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Förord  
Jag vill passa på att tacka alla pedagoger som ställt upp i min studie, jag vill även tacka alla som på                     
något sätt hjälp mig med denna studie. Slutligen vill jag även tacka min underbara familj och mina                 
vänner som trott på mig. Även när jag inte trodde på mig själv. Men mest av allt vill jag tacka min                     
underbar sambo. Han har alltid stått vid min sida. Han har alltid trott på att jag kan mycket mer än                    
vad jag själv velat tro. Han har hjälpt mig igenom mycket. Tusen tack alla för det stöd och det hopp ni                     
gett mig. 
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Abstrakt  
Syftet med studien har varit att skapa mig en djupare förståelse för förskolepedagogers uppfattningar              
kring uppfattning kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolan. Jag har utfört fem             
stycken intervjuer med pedagoger från norra och mellersta Sverige. I mitt resultat framgår det att               
pedagogerna ser positivt på IKT i förskolan, men att vissa av informanterna känner en osäkerhet i att                 
använda IKT ur ett pedagogiskt synsätt i den dagliga verksamheten.  
 
 
Nyckelord: Förskola, IKT, digital kompetens, digitalisering, barn. 
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Inledning 
Att informations-och kommunikationsteknik (IKT) tar allt mer tid inom det svenska           
utbildningsväsendet syns tydligt, går vi tillbaka ett fåtal år inom förskolereformen och skolreformen             
syns det att för varje reviderad läroplan som kommit, ökar även ansvaret på utbildad personal. IKT är                 
ett område som skolverket lägger stor vikt på vid revideringen av Läroplanen för förskolan (Lpfö 98,                
rev 2011). Under våren 2019 kommer en ny revidering av förskolans läroplan att finnas tillgänglig. I                
denna nya revidering har bland annat IKT blivit en av de viktigare delarna för förskolans pedagoger                
att tillämpa inom den dagliga verksamhet. Skolverket (2011) menar att varje barn ska få chansen att                
utveckla ett intresse för bilder, texter och olika typer av media. Genom intresset ska de sedan också                 
lära sig att tolka och samtala kring och med hjälp av IKT. Barnen i dagens förskola bör lära sig att se                     
skillnad på och urskilja  tekniken i vardagen, samt få chansen att utforska hur enkel teknik fungerar.  

 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla         
adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en           
förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Utbildningen ska          
även ge barnen möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt          
förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se            
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information (skolverket         
s. 5. 2018 ). 

 

Lundgren Öhman (2014) menar att man som förskolepedagoger måste se IKT i sin helhet, IKT är en                 
del i mediepedagogiken. Mediepedagogiken syftar till att stärka förskolepedagogers styrka i deras            
arbetet med media och IKT. Med mediepedagogik menar Lundgren Öhman (2016) att det inte är               
tekniken som är i fokus, pedagogiken och lärprocessen är centrumet i mediepedagogiken. Lundgren             
Öhman menar att genom mediepedagogiken kan barn och vuxna lära och interagera på olika              
kunskapsnivåer. Mediepedagogiken hjälper barn och pedagoger att mötas på ett likvärdigt sätt, även             
om barn och pedagoger befinner sig på olika nivåer. Mediepedagogikens syftet är att utveckla barns               
förståelse för sin omvärld, detta genom att de själva får skapa, tänka och reflektera kring sitt                
skapande. Lundgren Öhman (2014) menar att det är viktigt att pedagogerna tar vara på dessa tre                
delar, låter dem frodas och utvecklas. Detta för att ge barnen den möjlighet och motivation de                
behöver för att förstå och utveckla sin kunskap kring dagens IKT, samt dess användningsområden.  

 
Jag valde temat IKT då teknologi och digitalisering är ett ämne som eskalerat med kraft framåt. I                 
dagens samhälle använder sig alla av någon form av teknologi, enligt min mening. Teknologi är något                
som ständigt verkar vara under utveckling, enligt mina erfarenheter är det också ett av de områden                
det talas mest om inom förskolan och skolan. Det som sägs är både positivt och negativt, inom                 
förskolan är det enligt min åsikt en synbar klyfta. Klyftan delar de som känner sig trygga och säkra på                   
IKT, från de som känner sig mer osäkra. Jag ville i min studie ta reda på om det var så som jag                      
uppfattade det, samt hur forskare som tidigare forskat kring detta uppfattat synen på IKT hos               
förskolepedagoger. För mig blev det dessutom viktigare, eftersom att det våren 2019 träder en              
reviderad läroplan för förskolan i kraft, där läggs det bland annat större vikt på IKT.  
 
Med detta i bakhuvudet sökte jag skapa mig en förståelse kring förskolepedagoger uppfattningar kring              
IKT i förskolan. 
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Bakgrund 
Här kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring IKT i förskolan, digital kompetens,              
förskolepedagogers digitala kompetens, förhållningssätt vid arbete med IKT samt hinder och           
möjligheter med med IKT. 

 

IKT i förskolan  
Många förskolor idag använder sig av IKT. I Norge är det hela 98 procent av förskolorna som                 
använder sig av IKT på något sätt i sin verksamhet (Jernes, Alvestad och Sunnerud. 2010). De                
använder: dator, läsplatta, digitalkamera eller andra digitala verktyg. Jernes, Alvestad och Sunnerud            
diskuterar flitigt kring digitala verktyg i hemmamiljöer, media och även i de centrala styrdokumenten              
för den norska förskolan. Jerners, Alvestad och Sinnerud menar att huvudfrågan som förskollärare             
borde ställa sig är inte om vi ska introducera digitala verktyg i förskolan/barnehagen utan frågan är snarare                 
hur och varför IKT bör användas?  
 
I sin vetenskapliga artikel tar Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks (2015) upp syfte med studien,               
vilket var att synliggöra IKT inom den flamländska förskolan. Den flamländska förskolan är en egen               
del i det Nederländska utbildningssystemet, detta då flamländska är en dialekt av det Nederländska              
språket (Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks , 2015). Klyftan mellan positivt och negativt med IKT               
i förskolan är bred enligt Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks. En del ser IKT i förskolan som ett                  
pedagogiskt verktyg, medan det i andras ögon ses mer som en barnvakt på förskolan. Dock vill                
Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks påpeka vikten av IKT om det används på ett pedagogiskt sätt                
i förskolan, Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks menar att IKT-användandet och teknologin är och              
bör vara en del av barns inlärningsprocess. IKT kan bland annat utmana barnen på en ny nivå,                 
samtidigt som IKT kan ge snabbt gensvar på barns nyfikenhet. Dock har det flamländska förskolan               
inget krav på sig att lära ut IKT i förskolan. Det finns enligt Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks en                   
läroplan för grundskolan, men inte för förskolan. Det är upp till varje förskola att ta beslutet om                 
barnen har behov att lära sig använda IKT i förskolan eller inte. Diskussionerna av centralt värde                
handlar enligt Kerckaert, Vanderlinde och van Braak om ifall det är rätt att barnen lär sig teknologi                 
innan de kan läsa och skriva idag. 
 
 
I sin vetenskaplig artikel tar Marklund (2015) upp vad förskolans läroplan säger gällande IKT. Enligt               
Marklund framgår det i förskolans läroplan att IKT kan användas till att bland annat hjälpa barn att                 
utveckla sin kreativa och sin kommunikativa förmåga. Marklund menar dock att trots att många              
förskolor använder sig av IKT idag, har det gått långsamt fram inom lärarutbildningarna när det               
kommer till användandet av IKT som inlärningsmaterial. Marklund menar även att det är mycket              
troligt att många förskolepedagoger inte fått eller får någon introduktion eller vägledning i hur de ska                
använda sig av IKT under sin utbildning. Marklund påpekar också vikten av att investeringen i IKT i                 
förskolan går hand i hand med förskolepedagogers professionella utveckling. Detta menar Marklund            
är något som är väsentligt för att förskollärarna ska kunna uppnå det som förväntas av dem, utifrån                 
de utbildningsperspektiv som finns beskrivna i styrdokumenten för förskolan.  
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Digital kompetens 
Digital kompetens anses vara ett av framtidens mest viktiga kompetensområden. Enligt Forslings            
(2011) vetenskapliga artikel så handlar digital kompetens om att användaren ska känna sig trygg och               
säker i manövreringen av olika digitala verktyg. Detta går varenda människa igenom dagligen,             
Forsling menar att alla människor möter IKT och digitalisering varje dag. Detta genom olika digitala               
verktyg, såsom dator, läsplatta, mobiltelefon, TV, radio, diskmaskin med mera. För att en människa              
ska kunna hantera dessa digitala och tekniska verktyg behövs kompetens. Forsling menar att             
människan måste lära sig hur de digitala verktygen fungerar innan personen i fråga kan använda det                
digitala verktyget, än mindre lära någon annan att använda dem. Dock menar Forsling att vuxna               
måste komma ikapp när det gäller hanteringen av digitala verktyg, barn idag föds in i en digital                 
värld. Forsling berättar att många barn möter den digitala världen redan när de ligger i sin moders                 
mage.  
 
Forsling lägger inte vikten vid hur mycket pedagogerna kan, utan fokuserar mer på hur pedagogerna               
bör lära ut IKT-användningen till barnen. Forsling menar att det inte spelar så stor roll hur mycket                 
man som pedagog kan om IKT, utan fokus ligger vid barnens inlärning. Forsling berättar att om                
pedagogerna med lugn och säkerhet visar och lär barnen hur de kan använda IKT på ett bra sätt blir                   
det enklare för barnen att förstå IKT på andra sätt än som enbart tidsfördriv. Då blir inte IKT                  
användandet uppmärksammat som något negativt exempelvis barnvakt, utan som en          
inlärningsmetod där man kan möta varje barn på deras nivå. Dock behöver pedagogerna även              
förbereda barnen för vilka faror som finns med IKT. Forsling menar att källkritik och logiskt tänkande                
är en viktig del av IKT användandet, utan logiken eller kritiken kan barnen inte dra slutsatser för vad                  
som är sant och inte inom IKTns värld. När barnen lärt sig använda IKT på ett kritiskt och logiskt sätt                    
menar Forsling (2011) att nya inlärningsmöjligheter skapas. Till exempel kan IKT vara ett nytt sätt att:                
läsa sagor på, lyssna på musik, testa nya saker som yoga, massagesaga, med mera. Möjligheterna är                
nästintill obegränsade (Forsling, 2011).  
 
Det är även viktigt att delge sina okunskaper och sina osäkerheter enligt Forsling (2011), det är av vikt                  
för barnen att förstå att man som pedagogen kan vara osäker. Pedagogen ska enligt Forsling berätta                
för barnen att det här kan jag inte, men vi kan undersöka och utforska det tillsammans och se vad vi kommer                     
fram till. Att låta barnen vara medforskare är något som Forsling tar fasta på i sin artikel. Forsling                  
menar att det är viktigt för barn att få delge sin upplevelse av olika händelser, genom att barnen får                   
veta att pedagogen inte är så kunnig på detta område får det barnen att känna att pedagogen är                  
mänsklig. Barnen ges också en chans att upptäcka IKTns värld på sina egna villkor och på sin egen                  
nivå. Enligt Forsling kan det även bli så att barnen delger pedagogerna sina versioner och kunskaper                
kring IKT. 
 
Enligt Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks (2015) menar att två av de större svårigheterna hos               
pedagogerna gällande IKT är okunskap och färdigheter. Det finns tre huvudområden en pedagog ska              
känna till och kunna innan de börjar lära ut IKT i förskolan.  
 
De tre områdena är: 

❖ Specifika tekniska kunskaper och färdigheter 
❖ Teknisk stöttning pedagogisk kunskap och färdighet 
❖ Teknisk relaterad “klassrums” hanteringskunskap och färdigheter 

 
Att pedagogen är trygg i det som ska läras ut i förskolan är enligt Kerckaert, Vanderlinde och van                  
Braaks (2015) en stor del av det pedagogiska ansvar en förskolepedagog bär på. Pedagogerna måste               
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även vara medvetna om att det inte kan veta allt i alla lägen. Kerckaert, Vanderlinde och van Braak                  
menar att förskolepedagoger har en förmåga att överskatta sin egen förmåga. 

 

Förskolepedagogers digitala kompetens 
Marklund (2015) anser att pedagog måste förstå olika samband mellan IKT och den vanliga              
traditionella pedagogiken innan de kan börja använda IKT i verksamheten. Enligt Marklund handlar             
det om att föra samma den traditionella pedagogiken med den mer moderna och digitala              
pedagogiken. Detta då sambandet mellan de båda pedagogiska synsätten blir som mest gynnsamma             
tillsammans. Marklund menar att man som förskolepedagog inte enbart kan fokusera på ett av de två                
synsätten utan att pedagogik och teknologi går hand i hand.  
 
Lindström (2012) menar att förskolepedagoger behöver förstå hur olika medier fungerar, samt få fler              
generella kunskaper kring medierna för att kunna utveckla digital kompetens, Lindström påpekar            
även vikten av förskolepedagogernas kompetensutveckling och vägledning, för att kunna använda           
sin digitala kompetens på ett intressant och lärorikt sätt. Forsling (2011) menar att det är               
pedagogernas uppgift är att göra förskolan intressant och lärorik. Men också att det är              
förskolepedagogernas uppgift att guida barnen genom förskolan och utveckla barnens intresse för            
lärande. För att kunna göra detta behöver förskolepedagogerna känna sig säkra på det som ska läras                
ut. Forsling (2011) menar att detta dock inte betyder att pedagogerna måste veta allt om alla ämnen,                 
utan om man som pedagog har grundläggande kunskaper kring IKT och känner sig säkrare på det,                
då kan man istället välja att lära tillsammans med barnen, då blir det ett lärande för både barn och                   
pedagoger.  
 
Marklund (2015) anser att sambandet mellan pedagogik och teknologi är en viktig del i den digitala                
kompetensen hos en förskolepedagog. För att kunna säga att en pedagog besitter digital kompetens              
måste förskolepedagogen förstå sambandet mellan teknologi och pedagogik, samt kunna omsätta           
dem båda tillsammans i verksamheten (Marklund, 2015). Forsling (2011) menar också att det finns              
många pedagoger inom förskolan som inte vill, vågar eller vet hur de ska använda och lära ut                 
användandet av IKT-verktyg. Författaren belyser också att det inte finns några krav på blivande              
förskolepedagoger att de ska få lära sig hur de ska undervisa med IKT. Det finns heller inget krav om                   
digital kompetens enligt författaren. Så enligt Forslings uppfattning får de blivande pedagogerna inte             
möta allt för mycket IKT och IKT-undervisning under sin utbildning. Forsling menar också att dagens               
pedagogutbildningar inte lägger så mycket tid på hur man kan använda sig av IKT i förskolan, samt hur                  
man gör IKT intressant och lärorikt för barnen, utan det ansvaret ligger fortfarande ansvaret hos               
pedagogerna. Pedagogerna behöver både förstå och inse glädjen av IKT-användande i dagliga            
verksamheten, pedagogerna behöver även inse nyttan och nöjet för vuxna och barn inom förskolan.  
 
I sin avhandling skriver Ljung-Djärf (2004) om svårigheter pedagoger kan stöta på i arbetet med IKT.                
Ljung-Djärf menar att alla pedagoger i förskolan kommer att möta IKT på olika sätt och nivåer. Allt                 
utgår ifrån vad pedagogen har för grundkunskaper. Om pedagogen har stött på IKT och hur               
pedagogen uppfattar IKT, samt hur det påverkar pedagogernas beredskap för nya kunskaper och             
färdigheter inom IKT. Ljung-Djärf har lagt stor vikt i sin avhandling för hur IKT tas emot och                 
förvaltas. Detta genom ett projekt som hette “Lärande via InformationsTeknik” (LärIT) där det             
fokuseras på hur barn lär med hjälp av IKT. Ytterligare ett syfte var att skapa förståelse för hur barn                   
möter IKT i förskolan, samt skolans tidiga år. Projektet som Ljung-Djärf deltog i riktade sitt fokus mot                 
barns allra första möte med digitala verktyg, där barn för första gången själva fått hålla i och använda                  
digitala verktyg.  
 

7 
 



 

Något som Ljung-Djärf fastställde i avhandlingens slutsats, är att många av de deltagande             
pedagogerna i studien hade begränsade erfarenheter när det handlade om IKT. Detta visade sig ofta               
som hinder för barns lärande med IKT. Ljung-Djärf upptäckte under studiens gång att barnen tog mer                
hjälp av sina kamrater än pedagoger. Detta tog Ljung-Djärf som ett tydligt tecken på att               
pedagogernas begränsade kunskap stjälpte barnen mer än hjälpte dem, vilket då slutade med att              
barnen vände sig till sina jämnåriga vänner som visade sig kunnigare än många av pedagogerna.               
Likaså upptäckte Ljung-Djärf under studiens gång att de pedagoger som kände sig obekväma i rollen               
att arbeta med IKT valde att inte delge barnen sina egna erfarenheter av IKT och digitala verktyg.                 
Detta menade Ljung-Djärf för att pedagogerna inte ville visa sina svaga sidor. Att erkänna att man är                 
mindre bra på något kan vara svårt (Ljung-Djärf, 2004). Det positiva med projektet (LärIT) var enligt                
Ljung-Djärf att flera pedagoger inom förskolan ökade sin kunskap och sin förståelse för IKT, samt               
hittade större intresse och säkerhet i att arbeta med IKT tillsammans med barnen.  

 

Förhållningssätt vid arbete med IKT 
Enligt Forsling (2011) är det dags för pedagogerna att ta IKT-användningen ytterligare ett steg vidare.               
Detta genom att låta barnen själva hantera tekniken, såsom att filma med videokameran, ta kort, lära                
sig att programmera och spela utvecklande spel. Detta för att dokumentera och kunna visa upp sin                
egen vardag på förskolan ur ett barns perspektiv. Barnen kan även hjälpa obekväma pedagoger att               
känna sig mer bekväma i sitt användande av IKT. Detta genom att upptäcka, utforska och visa hur                 
man använder IKT tillsammans. Författaren påpekar dock vikten av att ha minst en kunnig pedagog               
inom IKT på varje avdelning, för att det ska finnas någon vuxen som kan stödja och visa vägen för                   
barnen när arbete med IKT-verktyg sker. Det är även viktigt att barnen får sitta ostört i sitt                 
utforskande, samt att inget arbetsmaterial skadas. 
 
Det finns fler forskare än Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) som sett samma fenomen hos                
pedagoger, bland annat Plowman och Stephen (2005) och Morgan (2010). Dessa forskares studier             
indikerar även de vikten av pedagogernas medvetna roll inom IKT-användandet i förskolan. En             
nackdel är dock att om pedagogerna inte vet hur man kan göra IKT-användandet till ett pedagogiskt                
verktyg, utan bara låter barnen undersöka själv kan det leda till att det blir mer underhållning än                 
lärande. Enligt Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks (2015) behöver barn idag guidning där de får               
lära sig att förhålla sig till olika material på ett intressant och lärande synsätt. Detta är något                 
Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks anser bör gälla även IKT. Kerckaert, Vanderlinde och van              
Braaks menar att barnen lätt tappar intresset för IKT när det enbart blir en fri aktivitet där barnen inte                   
får något stöd eller utmanas. Fri Lek garanterar varken effektivt eller kreativt deltagande eller              
utvecklingen, Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks menar att behovet av stöttning och guidning i              
IKT-användande hos barn fortfarande är av betydande vikt. Dock anser Kerckaert, Vanderlinde och             
van Braaks att IKT är något positivt som bör användas och läras ut i förskolan men på ett pedagogiskt                   
sätt. Om IKT används på genomtänkt sätt kan det göra att förskolans undervisning blir mer centrerad                
runt barnen, mer på barnens nivå, vilket Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks menar är förskolans               
huvudsakliga mål. Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks menar dock att det är svårt att få               
pedagoger i förskolan att känna trygghet i sitt arbete med IKT, detta då pedagoger enligt Kerckaert,                
Vanderlinde och van Braaks verkar vara rädda för att guida barnen för mycket genom IKT-världen.               
Detta gör då att barnen går miste om den barncentrerade pedagogiken som ska följa dem genom                
dagarna på förskolan. För att IKT inte ska bli en “barnvakt” måste pedagoger engagera sig,               
pedagoger måste våga, samt även visa att en pedagog också lär sig nya saker(Kerckaert, Vanderlinde               
och van Braaks 2015). 
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Alexandersson, Linderoth och Lindö (2011) är överens med Ljung-Djärf (2004) om att interaktionen             
mellan barn och IKT ökar, framförallt när pedagogerna är osäkra, rädda eller känner att de inte har                 
nog med kunskap. Alexandersson, Linderoth och Lindö menar även att pedagogers osäkerhet kan             
komma att bli ett hinder för samspelet mellan barn och pedagog. Detta leder till att barnen inte väljer                  
att söka hjälp hos pedagogerna. Kreckaert, Vanderlinde och van Baarks (2015) lägger vikt i sin studie                
av IKT på kunniga personer som lär pedagogerna i förskolan hur de ska hantera och lära ut IKT. Med                   
detta menar Kreckaert, Vanderlinde och van Baarks inte en pedagog som har IKT-ansvar inom ett               
förskoleområde, utan en IT-kunnig person som arbetar med IKT dagligen. Detta för att på en högre                
nivå kunna ge pedagogerna sådan hjälp och kunskap att till och med de mest oroliga pedagogerna                
ska kunna känna sig säkra i arbetet med IKT. 
 
 

Hinder och möjligheter med IKT i förskolan 
Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks (2015) berättar om vikten med god grundkompetens, utan             
god grundkompetens saknar pedagogerna en viktig del i sin utbildning. En del som för pedagogerna               
är viktig för att kunna delge information till barnen, samt lära dem hur de ska möta och hantera detta                   
ämne. Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks menar att oavsett vilket ämne pedagogen känner sig              
osäker inom, kommer inte pedagogen känna sig säker förens de har en kompetensutveckling att luta               
sig mot. Om inte grunden i lärandet finns hos pedagogen, kommer inte pedagogen känna sig säker                
nog att lära ut inom det ämnet. Så grunden menar Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks är kunskap,                 
finns kunskap så finns det trygghet i lärande processen.  
 
Även Marklund (2015) lägger vikten vid kunskap och förståelse, Marklund menar att de möjligheter              
som finns med IKT kan lika väl bli utsedda till hinder inom arbetet med IKT. Marklund menar att för                   
att kunna lära ut så måste man själv förstå, hur ska en pedagog kunna lära barn att hantera vissa                   
verktyg om inte pedagogen känner sig säker i användandet av verktygen. Alexandersson, Linderoth             
och Lindö(2011) menar även att pedagogers osäkerhet kan komma att bli ett hinder för samspelet               
mellan barn och pedagog. Detta leder till att barnen inte väljer att söka hjälp hos pedagogerna.  
 

Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag tagit upp vad forskare som Marklund (2015), Ljung-Djärf (2004), Forsling (2011)                
etc. Har kommit fram till inom ämnet IKT i förskolan.  
 
IKT är framtidens viktigaste kompetens (Marklund, 2015). Samtliga forskare i denna studie är överens              
om att IKT är ett viktigt verktyg inom förskolan. Marklund menar att IKT främjar barns kreativitet                
och kommunikativa förmåga. Samtliga forskare i studien anser också att IKT är aktivt inom förskolan               
idag, där behöver pedagog utbildningarna ligga mer i framkant. 
 
Det är av största vikt att pedagogen känner sig trygg och säker, när pedagogen ska manövrera ett IKT                  
verktyg. Samspelet mellan barn och pedagog har också stor vikt i arbetet med IKT, detta för att                 
IKT-verktyget inte ska bli en barnvakt. För att IKT ska kunna bli ett pedagogiskt arbetssätt, bör                
pedagogen kunna svara på frågor som hur och varför? Har pedagogen ställt sig dessa frågor blir inte                 
IKT-verktygen en barnvakt, utan ett pedagogiskt verktyg. Dessutom kan pedagog med hjälp av IKT              
möta varje barn på dennes nivå, utmana de som behöver utmanas och underlätta för de som behöver                 
mer hjälp. 
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Avslutningsvis så kan vi se att det finns både positiva och negativa ting med IKT inom förskolan.                 
Men så länge pedagogen kan svara på de pedagogiska frågorna hur och varför blir IKT ett pedagogiskt                 
verktyg, det är när pedagogerna inte ställer sig de pedagogiska frågorna som IKT blir mer av en                 
underhållning än ett pedagogiskt verktyg.  

 

 

 

 

Syfte 
Jag ville med denna studie beskriva hur fem pedagoger uppfattar IKT och dess användningsområden              
i förskolan.  
 
 

 

 

 

Metod och genomförande 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt för att samla in datamaterialet och                  
hur jag har gått tillväga för att analysera materialet. Avsnittet behandlar även etiska överväganden. 
 

Intervju 
Enligt Kvale och Brinkmann (2017) är intervjuer en beprövad, fungerande och kvalitativ            
forskningsmetod. En intervju är inte mystisk, utan ett samtal som har ett syfte och en struktur. Kvale                 
och Brinkmann menar också att en intervju skiljer sig från spontana och vardagliga utbyten av åsikter.                
Det blir ett sätt för intervjuaren att genom väl valda frågor och lyhört lyssnande, skapa sig grundligt                 
beprövade kunskaper. Kvale och Brinkmann (2017) menar att det är forskaren som styr intervjun,              
forskaren introducerar ämnet och ställer frågorna. Forskaren följer även upp informantens svar på             
frågorna ur en kritisk synvinkel(Kvale och Brinkmann, 2017). Kvale och Brinkmann menar att fler              
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forskare borde använda sig av intervjuer i sina studier, framförallt när ämnet är olika aspekter av                
mänsklig erfarenhet. 
 

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap i ett socialt samspel mellan intervjuare och             
intervjuperson (Kvale och Brinkmann, 2017 s.85). 

 
När det kommer att använda intervjuer som forskningsmetod menar Kvale och Brinkmann (2017) att              
det finns olika stadier som forskaren ska ha gått igenom, detta för att kunna benämna intervjun som                 
en kvalitativ forskningsmetod.  
 
De olika stadierna är: 

● Planering - Hur gick jag tillväga inför mina intervjuer. 
● Intervju - Hur många, vilka, vilken befattning, hur lång tid tog intervjun. 
● Utskrift - Alla intervjuer Transkriberades och skrev ut på papper.  
● Analys - Hur gick jag tillväga för att analysera mina intervjuer. 
● Verifiering - Kan det informanterna delgett mig stämma, kan jag tro på det. 
● Rapportering - Vad blev resultatet, vad kom jag fram till. 

 

Genomförande 
Här nedan kommer jag att redogöra för de sju stadierna Kvale och Brinkmann (2017) tar upp i sin bok                   
som genomgående underlag för hur jag gick tillväga med mina intervjuer, hur jag valde ut               
informanterna, varför jag valdet det tema jag valde, vad som var svårt och inte. Under denna rubrik                 
kommer det finnas underrubriker, detta för att göra det lättare för er läsare att orientera er i mitt val                   
av metod.  
 
 
Planering och intervjuer 
Jag började min planering med att utforska ämnet IKT. Jag sökte information, läste på tidigare studier                
inom ämnet. Läste artiklar, texter och böcker som andra forskare använt sig av eller skrivit om inom                 
ämnet. Detta gav mig en inblick på ämnet ur en faktabaserad synvinkel. När jag hade skapat mig en                  
djupare och mer reliabel grund att stå på, inte enbar mina egna tankar och erfarenheter kring ämnet.                 
Började jag fundera kring hur jag ville gå till väga, vilken metod och vilket syfte min studie skulle ha.  
 
Jag insåg redan från start att IKT är ett förändrande ämne, IKT är under ständig förändring från                 
studier, nya teoretiska upptäckter och så vidare. Vilket gör att IKT kan vara ett svårt ämne att forska                  
kring. För att smalna av mitt arbete valde jag att rikta in mig på pedagogers uppfattningar kring IKT i                   
förskolan, med ena benet förankrat i Skolverket (2018) års revidering av förskolans läroplan. Att jag               
valde den senaste revideringen som grund till min studie, beror på att det som tidigare nämnts i                 
arbetet kommer att komma en ny reviderad läroplan till våren 2019. Där IKT är mer framhävt än                 
förut, vilket är något som tas upp i inledningen till arbetet.  
 
För att kunna kunna skapa mig en uppfattning kring pedagogers uppfattningar kring IKT i förskolan,               
valde jag att använda mig av en kvalitativ forskningsstudie i form av intervjuer med fem pedagoger.                
Där jag utgick ifrån frågor som pedagogerna kunde relatera sina egna uppfattningar till. Kvale och               
Brinkmann (2017) menar att syftet med en kvalitativ forskningsstudie ”är att förstå ämnen från den               
levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale och Brinkmann 2017, s.41)”.  
 
När jag bestämt ämne, syfte och metod för arbetet började jag utforma mina intervjufrågor och mitt                
missiv. Till en början hade jag planerat att intervjua 6-8 stycken förskolepedagoger. Vilket visade sig               
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vara svårare än jag först trott. Jag började mitt sökande efter kandidater i en storstad i mellersta                 
Sverige. Efter ungefär två månader med svårigheter att hitta pedagoger som var villiga att delta i min                 
studie valde jag att vända mig till några bekanta pedagoger inom förskolan. Det var pedagoger från                
olika delar av landet, en från norra Sverige och slutligen fyra från mellersta Sverige. Fem pedagoger                
gick med på att bli intervjuade, en av dessa gick med på att blir inspelad. Jag genomförde mina                  
intervjuer, samtliga intervjuer tog mellan 20 - 60 minuter.  
 
 
Urval 
Det urval som användes i studien var aktiva pedagoger i förskolan i olika åldrar, olika erfarenheter,                
olika utbildningar och olika förskolor från olika delar av Sverige. Jag valde att intervjua fem stycken                
förskolepedagoger för att få ett djupare perspektiv och en mer reliabel grund att stå på. Att de                 
deltagande förskolepedagogerna var av olika åldrar och från olika delar av Sverige gav mig både               
positiv och negativ feedback. Det positiva med undersökningen var att jag fick en insyn i hur                
kompetensen kan skilja beroende på när förskolepedagogen tog examen, hur mycket erfarenhet            
förskolepedagogen har, samt vilket stöd förskolepedagogen fått från sin närmaste chef. Men även             
kommunen ska se till att förskolepedagogerna får ta del av den nya kompetensen som finns att tillgå.  
 
Till en början hade jag problem att finna pedagoger som var villiga att delta i min studie, varför fick                   
jag aldrig något svar på. Tillslut efter två månader av försök att hitta pedagoger som ville delta i min                   
studie, valde jag som tidigare nämnt att vända mig till bekanta pedagoger. Detta då dessa fem                
pedagoger tidigare nämn att det varit intresserade av att delta i min studie, men av respekt för                 
studiens tillförlitlighet gjorde jag försöket att hitta icke bekanta pedagoger till min studie.             
Pedagogerna som deltog i min studie kom från norra och mellersta Sverige, pedagogen från norr är                
en relativt nyutbildad pedagog. Till skillnad från pedagogerna i mellersta Sverige, som varit             
verksamma i 3-35 år inom förskolan.  
 
Innan jag genomförde mina intervjuer skickades ett missiv (se bilaga 1) ut via mejl till samtliga                
deltagande pedagoger. Där syftet med studien framgick , det framgick även information om att jag               
skulle tillämpa forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2015) i min studie. Vilket bland annat            
betydde att jag skulle avidentifiera de deltagande pedagogerna i studien, detta genom att benämna              
pedagogerna som pedagogen i studien. Likaså valde jag att inte delge någon mer information kring               
informanternas arbetsplats än i vilken del av Sverige de låg, det vill säga norra och mellersta Sverige                 
som tidigare nämnts. Detta för att låta det deltagande pedagogerna vara anonyma.  
 
 
I tabellen här nedan sammanställs samtliga pedagoger, i tabellen framgår vilken utbildning            
pedagogerna har, ålder, samt hur många år de varit verksamma inom förskolan.  
 
Tabell 1 

Utbildning Ålder Verksamma år inom förskolan 

Förskollärare 45 år 7 månader 

Barnskötare 25 år 3 år 

Förskollärare 30 år 5 år  

Förskollärare, 
Förskolechef,  
Ateljerista. 

45 år 15 år 
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Barnskötare 56 år 31 år 

 
 
Utmaningar  
Den största utmaningen var att finna pedagoger som ville delta i min studie, det var svårare än jag                  
först trott. Det fanns ett intresse för ämnet, men en osäkerhet för att delta i studien även om                  
informanterna skulle förbli anonyma. Tillslut vände jag mig till bekanta pedagoger inom förskolan,             
detta då jag försökt på egen hand men inte fått den respons jag sökte. Med hjälp av bekanta                  
pedagoger från olika delar av Sverige fick jag tillslut ihop fem stycken pedagoger som ville delta. Att                 
ta hjälp av bekanta kan vara en utmaning i sig, eftersom forskaren kan ha svårt att vara objektiv i sin                    
analys. Dock ansåg jag då IKT är ett ämne jag inte diskuterat med någon av de deltagande                 
informanterna, så kunde jag ta hjälp av bekanta utan att vara orolig för att inte vara objektiv. Studien                  
handlar även om pedagogernas egen uppfattning kring IKT i förskolan och stöttningen från högre              
instanser, vilket gör att oavsett om jag är bekant med de deltagande pedagogerna eller inte. Så är det                  
deras uppfattningar som är vikten i min studie.  
 
 
Utskrift 
När alla intervjuer var genomförda, transkriberades samtliga med hjälp av dator. När            
transkriberingen var klar skrev jag ut intervjuerna på papper, detta för att få en mer överskådlig bild                 
av varje intervju inför mitt analysarbete. Jag bytte även ut talspråk mot skriftspråk i min               
transkribering. Samtliga informanter och deras arbetsplatser fick fiktiva namn, även andra typer av             
identifikationer från de olika förskolorna och pedagogerna togs bort. Detta för att tillämpa             
Vetenskapsrådet (2015) etiska principer, vilka är informationskravet, samtyckeskravet,        
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, förklaring av varje princip finns längre ned i arbetet.  
 
 
Analys 
Jag påbörjade mitt analysarbetet genom att läsa igenom de utskrivna intervjuerna för att se så               
stavning och skriftspråk var korrekt, efter det klippte jag isär varje intervju i remsor för varje svar.                 
När intervjuerna var isärklippta började jag dela in svaren i olika kategorier, när jag sedan               
kategoriserat samtliga svar i varje intervju valde jag att fokusera på en kategori i taget. För varje                 
kategori jag gick igenom, valde jag att sortera kommentarerna utifrån positiva och negativa åsikter              
och erfarenheter. När sorteringen var klar började jag undersöka ifall det fanns något mönster mellan               
svaren, om några av svaren liknade varandra. Det blev påtagligt att vissa av informanterna kände oro                
inför att arbeta med IKT, enligt de mönster jag såg grundade oron sig i rädsla för okunskap och                  
osäkerhet. Rädslan för okunskap var den mest framträdande av orosmomenten, vissa av            
informanterna menade att kompetensutveckling att luta sig mot saknades, medan andra informanter            
hade ett positivt synsätt på IKT. Dock fanns även ett mönster som antydde att okunskap berodde på                 
ointresserade förskolechefer. Trots denna djupt rotade oro upplevde jag ändå att samtliga            
informanter såg IKT som ett positivt och nytänkande arbetssätt inom förskolan.  
 
 
Verifiering och rapportering 
Genom att jag tidigare undersökt vad andra forskare kommit fram till kring IKT i förskolan, har jag                 
kunna fastställt en trovärdig och reliabel informationsdelning av samtliga informanter i min            
undersökning. Detta då tidigare forskning visat på bland annat den oro informanterna i min studie               
påpekat under intervjuerna. Enligt Marklund (2015), Kreckaert, Vanderlinde och van Baarks (2015),            
Plowman och Stephen (2005) och Morgan (2010) har vikten av god kompetensutveckling inom IKT,              
tidigare visat sig vara av betydande vikt för pedagogers självkänsla och utlärningsförmåga inom             
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ämnen som IKT. IKT är ett av de ämnena som är under ständig utveckling och förändring när det                  
kommer till utbildningssyfte. Forsling (2011) menar att ämnen som IKT behöver en god kompetens              
och en kompetensutveckling som följer ämnets utvecklingskurva. Dock menar Ljung-Djärf (2004) att            
det även är viktigt att avdramatisera pressen och uppfattningen kring IKTns utvecklingskurva. Vilket             
även det kan utläsas i min studie, vissa informanter visar tydligt sin obekvämhet kring arbetet med                
IKT. Medan vissa andra av informanterna visar på stort intresse och positivitet gentemot IKT som               
arbetssätt i förskolan.  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2017) handlar en studies reliabilitet om ifall ett resultat kan              
reproduceras utifrån de frågor forskaren ställt till intervjupersonen, eller om intervjuarens svar            
ändras i relation till en annan intervjuare med liknande frågor. Här blir intervjufrågorna vara av               
betydande roll, var frågorna styrda eller öppna. Enligt Kvale och Brinkmann kan svaren bli olika               
beroende på hur forskaren ställer sina frågor, om frågorna är öppna blir intervjun mindre styrd.               
Medan om frågorna är styrda blir intervjun styrd åt det håll forskaren vill, istället för att informantens                 
svar från vara vägvisande. I min studie var frågorna till intervjun fasta och förutbestämda, men för att                 
ge pedagogerna lite mer svängrum valde jag att fördjupa mig i de ämnesinriktade frågorna. Detta               
gjorde jag genom att jag ställde följdfrågor som hur tänker du nu? Etc. vilket get pedagogen lite mer                  
utrymme till sina svar, samt en chans att lägga till något som hen anser av vikt att få med i svaret.  
 
 

 

Metoddiskussion  
Att pedagoger är intresserade av ett ämne som IKT, var skälet till att jag ville undersöka IKT djupare.                  
Jag ville försöka förstå en del av uppdraget i förskolan, genom att intervjua fem personer med olika                 
utbildningar och yrkesroller inom förskolan.  
 
I början tänkte jag att det inte skulle bli så svårt att få ta på pedagoger som vill vara med i min studie                       
om IKT som verktyg, dock vart det svårare än jag föreställt mig. Många pedagoger var intresserade                
av ämnet men inte av metoden, jag fick känslan av att flera pedagoger var intresserade av IKT men                  
vågade inte delta för att de var rädda. Rädslan syntes i ansiktet när jag frågade se om de ville delta i                     
en intervju, med syftet i en C-uppsats om IKT som verktyg i förskolan.  
 
Efter många försök och många nedslag, vände jag till bekanta efter hjälp. Med hjälp av fem bekanta                 
som alla var pedagoger, var tanken att de skulle hjälpa mig hitta pedagoger jag inte kände. Men som                  
var villiga att ställa upp på en intervju med mig, det gick inte bättre än tidigare. Tillslut var jag trött                    
på att leta att jag frågade min fem bekanta om de kunde tänka sig att ställa upp, samtliga ställde upp                    
och blev intervjuade.  
 
Jag kan helt ärligt inte säga om det varit positivt eller negativt, att de pedagoger som varit med i min                     

studie är bekanta. IKT är ett ämne vi inte diskuterar när vi träffas, visst kan det varit så att alla de svar                      
jag fick på min undersökning är påhittade. Det är nackdelen med att känna personerna som deltar i                 
en studie, du kan aldrig vara säker på att de du intervjuar inte säger sanningen utan bara det du vill                    
höra.  
Dock kunde jag ganska snabbt anse att den information som informanterna delgav mig i studien var                
sanningsenlig, då mycket av det som berättades stämde in på det flera forskare sett när det kommer                 
till IKT i förskolan.  
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Etiska överväganden 
Att ha ett etiskt förhållningssätt i sitt skrivande är enligt Vetenskapsrådet (2011) viktigt för alla               
forskare. För att göra det enklare för forskare att veta vad de bör ta hänsyn till har Vetenskapsrådet                  
tagit fram fyra forskningsetiska principer. Dessa fyra principer är Informationskravet,          
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa etiska principer är framtagna för          
att skydda de deltagande i olika studier. Jag har under arbetets gång strävat efter att bejaka dessa                 
principer så långt det varit möjligt i studien.  
 
Informations-och samtyckeskraven handlar om att de informanter som deltog i studien har blivit             
informerade om vad studien gick ut på, samt vad som förväntades av dem som informante. I                
informations- och samtyckeskraven framgick det även vad som skulle hända med pedagogernas            
deltagande. Det framgick också vad som skulle ske längre fram i studien om den blev godkänd och så                  
vidare. Informationen framgick genom mejlkontakt med varje pedagog, där var och en informerades             
om studien , intervjun och vad jag sökte från dem. I samband med mailkontakten skickades ett missiv                 
ut (se bilaga 1). I Missivet framgick det vem jag var, vad min undersökning gick ut på, vad jag sökte                    
från de verksamma pedagogerna, vilka som skulle få ta del av min studie, vad som skulle hända med                  
informationen om de deltagande pedagogerna. Pedagogerna fick sedan kryssa i om de ville delta i               
undersökningen , samt om de godkände att jag spelade in intervjun. På så sätt fick varje pedagog en                  
möjlighet att göra aktiva val i och med sitt deltagande i studien. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare avidentifierar de deltagande pedagoger i           
studien. Forskaren byter bland annat ut namn på pedagogen, namnet på förskolan och avidentifierar              
namnet på kommunen. Detta genom att generalisera georafiken, istället för att skriva namnet på              
kommunen som förskolan ligger i, skriver forskaren en mellan stor förskolan i mellersta Sverige. Detta för                
att de deltagande pedagogerna i studien ska kunna vara anonyman och kunna säga vad tycker och                
tänker i intervjun, utan att de ska behöva oroa sig för vad de säger och vad de tycker. Men också för                     
att det finns de pedagoger som gärna ställer upp i undersökningar, dock vill de vara anonyma. Som                 
forskare måste man då respektera detta, det blir då enklare för alla parter om forskaren väljer att                 
använda fiktiva namn på pedagogen och förskolan. Samt att forskaren avidentifierar förskolan.  
 
Nyttjandekravet är ett krav som ser till och styrker att den forskare som leder undersökningen enbart                
använder den insamlade informationen till det som forskaren sagt det ska användas till. I denna               
studie var syftet att ta reda på pedagogers uppfattningar kring arbetet med IKT i förskolan, samt om                 
pedagogerna känner att de får den stöttning de behöver för att kunna arbeta med IKT i förskolan.  
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Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för det resultat studien gav, detta genom att ta upp en del                   
citat som uppkommit honom studiens gång. För att göra avsnittet mer lättöverskådligt har jag valt att                
dela in avsnittet i flera underrubriker, de underrubriker jag valt är: Pedagogernas tolkning av ordet               
IKT, Pedagogernas föreställningar kring IKT i förskolan,Pedagogernas uppfattningar kring stöd och           
kompetensutveckling från högre instanser inom IKT i förskolan, Pedagogers uppfattning kring           
arbetet med IKT i förskolan, samt Pedagogers uppfattning kring barns möte med IKT i förskolan. 
 

 

Pedagogers tolkning av ordet IKT 
För att göra det möjligt att undersöka vad pedagogerna i min studie ansåg om IKT i förskola, valde                  
jag först att undersöka vad ordet har för betydelse för de deltagande pedagogerna i min studie.                
Kommentarerna var spridda och intressanta, en pedagog såg IKT som: 

 
”Ett verktyg att använda i vardagen och i pedagogiskt syfte.Ett verktyg att            
använda för dokumentation, pedagogisk planering, bilder, videos, appar för         
språkträning, matematik”. 
 

 
Medan en annan pedagog ansåg att IKT är ett:  
 

”Digitala hjälpmedel i vardagen med barnen, samt en hjälp att hitta           
information, sprida information, och kommunicera”. 

 
En tredje pedagog uttryckte sin syn och sin oro kring IKTs betydelse:  

 
”För mig är IKT Ipads i förskolan. Jag känner mig lite ledsen att informations              
och kommunikationsteknik i detta läge handlar om elektronisk teknik,         
teknik att kommunicera och tillgodogöra sig information kan ju lika gärna           
handla om att sitta ner och fokusera på en dialog, och hur man som pedagog               
kan föra den information man vill ge till barnet, vidare”.  
 

En fjärde pedagog ansåg att IKT var av vikt för barnen, samt att IKT är en naturlig del av barns                    
vardag: 

 
”Det första jag tänker på är ordet digitalitet, det är för att vi har valt att kalla                 
IKT för digitalitet. Det första jag tänker på är orden: komplement,           
fördjupning och utforskning, nutid och framtid, samt naturlighet. Då         
digitalitet kommer naturligt till barn och unga idag. Till skillnad från mig            
som är född på 1970-talet, samt att det är väldigt roligt.  
 

 
 
Sammanfattningsvis anser en del av pedagogerna i min studie att IKT är ett bra och intressant                
hjälpmedel i vardagen, medan andra pedagoger anser att den traditionella inlärningen bör ses på              
samma sätt som IKT, en pedagog menar att i hens ögon väger en dialog med kunskapsutbyte mer, än                  
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att låta barnen sitta med en Ipad i handen. Dock anser samtliga pedagoger att IKT är något naturligt                  
för barnen i dagens samhälle, samt att det är ett verktyg som tillkommit för att underlätta arbetet med                  
dokumentation och informationsspridning hos verksamma pedagoger idag. Även om inte alla delar            
den entusiasmen.  

 
 

  

Pedagogernas föreställning om IKT i förskolan 
Tre av pedagogerna i min studie uttrycker en stark positivitet kring IKT i förskolan, genom att                
beskriva hur de känner kring IKT och vad det kan användas till.  
 
En pedagog uttrycker att IKT: 

”Är det som hänt i utvecklingen, man kan ta kort, skriva dokumentation och             
infoga bilder/videos direkt utan att måste ladda hem foton först, skriva och            
sedan klistra in. Man gör snabbt ett kollage med text och bild”. 
 

Även en annan pedagog som ser positivt på IKT i förskolan uttrycker sin entusiasm: 
 
”IKT är Ett sätt att ta tillvara barns kunskap. I relation till något annat är               
digitalitet ett superverktyg, jag tror inte på IKT som ett särskilt ämne. IKT får              
aldrig ersätta det analoga, såsom det skrivna och talade språket”.  

 
Vidare uttrycker pedagogen en viss osäkerhet, men ändå ur en positiv syn: 

 
”Jag kände nog att jag inte kunde det här, men jag kände också ganska starkt               
att jag har samma hållning till det här som alla andra språk inom förskolan.              
Jag kände ingen stress i att arbeta med IKT, eftersom att jag såg det som ett                
språk i mängden”. 
 
 
 

En pedagog är lite negativt inställd till IKT i förskolan, hen uttrycker en oro kring hur IKT                 
introduceras i den dagliga verksamheten:  

 
”Jag är lite fientligt inställd till IKT. Inte för att barnen ska förnekas tekniken              
och hur det ligger i tiden. Utan mer hur jag har fått uppleva den i               
verksamheter. Hur den satts i händerna hos okunniga pedagoger som gör           
det bästa av situationen, men utbildning krävs i hur detta instrument kan            
och ska användas av barn och pedagoger i förskolan”. 

 
 
Samma pedagog uttrycker även att IKTn har en baksida om den inte implementeras på rätt sätt, hen                 
menar på att IKT:  

”Allt för ofta varit en barnvakt när de stora barnen ska hålla sig lugna då de                
små sover, samt för att lugna en större barngrupp. I många fall kan det vara               
bra, men jag upplever att den missbrukas, eller i alla fall används utan             
eftertanke. De didaktiska frågorna uteblir i aktiviteter kring Ipads. Jag förstår           
att den med fördel kan användas av enstaka barn för att samla ihop sig och               
sina tankar och kunna landa mitt i en jobbig dag på förskolan, men varje              
dag? Och med filmer på youtube? Nej tack, pedagogiskt genomtänkt          
material anpassat för barnet”. 
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En annan pedagog menar att tryggheten varierar: 
 

”I min egen användning är jag oftast säker på det jag gör. När det kommer               
till att implementera det i arbetet med barn varierar det. Ibland känner jag             
mig trygg och ibland känner jag att barnen kan allt och jag inget, nej då. Men                
ibland känner man sig lite vilsen som pedagog när man ser hur kompetenta             
vissa barn är när de börjar i förskolan. 
 
Det som eventuellt är lite skrämmande, är väl rädslan för digitaliseringen           
ska ta över. Jag menar att vi kommer inte undan digitaliseringen, då anser             
jag att det är lika bra att välkomna den. För det kommer inte bli mindre               
digitalisering, det kommer bara bli mer. Sedan finns det vissa saker jag anser             
som självklart att barnen ska lära sig, såsom att kunna skriva med pennor             
och annat som tyvärr kan komma och försvinna i och med digitaliseringen”.  
 
 
 
 
 

 
Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att det fanns delade meningar mellan pedagogerna, vissa             
ansåg att IKT är praktiskt och fantastiskt hjälpmedel. Medan vissa av pedagogerna såg det positiva               
med IKT, men deras osäkerhet gjorde att synen på IKT i förskolan blev mer negativ än positiv. En av                   
pedagogerna beskrev vikten av att implementera IKT tillsammans med andra ämnen, denna pedagog             
menade att IKT inte får ses som ett eget verktyg. Utan som ett komplement inom de olika ämnena                  
inom förskolan.  
 
Den mest negativa bilden pedagogerna hade av IKT var de gånger då IKT används som barnvakt,                
pedagogerna i studien menade att det var av betydande roll för barns lärande hur IKT introducerades                
och användes i förskolan.  
 
 
 
 

Pedagogernas uppfattningar kring stöd och kompetensutveckling från högre        
instanser inom IKT i förskolan. 
I min studie framkom det både positiva och negativa reaktioner kring stöd från högre instanser inom                
förskolan, med högre instanser menar jag bland annat förskolechefer, kommuner etc. Att pedagoger             
behöver stöd i sitt arbete med IKT i förskolan påpekar även Marklund (2015). Marklund menar att                
utan stöd och god kompetensutveckling kan man inte förväntat sig att pedagogerna ska göra ett bra                
arbete.  
 
När det kommer till kompetensutvecklingen är meningarna delade, tre av informanterna anser att de              
har god kompetens, men att deras kollegor uttryckt att de saknar kompetens. Medan resterande              
informanter uttrycker avsaknad och till och med stor avsaknad av kompetens utveckling. En pedagog              
uttryckte ett missnöje kring att kompetensutveckling och stöd kan variera mellan olika förskolor i              
samma kommun:  
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”På mitt nuvarande ställe läggs inte det ner några pengar på det, känns som              
jag har gått tillbaka ungefär 10 år i utvecklingen! Alla har samma apple-id             
och det gör att man inte kan spara på något för att det blir fullt, och så får                  
man inte ha det heller. Men så blir det när man har en chef som inte förstår                 
tekniken. 
 
I dagsläget arbetar jag på en förskola på andra sidan stan där man inte har               
arbetat aktivt med IKT. Ipaden är jättegamla och svåra att uppdatera, vi får             
inte ladda hem appar själva utan måste gå genom IKT-ansvarig på skolan. På             
mitt förra ställe köpte vi hem de appar vi kunde ha användning för i              
verksamheten”. 

 
Samma pedagog uttryckte även stor glädje kring IKT, samt hens tankar kring sin egen kompetens: 
 

”Ja, har även varit på sett-dagarna i sthlm en gång. Skulle alla få vara med               
på!!! På mitt förra ställe hade jag och en kollega inspirationskvällar för andra             
förskolor för att komma igång med att arbeta med IKT i förskolan och hur              
man kan underlätta med att ha schema, mailen och appar för           
dokumentation, barnen har även sin digitala bok i book creator, där barnen            
själva är med och kan spela in ljud och skriva till sina bilder. 
 
IKT ligger i framtiden och alla behöver kunna det. Vi är på gång med              
digitala scheman på barnen där föräldrarna själva ska kunna logga in och            
lägga schema på sina barn. Vi är pilotförskola i kommunen för unikum i             
förskolan, ett program som skolan använder idag och på så vis kan man följa              
barnen från förskolan upp till år 9, där barnen får sin egen digitala portfolio              
som följer med dom”. 
 

 
 

En annan pedagog uttrycker även hen sina tankar om sin kompetens kring IKT: 
 

”Jag känner mig trygg, men jag vet att några av mina kollegor önskar mer              
utbildning. Jag tror det handlar om att utbilda och våga prova.           
Förutsättningar för att arbeta med IKT finns, men som sagt mer utbildning är             
önskvärt”. 
 

En tredje pedagog var nyfiken men menade att att utbildningarna behöver lägga mer vikt på IKT, då                 
hen ansåg att utbildningen inte hade gett hen något inom IKT:  
 

”Jag är nyfiken och önskar att jag fått mer kött på benen i utbildningen. Men               
nu får jag hoppas på chefen istället. Jag önskar mig en pedagogisk kurs i              
Ipads på förskolan, och gärna med olika inriktningar. Du kan inte ha samma             
appar till barn på väg in i förskoleklass som nyinskolade ettåringar.           
Antingen att det kommer ut en form av IKT pedagog eller om man får              
tjänstledigt och plugga.  
 
Har förvisso enbart jobbat i sju månader, men har redan fått ännu en ny              
padda fullmatad med appar. Nu har vi tre ipads på en avdelning med 12              
tvååringar men inte fått någon input uppifrån vad som förväntas av oss med             
den nya tekniken. Jag saknar någon som kan visa mig hur jag på ett              
framgångsrikt sätt kan använda ipaden i förskolan med just den ålderskull           
jag har för tillfället”. 
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En fjärde pedagog som även varit förskolechef, delgav sin syn på hur hen valt att implementera IKT                 
hos sina pedagoger: 

Jag började med att ge avdelningarna på min förskolor 1-2 Ipads per            
avdelning. Barnen med egna rättigheter fick en egen Ipad som vi arbetade            
med speciellt för det barnet enbart. Jag förklarade redan från början för mina             
pedagoger att jag inte kunde det här med IKT, därför kommer vi arbeta med              
Ipaden i våra nätverk tillsammans. Nätverk för oss inom förskolan är att            
man delger sina kunskaper. Jag tror att många pedagoger tror att de inte             
kan, men har man en mobiltelefon till exempel en Android eller Iphone. Som             
kan man skicka mejl, ta kort, använda sociala medier från. Då kan man             
använda en Ipad. Mina pedagoger var mer rädda för att ha sönder dessa             
dyra verktyg, än att inte kunna hantera dem. Jag fick förklara för dem att går               
den sönder då är det så, jag såg en större rädsla i förskolans ekonomi än               
kunskap. Men ekonomin är mitt ansvar inte deras, då ser jag till att det finns               
bra skydd för Ipaden istället för att den inte kommer till användning. Vi             
utbildade oss tillsammans och stöttade varandra under resan gång”. 
 

En femte pedagog menade att hen sökte kompetensutveckling från kunniga personer inom området             
IKT, detta då hen sökte att skapa sig en god förståelse inom IKT. Pedagogen uttryckte även sitt                 
missnöje över pedagoger som blir IT-pedagoger utan att behöva allt för mycket teknisk bakgrund: 

 
”Nej egentligen inte. I och med att det kommer en ny läroplan i vår, där mer                
vikt kommer läggas på IKT och dess användningsområden. Så anser jag att            
det måste in mer kompetensutveckling angående IKT till pedagogerna i          
förskolan. Då menar jag inte att pedagoger lär varandra, utan jag tänker att             
det bästa vore om man tog in någon utifrån som arbetar med digitalisering             
och teknik dagligen. Jag vill förstå grunderna i användandet av IKT, inte            
bara få lära mig vilka appa som kan vara bra och vad de är bra för. Utan jag                  
vill ha en grund att stå på, för att skapa min egen förståelse. Jag tror att det                 
kan öppna många kreativa dörrar för pedagoger runt om i landet, jag tror             
det gör pedagoger säkrare som de får chansen att lära sig hur            
digitaliseringen fungerar och hur man på ett intressant och lekfullt sätt kan            
omsätta sitt nyfunna kunnande i det praktiska arbetet med barn.  

 
Nej, jag tyckte inte att jag får det stöd eller den kompetensutveckling jag             
behöver har för att kunna lära ut IKT. Jag anser att enbart workshops eller              
liknande från “IT-pedagoger” i kommunen är otillräckliga. Jag skulle som          
tidigare nämnt vilja ha kompetensutveckling med kunniga människor som         
studerat inom ämnet. Jag vill som sagt inte bara lära mig vilka appar som är               
användbara och inte, utan jag vill lära mig grunderna. Jag känner att IKT är              
lika viktigt som alla annan form av pedagogiskt lärande vi har i förskolan.             
Varför ska vi då inte få möjligheterna att lära oss ordentligt från början då?  
 
Jag önskar kompetensutveckling från kunniga personer som både studerat         
tekniken och även arbetar med det. Jag vill veta att de som ger mig              
verktygen för att jag ska kunna utföra mitt arbete så bra som möjligt är              
kunniga inom sitt område. Jag vill inte att min kompetensutveckling bygger           
på någon som gått igenom detta ett par gånger och testat på det själv. Jag               
anser att barnen är det viktigaste vi har, då ska vi också ge dem de bästa                
förutsättningarna för att lära sig det som de ska lära sig under sin tid på               
förskolan” 
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Sammanfattningsvis så anser ungefär hälften av pedagogerna i studie att de känner sig trygga i sitt                
IKT-användande, dock påpekar samtliga pedagoger att mer kompetensutveckling kring området vore           
bra. Två av pedagogerna i studien delgav sin avsaknad på kompetensutveckling, båda pedagogerna             
menade att de behövde en god grund att stå på. Detta för att känna sig säkra nog att kunna lära ut                     
IKT på ett bra sätt.  
 
En av pedagogerna i studien uttrycker vikten av att låta pedagoger lära av varandra, samt låta de                 
pedagoger som finner IKT intressant arbeta med IKT och lära sina kollegor. Pedagogen i fråga               
menade att man bör ta hjälp där den finns, använd de kunskaper som finns runt i kring dem. 

 

 

Pedagogers uppfattning kring arbetet med IKT i förskolan  
Nästan alla pedagoger i studien såg både positivt och negativt på arbetet med IKT i förskolan, det                 
framgick ganska tydligt att IKT ofta används till dokumentation och informationsdelning. Dock ansåg             
flera av pedagogerna att det är smidigt att använda sig av IKT i förskolan, detta för att underlätta                  
arbetet för de verksamma pedagogerna.  
 
En pedagog anser att hen saknar förutsättningar för att arbeta med IKT i verksamheten:  
 

”Jag skulle även vilja ha samma förutsättningar som tidigare, att kunna ha            
synkade kalendrar än att skriva i fem olika kalendrar! Saknar även vissa            
appar som vi hade tidigare”. 

 
 
En annan pedagog anser sig vara relativt nöjd i sitt arbete med IKT i verksamheten, dock anser hen                  
att mer tid behövs för att lära sig hantera IKT som verktyg i verksamheten:  
 

”Jag skulle vilja arbeta som vi gör nu, kanske mer kommunikation med            
föräldrarna. Vi har precis börjat med Lifecare, ett digitalt schema där vi och             
föräldrar ska kunna ändra, anmäla närvaro etc via en app/hemsida. Där har            
det tyvärr gått lite för fort och varken vi eller föräldrar har hunnit göra sig               
bekant med tillvägagångssättet innan vi började. Sånt behöver ta tid”. 
 

 
En tredje pedagog ser lite negativt på IKT i verksamheten, hen känner att IKT tar tid från det                  
traditionella lärandet. Vilket hen menar är minst lika viktigt, om inte viktigare än IKT: 
 

”Det jag stör mig på är exempelvis pussel och dylika spel på paddan. Jag vill               
inte att barnen ska förlora värdefull tid med ett traditionellt träpussel           
framför pussel på paddan. För det är så det blir, dygnet får inte fler timmar               
bara för att ett nytt element tillsätts i förskolan. Det tar tid från annat. Jag ser                
så mycket mer fördelar med pussel. Det går att vända på, smaka på och det               
går inte att lägga lite fel och det dras inte på plats helt magiskt. Du måste ha                 
motoriken och förståelsen för att kunna slutföra det. På paddan sitter barnet            
med pekfingret, behöver jag säga mer? Men visst finns det lärorika           
användningsområden också”. 
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En fjärde pedagog ser IKT som ett läromedel att som pedagog utforska tillsammans med barnen,               
dock anser hen att vikten av att erkänna sin okunskap för barnen är något pedagoger borde bejaka: 
 

”Ett läromedel som man kan utforska tillsammans med barnen. Ett          
läromedel där man som pedagog kan söka information tillsammans med          
barnen. Leta på svar på frågor och funderingar från barnen som vi som             
pedagoger inte har några svar på. IKT är ett ett bra och smidigt verktyg för               
pedagoger i förskolan att använda sig av. Dock måste man som pedagog            
både vara ärlig mot barnen med sin osäkerhet inom digitaliseringen.  
 
Jag tror att det är viktigt att barnen får veta att man som pedagog inte kan                
allt om allting. Samt att man kan ta barnen till hjälp och lära tillsammans,              
många barn i dagens förskola kan med Ipads och sådant bättre än            
pedagoger. Det är väl enligt min mening för att många barn får använda             
Ipads hemma. Ibland genomtänkt, ibland som barnvakt. Det är som med vad            
som helst, det finns positivt och negativt inom det mesta.  
 
 

En femte pedagog beskrev sin tanke kring arbetet med IKT, som att utveckla barns förmåga att                
drömma och fantisera. Hen menar att med hjälp av IKT på ett positivt sätt, kan man som pedagog                  
skapa förutsättningar för alla. 

 
”Jag vill kunna utforska och upptäcka olika lärmiljöer med barnen. Jag vill            
kunna skapa fantasirum med hjälp av IKTn. Jag vill kunna använda mig av             
IKT i inlärningen av bokstäver, sånger, ramsor och sagor. På ett aktivt            
lärande sätt. Men för att kunna göra detta behövs det förutsättningar för det,             
vilket jag anser att det är väldigt tunt om idag. Om inte helt obefintligt av               
vad jag hört från vissa ställen. Det är svårt för oss som arbetar inom              
förskolan att upprätthålla en god och intressant lärande miljö om vi inte har             
rätt förutsättningar för det. Vi kommer inte kunna uppfylla kraven från vare            
sig skolverket eller läroplanen om vi inte har rätt förutsättningar för det”. 
 
 
 

Sammanfattningsvis kan man läsa att nästan alla pedagoger i studien såg IKT som ett bra verktyg att                 
använda i förskolan. En pedagog beskrev skapandet av fantasirum med hjälp av IKT och en projektor,                
medan en annan pedagog menade att IKT var ett superverktyg för att söka svar på frågor                
pedagogerna inte kunde svara på. Medan en pedagog uttryckte sitt missnöje översatt IKT mer och               
mer tar över den traditionella inlärningen, hen menade att den traditionella inlärningen väger lika              
mycket om inte mer än IKT. Dock menar hen att det lätt glöms bort att även den traditionella                  
inlärningen är det första barn möter när de börjar förskolan.  
 

 

Pedagogers uppfattning kring barns möte med IKT i förskolan  
Samtliga pedagoger i studien var alla överens om IKTns vikt i förskolan, detta då många barn möter                 
IKT av någon form dagligen. Av studien framkom det att samtliga pedagoger ansåg att barns kritiska                
tänkande kopplat till IKT var av stor vikt. Pedagogerna i studien menade att IKT både kan vara                 
positivt och negativt, beroende på hur barnen lär sig hanter verktygen. Därför ansåg samtliga              
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pedagoger att barns möte med IKT i förskolan var av stor vikt. Bland annat så ansåg en pedagog att                   
barns möte med IKT var av stor betydelse:  

 
”Viktigt att lära barnen hur man tar kort och fråga först personen om det är               
okej. Ska man lägga ut saker på nätet hur som helst? får man använda bilder               
från nätet hur som helst? Kan vara viktiga saker att diskutera i arbetslagen             
och med barnen. Vet att det kan förekomma att man fotat barn som sitter på               
pottan för att påvisa deras utveckling, vad har vi för syn att kränka och              
avklädda barn? Kan man fota när man har vattenlek när barnen är nästan             
helt avklädda. 
 
Ja men med måtta så klart, alla behöver få en bra start och alla har kanske                
inte förutsättningen hemma och får chansen att få prova, man kan lära            
barnen att det även finns bra saker och appar med. Reflektera över vad vi              
skapat och gjort tillsammans på förskolan”. 
 
 

En annan pedagog ansåg att IKT är något som behöver bemötas både i hemmet och på förskolan: 
 

”Barnen möts av det hemma dagligen och vi, tillsammans med föräldrarna           
behöver utbilda barnen i bland annat att vara kritiska till källor och “fakta”.             
Det tycker jag vi inte kan börja med för tidigt”. 
 

En tredje pedagog uttryckte att hen såg vikten i barns möte med IKT, samt vikten av IKT kopplat till                   
förskolans läroplansmål för att bli goda samhällsmedborgare: 
 

”Dagens samhälle handlar mycket om informationsteknik och skärmar och         
knappar finns överallt så barnen måste ju få undersöka det på samma sätt             
som de får undersöka maskar i jorden och hur man bakar eller bygger en              
fågelholk. För ska barnen kunna fungera som framtida samhällsmedborgare         
så måste de skolas in i vad som förväntas av dem, på samma sätt som vi lär                 
barnen att vänta på sin tur, att hosta i armvecket och hur man trampar på en                
cykel. Barnen kommer att möta tekniken och då är det viktigt att de har fått               
undersöka den och lekt med den. 
 

En fjärde pedagog menade att eftersom IKT finns med i läroplanen, ska förskolan tillämpa mötet               
mellan barn, pedagoger och IKT. Dock menade även denna pedagog att det var av vikt hur man                 
implementerade IKTn i sin verksamhet, detta då IKT är lätt att se som ett ämne. När det enligt                  
pedagogen borde ses i ert samband med något annat: 
 

Det enkla svaret är för att det står i våra styrdokument. Men enligt min åsikt               
så finns IKT redan i deras värld. Men hemma är hemma, vi behöver erbjuda              
barnen IKT på ett annat sätt i förskolan än de erbjuds i hemmet.Vilket är ett               
av våra starkaste uppdrag, det finns både positivt och negativt med IKT,            
detta behöver barnen lära sig hanter i framtiden. Hur vet man till exempel             
att informationen man får tag på är sann? Det är viktigt för barn att lära sig                
källkritik och att tänka kring den i förskolan, det ska vi göra. Viktigt ät också               
att tänka ut hur IKT kan användas, inte som ett tidsfördriv utan som ett sätt               
att utforska. Komma närmare naturen, skapa och hålla kontakter med          
vänner världen över. Samt djur och natur, genom IKT kan man lära sig             
mycket om djur och natur. Med hjälp av IKT skapar vi nära relationer mellan              
barn och natur, barn och barn, samt barn och material. Digitalitet öppnar upp             
möjligheter till relationsskapande, vilket är något barnen i förskolan behöver          
lära sig.  
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Sammanfattningsvis så framkom det att samtliga pedagoger i studien såg vikten i att låta barn               
upptäcka och undersöka IKT i sin verksamhet, detta då samtliga pedagogerna var överens om att IKT                
var något barnen möte i sin vardag. En pedagog påpekade vikten av att ta bran undersöka och                 
upptäcka för bland annat IKT för att bli goda samhällsmedborgare. Att IKT är ett multimodalt               
verktyg var något som syntes genom studiens gång, pedagogerna i studien hade många olika              
arbetssätt att tillämpa IKT på i förskolan. Trots detta så framkom osäkerheten med hur pedagogerna               
skulle implementera IKT i sin verksamhet.  
Att använda internet med hjälp av IKT för att hitta svar var något som fyra av fem pedagoger i                   
studien såg positivt på, en pedagog menade att mötet med internet och IKT kan skapa bra                
förutsättningar för lärande. Bland annat genom att barnen får lära att tänka kritiskt kring det som                
exempelvis står på internet, IKT öppnar till mycket intressanta dialoger enligt några av pedagogerna i               
studien.  
En av pedagogerna menade även att det har betydelse för inlärningen hur man presenterar IKT, hur                
pedagogerna låter barnen arbeta med IKT på förskolan. Denna pedagog menade att pedagoger inom              
förskolan borde se IKT som en del i en helhet och inte som ett eget ämne, utan istället implementera                   
IKT tillsammans med andra ämnen. För att på så sätt vidga barnens sätt att ta till sig och söka                   
information. 
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Diskussion 

Att IKT genomgår en utvecklingsfas syns tydlig i förskolan idag, då det bland annat kommit fler                
studier som behandlar ämnet IKT i förskolan. Att det har blivit så tydligt i förskolan beror enligt                 
Jernes, Alvestad och Sunnerud (2010) att nästan alla barn i förskolan idag möter någon form av                
IKT-verktyg i hemmet. Det kan vara allt från mobiltelefoner till digitalkameror. Förskolans uppgift är              
att komplettera hemmet (Skolverket, 2011), vilket betyder att förskolan ska erbjuda barnen en bred              
och givande utbildning under sina år i förskolan. Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks (2015)              
menar att det är viktig att barnen får möta olika material och verktyg, det är genom möten med                  
människor, material och verktyg som barnen blir formade till goda samhällsmedborgare. Vilket är ett              
av målen i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011). 
 
 
En del av informanterna i min studie och forskare som Marklund (2015). Forsling (2011) etc. Anser att                 
IKT är ett kreativt och innovativt arbetssätt som borde implementeras mer i förskolan. Det fanns dock                
en del pedagoger i min studie som ansåg att det ibland läggs för stor vikt IKT i förskolan, detta då de                     
anser att den traditionella inlärningen kommer i skymundan. Detta då det saknas kompetens inom              
ämnet IKT inom förskolan enligt en del av mina informanter, om inte kompetens finns så finns ingen                 
trygghet. Trygghet och kunskap är viktiga komponenter, för att bejaka barns intresse och det              
livslånga lärandet. Om pedagogen inte känner sig trygg och säker i sin hantering av IKT-verktyg, kan                
pedagogen inte heller förvänta sig att IKT blir ett pedagogiskt verktyg utan mer en barnvakt. För att                 
undvika detta bör pedagogen fokusera på samspelet mellan pedagog och barn, då kan barnen              
exempelvis delge sin kunskap på området. Vilket gör att de två parterna kan lära av varandra                
(Marklund, 2015). Marklund menar att innan pedagogerna kan börja implementera IKT i sin dagliga              
verksamhet, borde pedagogerna ställa sig pedagogiska frågor som hur och varför de bör implementera              
IKT inom förskolan. Detta för att pedagogerna ska få en djupare förståelse, för hur arbetet med IKT                 
bör gå till. Marklund anser med sin studie att barnen ligger långt före i utvecklingen med IKT.                 
Marklund menar att för att IKT ska kunna användas på rätt sätt, med rätt förutsättningar. Så bör det                  
svenska utbildningsväsendet se över IKT handledningen, under pedagog utbildningarna.  
 
Om pedagogerna är osäkra, otrygga, saknar god pedagogik och inte har nog med kunskap inom IKT.                
Kan det bli så att barnen sluta att uppsöka pedagogen för hjälp, barnet vänder sig istället till                 
jämnåriga kompisar som den vet kan med IKT. Vilket leder till att samspelet mellan pedagog och                
barn till och med kan upphöra, medan om det finns pedagoger med god kompetens och intresse.                
Lindström (2012 ), Forsling (2011) och Ljung-Djärf (2004) menar att pedagogen stjälper mer än hen               
hjälper om inte kompetens inom IKT finns, pedagogen behöver stöttning från start för att ge barnen                
den bredaste, mest informativa och intressantaste utbildning som går att ge ett barn. Detta enligt               
Lindström (2012) för att öka barnens intresse för samspel och att lära sig IKT tillsammans med                
pedagogen, med god kompetens och intresse kommer god pedagogik (Forsling, 2011).  
 
Så hur ska pedagogerna då göra för att kunna använda sig av IKT i den dagliga verksamheten? Först                  
och främst menar Marklund (2015) att pedagogen måste förstå hur denne kan omsätta IKT, när det                
kommer till den praktiska verksamheten på förskolan. Marklund (2015) anser att alla pedagoger ska              
erbjudas IKT inom kompetensutveckling, alternativt att universitetsutbildningarna beslutas om att          
innehålla mer IKT. Detta då vissa pedagoger i min studie delgav mig uppfattningar kring avsaknaden               
av IKT i förskolan, genom universitetsutbildningarna. Enligt Forsling (2011) bör pedagogen inte lägga             
vikten vid vad barnen ska eller bör kunna, utan fokusera på själva inlärningsprocess. Forsling menar               
att så länge pedagogen visar ett lugn i användandet av IKT, skapar det lugn, trygghet och nyfikenhet                 
i barngruppen. På så vis minskar riskerna för att IKT blir en barnvakt istället för ett pedagogiskt                 
verktyg (Forsling, 2011).  
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Pedagogerna i min studie ställer sig frågande till IKT användandet i förskolan idag, detta eftersom               
det enligt mina informanter kan se olika ut från förskola till förskola när det handlar om IKT. Att                  
implementera IKT på ett pedagogiskt sätt är något samtliga pedagoger i studien är överens om, detta                
då IKT kan ses som en tillgång om det implementeras ur en pedagogisk synpunkt. Även Forsling                
(2011) menar även att implementeringen av IKT i förskolan är av stor, detta då det underlättar för att                  
knyta samman flera ämnen i exempelvis ett projekt. Likaså anser Forsling att IKT är ett viktigt verktyg                 
när det kommer till att uppnå förskolans läroplansmål, med IKT kan barnen exempelvis få mer               
delaktighet i sin vardag på förskolan. Om pedagogerna låter barnen vara de som tar kort, filmar etc.                 
Så blir dokumentationen ur barns perspektiv istället för pedagogens perspektiv. Men hur blir det då               
om pedagogen inte känner sig säker på IKT då? Utifrån den litteratur som tagits upp i detta arbete                  
framgår det ganska tydligt att om pedagogen inte innehar kunskap om IKT, kan inlärningen hos barn                
när det kommer till IKT stjälpas mer än det kan hjälpa. Samtliga författare i denna studie lägger stor                  
vikt vid kunskap, även om exempelvis Forsling (2011) som tidigare nämnt anser att barnen inlärning               
är viktigare än pedagogernas kunskap.  
 
Avslutningsvis så kan jag utifrån min studie se att det finns både en positiv och en negativ syn på IKT                    
i förskolan, mycket av den negativa synen på IKT beror på osäkerhet, rädsla och okunskap hos                
pedagogerna vilket framgår i mitt resultat. Nästan alla pedagogerna i min studie överens om att IKT                
är något nästan alla barn möter dagligen, detta medför att förskola behöver implementera IKT för att                
kunna vara ett komplement till hemmet. Dock ska IKT implementeras på ett sätt som främjar               
inlärningen på ett positivt sätt, det ska inte vara betungande för pedagogerna. Enligt Forsling (2011)               
och Ljung-Djärf (2004) ska IKT vara ett komplement till förskolan, ett komplement som ska tillåta               
pedagoger att möta alla barn på deras nivåer och främja deras utveckling, samt utmana dem som är i                  
behov av utmaning. Det är en god tanke anser jag, dock behövs det i min mening mer stöd hos våra                    
pedagoger, framförallt den äldre generationen som inte haft allt för mycket kontakt med IKT från               
första början. 
 

Avslutande sammanfattning 
För att knyta ihop säcken kan jag då fastslå att samtliga pedagoger i min studie finner IKT är ett verktyg                    
som används flitigt idag, både ur en positiv syn och en negativ syn. Detta då min studie visade på                   
delade meningar kring IKTns betydande roll i förskolan, vissa pedagoger ansåg att var viktigt för               
barnen att få lära sig. Medan andra pedagoger i studien ansåg att IKTn inte fick ta över den                  
traditionella inlärningen. Klyftan som Kerckaert, Vanderlinde och van Braaks (2015) pratar om synd             
även tydligt i min studie. Även om samtliga pedagoger förstår vikten av att lära ut IKT till barnen i                   
förskolan, finns det de pedagoger som anser att IKT blir mer barnvakt än ett pedagogiskt instrument.                
Osäkerheten kring IKT syns relativt tydligt i min studie, men som Forsling (2011) påpekar i sin artikel                 
är det av större vikt att skapa förståelse hos barn än enbart kunskap. Är pedagogen osäker i                 
hanteringen av IKT-verktyg bör denne delge barnen att hen är osäker, detta menar forsling skapar en                
förståelse hos barnen i förskolan. Istället för att som pedagog utstråla enbart kunskap, är det även                
viktigt att kunna delge sina brister (Forsling, 2011). Barnen i förskolan lär av allt pedagogen delger                
dem, för att bli en god samhällsmedborgare är det viktigt att kunna visa att alla människor inte kan                  
allt. Men tillsammans kan vi något, IKT är ett verktyg som pedagoger och barn kan lära sig om                  
tillsammans enligt Forsling. Att lära tillsammans skapar diskussioner, samt utvecklingsmöjligheter          
för alla verksamma inom förskolan.  
 
IKT i förskolan är och kommer alltid enligt min uppfattning att ses som både positivt och negativt, så                  
länge klyftan som Forsling (2011) diskuterar kring finns. Dock går den klyftan att minska genom att                
ge pedagoger mer utbildning och stöttning inom IKT som ämne, låta barn och pedagoger lära av                
varandra och erkänna sina okunskaper för varandra. Då det skapar möjligheter till diskussioner kring              
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ämnet, genom diskussionerna kring IKT kan barn och pedagoger gemensamt komma fram till hur              
man kan arbeta med IKT på sin egen förskola. Då skapas även delaktighet och medbestämmande,               
vilket också är två mål i läroplanen. Med hjälp av IKT anser samtliga forskare och nästan alla                 
informanter i studien att man kan utveckla barns och pedagogers kunskaper, på deras väg mot att nå                 
målen i förskolan på ett roligt och intressant sätt. Vilket i sin tur bejakar det livslånga lärandet.  

 

 

Framtida studier 
Målet med min studie har varit att fördjupa mig i ämnet IKT i förskolan, genom syftet att undersöka                  
vad hur pedagoger uppfattar IKT i förskolan. För framtida studier hade jag velat undersöka om IKT                
när det används på korrekt sätt, kan möta varje barn på deras nivå och tillgodose deras behov av                  
hjälp eller utmaning. Detta för att kunna fastslå om IKT är ett ämne som borde bejakas mer i                  
förskolan. Detta skulle jag eventuellt undersöka med både observationer och intervjuer, detta för att              
få ut så mycket information som möjligt. IKT är ett ämne som borde studeras djupare, då ämnet växer                  
inom skolväsendet och samhället. Pedagoger behöver med kompetens för att arbeta med IKT, för att               
få kompetens behövs material. Material skapas genom studier och undersökningar, så i min mening              
borde framtiden lägga mer vikt på kompetensutveckling och det pedagogiska användandet ned IKT.             
För mig är IKT ett intressant ämne, som bör fokuseras på. Då kunskap föder säkerhet och trygghet                 
hos pedagogerna, men för att kunskap ska finnas att få tag på måste studier och undersökningar                
göras.  
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Bilaga 1 

Missiv 
 
Hejsan!  
Mitt namn är Katarina Berg, jag läser sista kursen på förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i              
Sundsvall. 
 
Jag skriver min C-uppsats inom pedagogiskt arbete. Jag vill undersöka hur du som förskolepedagog              
känner inför att arbeta med IKT i förskolan. För att kunna göra detta kommer jag att genomföra 4-6                  
intervjuer med förskolepedagoger från olika delar av Sverige. Detta för att skapa en djupare förståelse               
för hur förskolepedagoger uppfattar arbetet kring IKT i förskolan, samt vad för kompetensutveckling             
och stöttning som ges till de verksamma förskolepedagogerna. 
Jag kommer arbeta utifrån Vetenskapsrådets etiska principer. De deltagande förskolepedagogers          
konfidentialitet kommer att skyddas genom att de kommer ges fiktiva namn, liksom deras förskolor.              
Jag kommer inte namnge kommunerna som dessa förskolepedagoger arbetar i. Jag kommer även att              
acceptera om det är någon som känner att de inte vill dela, deltagande i denna intervju kommer att                  
ske om förskolepedagogerna gett sitt medgivande. Jag kommer innan intervjun att fråga om jag får               
spela in intervjuerna. Efter det att uppsatsen blivit godkänd kommer jag att förstöra all eventuell               
information kring de deltagande i undersökningen. Detta av respekt för de deltagandes vilja att vara               
anonyma. 
 
Slutligen kommer min uppsats om den blir godkänd att publiceras på DIVA, vilket är en databas där                 
man kan hitta olika uppsatser från olika kurser. Detta för att alla uppsatser som skrivs på ett                 
universitetsprogram publiceras där.  
 
Tack för att du tagit dig tiden att läsa igenom denna information. Här nedan vill jag att du kryssar i                    
rutan om du känner att du vill delta i intervjun. Skicka sedan tillbaka eller lämna papperet direkt till                  
mig innan intervjun.  
 

Jag vill delta i intervjun  

Jag ger mitt medgivande och samtycke till  
att bli inspelad under intervjun.

 
 
Tack på förhand! 
 
P.S. vid frågor kontakta mig på mailadressen här nedan. D.S. 
 
Vänligen 
Katarina Berg 
Mail: kabe1401@student.miun.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
  

★ Vilken utbildningen har du? 
★ Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
★ Vad är favorit område att utforska tillsammans med barnen? 

 
Ämnesinriktade frågor: 

★ Vad är det första du tänker på när du har förkortningen/ordet IKT? 
- Hur tänker kring ordets betydelse? 

 
★ Vad står IKT för hos dig? 
- Hur tänker du nu? 

 
★ Hur känner du inför att arbete med IKT? 
- Är det något som oroar dig? Varför? 

 
★ Känner du att du har tillräckligt med kunskap angående IKT för att kunna arbeta med det i                 

verksamheten? 
- Om inte, varför känner du så? Vad skulle hjälpa dig att känna dig säkrare? 

 
★ Saknar du som pedagog någon form av stöd för att kunna arbeta aktivt med IKT? 
- Om ja, vilka? 

 
★ Anser du att din chef eller din kommun ger dig goda förutsättningarna av             

kompetensutveckling, för att du ska kunna arbeta med IKT på ett bra och givande sätt med                
barnen? 

- Varför/vad är bra? 
 

★ Hur skulle du vilja arbeta med IKT? 
- Vad behöver du för stöttning/kompetensutveckling för att kunna arbeta med IKT på ett             

kompetent/bra sätt? 
 

★ Tycker du att det är viktigt att barnen lär sig hantera IKT-verktyg redan i förskolan? 
- Varför/varför inte? 

 
Extra frågor: 
 

★ Hur gjorde du så att dina pedagoger kände att de hade tillräckligt med kunskap angående               
IKT för att kunna arbeta med det i verksamheten? 

 
★ Hur såg din roll ut som förskolechef i implementeringen av IKT i förskolan? 
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