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Abstrakt  
 

 

Kristina Franzén & Rebecca Maritz 

 

IKT i förskolan- Pedagogers attityder till IKT i förskolan 

ICT in preschool- the educator’s attitudes towards ICT in preschool 

 

 

 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers attityd till IKT i förskolan Vi ska även se 

vad det finns för hinder och möjligheter med IKT i förskolan. Vi har gjort intervjuer på 

fem olika förskolor för att studera pedagogernas syn på IKT. Vi undersöker också 

pedagogernas syfte till att använda sig av IKT i förskolan. 

 

Den viktigaste delen i vår studie är pedagogen syn och förhållningssätt till att införa 

teknik och IKT i förskolan. Lindahl & Folkesson (2012) skriver att de senaste fem 

decennierna har IKT-användningen ökat men är fortfarande inte så etablerade i 

förskolan. De skriver också att det är pedagogernas rädslor som hämmar utvecklingen 

inom IKT i förskolan. Skolverket (2010) skriver att kommunen bör ge all personal 

kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag. De nämner även 

att pedagogerna ska ha chans till utbildning och stöd inom olika områden så de främjar 

barnens lärande.  

 

Undersökningen visar att IKT-användningen ökat och att samtliga pedagoger som 

intervjuats är positivt inställda till att använda IKT i förskolan. Samtliga förskolor som 

besökts har nyligen fått tillgång till digitala verktyg. Pedagogerna börjar se fördelarna 

med att använda sig av olika tekniska hjälpmedel i verksamheten. Undersökningen visar 

också att pedagogerna är i olika åldrar och har olika erfarenheter av digitala verktyg. De 

äldre har fått lära sig medan yngre har vuxit upp med IKT. Det går också att se att 

attityden har svängt från att tidigare varit negativ. Verksamheten kunde då inte alls se 

något användningsområde för IKT i förskolan. Idag är den som tidigare nämnts endast 

positiv. 

 

i 
 



  
 

Nyckelord 
 

Nyckelord: IKT, Förhållningssätt, Pedagogens synsätt.  

 

 

 

Tack 
 

Tack till alla förskolor som har tagit emot oss för intervju och på så sätt bidragit till vår 

studie. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 



  
 

 
Innehåll 
 

 

1 Inledning  __________________________________________________________1 

1.1 Syfte och frågeställningar  ___________________________________________3 

2 Tidigare forskning ___________________________________________________4 

2.1 Pedagogers syn på IKT-användningens effekter __________________________5 

2.2 Digitala klyftor ____________________________________________________6 

2.3 Betydelsen av IKT i förskolan ________________________________________6 

3 Teorianknytning  ____________________________________________________7 

3.1 Utgångspunkten för pedagogens arbete med IKT: Syn på barn och lärande _____8 

3.2 Pedagogens roll för lärandet genom IKT ________________________________9 

4  Metod ___________________________________________________________11 

4.1 Urval ___________________________________________________________11 

4.2 Genomförande  ___________________________________________________12 

4.3 Metodkritik ______________________________________________________13 

5 Resultat  __________________________________________________________14 

5:1 Beskrivning av förskolorna __________________________________________14 

5.2Pedagogernas föreställningar om digitala medier i förskolan ________________15 

Vad är IKT för pedagogen? _____________________________________________15 

Pedagogernas erfarenhet och kunskap ____________________________________15 

Pedagogens attitydförändring ___________________________________________16 

5.3 Pedagogens attitydpåverkan på arbetet och utvecklingen av IKT i förskolan ___17 

Pedagogens påverkan på vilka IT-verktyg som används  ______________________17 

Varför IKT i förskolan? ________________________________________________17 

Barnets förhållande till IKT _____________________________________________18 

5.4 Pedagogernas syfte med IKT användningen i förskolan ____________________18 

Mest förekommande IKT-verktyget i förskolan  ______________________________18 

Användningsområde för pedagogen _______________________________________19 

IKT och barnens lärande________________________________________________19 

6 Analys ____________________________________________________________20 

6.1 Den oförstörda barndomen   __________________________________________ 20 
6.2 Synliggöra lärandet   ________________________________________________ 22 

iii 



  
 

6.3 Barnens värld  _____________________________________________________22 
6.4 Den dagliga användningen____________________________________________23 
7 Diskussion _________________________________________________________24 

7.1 Resultatdiskussion   _______________________________________________26 

Referenser     ________________________________________________________28 

Bilagor  

Bilaga A Intervjufrågor   ______________________________________________31 

Bilaga B Intervjubrev  ________________________________________________33 

 
 
 

iv 



  
 

1 Inledning 
 

IKT har blivit en viktig del inom lärandet i förskola och skola. Samhället har förändrats 

och därmed även skolan. Vi har valt att skriva om pedagogens syn på lärandet inom 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i förskolan. Detta eftersom 

samhället idag blir mer beroende av olika tekniska hjälpmedel. Ljung- Djärf (2004) 

menar att IKT blivit allt mer vanligt förekommande i förskolan. Förväntningarna som 

ställs är att tekniken ska bidra till lärande samt att det ska bidra till förbättring av 

undervisningen menar författaren.  

 

Mumtaz (2000) skriver att det finns många faktorer till att lärare inte använder sig av 

IKT i skolan verksamhet.  Detta är exempelvis: 

 

• Brist på lärarens erfarenhet hur barn lär genom IKT i  

• Brist på support 

• Brist på speciallärare i dator som hjälper barnens att utveckla sina 

datorfärdigheter 

• Brist på datortillgänglighet 

• Brist på tid för att integrera teknikfärdigheter i förhållande till 

läroplanens mål 

• Brist på ekonomiska resurser för inköp av IKT. 

  

Allt detta skapar rädsla för att använda sig av IKT i skolans verksamhet anser Mumtaz 

(2000). 

 

Mumtaz (2000) menar även att det finns tre lärostilar som påverkar barns utveckling 

genom IKT. Dessa är: 

 

• Undvikande 

• Integrerande 

• Teknisk specialisering  

 

Enligt Mumtaz (2000) innebär detta att den undvikande läraren bidrar till låg interaktion 

med eleverna då de arbetar vid datorn. Motsatsen till detta är en entusiastisk lärare som 
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engagerar sig och blir på det vis integrerande. De samordnar teknologin i sin 

lärandemetod och läroplan i sitt dagliga arbete samt tar tillvara elevens erfarenheter av 

lärande. Läraren med teknisk specialisering använder sig av tekniken i sin undervisning 

konsekvent för att underlätta och göra lärotillfällena mer intressanta menar Mumtaz 

(2000). 

 

Forsling (2011) skriver att det finns tre delar inom användandet av tekniska hjälpmedel. 

Den första är inlärningsaspekten som handlar om att kunna variera inlärningen. Den 

andra är arbetslivsaspekten som innebär att vi ska förbereda barnen inför yrkeslivet. 

Den tredje är demokratiaspekten som innebär att alla har rätt till en likvärdig utbildning.  

När barnen sitter vid datorn är förkollärarens roll att stödja och kunna visa vägen om 

barnen behöver det. Det är också av vikt att barnen ska kunna få en chans att sitta vid 

datorn utan att bli avbrutna samt att de kan utveckla samspelet barnen emellan, även 

mellan lärare och barn då lärarna är mer vägvisare och låter barnen själva får försöka 

och förstå hur de ska göra. 

 

Lindahl & Folkesson(2012) menar att en positiv attityd hos pedagogen antas vara 

utvecklande för barnens lärande. Då det gäller IKT kan detta kan innebära en engagerad 

pedagog som sitter med då barnen arbetar vid datorn och hjälper barnen framåt i sin 

utveckling genom att ställa relevanta följdfrågor som får barnen att tänka snäppet längre 

än det tidigare gjort. På detta sätt skapas meningsfullhet i lärandet hävdar Lindahl & 

Folkesson(2012). Det kan även innebära att pedagogen inte begränsar möjligheterna för 

barnen att få bruka datorn i förskolan.  

 

Vidare står det i läroplanen att barnen ska tillägna sig kunskaper inom IKT i förskolan:  

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

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 

grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver (Skolverket 2010:6). 

 

Med IKT menar vi till exempel dator, surfplatta, appar, filmkamera, kamera och 

interaktiv tavla. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med vår undersökning är att få inblick i hur pedagogerna tänker om IKT-

användning i förskolan idag. Som tidigare nämnts är samhället idag fyllt av tekniska 

innovationer som påverkar hur samhället ser ut. Det är även ett samhälle i ständig 

förändring. Förskolan måste följa med i denna utveckling då barnen kommer att leva i 

detta samhälle. Pedagogerna är de som måste lära barnen att handskas med IKT-

verktygen och den information de får genom dessa på ett sunt och kritiskt sätt och lära 

sig hur man rent praktiskt hanterar dessa digitala hjälpmedel. Detta eftersom Skolverket 

(2010:10) skriver att förskolan ska sträva efter att barnen ska: 

 

”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar,” 

 

Genom detta citat kan man förstå att IKT är något man måste arbeta med i förskolan. 

 

Avsikten med detta arbete är att se vilka attityder pedagoger i förskolan har gentemot 

digitala verktyg. 

 

Våra forskningsfrågor är: 

 

• Vilka föreställningar har pedagogerna om digitala medier i förskolan? 

• Vilket syfte har pedagogerna med användningen av IKT i förskolan? 
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2 Tidigare forskning 
 

I avsnittet tidigare forskning kommer vi att presentera några studier som visar på 

pedagogens attityder till IKT och vi kommer även att belysa varför det varit svårigheter 

att introducera IKT i förskolan. Vi har även använt oss av olika studier för att redogöra 

för hur pedagogers attityder till IKT förändrats över tid.  

 

Lindahl & Folkesson (2012) skriver att det var år 2006 som datoranvändningen först 

nämndes i läroplanen i USA. På 2000- talet började människor förstå vikten av att 

använda sig av digitala hjälpmedel i skolan både för vuxna och barn. Innan dess fanns 

motstånd mot att använda sig av digitala hjälpmedel. Detta kommer sig av rädsla för 

nya innovationer hävdar författarna.  

 

Att arbetsformerna och traditionerna i förskolan har ändrats samt att utvecklingen och 

införandet av IKT ökat i förskolan har bidragit till en ny syn på barnets lärande. En 

attitydförändring håller på att ske. Men den nya arbetsformen är ännu inte är en 

självklarhet menar Hedman & Lund (2009). Starten har varit trög.  

  

Becker & Riel (2000) har gjort en studie som visar på relationen mellan engagemang 

och lärande i samspel med datorer. Studien visade på att lärarens lektioner skiljde sig 

ifrån varandra genom på vilket sätt de använde sig av datorer och hur mycket. Vissa 

använde endast datorer under lektionerna medan andra utvecklade sitt tekniska 

kunnande på sin fritid och med hjälp av andra lärare. Becker & Riel (2000) drog 

slutsatsen av att de lärare som är involverade i yrkesverksamheten genom tillräckliga 

befogenheter är kompetenta att lära andra lärare att använda IKT. 
 

2.1  Pedagogernas syn på IKT-användningens effekter 
 

Att IKT inte använts mer i förskolan tidigare beror på gamla inarbetade arbetsmetoder 

hävdar Hedman & Lund (2009). Vidare anser de att eftersom kunskapsinnehållet är 

oklart skapar det osäkerhet hos pedagogen om hur de ska använda IKT i förskolan. 

Hedman & Lund (2009) hävdar också att vuxnas förgivettagna föreställningar om att 

medierna är till skada för barnen påverkar användningen av IKT. Tidigare 
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mediaforskning visar att användningen bidrar till dålig språkutveckling, stillasittande 

samt att detta hämmar barnen socialt eftersom barnen har ansetts välja mediet framför 

att leka med kompisarna menar Hedman & Lund (2009). Bidragande orsak till dessa 

föreställningar är den medieforskning som exempelvis ”Lärandets innehåll och redskap” 

(LIR) som presenterats och som handlar om medieanvändningens effekter för 

inlärningen hos barnen. Hedman & Lund (2009) beskriver även att studiens pedagoger 

gav uttryck för en osäkerhet om vilka redskap som bör och kan användas av de yngre 

barnen. Vidare visade studien att pedagogerna tvekade att använda IKT eftersom de var 

oroliga för det innehåll barnen fann inte var granskat. Detta medförde tidsåtgång av 

pedagogerna som ansåg sig vara tvungna att sitta med och granska.  
  
Hedman & Lund (2009) uttrycker att en del av pedagogerna var oroade över var vilka 

redskap som skulle gynna barnens utveckling och vad det skulle kunna klara av att 

använda. När det diskuteras att använda datorer för att finna informationen så kom det 

fram att de var det osäkerheten om pedagogernas egen kompetens inom IT samt om 

barnen ens skulle klara av att lära sig använda datorn. Ett stort orosmoment var att 

barnen skulle kunna få felaktig information och komma in på olika sidor via webben 

som inte är riktade till barn. Pedagogerna la fram att den tryckta boken är ett redskap 

som är överlägsen alla andra sett att få barnen att utvecklas. Eftersom många pedagoger 

var oroliga över vilken information barnen skulle komma i kontakt med så är det många 

som valt att barnen inte får sitta själva vid datorn utan att en vuxen alltid ska sitta med 

och övervaka informationen barnen får via datorn detta skriver Hedman & Lund (2009). 

Även om datorn började accepteras så valde pedagogerna att böckerna var ett läromedel 

som de föredrog eftersom att de visste att det som stod i böckerna hade kollats igenom 

av många och accepterats.  De vuxna ansåg att böcker är bra att använda när man lär sig 

läsa och att om man ska använda datorn måste barnen kunna läsa redan innan. 

Författarna skriver att pedagogerna föredrog böckerna eftersom att det är en form de 

känner igen, på så sätt känner de sig trygga i det sättet att lära ut. De känner sig osäkra 

på att använda sig av digitala medier och vet inte på vilket sätt de kan användas och 

vänder sig då tillbaka till det de känner igen påstår Hedman & Lund (2009).  
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2.3 Digitala klyftor 
 

Forskning visar på olika klyftor som kan uppstå i datakunskaperna. Detta kan vara 

klyftor mellan kön, etnicitet, klass, geografiska skillnader samt förmågan att lära sig i en 

digitaliserad eller teknologiserad miljö. Digitala klyftor finns också mellan generationer 

uttrycker Forsling (2011). Även Buckingham (2006) påvisar att ålder, kön, klass och 

etnicitet har kommit att bli en nyckeldimension för social identitet och formar 

självuppbyggnaden av den egna generationen. Vidare hävdar författaren (2006) och 

hänvisar till Tapscott att det inte behöver vara ett stort problem att mötas digitalt över 

genarationsklyftorna. Detta eftersom det ofta förefaller sig så att gammal och ny 

teknologi samverkar med varandra och fungerar parallellt med varandra och ofta som ett 

komplement till varandra. Ny teknologi ändrar på sikt funktionen av den gamla, men det 

kommer inte att vara så att den nya helt ersätter den gamla.  

     

 

 2.4 Betydelsen av IKT i förskolan 
 

Lindahl & Folkesson (2012) skriver att de senaste fem decennierna har IKT-

användningen ökat men är fortfarande ännu inte så vanligt förekommande i förskolan. 

Forskningen har fokuserat på två aspekter, detta är lämpligheten i att hantera både hård- 

och mjukvaran och lärarnas genomförande av IKT- verktyg.  Traditioner och normer är 

ett hinder för användandet av IKT i förskolan hävdar Lindahl & Folkesson (2012). En 

viktig norm förskolan ska leva upp till är att alla barn får tillgång till och har 

möjligheten att få inblick i IKT. Orättvisa skillnader kan annars uppstå som ger 

orättvisa lärandemöjligheter menar författarna. Där har förskolan en viktig roll att fylla, 

att se till att alla barn får en inblick i hur IKT-verktyg fungerar. Detta är ett led i att 

kunna få tillgång till samhällets funktioner och kunna bli en deltagande medborgare. Att 

få använda digitala verktyg i förskolan främjar också till samarbete, förhandling och 

konfliktlösning mellan barnen om de arbetar med olika aktiviteter tillsammans vid 

datorn. Detta kan ge upphov till en ny mening för lärandet med nya möjligheter till 

utveckling vilket utvecklar det sociala spelet menar Lindahl & Folkesson(2012). Datorn 

liksom andra digitala verktyg kan bli läroutmaningar med rätt guidning därför är det 

viktigt att pedagogen ställer sig positiv till och har rätt kunskaper för att kunna hjälpa 
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barnet till meningsfullt lärande vid datorn. Att utveckla meningsfullhet är att sätta in 

barnet i ett kontextsammanhang menar Lung-Djärf (2004). 

 

 

3 Teorianknytning 
 

Teorianknytningen handlar om pedagogiska attityder för användning av IKT i 

förskolan, pedagogens roll för lärandet genom IKT samt digitala verktygs betydelse för 

barnens utveckling genom pedagogens medverkan. Barndomen spelar roll för ens 

föreställning om hur en barndom ska se ut. Men det sätt som dagens pedagoger vuxit 

upp på är kanske inte längre det som dagens barn anser vara värdefullt. Teoridelen 

beskriver också synen på barnen och deras lärande i dagens digitala samhälle. 

 

Buckingham (2003) skriver att den tekniska revolutionen som IKT inneburit, har gett 

vuxna en rädsla för att barndomen som de känner den ska dö ut. Nostalgin över den 

egna barndomen hindrar de vuxna i barnens närhet från att se det som känns värdefullt 

för dagens barn. De vuxna härleder till att IKT förstör barnens oskuldsfullhet menar 

författaren. Detta hämmar de vuxnas inställning och attityd till att IKT kan vara något 

bra och positivt för barnen. 

  

Halldén (2007) menar att barnet medverkar till att den vuxne blir förbunden med 

historien genom sin egen barndom. Dagens barn har idag har en annan arena till lärande 

och socialt samspel genom IKT än de vuxna hade då de själva var barn. Därför kan 

detta kännas främmande för den vuxne. Det kanske är därför som om den vuxne har 

svårt att förhålla sig till barnen på ett naturligt sätt då de sitter med dator och ipad.  

 

Lindahl & Folkesson (2012) menar att pedagogerna måste tro på det kompetenta barnet 

och hjälpa de i deras utveckling. Det kan de göra genom att vara insatt i barnens 

tekniska omvärld. Den pedagog som ser barnet som kompetent bidrar till att göra 

situationen i lärandemiljön jämställd. Barnet får genom detta en känsla av fullvärdig 

medborgare. 
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3.1 Utgångspunkter för pedagogens arbete med IKT: Syn på barn och 

lärande 
 

Stora delar av läroplanen för förskolan grundas på ett sociokulturellt perspektiv, en teori 

som innebär att lärandet sker i interaktion med andra människor skriver Lundgren, Säljö 

& Liberg (2012). Teorin utgår från utvecklingspsykologin och Vygotskijs studie av 

barn. Han menade att det är genom kommunikation med andra vi kan uttrycka oss och 

därmed tillämpa olika begrepp som hjälper oss förstå vår omvärld. Språket, tanken och 

handlingen blir redskapen för förståelsen och är på detta sätt ständigt förnyelsebart. 

Kunskap bidrar till att barnet lär sig uppfatta och tolka olika händelser. Säljö (2000) 

hävdar också att det som händer i leken och samspelet bidrar till att barnen lär sig 

uppfatta och tolka olika händelser. Ljung – Djärf (2004) menar att lärande i 

sociokulturellt perspektiv bygger på ett kontexttänk som innebär att se till helheten. 

Lärandemiljön är en social praktik där handlingen utförs av flera aktörer. Lärandet blir 

genom detta ett meningsbärande sammanhang. Pedagogens roll i det sociokulturella 

perspektivet är viktig därför att alla ska kunna bil delaktiga i det sociala sammanhanget i 

förskolan. Pedagogen måste som tidigare påtalats vara vägledande för att 

kommunikationen ska kunna bli meningsfull. I detta är pedagogen en viktig faktor barns 

utveckling genom IKT, där barn och pedagoger samspelar med varandra.  

 

Ljung-Djärf (2004) menar att när pedagogen förväntas använda IKT i verksamheten 

sker det utifrån olika premisser och tankar om vad tekniken kan användas till, samt 

värdet av att av att använda sig av IKT i förskolan. I mötet med datorn formas kulturella 

referensformar som påverkar lärandet i förskolans verksamhet. Tidigare erfarenheter av 

IKT och lärande är betydelsefulla för den IKT-verksamhet som bedrivs i förskolan. 

 

I LIR-studien, som Hedman & Lund (2009) beskriver relaterade pedagogerna till den 

oförstörda barndomen de själva haft, vilket innebar utomhuslekar i naturen tillsammans 

med kompisarna som det som var viktigast för barnens sociala utveckling. Den konkreta 

upplevelsen sågs mer värd än den information som finns att hitta i medier. Dessa 

uppfattningar hindrade deras synsätt på hur nutidens barns fungerar. Studiens barn 

påtalade att de själva såg datorspelande som lek och ett sätt att vara social med 

kompisarna. En ny lekarena har tillkommit med IKT. 
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Trageton (2005) menar att IKT är ett viktigt hjälpmedel då man ska hämta kunskap i 

skapande verksamhet, genom att barn får träna på att leta upp information på datorn och 

medverkar till att barnen utvecklar kunskap om hur man hittar information på internet. 

Genom detta får de träning på kritisk granskning. Att lära sig hitta rätt i den enorma 

strömmen av information kräver mycket goda strategier av barnen för att lära sig att 

skilja ut den väsentliga informationen från den oväsentliga.  Författaren hävdar också att 

leken är viktig för barnen i de tidiga åldrarna och främjar ett varaktigt lärande. Genom 

leken lär sig barnen också att ta ansvar. Om man låter barn sitta tillsammans vid datorn 

och arbeta utvecklas deras samarbetsförmåga och att de lär sig av varandra samt att de 

kan locka varandra till engagemang (Alexandersson & Linderoth & Lindö 2001). 

Jedeskog (1996) skriver även att datorn kan främja samarbete lärare mellan samt mellan 

lärare och elever. Genom att dator och surfplatta kom in i klassrummet kan läraren mer 

bli en handledare och tillsammans med eleverna skapa kunskap. 

 

3.2 Pedagogens roll för lärandet genom IKT 
 

Tsitouridou & Vryzas (2007) skriver i sin studie att om datoranvändningen i skolan ska 

bli ett framgångsrikt läromedel beror på till stor del på lärarens attityder till datorn. Den 

lärare som är bekant med hur man effektivt använder sig av datorn i undervisningen får 

självförtroende i sin lärometod. Men det är också en nödvändig förutsättning för 

användningen av IKT i skolan.  Detta främjar en positiv attityd hos läraren som får 

inflytande över programvaran och sin klass. Men även över klimatet i klassrummet. 

Lärarens attityder påverkar sedan i sin tur barnens erfarenhet av datoranvändning i 

skolan. 

 

Jedeskog (2000) hävdar att datorn från början var ett verktyg som en del av lärarkåren 

var negativt inställd till att använda eftersom datorkunnandet först lockade ett fåtal 

entusiaster i kåren och detta gjorde att de andra lärarna tvingades till användning mot 

sin vilja. Detta skapade motvilja mot att använda sig av datorn i sin undervisning. Detta 

är idag inte ett acceptabelt synsätt eftersom Skolverket (2010) skriver att barnen ska få 

denna kunskap i skolan. 
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Mumtaz (2000) skriver att anledningen till att många pedagoger inte använder sig av 

IKT är att de känner sig osäkra på innehållet och hur de kan hjälpa till att utveckla 

barnens lärande samt att de inte har kunskap om olika program inom digitala verktyg.     

 

Ljung- Djärf (2004) skriver att pedagogernas förhållningssätt till datorer får 

konsekvenser i förskolans verksamhet. Detta gäller även andra IKT-verktyg. Vad 

barnen får för grunder i datorutveckling kommer från vad pedagogerna anser vara 

värdefullt och hur de hanterar tekniken. Det är viktigt att pedagogerna har förståelse för 

att det är värdefullt för barn att ha chans till att möta datorer i förskolans verksamhet. 

Pedagogerna måste kunna lägga upp arbetet på ett varierande sätt så de inte glömmer 

bort någon del inom barnens utveckling, tekniken får inte helt ta överhanden. Jenner 

(2004) anser att det måste läggas en bra grund till en bra kontakt mellan pedagog och 

elev och här är det första mötet avgörande för vidare kontakt. Pedagogens 

förhållningssätt till eleven påverkar motivationen. En bra pedagog som bemöter barnet 

utifrån sina egna förutsättningar och intressen kan bidra till att höja motivationen.  

Datoranvändandet kan vara ett bra hjälpmedel men inte i alla situationer, inte när och 

var som helst. Jedeskog (1998) menar att pedagogerna och lärarna måste lära sig dagens 

teknik för att kunna lära ut det till dagens barn, få chans att utveckla inlärningen 

tillsammans med barnen. Den datorkunskap barn kan få i sin tidiga inlärning kan ha stor 

betydelse när de blir äldre och kommer ut i arbetslivet. Skolverket (2010) skriver att 

förskolan ska ge barnen grunderna för det livslånga lärandet och ska sträva efter att 

varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förstålse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner.  

 

De senaste åren har dator och surfplatta haft stor genomslagskraft och det blir allt 

vanligare att man har dessa IKT-verktyg i hemmet. Det gäller inte alla och då har skolan 

som krav att låta alla barn ha tillgänglighet till att få sitta vid en dator eller surfplatta 

och få inblick i hur man kan kommunicera och söka information med tekniska 

hjälpmedel detta skriver Skolverket (1998). Dator och surfplatta kan även vara ett 

hjälpmedel för människor med funktionshinder och hjälpa dem att bli mer aktiva i 

samhället och kunna kommunicera med andra. 
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Elever med olika svårigheter kan ta hjälp av digitala hjälpmedel för att kunna 

kommunicera och de kan ge dem bättre självförtroende om det klarar av något själva. 

Detta gäller inte bara barn med svårigheter, om de klarar något själv så ökar de barnens 

självförtroende detta skriver Skolverket (2013). 

 

       

4 Metod 
 

4.1 Urval 
 

Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta eftersom vi bedömer att en 

kvalitativ insamlingsmetod bäst besvarar våra frågeställningar i vår studie. Trost (2010) 

menar att kvalitativa studier är att föredra om man vill försöka förstå människors sätt att 

utbyta tankar, reagera eller särskilja eller uppfatta ett handlingsmönster då man vill 

försöka hitta ett mönster. Det är det vi eftersträvat. 

 

Bryman (1997) menar att kvalitativ forskning innebär att få en heltäckande bild av 

forskningen. I kvalitativ forskning är det den uttalade viljan att bedöma eller uttala 

handlingar, normer och värden som är det väsentliga och kartlägger respondentens eget 

perspektiv. Det innebär att undersökaren inte är den som ska styra intervjuerna utan att 

intervjupersonerna själva får utforma sina svar. Patel & Davidsson (2011) skriver att 

kvalitativa intervjuer är en fri intervjuform. Syftet med kvalitativ forskning är enligt 

dem att få intervjupersonernas uppfattningar om forskningsämnet.  

 

Intervjuerna gjordes på fem olika förskolor i södra Sverige i december 2013. Vi 

intervjuade sammanlagt sex pedagoger. Vi har intervjuat 3 pedagoger som vi varit i 

kontakt med under vår studietid på Linnéuniversitetet i Växjö. De övriga 3 har slumpvis 

valts ut efter telefonsamtal till olika förskolor. I detta samtal har vi förhört oss om 

pedagogerna använder IKT i sin verksamhet och som vi därför bedöms kunna ge 

relevanta data till vår forskning. Vi sände sedan våra intervjufrågor (se bilaga A) samt 

ett informationsbrev (se bilaga B) via mail till pedagogerna som skulle intervjuas för att 

de skulle känna sig lite förberedda och ha lite koll på vad vi tänkte fråga om. Vi har 

intervjuat fem kvinnliga pedagoger och en manlig pedagog. 
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4.2 Genomförande 
 

Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf som innefattar de fyra allmänna huvudkraven 

som i korthet innefattar: 

 

• Informationskravet  

• Samtyckeskravet  

• Konfidentialitetskravet  

• Nyttjandekravet  

 

 

Informationskravet innebär att informera de intervjuade om forskningens syfte. 

Samtyckeskravet betyder att den intervjuade har rätt att själv bestämma över sin 

inverkan. Konfidentialitetskravet innebär att ge samtliga inblandade fullständig 

sekretess och att inga uppgifter används på opassande sätt så att någons integritet 

skadas. Nyttjandekravet går ut på att ingen annan än forskaren får ta del av de insamlade 

uppgifterna.   

 

Patel & Davidsson (2011) menar även att forskningsetiska principer innebär att man 

som intervjuare har ansvar för att den som blir intervjuad känner en balans mellan 

nyttan med intervjun och skyddet av integritet för alla inblandade. Den som intervjuar 

ha ett krav att följa så att forskningen inriktas på betydelsefulla frågor och att den håller 

en hög standard. 

 

Vi har besökt förskolorna och där träffat en eller två pedagoger som vi intervjuat. Dessa 

har tillhandahållit lokal på förskolan att vara i under intervjuns genomförande. Vi har 

valt att spela in intervjuerna på mp3 spelare efter godkännande från pedagogerna och 

samtidigt informerat om vetenskaprådets forskningsetiska principer för att pedagogerna 

ska känna trygghet med oss som intervjuat dem. Detta för att lättare kunna koncentrera 

oss på det som sägs och lättare kunna urskönja eventuella svar som kan leda till 

följdfrågor under intervjuns gång. Det underlättar också sammanställningen av 

datainsamlingsmaterialet i efterhand. 
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4.3 Metodkritik 

 
Att vi valde intervjupersoner vi redan kände kan ha en betydelse för studiens utfall. 

Genom att vi redan hade en uppfattning om pedagogernas kunskap inom området IKT, 

så antog vi att vi kunde få ärliga svar och att pedagogerna kände sig trygga med oss 

eftersom vi har lärt känna varandra under vår verksamhetsförlagda utbildning under 

studietiden på Linnéuniversitet i Växjö. Detta kan bidra till ett öppet klimat under 

intervjuns förlopp. Vi visste på vilket sätt pedagogerna arbetade med IKT och att de 

hade positiva attityder gentemot IKT i förskolan. Men detta innebär också att studiens 

utfall kan ha blivit till största delen av positiv karaktär. Vi insåg inte från början att om 

intervjupersonerna är positiva till och redan har infört teknik i sin verksamhet, ökar 

detta troligtvis utsikten för att få ett positivt resultat avsevärt mycket. Denna insikt fick 

vi först då vi granskade resultaten av våra intervjuer. Hur studiens utfall blivit om man 

även intervjuat pedagoger som ännu inte börjat använda sig av IKT i sin förskola eller 

haft ett mer tveksamt förhållningssätt till att använda sig av IKT i sin förskola går 

naturligtvis inte med säkerhet att veta, man kan bara göra antaganden.  Kanske hade 

detta bidragit till att få in fler argument för tveksamheter till användandet av IKT i 

förskolan i vår studie. Vi hade kanske fått en större opartiskhet då. 

 

Fördelen med att använda sig av kvalitativa studier i form av intervjuer på plats i 

verksamheten tycker vi är att vi fick en bra kontakt med pedagogen. Detta främjade ett 

bra klimat som gav upphov till att vi kunde urskilja följdfrågor av de frågeställningar vi 

hade med oss ut till verksamheten(se bilaga A). Pedagogerna visade stor tillit till oss 

och var villiga att berätta hur de som pedagoger arbetade med IKT i förskolan. Vår 

förståelse ökade också i och med att de även kunde visa oss rent praktiskt. 

 

Nackdelen kan vara att det är svårt att veta om pedagogerna gav oss de svar de trodde 

att vi förväntades vilja höra. Vidare är det svårt att säkert veta om de var helt uppriktiga 

i sina svar. Men helhetsintrycket vi fick är att svaren kändes genuina och trovärdiga. Det 

är detta man får utgå ifrån. 
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5 Resultat 
 

I resultatet beskriver vid vad vi fått för svar vid intervjutillfällena.  

 

5.1 Beskrivning av förskolorna 
 

Samtliga förskolors namn har fingerats för att skapa sekretess. Och de intervjuade 

pedagogerna benämns från A-F. 

 

Skogens förskola: har tre avdelningar. En småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 

år. Och två syskonavdelningar med åldrarna 3-5 år. Det finns 20 barn på varje 

avdelning. Det finns tre pedagoger på varje avdelning. Förskolan ligger i en mindre stad 

i södra Sverige. (Benämns som pedagog A) 

 

Skalbaggens förskola: Har tre avdelningar. Två avdelningar med barn i åldrarna 1-4 år. 

På en av dessa finns 19 barn på 4 pedagoger. På den andra avdelningen finns 17 barn 

och 3 pedagoger. En avdelning med 21 barn i åldrarna 5 år. Här arbetar 3 pedagoger. 

Förskolan ligger i en mindre tätort i en liten kommun i södra Sverige. (Benämns som 

pedagog B) 

 

Lingonets Förskola: Har tre avdelningar. En för barn 1-2 år. Här arbetar 3 pedagoger 

och 18 barn är inskrivna här. En avdelning för barn 3-4 år. Två pedagoger finns på 

denna avdelning där 16 barn är inskrivna. En avdelning med barn som är 5 år gamla. 

Här finns 4 pedagoger och man har ansvaret för 18 barn. Förskolan ligger i en liten 

tätort i en liten kommun i södra Sverige. (Benämns som pedagog C & D) 

 

Prästkragens förskola: Denna förskola har även den tre avdelningar. En med 1-3 

åringar. En med barn i åldrarna 3-4 å samt en förskola med barn i åldrarna 5-6 år. Tre 

pedagoger arbetar på varje avdelning där 20 barn är inskrivna per avdelning. Förskolan 

ligger i en liten tätort i en liten kommun i södra Sverige. (Benämns som pedagog E) 
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Näckrosens förskola: Tre avdelningar finns på denna förskola. Två avdelningar med 

barn i åldrarna 1-4 år. Och en avdelning där barnen är 5-6 år gamla. Tre pedagoger är 

anställda på varje avdelning och varje avdelning har 20 barn inskrivna. Förskolan ligger 

i liten stad i en liten kommun i södra Sverige. (Benämns som pedagog F) 

 

De förskolorna vi gjort våra intervjuer på är samtliga i skrivande stund endast i uppstart 

av sitt arbete med IKT. Intervjufrågorna finns presenterade i bilaga A. Vi gjorde 

intervjuer på fem förskolor. Intervjuernas resultat har vi valt att presentera i 

temaindelade avdelningar i avsnitt 5.2. 

 

5.2 Pedagogernas föreställningar om digitala medier i förskolan 
 

Vad innebär IKT för pedagogen? 

 

”För mig är tekniska verktyg allt från förskolans material till pedagogiska redskap, som 

medför ett lärande hos barnen i verksamheten” detta menar pedagog B och detta 

sammanfattar även frågans resultat på de övriga förskolorna i vår undersökning (se 

fråga 1 bilaga A). Det förskolorna använder sig av är surfplatta, dator, kamera, digital 

fotoram, interaktiv tavla och bandspelare. Därför är det dessa IKT-verktyg man tänker 

på då man hör begreppet tekniska verktyg. Det är dessa man fått ute i verksamheten och 

det är dessa man använder sig av. 

 

 Pedagogernas erfarenhet och kunskap 

 

Intervjupersonerna har varit i olika åldrar och har därför olika erfarenheter och olika 

tekniska bakgrunder. De yngre har mer erfarenhet av IKT och därför faller det sig mer 

naturligt för dem att använda IKT i förskolans verksamhet, då de är uppvuxna med 

dessa hjälpmedel menade pedagog C. De yngre har redan från det de själva varit barn 

använt sig av IKT i olika sammanhang. De äldre pedagogerna som inte är uppvuxna 

med IKT har fått lära sig det och skaffa sig kunskaper om detta för att kunna använda 

det. Alla intervjupersoner har varit positiva till att använda sig av IKT i verksamheten 

och är villiga att lära sig mer än det de kan idag. 
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I nuläget anser inte de intervjuade pedagogerna att de har tillräckliga kunskaper. Men 

man använder IKT ändå efter de kunskaper de har skaffat sig själva på egen hand. Man 

experimenterar och hjälps åt pedagogerna emellan för att göra det bästa av situationen 

med de verktyg man har fått. På samtliga förskolor har man fått lite utbildning men inte 

tillräckligt. Det är oftast en ur personalen som fått lite mer utbildning än de andra och 

dessa får sedan hjälpa de andra.  De pedagoger vi talat med som inte har fått lika mycket 

ser fram emot att få åka på utbildning och vidga sina kunskaper så att de känner sig mer 

säkra på IKT-hanteringen i förskolans verksamhet. 

    

 Pedagogens attitydförändring  

 

De flesta av de intervjuade pedagogerna var positiva till att börja använda sig av IKT i 

förskolans verksamhet men det fanns även tveksamheter eftersom de visste att de inte 

hade så mycket kunskap om IKT och dess användningsområden. De kände sig nyfikna 

men osäkra inför att använda sig av IKT i förskolan. I början var det mycket motstånd 

till att använda sig av dator på några utav förskolorna. Anledningen till detta var att 

många pedagoger ansåg att det inte behövdes. Fler av de pedagoger vi intervjuat 

menade att attityden bland pedagogerna först var att om man införde IKT i förskolan så 

skulle detta bara innebära att barnen bara ville spela. Spel var något man förknippade 

med våld. Man ville inte vara med och bidra till att barnen fick inblick i detta i genom 

förskolans verksamhet. ”Spela var något barnen fick syssla med hemma” sade pedagog 

A. De tyckte därför inte att fanns ett bra syfte till att använda sig av IKT i förskolans 

verksamhet och såg inte det som ett hjälpmedel. Vidare fanns från början även ett 

motstånd hos de styrande i kommunstyrelsen som inte heller såg något 

användningsområde för IKT i förskolan. Pedagog F berättade att det är pedagogerna på 

den förskola som hon arbetar på som fått påtala vinsterna för de styrande i 

kommunstyrelsen och krävt att få tillgång till IKT. Vidare har pedagogens eget intresse 

styrt hur villig man är att lära.  Pedagog C antydde ”man har ju olika intressen med för 

det här och hur mycket man vill sitta med det”.  

 

Allt eftersom tekniken utvecklats och har blivit lättare att hantera, så ser de flesta 

pedagoger i vår studie IKT som ett hjälpmedel och är intresserade att använda sig av 

det. Fördelarna med att använda tekniska hjälpmedel har blivit mer synliga för 

pedagogerna. Man använder sig av internet mycket till att söka information både enskilt 
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och tillsammans med barnen. Vidare får barn spela pedagogiska spel idag då det 

kommit många nya och bra sådana och man idag ser man stor nytta med detta. Tidigare 

fanns rädsla hos pedagogerna att göra fel och man var ofta rädd att på det viset skada 

datorprogrammen. Man var även rädd att barnen skulle komma åt något så att 

programmen skadades. Men dessa attityder är också på väg att förändras vad vi kunde 

förstå av de intervjusvar vi fick. Pedagog F sade till exempel om den tidigare rädslan för 

att program ska skadas att ”det gör inget, det mesta går att återställa”.  Idag vågar 

pedagogerna mera. De har blivit modigare och man vågar experimentera mera själva.  

Pedagog F utryckte även det att ”man får göra fel för att fatta hur man gör rätt”. 

Pedagog C menade också att det inte finns några ursäkter för att inte arbeta med IKT i 

förskolan. Detta eftersom det finns överallt i samhället idag och hon anser att ”det är ju 

bara att försöka lära sig”. 

 

5.3 Pedagogens attitydpåverkan på arbetet och utvecklingen av IKT i 

förskolan 

 

Pedagogens påverkan på vilka IKT-verktyg som används 

 

De tekniska verktyg som används har på samtliga förskolor valts utifrån barnens 

erfarenhetsvärld. Det är de IKT- verktyg barnen är bekanta med som exempelvis dator 

och ipad som man har valt att arbeta med.  På tre förskolor som är belägna i samma 

kommun fick man i uppstarten önska vilka verktyg man ville arbeta med. Men sedan 

var det ändå de styrande i kommunstyrelsen som i slutänden bestämde vad som skulle 

satsas på. Man valde där att låta varje pedagog få var sin en egen dator för sin egen 

dokumentation och planeringsarbete, samt en surfplatta till varje avdelning på samtliga 

förskolor i kommunen. Detta för att alla skulle få samma möjligheter.  

 

Varför IKT i förskolan? 

 

Samtliga pedagoger ansåg att IKT är ett mycket bra och användbart hjälpmedel för 

verksamheten. Samtliga inser att man måste följa med i utvecklingen. Barnen har IKT 

verktyg i hemmen i dag och detta intresserar dem mycket. ”De tycker det är roligt” Sa 

pedagog F och vi upptäckte att det var en ståndpunkt många pedagoger hade. De 

menade att man måste följa med i samhällets förändringar. Det enda hinder som 
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nämndes är när tekniken inte fungerar som det ska. En pedagog F berättade exempelvis 

att man hade olika bra täckning på det trådlösa modemet man har tillgång till och att 

pedagogerna därför måste planera var i byggnaden de ska vara då de behöver använda 

internet i verksamheten. Pedagog C menade att IKT har gjort det lättare med 

återkopplingen till barnets lärande. Det är lättare att se vad man lärt sig och i vilken takt 

utvecklingen gått. Särskilt belyste pedagog C surfplattans smidighet därför att den är lätt 

att ta med sig ut då man är iväg på olika aktiviteter hon sade: ” undrar barnen över något 

så kan man liksom leta upp det med en gång, hur ser det ut? Hur ser den blomman ut till 

exempel”? Flera av pedagogerna vi talat med ansåg inte att det fanns några 

begränsningar med IKT. Det är bara fantasin som hindrar vad det kan användas till. 

Pedagog E förklarar att det är viktigt att de vuxna finns till som stöd vid IKT 

användning om detta behövs exempelvis om barnen inte kan samarbeta. 

 

 Barnets förhållande till IKT 

 

Via samarbete barn och pedagoger emellan ser pedagogerna att barnen tillsammans 

tillägnar sig de kunskaper IKT tekniken har att erbjuda. De lär av varandra och 

kommunicerar med varandra för att få ut det mesta möjliga av lärandesituationen. 

Samtliga pedagoger menade att barnen inte är rädda för att prova. De klickar sig fram 

och undersöker vad som händer om de trycker på knapparna. De har inga hämningar 

därför att de inte är rädda för att skada något i programmen.  
 

5.4 Pedagogernas syfte med IKT användningen i förskolan 
 

Mest förekommande IKT-verktyget i förskolan 

 

Samtliga pedagoger som intervjuades uppgav att digital kamera var det IKT-verktyg 

man använde mest vilken man använde till dokumentation i verksamheten. Näst därefter 

kom surfplattan som användes mest i lärandesituationen med barnen. Dessa verktyg 

ansåg pedagogerna är behändiga att ha med då verksamheten flyttar utomhus och är 

lätta att bära med sig. De har många bra funktionsområden såsom informationssökning 

och dokumentation.    
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Användningsområde för pedagogen 

 

Det pedagogerna själva använder IKT till i förskolans verksamhet är skriva pedagogisk 

dokumentation och använder sig då mest av dator. Den används även i planeringsarbetet 

då pedagogen ska finna information eller idéer. Datorn har även en annan viktig 

funktion för pedagogen i att de numer kan sköta kontakter med andra människor via 

mail. Detta blir allt vanligare idag menade pedagogerna i verksamheten. 

 

Pedagogerna lägger även in information om vad som händer i den egna förskolans 

verksamhet på kommunernas hemsidor. Detta för att informera barnens föräldrar och 

allmänheten om vad som händer i förskolan, exempelvis utflykter, simhallsbesök eller 

studiebesök. Där kan man tala om för föräldrarna vad barnen behöver för utrustning 

med sig hemifrån. Till exempel lämpliga kläder för verksamheten, matsäck. Ofta 

beskrivs här även vad man för tillfället arbetar med. Exempelvis vad man arbetar med 

för teman genom att lägga upp bilder på barnen och de alster de åstadkommer. 

     

 IKT och barnens lärande 

 

IKT används till att visa pedagogiska filmer, spela spel och för att underlätta för vissa 

barn att lära sig att skriva sitt namn och andra texter. Samtliga pedagoger vi intervjuat 

var noga med att påpeka att spel används på förskolorna endast i pedagogiskt syfte. 

”Man måste se en nytta med dem” sade pedagog A. Vidare finner man information via 

internet. Pedagogerna söker tillsammans med barnen information när man behöver det 

och på det sättet skapar man meningsfullhet i verksamheten. Internet fungerar även som 

eget lärande för pedagogen som inte vet allt.  Pedagog D hävdade att ”om de undrar 

över nåt och som pedagog då så är det ju väldigt lätt att få reda på svar på något som 

man inte själv vet och som man vill ta reda på”. Samtliga intervjupersoner menade att 

det som pedagog är viktigt att delta på ett aktivt sätt då barnen använder IKT i 

förskolan. Detta för att hålla koll på att barnen använder datorn för lärande, men att det 

även är viktigt att kunna ge feedback under tiden barnen lär sig. Så att man som 

pedagog kan ge barnen utmaning i att tänka steget längre. På detta sätt får man barnet 

att utvecklas vilket skapar motivation och meningsfullhet. 
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6 Analys 

 
I analysen så går vi in mer på djupet i svaren vi fått genom intervjuerna som 

genomförts, samt varför svaren liknar varandra.  

 
6.1 Den oförstörda barndomen 
 

Då vi analyserade de svar intervjuerna gav oss kan vi konstatera att samtliga intervjuade 

pedagogers attityd till IKT är positiv idag. Efter en trög start hos samtliga förskolor vi 

besökt är verksamhetens pedagoger nu på gång med att börja använda IKT i allt större 

utsträckning. Samtliga hade fått tillgång till datorer och surfplatta. Pedagogerna 

berättade att attityden är på väg att förändras till mer positiv användning och de ser idag 

allt större fördelar med att använda sig av IKT i förskolan. Exempelvis var det från 

början många pedagoger i vår studie som var negativt inställda till att ta in IKT i 

förskolan då man först inte såg något användningsområde. Den allmänna åsikten var 

tidigare att barnen inte skulle ägna sig åt IKT eftersom detta bara innebar spel menade 

de intervjuade pedagogerna. Barnen ansågs inte må bra av detta. Här kan man se att det 

tidigare fanns ett synsätt på barndomen som oförstörd precis som Buckingham (2003) 

uttrycker. Att barn inte skulle sitta inne vid en dator utan vara ute och utöva fysiska 

kroppsövningar i naturen. Detta hämmar de vuxnas inställning och attityd till att IKT 

kan vara något bra och positivt för barnen som tidigare nämnts. Den allmänna 

opinionen menade att det var något barnen fick ägna sig åt hemma. Idag har 

pedagogerna upptäckt de pedagogiska spelen som är till för barns lärande och i och med 

det är attityden hos pedagogerna mer positiv. Inget motstånd mot IKT verkar idag 

finnas kvar i de förskolor vi besökt för att göra våra intervjuer. Ljung-Djärf (2004) 

menar att det är pedagogens förhållningsätt som får konsekvenser för användandet av 

IKT i förskolan. Barnens IKT-utveckling påverkas av vad pedagogen anser är väsentlig 

och vad de kan själva. Tsitouridou & Vryzas (2007) studie visar på att om 

användningen av dator i skolan ska bli framgångsrik som undervisningsmaterial beror 

på lärarens attityder till datorn. Den datorkunnige läraren vet hur man på ett effektivt 

sätt använder sig av datorn i undervisningen. Detta är en nödvändig förutsättning för 

användningen av IKT i skolan och bidrar till en positiv attityd hos läraren både lärare 

och elever. Positiva attityder hos läraren påverkar sedan i sin tur barnens erfarenhet av 
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datoranvändning i skolan, (Tsitoridou & Vryzas (2007). Detta kan vi urskilja i vår 

studie eftersom vår studies pedagoger var positiv till att barnen använder sig av IKT i 

sin förskola. De visade på stor förståelse för sin egen påverkan på barnens lärande 

genom IKT genom att ha en positiv attityd. 

 

Både Buckingham (2003) och Hallden (2007) beskriver synen på den oförstörda 

barndomen och detta var ett synsätt man hade tidigare i de förskolor vi valt att göra våra 

intervjuer på. Buckingham (2003) menar att minnet av den egna barndomstiden med lek 

utomhus i naturen kan hindra de vuxna i barnens närhet från att se det som är värdefullt 

för dagens barn. Halldén (2007) menar att åsynen av barnet bidrar till att den vuxne blir 

påmind om sin egen barndom. Dagens vuxna måste förstå att barnen av idag har en 

annan lekarena. Detta var något som de intervjuade också pedagogerna beskrev. Gamla 

traditioner och synsätt hos de pedagogerna stod först i vägen för IKT- införandet. De 

såg på barndomen som en tid där barnen skulle leka fritt och inte behöva trycka i 

kunskap i huvudet. Attityden har också svängt därför att man inser att IKT är här för att 

stanna för alltid. Man inser att det är så samhället ser ut idag och att man inte kan ställa 

sig utanför betydelsen av IKT. Skolverket (2010) skriver som vi tidigare nämnt att: 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande ”och här ingår att förstå hur 

samhället fungerar samt att lära sig hur man ska fungera i samhället. Det är därför 

viktigt att pedagogen har en positiv attityd till IKT-användning i förskolan för annars 

riskerar utvecklingen att avstanna. Vill man som pedagog inte använda sig av IKT i 

förskolan respekterar man heller inte barnens livsvärld eftersom IKT är en så pass viktig 

aspekt i barnens vardagsliv.  Ställer man sig som pedagog utanför förstår man till sist 

inte barnen. 

 

 Vad de gör på fritiden och vad de talar om sinns emellan. Man följer då inte heller 

Skolverket (2010:6) som säger att: 

 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper”. 

 

Vårt resultat visar på att den tidigare attityden om barns oförstörda barndom troligtvis är 

på väg att förändras.  Pedagogerna i verksamheten verkar inte längre anse att 

barndomen förstörs av att barnen använder sig av IKT i förskolan. Man verkar ha insett 
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nyttan med IKT och att detta är en ny värld och lekarena barnen har idag. Att använda 

sig av IKT i förskolan utesluter inte att barnen även utövar kroppsliga lekar både ute 

och inne.  Den oförstörda barndom som Buckingham(2003) och Halldén (2007) 

beskriver kommer ändå alltid att finnas kvar fast i något förändrad form. 

 

6.2 Synliggöra lärandet 
 

Vi kunde även utskilja att det är det egna privata användandet av IKT i det egna hemmet 

som har ändrat attityden hos pedagogera. Då de själva experimenterat med datorns och 

surfplattans funktioner har man börjat inse fördelarna med den digitala tekniken. Vidare 

blir det helt klart lättare också om då man fått tillgång till dator och surfplatta i 

förskolan. Då finns ännu fler möjligheter och tillfällen för pedagogen att utforska olika 

program, appar och på det viset lära sig mer om IKT på egen hand. 

 

6.3 Barnens värld 
 

Barnens erfarenhet och intresse av datorn och ipad är i dag mycket stort och många 

gånger är spel av stort värde för dem och ger dem motivation till att söka kunskap och 

att lära sig saker. Detta uppmärksammade vi att pedagogerna hade anammat i 

verksamheten. Man tillät barnen att spela pedagogiska spel som gynnade barnens 

utveckling och lärande. Pedagogerna ser idag ser man stor nytta med detta vilket är en 

attitydförändring mot tidigare barnsyn. Man har tron att barnen är kompetenta nog att 

själva veta var de vill göra och därför begränsar man inte barnets intresse att vistas vid 

datorn. Lindahl & Folkesson (2012) menar att pedagogerna måste tro på det kompetenta 

barnet och hjälpa de i deras utveckling. Det kan de göra genom att vara insatt i barnens 

tekniska omvärld. Men ibland blir tekniken även ett hinder. 
 

6.4 Den dagliga användningen 
 

Ett hinder som de intervjuade pedagogerna nämnde är när tekniken inte fungerar som 

det ska. Det ger upphov till frustration bland pedagoger och barn när man inte kan 

använda IKT på det sätt som man tänkt, vid det tillfälla man vill. Detta kan hämma 

verksamheten när man är beroende av att tekniken ska fungera. Pedagog F berättade att 

man hade olika bra täckning på det trådlösa modem man har tillgång till och att 
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pedagogerna därför måste planera var i byggnaden de ska vara då de behöver använda 

internet i verksamheten.  

 

Vidare berättade de samtliga intervjuade pedagoger att barnen visade stort intresse för 

dokumentation där de själva deltog. De tycker att det är roligt att få se sig själva på bild 

och själva få berätta om sina lärandeframsteg. Detta gör att lärandet synliggörs på ett 

helt annat sätt än det tidigare gjort.  Via bilder och text kan pedagogen använda sig av 

dokumentationen på ett pedagogiskt sätt för att visa upp för andra pedagoger, förskolans 

barn och barnens vårdnadshavare.    

 

Men pedagogerna påpekade också att intresset för IKT är olika hos pedagogerna och det 

påverkar hur mycket man sitter vid datorn samt i vilken utsträckning man väljer att 

använda sig av IKT för lärande tillsammans med barnen. Men samtliga pedagoger på de 

förskolor vi valt att besöka använde IKT dagligen i sin verksamhet trots bristande 

utbildning och litet intresse. Särskilt som förskolorna bara var i ett inledningsskede ännu 

så ser vi stora möjligheter till vidareutveckling. Det samarbete som finns mellan 

pedagogerna bidrar också till att fler pedagoger vågar mer och mer. På sikt kommer all 

osäkerhet att använda IKT att ha försvunnit.  

 

De pedagoger vi har valt att intervjua gav också uttryck för att de blir hjälpta av IKT i 

sitt arbete. Det har exempelvis blivit lättare att dokumentera verksamheten. I och med 

att man kan använda sig av bilder i dokumentation utförd med tekniska hjälpmedel blir 

det enklare att se arbetsgången i det arbete man utför. Vidare är den enklare att använda 

i ett pedagogiskt syfte för att synliggöra barnens lärandeprocess både för pedagogerna 

och för barnen. Bilder och text i dokumentationen utgör då grunden för de samtal och 

diskussion som pedagogen behöver för att kunna kommunicera med barnen. Genom 

detta finner pedagogen och barnen meningsfullhet i lärandet.  

 

Vår studie visar på att de faktorer som Mumtaz (2000) beskriver och som vi 

presenterade i studiens inledning inte längre verkar stämma. Åtminstone inte på de 

förskolor vi besökt. 
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7 Diskussion 

 
Det finns många tankar om hur viktigt det är med IKT i förskolan och många frågor 

varför man ska använda sig av det. IKT är en del av vår omvärld som vi själva kan 

utveckla genom att lära oss om den och använda oss av det som finns. Om man som 

pedagog vill använda sig av tekniska verktyg är det viktigt att man är engagerad och 

villig att lära sig, visa sig intresserad. När en vuxen visar att man är intresserad av det 

man gör lockar man fler till att upptäcka nya verktyg i detta fall. Det gäller både barn 

och vuxna. Om pedagogerna är positiva och låter barnen experimentera med dator, 

surfplatta och andra digitala verktyg blir barnen ännu mera orädda och lär sig ännu mer. 

Engagemang gynnar både barn och vuxna i deras lärande när det gäller IKT. 

 

Det vuxna gör speglar av sig på barnen, om pedagogerna i förskolan är positiva till att 

lära sig jobba med IKT så är det stor chans att barnen tar efter det och vill vara med och 

jobba med IKT. Genom att införa nya lärandemetoder betyder inte som många 

pedagoger sa att det ena utesluter inte det andra. Att utveckla lärandet kan man göra i 

olika former, genom att variera lärandet kan göra att barnen inte blir uttråkade eftersom 

de inte gör på samma sätt hela tiden. Genom att få hjälp när man börjar med något nytt 

gör att man kan känna sig trygg och vågar testa, det är de som vi tror många pedagoger 

saknar, tryggheten till att våga testa. I läroplanen för förskolan står det att vi ska främja 

barns lärande och utveckling och genom att variera undervisningen så lockar vi till nya 

kunskaper och inspirerar barnen till nyfikenhet och det leder till nya kunskaper. Då 

pedagogerna uttryckte att det ofta är de äldre pedagogerna som är osäkra så kommer det 

troligen att bli en attitydförändring i och med att de äldre pedagogerna går i pension och 

ersätts med yngre personal som kanske har vuxit upp med IKT sedan barnsben. 

 

Genom våra intervjuer märkte vi tydliga skillnader på pedagogerna beroende på vilken 

ålder de var i. Pedagogerna som intervjuades gav uttryck för att de yngre pedagogerna 

kände sig säkrare och vågade testa mer än de som var äldre. Detta berodde på tidigare 

introduktion av IKT hos de yngre pedagogerna vi intervjuat. Det är väldigt olika men de 

yngre har vuxit upp i den digitala världen och lärt sig från början vilket de äldre inte har 

och har fått lära sig på egen hand under tidens gång.  De intervjuade pedagogerna 

menade att vilken tillgång man har haft till IKT-verktyg i förskola, skola och i det egna 
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hemmet påverkar på vilket sätt man vågar utforska och använda digitala verktyg, då 

man som pedagog själv ska arbete med det i förskolan. En annan aspekt som också 

spelar in är hur tidigt i livet man har kommit i kontakt med IKT sade de intervjuade 

pedagogerna.  

 

Då vi analyserade svaren vi fick vid våra intervjuer uppmärksammade vi att det inte var 

någon av pedagogerna som nämnde något om lärarutbildningens roll. De nämnde inte 

om de själva fått några IKT kunskaper i sin utbildning. Detta kan bero på att vissa utav 

intervjupersonerna gick lärarutbildningen innan IKT infördes i skolvärlden. 

 

Tidigare påverkade rädslan för att skada något i datorns eller surfplattans program. 

Pedagogerna vi intervjuat har uppgett att det är rädslan som tidigare hindrat dem att 

våga använda IKT tillsammans med barnen i förskolan. Men som pedagog F uttryckte 

det: ”det gör inget, det mesta går att återställa”. Vidare är det bristen på utbildning som 

får pedagogerna att tveka och känna sig osäkra inför användandet av IKT i förskolan. 

Men allt eftersom åren gått har pedagogerna lärt sig mer om IKT. IKT-verktygen har 

blivit mer lättillgängliga och enklare att förstå. Detta har ökat de positiva delarna med 

att använda digitala verktyg, exempelvis då man ska söka information tillsammans med 

barnen. De användningsområden som är populärast är att visa film i utbildningssyfte. 

Pedagogerna vi intervjuat menade även att IKT-verktyg kan vara ett hjälpmedel för de 

barn som har svårigheter med finmotoriken. De barn som har problem med att skriva 

och att forma bokstäver tror vi kan lockas till att vilja fortsätta med skrivning om de 

upptäcker att de kan skriva på dator istället.  

 

Det finns många olika verktyg inom IKT men de som används flitigast tillsammans med 

barnen är digitalkamera och surfplatta. Men när det gäller pedagogernas arbete så är det 

datorn som används mest för det är där de gör sina dokumentationer. Detta kan bero på 

att pedagogerna använder det som de är mest bekväma med och de håller sig till det som 

de vet att de kan hantera. Genom att samspela med barnen när man arbetar med IKT gör 

att man lär av varandra, det är oftast mellan barnen som de lär sig genom att arbeta 

tillsammans. Det som många av pedagogerna upptäckte är att barnen inte är särskilt 

rädda för att prova. De trycker på olika knappar för att se vad som händer, det anser vi 

att pedagogerna borde testa för att se vad som kan hända och på så sätt utvecklas. Som 

Jedeskog (1996) skriver att genom att man arbetar tillsammans barn och vuxna främjar 
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lärandet för båda parter och det hon menar är att framför datorn kan man lära sig något 

tillsammans och av varandra. Våra intervjupersoner nämnde alla att de var väldigt 

osäkra i början men att de nu är nyfikna och vill lära sig. Vi tycker det verkar som om 

pedagogerna vet varför man använder IKT och vad syftet är, samt vilken betydelse det 

får för barnen om de använder sig av IKT i sin förskola. Pedagogerna pratade även 

öppet om att de vet att sättet de hanterar IKT i förskolan, påverkar barnens kunskaper. 

Om man använder digitala verktyg ofta i förskolan desto mer kommer barnen in i IKT 

världen. De lär sig om det tekniska på förskolan och inte bara i hemmet. Det är heller 

inte alla barn som har tillgång till IKT-verktyg i hemmet. I förskolan får alla barn en 

chans att lära sig hur digitala verktyg fungerar.  

 

Utbildning inom IKT är något som alla pedagoger vi pratade med var intresserade av 

vilket är vanligt och som en av pedagogerna nämnde var att de måste få hjälp med detta 

eftersom IT världen utvecklas väldigt snabbt och det kommer nya saker hela tiden. För 

att pedagoger ska kunna utföra sitt arbete efter läroplanens riktlinjer behöver de stöd 

allra mest inom IT vilket alla pedagoger nämnde.  

 

7:1 Resultatdiskussion 
 

För att få ett annat resultat av vad vi fick kunde vi ha intervjuat fler så kanske vi hade 

fått ett annat svar samt intervjuat pedagoger som jobbar i storstäder och se skillnaden 

mellan storstäder och småstäder och se om de skiljer sig. Men eftersom alla svarade rätt 

lika kan bero på att alla var i uppstarten i sitt arbete med IKT. Hade det funnits mer tid 

för skrivande och undersökning hade man också kunnat intervjua fler pedagoger. 

Studiens utfall hade i så fall fått en vidare och kanske en ännu mer rättvis dimension. 

Hade fler pedagoger intervjuats än de vi intervjuat, hade studiens resultat också fått en 

ännu säkrare validitet.  

 

Vi kontaktade olika förskolor i södra Sverige och frågade om vi kunde få intervjua dem 

inom ämnet IKT. De som tackade ja var tre förskolor som kände till oss sedan innan 

samt två som hade börjat använda sig av IKT. Vi kontaktade många fler än dessa fem 

förskolor, men på några av de förskolor vi kontaktade och ställde förfrågan om intervju 

avböjde de som ännu inte börjat arbeta med IKT att delta eftersom de ansåg att de inte 

hade något att tillföra till vår studie. I efterhand inser vi att även detta hade varit 
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värdefull information för vår studie. Även om en intervjuperson inte kan svara på en 

specifik fråga eller inte vet så mycket om det man intervjuar om, så är detta ändå ett 

resultat värt att beakta. 

 

Vi anser ändå att vi har fått bra resultat med många relevanta och intressanta 

intervjusvar. Det var lärorikt att höra vad pedagogerna i förskolan anser om tekniska 

hjälpmedel i förskolan. I vilket syfte de använder dator, ipad och andra digitala verktyg 

till.  

 

Vi hade förväntat oss att attityden till användning av IKT i förskolan skulle vara negativ 

åtminstone på någon förskola. Men vi blev positivt överraskade över att samtliga 

pedagoger var positiva till användningen av IKT i verksamheten. Detta tycker vi verkar 

förutspå en hoppfull framtid. Tros att inte alla pedagoger hade fått adekvat utbildning 

ännu gjorde man ändå allt man kunde för att sprida kunskaperna i IKT i verksamheten. 

 

Vi kunde konstatera att samtliga pedagoger tänkte i princip likadant och att pedagogerna 

jobbade på liknande sätt. Alla var positiva till att använda IKT och ville utveckla 

verksamheten genom att lära sig mer om olika digitala verktyg. Pedagogerna fokuserade 

mycket på hur lärandet utvecklades genom att ha kunskap om hur man kan använda de 

olika verktygen inom IKT. Nyfikenhet och engagemang var ord som alla pedagoger vi 

intervjuat pratade om som några av de viktigaste delarna för att locka barnen till 

utveckling och samarbete med de vuxna. Men även barn emellan. När det diskuterades 

om olika spel som var till för barnen var det några utav pedagogerna som var negativa 

till det, de var osäkra om spelen var för våldsamma för barn i de yngre åldrarna och var 

noga med att spelen gynnade barnens utveckling inom något specifikt ämne.   

 

 

 

 

 

 

27 



  
 

 

Referenser: 

 

Alexandersson, Mikael & Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001) Bland barn och 

datorer- Lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Becker, Henry Jay & Riel, Margaret M (2000) Teacher Professional Engagement and 

Constructivist-Compatible Computer Use. University of Minnesota. 

 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Buckingham, David (2003). After the Death of Childhood. Growing Up in the Age of 

Electronic media. Oxford: Blackwell Publishing LTD. 

 

Buckingham, David (2006). Is there a digital generation? In: David Buckingham & 

Rebekah Willatt (red) (2006). Digital Generations: Children, Young People and New 

Media. Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, NJ (s 1-13). 

 

Davidsson, Birgitta, Lundh, Anna & Limberg, Louise (2009). Yngre skolbarns 

informationssökning och pedagogers föreställningar om den goda barndomen. I 

Hedman, Jenny & Lundh, Anna (2009) Informationskompetenser: om lärande i 

informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlsson 

 

Forsling, Karin (2011): Digital kompetens i förskolan. KAPET. Karlstads universitets  

Pedagogiska Tidskrift, 7 årgång (1)1, s 76-95. 

 

Halldén, Gunilla (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlssons bokförlag. 

 

Hedman, Jenny & Lund, Anna. Red (2009). Informationskompetenser. Om lärande i 

informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Högskolan i Kalmar. 

 

28 



  
 

Jedeskog, Gunilla (1998). Datorer, IT och en förändrad skola. Lund: Studentlittaratur 

AB. 

 

Jedeskog, Gunilla (2000). Teachers and computers. Teacher’s computer usage and the 

relation between computers and the role of the teacher, as described in international 

research. Universitetstryckeriet, tryck & Medier, ekonomikum, Uppsala 2000. 

 

Jenner, Håkan (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. 

Myndigheten för skolutveckling. 

 

Lindahl, Mats-Gunnar och Folkesson, Anne-Mari (2012). ICT in preschool: friend or 

foe? The significance of norms in a changing practice. International Journal of Early 

Years Education. Vol. 20, No. 4, December 2012, 422-236. 

 

Lundgren, Ulf .p, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2002). Lärande, skola, bildning 

Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Ljung-Djärf, Agneta (2004). Spelet runt datorn: datoranvändande som 

meningsskapande praktik i förskolan. Diss. Lund: Univ., 2004 

 

Mumtaz, Shazia (2000). Factors Affecting Teachers’ Use of Information and 

Communications Technology: a review of the literature. Journal of Information 

Technology for Teacher Education, Vol. 9, No. 3, 2000 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: studentlitteratur AB.  

 

Rönnberg, Margareta (1997). Tv är bra för barn. Stockholm: Ekelids förlag. 

 

Skolverket (1998) Jord för växande särtryck ut växa i lärande och att erövra 

omvärlden. Stockholm: Liber AB. 

 

Skolverket (reviderad 2010: utgåva 2) Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

 

29 



  
 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Nordstedts förlag. 

 

Trageton, Arne (2005) Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Tsitouridou, Melpomeni & Vryzas, Konstantinos .The prospect of integrating ICT into 

the education of young children: the views of Greek early childhood teachers. European 

Journal of Teacher Education Vol. 27, No. 1, March 2004.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. http://www.codex.vr.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



  
 

 

Bilaga A  
 

 

Intervjufrågor 
 

 

 

• Vad är tekniska verktyg för er? 

• Vad är er egen tekniska bakgrund? 

• Behärskar personalen IKT tillräckligt bra för att använda dessa i 

verksamheten? 

• Hur tänkte pedagogerna om IKT innan de fick tillgång till det. 

• Har inställningen förändrats efter införandet av IKT? 

• Berätta hur ni arbetar med tekniska verktyg i er förskola idag? 

• Anser du att digitala verktyg är ett hjälpmedel för verksamheten eller 

är det ett hinder? Beskriv på vilket sätt. 

• Vilket verktyg använder ni mest? 

• Vad använder pedagogerna IKT till? 

• Vad ligger bakom valen av tekniska verktyg? 

• Hur kan ni se att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja tekniken? 

• Hur kan ni se att barnen utforskar enkelheten i teknikens funktioner?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



  
 

 

Bilaga B 
 

Intervjubrev 

 

Hej! 

 

Kristina Franzén och Rebecca Maritz från Linnéuniversitetet i Växjö har bokat intervju 

med dig den …….(datum). 

Den kommer att handla om IKT i förskolan och inriktar sig på pedagogens roll och 

inställning till dessa medium. Denna intervju kommer att bli en liten del i vår forskning 

i ämnet och slutprodukten kommer att bli vårt examensarbete. Vi följer 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer för detta se: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

För din del innebär detta att de uppgifter som lämnas ut av dig kommer endast att 

användas i vår forskning. Inga uppgifter lämnas ut åt någon annan. Vi önskar att den får 

spelas in på MP3-spelare för att vi lättare ska kunna koncentrera oss på de svar vi får. 

Inspelningarna raderas då arbetet blivit godkänt. Du och din verksamhet behandlas med 

största sekretess och det är du som själv bestämmer över din inverkan i intervjun. Är det 

något som känns obekvämt eller någon fråga du inte vill svara på är detta helt okej.  

 

Hälsningar: Kristina Franzén & Rebecca Maritz
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