barns utveckling och lärande och vill inte att leken ska 

förknippas med användning av iPad.    

 

De föräldrar som deltog i studien kan utifrån deras inställning till IKT och iPad i förskolan 

delas in i tre grupper. Den stora gruppen, där majoriteten av föräldrar är positiva till att barn 

redan som små skaffar sig kunskap i digital teknik och en grundläggande digital kompetens, 

men som ändå är tveksamma och förhåller sig försiktigt till användning av den i förskolan. 

Dessa föräldrar vill se teknikanvändandet som ett komplement i verksamheten. Denna 

uppfattning går i linje med vad pedagoger som Aglassinger m.fl. (2012), Gällhagen & 

Wahlström (2011), Jedeskog (1993), Östlin (2013) eller forskare som Alexandersson 

m.fl.(2001) och Linderoth (2004) också anser. De har i sina studier kommit fram till att den 

digitala tekniken kan ha positiva effekter på småbarns lärande under förutsättningen att den 

används pedagogiskt, d.v.s. genomtänkt och välplanerat. 
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Den andra gruppen, förhåller sig mycket positivt och anser att den digitala tekniken erbjuder 

oändliga möjligheter för barn att lära sig och utvecklas. Det är bra att barn lär sig tidigt hur 

man kan använda sig av de multimediala verktygen. Den gör att barn kan lätt och enkelt 

hämta nya informationer och ständigt lära sig nya saker. Dessa tankar bekräftas av Forsling 

(2011) som i sin studie understryker vikten av att barn tidigt ska skaffa sig kunskap i 

kommunikationsteknologi, d.v.s. ha en digital kompetens redan i förskolan. Enligt Forsling är 

inte längre frågan om barn ska använda IKT eller inte, utan hur och varför. "Digital 

kompetens ska vara en av de baskompetenser som barn ska besitta när de går ut grundskolan", 

anser hon (s.76). Gällhagen och Wahlström (2011) tycker, att surfplattan är ett fantastiskt 

verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt. 

 

Föräldrar som utgör den tredje gruppen är medvetna om att teknikutvecklingen kom för att 

stanna och är omöjligt att hålla barnen ifrån den, men de känner sig riktigt oroliga över hur 

denna utveckling kommer att påverka barnet i framtiden. De efterfrågar fler vetenskapliga 

studier innan man anser att den digitala tekniken bör ta plats i förskolans verksamhet. I denna 

grupp anser föräldrarna att leken är den viktigaste i barns utveckling tillsammans med andra 

skapande och stimulerande aktiviteter som förskolans verksamhet kan erbjuda barnen. Dessa 

föräldrars oro är av allt att döma inte är helt grundlös, då många forskare finner att för mycket 

mediekonsumtion är skadligt för småbarn. Spel med våldsamt innehåll påverkar barnet 

negativt. Det skapar oro, rädsla, fientlighet, okänslighet och aggressivt beteende hos barn 

(Lieberman, Debra A., Maria Chesly Fisk, Erica Biely (2009b). I en litteraturstudie från 2013 

framgår att ”det föreligger samband mellan mängden tid, som barn i förskoleåldern exponeras 

för medieinnehåll, och negativa utfall på hälsan” (Red. K.C. Ringsberg 2013 s.12).  

 

I Sverige är barnläkaren Hugo Lagercrantz en av de som är mest kritisk till bl.a. att småbarn 

använder surfplattor. I många studier medges att det behövs mer vetenskapliga belägg för att 

kunna dra tvärsäkra slutsatser om hur den nya tekniken påverkar småbarns lärande. Enligt 

Klerfelt (2007) kan barn med hjälp av IKT utveckla samarbetsförmågan, sin kreativitet och 

kommunikation. Andra forskningsresultat visar att barn snabbt lär sig att hantera den nya 

tekniken. Redan 3 till 4- åringar navigerar lätt på skärmar och har förmågan att göra 

kopplingar mellan de oändliga bilder, ljud och ord de kommer i kontakt med vi tekniken 

(Wolfe, S., Flewitt, R., 2010). Men studier har visat också att de mest populära och 

kommersiellt tillgängliga digitala medieprodukter för småbarn har ännu inte testats och därför 

kan inte heller en entydig slutsats om dessa produkters för- och nackdelar fastställas 

(Lieberman, D.A., Bates, C.H., So, J., 2009a).  

 

Samtliga föräldrar är eniga om att förskolan varken ska eller kan idag vara en frizon från den 

nya tekniken. De är också ense om att IKT och surfplattan endast ska användas som 

pedagogiskt verktyg och den ska vara ett komplement till övriga aktiviteter i förskolans 

verksamhet. Tekniken ska inte användas som ”barnvakt” eller på bekostnad av leken och de 

traditionella aktiviteterna. De delar också uppfattningen om att surfplattan är ett bra och 

användbart verktyg i dokumentation syfte Med hjälp av plattan/iPad får föräldrarna bra 

inblick i verksamheten och det gör både barn och föräldrar mer delaktiga i 

utvecklingssamtalen.   

 

 

9. Diskussion  
 

Syftet med min studie var att undersöka och få djupare kunskap om Informations- och 

kommunikationsteknikens påverkan på småbarns lärande samt att få en uppfattning om hur 
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föräldrar/vårdnadshavare förhåller sig till en implementering av Ipad som pedagogiskt 

verktyg i förskolan. Jag sökte svar på vilka forskningsresultat om den digitala teknikens 

påverkan på småbarns lärande framställs i litteraturen, föräldrarnas syn på IKT:s påverkan på 

barns utveckling och lärande samt deras förhållningssätt till en implementering av iPad i 

förskolan. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet i min studie visar att det finns både förespråkare och motståndare för en 

användning av multimediala tekniken av barn i förskola. Meningarna går också isär, bland 

både föräldrar och forskare om i vilken omfattning IKT och iPad ska användas som ett 

pedagogiskt verktyg i verksamheten. Detta i första hand på grund av att i dags läge inte finns 

tillräckligt med kunskap om hur den nya tekniken påverkar barns utveckling och lärande i de 

yngre åldrarna. 

 

Även om många studier kunde påvisa att den nya tekniken ger bredare och varierade 

möjligheter i det pedagogiska arbetet, kan man inte dra en generell slutsats att IKT leder till 

revolutionerande förbättringar i lärandet. Än mindre forskning finns om iPad, som är ett 

ganska nytt digital medium och som ännu inte helt har implementerats i den pedagogiska 

verksamheten. Forskning kring hur iPad påverkar de yngre barnens lärande och utveckling är 

ett ganska outforskat område idag. Resultatet visar att en stor majoritet av föräldrar förhåller 

sig positivt men med viss reservation och försiktighet till en implementerig av den digitala 

tekniken i verksamheten. De förhåller sig positivt till IKT i förskolan under förutsättningen att 

den används som ett komplement till andra aktiviteter. Samtliga föredrar i första hand 

förskolans traditionella pedagogik.  

 

9.2 Metoddiskussion  

 

Jag valde en kvalitativ bearbetning av materialet då min avsikt var att tolka och förstå 

sambandet och hitta ett mönster i det empiriska materialet. Att försöka tolka och förstå 

kännetecknar det kvalitativa synsättet, menar Stukát (2005). Enligt Patel och Davidson (2003) 

finns inget generell kvalitativ metod, utan kan variera för varje undersökningsområde.  

Då jag avgränsade min undersökning på en grupp individer (en grupp föräldrar) och begränsat 

forskningsmaterial, kan inte studien betraktas som en allmängilltig studie. Jag anser dock att 

på grund av intervjufrågornas karaktär, då respondenterna fick stort svarsutrymme och fick 

fritt framföra sina åsikter om ämnet, fick jag svar på mina frågeställningar gällande deras 

förhållningssätt till IKT och implementeringen av surfplatta i förskolan. Trots att jag finner 

denna metod lämplig för att ge svar på studiens frågeställningar, önskar jag att ha intervjuat 

fler föräldrar och vårdnadshavare. Det hade förbättrat studiens validitet avsevärt.  

 

9.3 Slutdiskussion 

 

Det är ett faktum att allt fler barn redan i yngre åldrar idag använder den interaktiva digitala 

medierna både i lärande syfte och för att underhålla sig. Det gör barn antingen ensamma eller 

tillsammans med sina föräldrar, eller numera även i förskolan. Studier och 

undersökningsresultat som farmställs i litteraturen om småbarns medieanvändning och dess 

påverkan på deras utveckling förändras och kan snabbt bli föråldrade i takt med det snabba 

utvecklingen. Det är bra att även vetenskapen efterfrågar bredare forskning om IKT:s 

påverkan på småbarns utveckling och lärande. All forskningsresultat ska sättas i ett större 

sammanhang och teknikens utveckling och dess användningsområde bör ses utifrån olika 
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perspektiv och inte enbart fokusera på enstaka resultat man har kommit fram till. Min 

uppfattning är att den digitala teknikens positiva påverkan på barn skulle bli mer tydligare och 

mer påtaglig om man hade investerat på pedagogernas kompetensutveckling inom området. 

Det framgår tydligt i litteraturen att tekniken ska användas genomtänkt och välplanerat. Barn 

behöver intresserade, kunniga och kompetenta vuxna. Barn behöver vuxna som är lika 

engagerade i den digitala teknikens värld som i sport, lek eller djur, som är ett vanligt 

samtalsämne i barns vardag. Det är en förutsättning att till att barn inte bara ska lära sig saker 

om hur tekniken fungerar, utan även lära sig att använda den och skapa mening i sin 

lärandeprocess. 

 

I studiens resultat framgår att många föräldrar känner en viss oro över att IKT dominerar allt 

mer i förskolans verksamhet och hur dess effekter påverkar barnet. Denna oro är troligen inte 

helt obefogad när man vet att forskningen inom ämnet är fortfarande ganska begränsade och 

man ännu inte har tillräckligt med kunskap om hur de multimediala produkterna påverkar 

småbarn. Än mindre hur iPad på bästa sätt kan användas för att uppnå bästa resultat i en 

lärandeprocess. Även om föräldrarna är fullt medvetna om att den nya tekniken kom för att 

stanna och att förskolan varken kan eller ska vara en frizon från denna teknik, vill de ändå inte 

att tekniken ”tar plats” i verksamheten. För vissa föräldrar är det svårt att förstå att tanken 

med IKT i förskolan är att slussa in barnet i teknikens värld som blir allt viktigare i deras 

vardag ju äldre de blir. Personalen ställs inför ett dilemma, då verksamhetens uppdrag 

kolliderar med föräldrars/vårdnadshavarens krav eller önskemål om att förskolans 

pedagogiska verksamhet ska fokusera på barns utveckling genom lek och andra traditionella 

aktiviteter. Det är inte helt problemfritt att bemöta föräldrarnas krav (önskemål) och samtidigt 

följa läroplanen som fastställer verksamhetens uppdrag och mål. Det ingår i förskolans 

uppdrag att lägga grunden till ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för att barn 

skaffar sig nya kunskaper för att kunna kommunicera ”i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lpfö 98 rev.2010 s.6). Samtidigt ska 

förskolan ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. ”Föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 

förskolan” (Lpfö 98 Rev. 2010 s.13). Mer kunskap om teknikens påverkan på småbarn, 

tydligare riktlinjer och anvisningar om hur en implementering och användning av den digitala 

tekniken sker i pedagogiskt arbete, skulle öka föräldrarnas förståelse för IKT användandet i 

förskolan.  
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Missiv     Bilaga A 

Till föräldrar på avdelning x som medverkar i min undersökning  

Hej! 

Jag heter Eva Borbely och är studerande på lärprogrammet på distans vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. För närvarande skriver jag mitt självständiga arbete (15p) för att ta lärarexamen med 

inriktning mot förskola och förskoleklass. Jag ska genomföra en undersökning om IKT-s 

(Informations- och kommunikationsteknik) och iPad-s betydelse för småbarns lärande i 
förskolan. Denna undersökning kommer att utgöra underlaget till mitt självständiga arbete.  

Meningarna går isär om i vilken omfattning den digitala tekniken ska användas av barn både i 

hemmet och i skola/förskola. Det framförs många argument både för och emot. Vissa 

föräldrar har en positiv inställning och anser att informations- och kommunikationsteknik ska 

vara en självklarhet i barnens vardag redan på förskolan, då det lägger grunden till barnens 

framtida digitala kompetens. Andra uttrycker sin oro över att barns mediekonsumtion som tv, 

datorer och iPad gör dem passiva och stillasittande. Idag är det isynnerhet användning av iPad 

i det pedagogiska arbetet (ska man använda iPad eller inte i förskolan) som ger upphov till 

diskussioner och avvikande resonemang bland småbarnsföräldrar.  

Syftet med min studie är att undersöka och få djupare kunskap om Informations- och 

kommunikationsteknikens påverkan på småbarns lärande i förskolan samt att få en 

uppfattning om hur föräldrar/vårdnadshavare förhåller sig till införandet av iPad som 
pedagogiskt verktyg i förskolan.  

Jag har valt att samla in material genom att intervjua föräldrar/vårdnadshavare till barn mellan 

2 och 5 år, därför vänder jag mig till Dig och ber att få intervjua Dig inom ämnet. Du får 

bestämma över villkoren för Din medverkan och har möjlighet att ta del av studien när den är 

klar. Ditt bidrag till min undersökning kommer att vara konfidentiell, d.v.s. det är bara jag 

som har tillgång till uppgifterna och bär också ansvaret för att de ska behandlas enligt 

Medierådets Forskningsetiska principer. Alla anteckningar och inspelningar ska efter 
undersökningens färdigställande förstöras. 

Inom tio dagar kommer jag att ringa upp Dig för att få veta när och var vill Du att intervjun 

ska genomföras. Intervjun kommer att ta ca 45-50 min. 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

Eva Borbely 

 

Xxxxx, den 10 juni 2013 
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INTERVJUGUIDEN    Bilaga B 

Inledningsfrågor 

 

Vad vill du berätta om dina medievanor?  

Hur många barn har Du under fem år? 

 

 

Föräldrarnas medievanor och deras syn på medians betydelse 

 

Vad anser du om följande medier: tv, video/DVD, radio, dator/internet, iPhone, iPad, 

dagstidning och tidskrifter, i Ditt vardagsliv idag?  

Vilket av de ovanstående medierna använder du oftast hemma? 

Hur skulle du rangordna olika medier? 

Vad anser du om medias betydelse idag och i framtiden? 

 

 

Föräldrarnas förhållningssätt till barns medieanvändning 

 

Vad anser du om småbarns förhållande till medierna idag? 

Vilken/vilka medier använder ditt barn hemma? 

Hur använder dina barn media i hemmet? 

Har ni regler kring hur barnet använder media hemma? Ja/nej - argumentera ditt svar  

Vilken roll har du som förälder till ditt barns mediekonsumtion?  

iPad har idag fått ett stort genomslag. Vad anser du om dess betydelse för småbarns lärande? 

 

 

Föräldrarnas inställning till IKT och surfplattan i förskolan 

 

Vad anser du om IKT-s (Informations- och kommunikationsteknik) betydelse för småbarns 

lärande i förskolan? 

Vad tror du att barn kan lära sig med hjälp av iPad? 

Ska iPad tillämpas i det pedagogiska arbetet i förskolan? 

Om ja, hur tycker du att man ska arbeta med iPad i verksamheten?  

Vilka för- och nackdelar kan du se med en implementering av iPad i förskolan? 

Ska förskolan vara en frizon från den digitala tekniken? Varför? Varför inte? - argumentera 

för ditt svar 

 

Är det någonting, i så fall vad, som är av betydelse för Dig och som du vill tillägga vad gäller 

iPad i förskolan?  
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