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 Abstrakt 
I dagens samhälle omges vi av Informations- och Kommunikationsteknik, IKT. 

Förskolan har ett demokratiskt uppdrag och barn ska ges möjlighet att 

använda IKT. Förskollärare bär en del av ansvaret att låta den nya tekniken 

komma barnen till del och därför spelar deras förhållningssätt till IKT en 

avgörande roll. Satsningar har gjorts för att utveckla studenter och 

förskollärare kompetens inom IKT. Syftet med studien var att belysa, analysera 

och diskutera pedagogers förhållningssätt till IKT i förskoleverksamhet. Det 

teoretiska ramverk som användes utgår från Mitchams teknikfilosofiska analys 

av sätt att förhålla sig till teknik. I studien användes en systematisk 

litteraturstudie av vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). Resultatet 

visar att pedagogernas förhållningssätt representeras av Skepticism och 

Ambivalens men inte av Optimism. Förhållningssättet berodde på IKT-

kunskap, yrkeserfarenhet och arbetsplats. Pedagoger med liten erfarenhet av 

IKT visar ofta ett negativt synsätt, men det betyder inte att pedagoger som har 

mer IKT-kunskap genomgående har en positiv syn på integrering av IKT i 

förskoleverksamhet.  

 

Nyckelord: förhållningssätt, förskola, IKT, pedagoger.  
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 Inledning  
I dagens samhälle har informations- och kommunikationsteknik (IKT) blivit en 

naturlig del. Den digitala tekniken med internetuppkoppling gör det möjligt 

att söka information, utföra banktjänster och kommunicera ljud och bild med 

personer på andra sidan jorden. Utvecklingen går i snabb takt. Vid 

millenniumskiftet förutspådde Riis, Pedersen, Bengtsson, Fahlén, Nissen, och 

Samuelsson, (2000): 

 
Som generell, infrastrukturell teknik kommer IKT att så småningom 

integreras i vår vardag och i vårt samhällsliv. Den kommer att bli så 

självklar att vi inte tänker på den annat än när den inte fungerar och vi 

påminns om vårt teknikimpregnerade samhälles sårbarhet. (s. 22) 

 

Det är i denna miljö som dagens barn växer upp. De kan sätta på en dator, 

använda musen och spela spel på föräldrars mobiltelefoner innan de kan 

simma, cykla eller knyta sina skosnören (Geist, 2012) .   

Utvecklingen i förskolan har gått från omsorg till utbildning vilket i sin tur 

ställer krav på framför allt förskollärare (Alexandersson et al., 2001). Barnen 

ska redan i förskolan fostras till demokratiska samhällsmedborgare och det 

betyder i förlängningen kunna hantera den nya tekniken. Användningen av 

den nya tekniken och möjligheten att kunna koppla upp sig till internet är en 

klassmarkör och att sociala skillnader ger skiftande tillgång till omvärlden 

(Janks & Vasquez, 2011). Det finns således en demokratisk aspekt där var och 

en ska ha samma förutsättning för kunskap om den nya tekniken. Utöver 

denna framför Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) ytterligare två 

aspekter på IKT-utvecklingen i förskola och skola. Det ena rör inlärning och de 

nya arbetssätt som skapas för inlärning i och med den nya tekniken. Det andra 

handlar om arbetslivet och förberedelsen inför kommande yrkesutövning.  

Förskolan utgör sedan 2011 en egen skolform och omfattas av begreppen 

undervisning och utbildning. Det framgår tydligt att det är under 

förskollärares ledning som målstyrda processer ska ingå i verksamheten och 

främja utveckling och lärande. Verksamheten ska även utföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete det vill säga kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt svensk skollag, där nu 

förskolan ingår ska det inte vara någon materiell skillnad mellan skolorna i 

landet. Alla ska ha tillgång till datorer med internetuppkoppling ur 

likvärdighets- och kompensatoriskt perspektiv (Skolverket, 2005). Förskolan är 

en integrerad del av skolväsendet och den första delen av dagens 

utbildningssystem (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Det vilar ett stort ansvar på förskollärare att lägga grunden för 

användningen av den nya tekniken. Ett par av förutsättningarna är teknisk 

kompetens, motivation att använda IKT och fortlöpande utbildning 

(Kankaanranta & Kangassalo, 2003). Samhällets aktörer förväntar sig att barn 
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lär sig att använda IKT och förskollärare bär ansvar för hur den blir tillgänglig 

för barnen i verksamheten. Hur ser pedagogers förhållningssätt till IKT ut?  
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 Bakgrund 
Det har visat sig att motivation, självförtroende, vilja och ett positivt synsätt 

ligger till grund för kompetensutveckling inom IKT (Appelberg & Eriksson, 

1999; Tezci, 2011). Svenska förskollärare har en bred kunskapsbas och 

utmaningen ligger i att fördjupa sina kunskaper inom områden som 

naturvetenskap och IKT (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). 

Enligt de yrkesetiska principerna för lärare är det möjligt att tolka att lärare bär 

ansvar för kontinuerligt vidareutbilda sig och i förlängningen höja sin IKT-

kompetens. Dessa principer är gemensamt utformade av de fackliga 

organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och godtogs 2001. 

I det andra blocket, med rubriken läraryrket och den professionella 

yrkesutövningen, förbinder sig lärare att i sin yrkesutövning att ”ta ansvar för 

att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning och följa 

den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde” 

(Lärarnas Riksförbund, 2001, onumrerad). Nedan ges exempel på olika 

satsningar som genomförts för att öka pedagogers kunskap inom IKT.  

Regeringen 

Verksamheten i förskolan utformas efter läroplanen för förskolan som är ett 

politiskt styrdokument. Ett av förskolans många uppdrag är att barn ska 

”skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer och att 

multimedia och informationsteknik kan användas” (Skolverket, 2010, s. 7).  

ITiS (Informations Teknik i Skolan) var en nationell satsning som även 

omfattade förskolan. Den startade 1999 och var tänkt att avslutas 2001 men 

förlängdes till 2002. Satsningen avsåg teknikstöd och kompetensutveckling av 

lärare.  Kompetensutvecklingen berörde främst lärare, men även skolledare 

och elever skulle vara engagerade i arbetet. Avsikten med ITiS-satsningen var 

att förändra förhållningssättet så att det motsvarade läroplanen (Skolverket, 

2003).  

Regeringen har en digital agenda med IT-politiska mål. I publikationen It i 

människans tjänst – en digital agenda för Sverige står det att läsa under skola och 

undervisning att ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning” och det är viktigt att ”lärare har 

kompetens och har förståelse för de nya möjligheter som erbjuds unga i dagens 

medieverklighet och att de har tillgång till datorer för sitt arbete och för 

kommunikation med föräldrar” (Näringsdepartementet, 2011, s. 33).  

KK-stiftelsen 

Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) bildades år 

1994 på uppdrag av regeringen. KK-stiftelsen verkar för ett kunskapsutbyte 

mellan ett antal lärosäten och näringslivet för att öka Sveriges konkurrenskraft. 

Stiftelsen är med och finansierar vetenskapliga projekt (KK-stiftelsen, 2013a).  

Under 2004 genomförde KK-stiftelsens forskningsprogram för studier av 

sambandet mellan lärande och informationsteknik (LearnIT) en undersökning 
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på ett antal lärosäten i Sverige. Syftet var att ta reda på om lärarstudenter lärde 

sig att använda IT som pedagogiskt verktyg och deras attityder till 

användningen av IT i sin kommande yrkesutövning. Utvärderingen visade att 

tio procent var nöjda med den kunskap de fått om hur de kan använda IT i sitt 

yrke. En femtedel var mycket positivt inställda till att använda IT i framtiden 

medan knappt hälften var ganska positiva. Nedan följer två röster från 

blivande förskollärare om IKT och lärarutbildningen:  

 
Eftersom jag läser till förskollärare känner jag inte att IT är något som bör 

ta stor del av undervisningen. Jag känner att barnen bör vara lite större än 

de barn jag ska jobba med … (KK-stiftelsen 2013b, s. 12) 

 

Vi har inte haft någon föreläsning överhuvudtaget som handlar om HUR 

man kan använda datorn och IT inom förskolan bland barn i åldern 1-5 år 

eller i förskoleklassen med barn som är 6 år eller ska bli … (KK-stiftelsen 

2013b, s. 12).  

 

Utvärderingen av undersökningen resulterade i en satsning på IT i 

Lärarutbildningen. KK-stiftelsen avsatte medel under 2005, 2007 och 2009 för 

större och mindre projekt vid olika lärosäten. Målet var att studenterna i högre 

grad skulle bli nöjda med de kunskaper de fick om hur de kan använda IT i 

undervisningen och att attityderna till att använda IT skulle bli mer positiva 

bland lärarutbildare och studenter. Utvärderingen som genomfördes 2012 

visade att IT i lärarutbildningen var beroende av engagerade handläggare som 

driver på och inspirerar och därför var känslig för personalförändringar. Den 

visade även att kompetensnivån höjts och att intresset för ämnet ökat, men att 

lärosätena behöver en utvecklad strategi för kunskapsspridning och attitydför-

ändring (KK-stiftelsen, 2013c).  

Skolverket 

Skolverket har på uppdrag av regeringen att främja utveckling och 

användning av informationsteknik i förskola och skola. Mellan 2005 och 2010 

avsatte regeringen medel som använts till bland annat PIM (Praktisk IT- och 

Mediakompetens). PIM är en kombination av handledning på Internet, 

studiecirkel och hjälp i vardagen. Det är en resurs som kostnadsfritt erbjuds 

pedagoger i Sverige (Skolverket, 2005).  

Skolverket ska även kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-

användning. Förskolors huvudmän vare sig det rör sig om kommuner eller 

fristående aktörer ansvarar för att elever ska erhålla den digitala kompetens 

som behövs i dagens samhälle. Enligt Skolverkets allmänna råd (ibid.) ska alla 

få möjlighet att vidareutbilda sig och öka kompetensen. På uppdrag av 

regeringen undersöker Skolverket IT-användningen i bland annat förskola och 

en redovisning av resultatet väntas i april 2013.  
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa, analysera och diskutera blivande och 

utövande pedagogers förhållningssätt till IKT i förskoleverksamhet.  
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 Teoretisk referensram 
Studien utgår från ett teknikfilosofiskt perspektiv. Heidegger (1974) menar att 

det inte är människan som styr tekniken utan tekniken som styr människan 

genom att forma vår världsbild och sättet att förstå vår omvärld. Denna 

världsbild kallar Heidegger för Gestell, vilket som kan översättas med orden 

stomme, förställa och framställa. Dasein, tillvaro, är ett centralt begrepp hos 

Heidegger (1993). Han menar att varandet är en fråga som underskattats inom 

filosofin. Enligt Heidegger tillhör ting, människor och världen olika varanden. 

Tillvaro skiljer sig från andra varande eftersom det är ett varande som 

förhåller sig till sitt eget varande. Mitcham (1994) har inspirerats av Heidegger 

i analysen om förhållandet mellan teknik och människa, men för honom är det 

inte fråga om en existentiell analys som är fallet för Heidegger.  

Mitcham menar att det finns en ömsesidig relation mellan människa och 

teknik och den relationen kan se olika ut.  
 

Mutual relationship is not some one thing; mutual relationships take 

many different forms. There are, for instance, mortalities of parent and 

child, of husband and wife, or of citizens. Humanity and technology can 

be found together in more than one way (ibid., s. 275). 

 

Mitcham fokuserar på hur vi förhåller oss till teknik eftersom den relationen 

kan vara problematisk. Han urskiljer tre olika sätt att förhålla sig till eller vara 

med tekniken: gammal skepticism (Skepticism), upplysningstidens optimism 

(Optimism) och romantiks ambivalens (Ambivalens). I tabell 1 ses 

förhållningssätten och fyra argument tillskrivs var och ett av dem. 

Argumenten är indelade i vilja, aktivitet, kunskap och objekt. Beskrivningen är 

historiskfilosofisk och kan appliceras på människans sätt att förhålla sig till 

teknik genom tiderna. För att kunna kategorisera pedagogernas förhållnings-

sätt till IKT har en tolkning gjorts av argumenten. Skepticismen kan 

sammanfattas med att teknik är något konstlat och onaturligt. Exempelvis får 

barn som sitter vid datorn inte tillräcklig motion och lär sig inte det sociala 

samspelet. Den nya tekniken stjäl tid och energi från aktiviteter som har ett 

högre värde. Människor umgås i en virtuell värld istället för att umgås i 

verkligheten. Teknisk utveckling ses som onaturlig. Det är bättre för barn att 

leka med leksaker än att spela dataspel.  

Ur perspektivet Optimism ses teknik som en naturlig del av livet och är 

därför god. Tack vara teknisk utveckling får människan sina basala behov 

uppfyllda och ger nya möjligheter att umgås. Tid kan läggas på att umgås 

istället för att exempelvis ägna sig åt manuellt arbete. Den nya tekniken gör det 

möjligt att kontakta människor på andra platser både fysiskt och virtuellt. 

Teknik är något konkret och kunskapen som den ger är därför mer begriplig 

än det som finns i tankevärlden. Det som anses som naturligt är inte mer 

annorlunda än den nya tekniken. En bok som är skriven för hand är inte bättre 

om den är skriven på dator det är berättandet som är principen.  
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Tabell 1 Mitchams förhållningssätt och dess argument  
 

 Argument 

Förhållningssätt Vilja Aktivitet Kunskap  Objekt 

Skepticism Teknik leder 

bort från 

den sanna 

tron 

Teknisk 

utveckling och 

förändring 

leder bort från 

individuell 

förbättring och 

politisk 

stabilitet 

Teknisk 

kunskap leder 

människan 

mot det 

världsliga 

från det 

andliga 

Tekniska ting är 

mindre värda än 

naturliga ting 

Optimism Teknik är 

given till 

människan 

av Gud eller 

naturen 

Teknik är till 

nytta och fyller 

fysiska behov 

och ökar social 

samvaro  

Kunskap som 

bygger på 

teknisk 

erfarenhet är 

mer sann än 

abstrakt teori 

Naturen är inte 

mer sann än 

artefakter 

eftersom de 

styrs av samma 

principer 

Ambivalens Teknik är en 

nödvändig 

kreativ 

handlig som 

överskrider 

sina gränser 

Teknik 

möjliggör en ny 

materiell frihet, 

men 

underminerar 

social samvaro 

Vetenskaplig 

kunskap 

kritiseras 

utifrån 

fantasin 

Artefakter 

karaktäriseras 

mer av 

processen än 

strukturen 

 

 

Förhållningssättet Ambivalens innebär att vi omges av teknik och använder 

den utan att tänka på det. Vid nya tekniska uppfinningar är det omöjligt att 

överblicka kommande användningsområden. Tekniken innebär att vi får en 

hög materiell standard för individen, men också att vi inte längre behöver 

samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål. Människor sitter uppkopplade 

mot världen i sina välutrustade hem, men de är fysiskt isolerade.  Nya tekniska 

uppfinningar uppmuntrar människan att med hjälp av fantasin ifrågasätta den 

vetenskapliga kunskap vi i dag känner som sanning. I dag kan vi 

kommunicera med ljud och bild med människor på andra sidan jordklotet, 

något som för bara några decennier sedan fanns i fantasin. Det är inte tekniken 

i sig som är målet utan vad som kan uppnås med hjälp av teknik. Artefakter, 

så som datorer, är mer än sin teknik, det är alla möjligheter som användning 

av dator ger.  

För att illustrera argumenten går det att beskriva personer som 

representerar de olika förhållningssätten. En person med förhållningssättet 

Skepticism känner ett obehag inför till ny teknik och försöker hålla den på 

avstånd. Den har en misstänksam inställning till teknik och ser inte att den för 

något gott med sig. Det förhållningssätt som kännetecknar Optimism kan ses 

som en motsats till skepticism. Personen har en allt igenom positiv inställning 

till teknik. Ambivalens är ett förhållningssätt som ifrågasätter modern teknik. 

Personen kan se att tekniken för med sig positiva förändringar samtidigt som 

den medför problem.  
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Metod 
Studien eftersträvar att ge en övergripande bild av pedagogers förhållnings-

sätt. För att besvara studiens syfte användes en systematisk litteraturstudie 

vilket innebär att strukturerat söka och kritiskt granska vetenskapliga 

tidskriftsartiklar och på så vis lyfta fram ny kunskap (Forsberg & Wengström, 

2003). Metoden att granska redan publicerade artiklar har blivit allt vanligare i 

takt med att det produceras fler vetenskapliga dokument och den ”bör ändå 

eftersträva en viss organisation och struktur i arbetet” (Backman, 2008, s. 73). 

Forsberg och Wengström (2003) menar att den systematiska litteraturstudien 

bland annat kännetecknas av tydligt beskrivna kriterier och metoder för 

sökning och urval av artiklar. Artiklarna som valdes ut granskades kritiskt och 

kvalitetsbedömdes.  

Definitioner 

I studien granskas artiklar från olika länder och utbildningssystemen skiljer sig 

åt. Därför är det nödvändigt att klargöra några begrepp som påträffats under 

arbetets gång. Utgångspunkten har varit blivande och utövande förskollärare. 

I svensk förskoleverksamhet finner vi barn mellan ett och sex år. I artiklarna 

som ingår i studien har data insamlats från pedagoger motsvarande svensk 

förskollärare, men det förekommer pedagoger som är barnskötare och lärare 

för grundskolans tidigare år. Därför utgör pedagog i den här studien en 

samlingsbeteckning för personer som arbetar i en pedagogisk verksamhet med 

barn. Begreppen early childhood och preschool används i artiklarna. Early 

childhood education omfattar barn från födseln till att de är åtta år (World Wide 

Learn, 2013). Preschool översätts i vetenskapliga artiklar till förskola och avses 

här verksamhet som föregår skolan. Dessa begrepp motsvarar tillsammans i 

stort svensk förskola och förskoleklass. I studien används orden blivande 

pedagog för de studenter som utbildar sig till motsvarande förskollärare. Det 

finns även data insamlade från utövande pedagoger som fortbildar sig och då 

framgår det i texten.  

I studien används Lindstrand och Brodin (2006) definition av termen IKT 

och omfattar verktyg som datorer, trådlösa nätverk, mobilt telefoni, internet 

som används för att kommunicera människor emellan.  

Datainsamling och urval 

Artiklarna i studien söktes i databasen ERIC (Education Resources Information 

Center) som är ett världsomspännande digitalt bibliotek med pedagogi och 

utbildning som ämnesområde. Databasen är tillgänglig genom flera 

universitetsbibliotek. Vid sökningen användes funktionen peer reviewed, 

vilket betyder att artiklarna kommer från vetenskapligt granskade tidskrifter 

(Friberg, 2006). Vad gäller tidperiod gjordes en avgränsning med ett spann på 

tio år, mellan år 2002 och 2012. Det visade sig senare att den tidigaste artikeln 

som motsvarade alla kriterier publicerades 2004. Begränsningar gjordes då det 

gäller artikelns tillgänglighet. Då studien avhandlar IKT var det av vikt att 
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artiklarna som valdes ut finns att läsa i fulltext på Internet vilket även gör dem 

lättillgängliga för intresserade läsare. Därefter inleddes en sökning genom att 

definiera och kombinera olika sökord som motsvarar syftet. Sökorden och 

antalet träffar redovisas i tabell 2. Ett urval av artiklar gjordes sedan genom att 

läsa rubriker och för aktuella artiklar även abstrakten. Endast artiklar där 

studier genomförts kom ifråga, sammanfattningar och litteraturöversikter 

valdes bort. De artiklar som ansågs intressanta genomgick en översiktsläsning. 

Efter detta förfaringssätt återstod sex artiklar.  

 

Tabell 2 Sökord och antal träffar i databasen ERIC 

Sökord Antal träffar 

ICT     1546 

ICT Childhood   36 

ICT Early Childhood   34 

ICT Preschool Teachers   11 

ICT Early Childhood Curriculum  7 

ICT Early Childhood Curricula  3 

ICT In-service teachers   202 

ICT In-service teachers preschool  2 

ICT Preschool Curricula   3 

ICT Preschool Curriculum   6 

ICT Pre-service teachers   62 

Computer Preschool   244 

Computer Preschool Teachers  113 

Early Childhood Education ICT  34 

 

 

Bearbetning och analys 

För att underlätta bearbetning och analys av artiklarna utformades en matris 

(Friberg, 2006). Utifrån matrisen har en tabell (tabell 3) upprättats som 

sammanfattar de utvalda artiklarna. I den presenteras artikelns namn och 

författare, det framgår i vilken tidskrift den är publicerad i och vilket år. För att 

underlätta för läsaren anges även syfte, metod och urval, liksom i vilket land 

studien är utförd. I de utvalda artiklarna har författarna olika sätt att samla 

data och använder sig av skilda teorier. De innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa strategier och ibland en kombination.  

I bearbetningen av artiklarna kommer blivande och utövande pedagogers 

förhållningssätt kategoriseras utifrån Mitchams förhållningssätt Skepticism, 

Optimism och Ambivalens.  
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Tabell 3 Presentation av urvalsartiklar 

Artikel Författare 

land 

Tidskrift 

År 

Syfte Metod Urval 

“How Can You 

Survive in the 

World If You Can't 

Use a Computer?” 

Exploring the 

Vocational 

Education and 

Training Needs of 

Early Years 

Practitioners in 

England 

Ingleby 

Stor-

britannien 

 

Journal of 

Vocational 

Education 

and Training  

2012 

 

Studera behovet 

av fortbildning 

för utövande 

pedagoger och 

deras syn på 

IKT 

Enkät 

intervju 

observation 

själv-

skattning 

330 

pedagoger 

under fort-

bildning 

 

In-Service and Pre-

Service Early 

Childhood 

Teachers' Views 

and Intentions 

about ICT Use in 

Early Childhood 

Settings: A 

Comparative Study 

Gialamas & 

Nikolopoulou 

Grekland 

Computers 

& Education 

 2010 

Jämföra synen 

på och 

intentionen att 

använda IKT i 

undervisningen 

Enkät 240 

utövande 

pedagoger 

428 blivande 

pedagoger 

 

The Role of 

Computer 

Technology in 

Teaching Reading 

and Writing: 

Preschool Teachers' 

Beliefs and 

Practices 

Ihmeideh 

Jordanien 

Journal of 

Research in 

Childhood 

Education 

2009 

Hur pedagoger 

ser på och 

använder IKT 

Samband mellan 

synsätt och 

användning    

Enkät  

Intervju 

154 

pedagoger 

under 

fortbildning  

The effects of case-

based learning on 

early childhood 

pre-service 

teachers’ beliefs 

about the 

pedagogical uses of 

ICT 

Angeli 

Cypern 

Journal of 

educational 

media 

2006 

Uppmärk-

samma blivande 

pedagoger om 

användning av 

IKT 

Enkät 

 intervju 

reflektions-

papper 

kursutvärd-

ering 

100 blivande 

pedagoger 

Ways of relating to 

computer use in 

pre-school activity 

Ljung-Djärf  

Åberg-

Bengtsson & 

Ottosson 

Sverige 

International 

Journal of 

Early Years 

Education 

2005 

Pedagogers syn 

på IKT som 

aktivitet i 

verksamheten 

samband mellan 

pedagogers 

inställning och 

lärandemiljön 

Video-

inspelning 

intervju 

 

9 pedagoger  

The prospect of 

integrating ICT into 

the education of 

young children: the 

views of Greek 

early childhood 

teachers 

Tsitouridou & 

Vryzas 

Grekland 

European 

Journal of 

Teacher 

education 

2004 

IKT i 

undervisningen, 

IKT och små 

barn och IKT 

och pedagoger 

Enkät  

intervju 

observation 

själv-

skattning 

278 

pedagoger 
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Forskningsetik 

I studien har hänsyn tagits till forskningsetik. När det gäller en litteraturstudie 

menar Forsberg och Wengström (2003) att etiska reflektioner bör iakttas då det 

gäller bearbetning av data från utvalda artiklar. Därför har stor vikt lagts vid 

att data inte plagieras eller förvrängs.  

Validitet och reliabilitet 

En studies validitet mäter giltighet, det vill säga att det som ska undersökas 

verkligen undersöks. Syftet med studien bör stämma överens med den metod 

som används (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie är syftet att undersöka 

hur pedagoger förhåller sig till IKT och den metod som används är en 

systematisk litteraturstudie. Data som används i studien kommer från ett urval 

av artiklar som behandlar pedagoger och deras förhållningssätt till IKT.  

Reliabilitet är det samma som studiens tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 

2003). Enligt Fink (1998) ökar reliabiliteten i en litteraturstudie då flera källor, 

forskare, forskningsmetoder och teorier används vilket är fallet i den här 

studien. För att studiens ska bli än mer tillförlitlig används citat från artiklarna 

i resultatdelen.  

Metoddiskussion 

I den här litteraturstudien är det sex artiklar som ligger till grund för att 

besvara syftet hur blivande och utövande pedagoger i förskoleverksamhet 

förhåller sig IKT. Det är ett begränsat urval vilket kan ses som en negativ 

aspekt. Antalet artiklar är ett resultat av sökord som används. Det är möjligt 

att artiklar undgåtts på grund av begränsade sökord och att andra sökord 

skulle gett andra artiklar. IKT är ett område som utvecklas i snabb takt och 

artiklarna som granskas är publicerade mellan åren 2004 och 2012 och det går 

att ifrågasätta de tidigare artiklarnas relevans.  I en litteraturstudie används 

data från andra studier som tas ur ett sammanhang och där syftet är ett annat. 

Därför finns det en risk att data bearbetas på ett felaktigt vis (Olsson & 

Sörensen, 2011). Valet att använda en litteraturstudie för att besvara syftet kan 

ifrågasättas. Det är möjligt att en annan metod skulle ge en mer nyanserad 

bild. En kvalitativ empirisk studie skulle ge fördjupad kunskap, men den 

skulle vara begränsad vad gäller data. I en litteraturstudie är det möjligt att ge 

en bredare bild då flera studier ingår, vilket ger fler data att analysera 

(Forsberg & Wengström, 2003). Artiklarna är publicerade på engelska och 

flertalet av dem redogör för studier utförda i länder med annat officiellt språk 

än engelska. Engelska är inte heller modersmål för den här studiens författare 

och därför handlar det om tolkning av texter. Citaten återges på engelska och 

översätts inte.  
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 Resultat  
Studien granskar sex artiklar. Utgångspunkten har varit Mitchams tre sätt att 

förhålla sig till teknik: Skepticism, Optimism och Ambivalens. Det innebär att 

det i artiklarnas resultat går att utläsa ett eller flera av de argument som 

Mitcham anger för var och ett av förhållningssätten. I tabell 4 redovisas 

artiklarnas resultat efter årtal. Det visade sig att i två av artiklarna finns 

argument som stämmer in på Skepticism (S) och två på Ambivalens (A). Ingen 

av artiklarna har Optimismens (O) argument. I ett par fanns argument från 

både Skepticism och Ambivalens. 

 

Tabell 4 Utfall av resultatet enligt Mitchams förhållningssätt 

Artikel S O A 

“How Can You Survive in the World If You Can't Use a Computer?” 

Exploring the Vocational Education and Training Needs of Early Years 

Practitioners in England  

 

  X 

In-Service and Pre-Service Early Childhood Teachers' Views and 

Intentions about ICT Use in Early Childhood Settings: A Comparative 

Study  

 

  X 

The Role of Computer Technology in Teaching Reading and Writing: 

Preschool Teachers' Beliefs and Practices 

 

x   

The effects of case-based learning on early childhood pre-service 

teachers’ beliefs about the pedagogical uses of ICT 

 

x   

Ways of relating to computer use in pre-school activity 

 

x  x 

The prospect of integrating ICT into the education of young children: 

the views of Greek early childhood teachers 

x  x 

Skepticism 

Angeli (2006) studerar vilken inställning blivande pedagoger har till IKT i 

samband med en IKT-kurs. Det visar sig att tre femtedelar av de blivande 

pedagogerna anser att IKT ”promotes passive learning […] isolates children 

from the social milieu […] limits children’s fantasy and creativity […] provides 

canned knowledge to children” (ibid., s. 145). De uppger även att de känner en 

osäkerhet inför barnens reaktion till IKT i verksamheten. En majoritet av de 

blivande pedagogerna, nittio procent, anger att de inte har tillräcklig IKT-

kunskap för att kunna integrera den i undervisningen. Fyra femtedelar uppger 

att de inte har tillräckligt information om IKT:s värde i undervisningen. En av 

de blivande pedagogerna säger:  
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I didn’t know how to integrate it in the curriculum. I thought that it was 

enough to have children play with it. I never thought of ICT as a tool to 

enhance teaching and learning (ibid., s. 145). 

 

Efter kursen uppgav de blivande pedagogerna att de fått en mer positiv syn på 

IKT, men författaren understryker att det inte betyder att det kommer att sätta 

spår i undervisning när pedagogerna kommer ut i verksamheten (Angeli, 

2006).  

Ihmeideh (2009) visar att även utövande pedagoger saknar kunskap om hur 

IKT ska integreras undervisningen. I sin studie samlar författaren in data i 

form av enkät från utövande pedagoger i 128 förskoleverksamheter. Två 

tredjedelar av pedagogerna anser sig inte ha tillräcklig kunskap för att 

använda IKT i undervisningen. Knappt en fjärdedel av pedagogerna har 

genomgått en IKT-utbildning. Utöver enkäterna djupintervjuas tolv 

pedagoger. Resultatet från enkäten visar bland annat att en majoritet anser att 

små barn inte bör använda Internet. En av pedagogerna säger: 

  
It is very dangerous to introduce the World Wide Web to young children. 

We cannot trust the commercial websites. Many of these sites, however, 

may give our young children dangerous values like violence, sex, and so 

on. These sites are more concerned with money than our children’s future 

(Ihmeidehs, 2009, s. 71). 

 

I intervjuerna framkommer det att nio av tolv pedagoger anser att IKT-

användning hindrar barn från social, känslomässig och fysisk utveckling. 

Resultatet visar att det finns en skillnad i inställning till IKT. De pedagoger 

som genomgått IKT-utbildning är mer positivt inställda. Däremot går det inte 

att se någon skillnad vad gäller användningen av IKT i verksamheten, den är 

låg både hos dem som deltagit och de som inte deltagit i IKT-utbildning. 

Ihmeideh (2009) menar att låg användning kan bero på bristande utrustning.  

Pedagogernas förhållningssätt i artiklarna går att knyta an till Skepticism 

och dess argument vilja och kunskap.  

Ambivalens 

Gialamas och Nikolopoulou (2010) jämför blivande och utövande pedagogers 

inställning till IKT i en enkät. Drygt hälften av de utövande pedagogerna har 

varit verksamma tio år eller mer. När det gäller IKT-användning visar det sig 

att de utövande pedagogerna har mindre erfarenhet än de blivande 

pedagogerna. Två femtedelar av de utövande pedagogerna har ett års 

erfarenhet eller mindre av IKT-användning. Av de blivande pedagogerna har 

hälften fem års erfarenhet och en tredjedel har mer än fem år. Resultatet visar 

att de utövande pedagogerna har en mer positiv syn på IKT i undervisningen 

och anser att den är nödvändig än de blivande pedagogerna. Författarna 

menar att det kan bero på att den tidigare gruppen har lättare att se hur IKT 

kan integreras i verksamheten. Ambivalensen i studiens reslutat ligger i att de 

blivande pedagogerna har tagit den nya tekniken till sig och använder sig av 

den, men har svårt att se hur de ska kunna integrera IKT i undervisningen. De 
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utövande pedagogerna däremot har en positiv inställning, men saknar 

kunskap.  

Ingleby (2012) undersöker i sin studie behovet av fortbildning för utövande 

pedagoger och deras syn på IKT. Pedagogerna har en medelålder på trettiosex 

år, en tredjedel är över fyrtio år, och genomgår en fortbildning i IKT på deltid.  

De är medvetna om att IKT-kunskap är nödvändig i dagen samhälle. En av 

dem säger: ”How can you survive in the world if you can’t use a computer?” 

(ibid., s. 484). En annan pedagog följer samma tankebana och ger en förklaring 

till varför pedagoger saknar IKT-kunskap:  

 
You can’t get a decent job today without being computer literate. It’s just 

how the modern world has become. There are some of the staff who are 

less keen on using the computer but I think that this is just because we 

came from a generation where we didn’t have access to computers (ibid., 

s. 483). 

 

Under fortbildningen får pedagogerna lära sig mer om IKT, men trots den nya 

kunskapen finns det en osäkerhet i hur den ska integreras i undervisningen, 

vilket en av pedagogerna uttrycker på följande sätt:  

 
I have enjoyed being part of the degree programme. We had a really good 

supportive learning group and a tutor who responded to our individual 

needs. Some of the practical skills might have been developed a little 

more. We could have done more on using the computer with children 

(ibid., s. 484).  

 

Resultatet i Inglebys studie visar att pedagogerna behöver fortbildning och är 

intresserade av att lära sig mer om IKT. De förstår att kunskapen är nödvändig 

och anser att barn behöver lära sig att använda IKT. Samtidigt har de svårt att 

se hur IKT kan integreras i pedagogisk verksamhet.  

I artiklarna finns förhållningssättet Ambivalens argument vilja. 

Pedagogerna är medvetna om IKT:s negativa aspekter samtidigt som positiva 

fördelar erkänns.  

Skepticism och Ambivalens 

I ett par av resultaten finns argument för både Skepticism och Ambivalens. 

Tsitouridou och Vryzas (2004) har med enkäter, observationer och intervjuer 

studerat utövande pedagogers förhållningssätt. Flertalet, två tredjedelar, har 

mellan tolv och tjugotre års yrkeserfarenhet. När det gäller IKT-kunskap visar 

det sig att hälften har begränsad eller ingen kunskap. Då pedagogerna 

tillfrågas om fortbildning inom IKT svarar femtiosju procent att det bör vara 

obligatoriskt, drygt en procent att det inte är nödvändig och övriga menar att 

den bör vara frivillig. En majoritet av pedagogerna anser att IKT främjar 

barnens intellektuella förmåga medan endast en femtedel menar att IKT är bra 

för den socioemotionella utvecklingen. Tsitouridou och Vryzas (2004) urskiljer 

en kategori av pedagoger som anser att integrering av IKT i verksamheten är 

av stor vikt. Ett par av argumenten som anges är att IKT: ”offers new learning 

opportunities […] enriches and reforms the educational process” (ibid., s. 34).  
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Dessa pedagoger har genomgått en fortbildning i IKT och använder sig även 

av IKT privat. Den andra kategorin menar att det finns andra områden i 

verksamheten som är viktigare IKT. Skepticismens argument objekt, tekniska 

ting är mindre värda än naturliga, finns i pedagogers uttalande så som: ”there 

are other ways activities to promote the holistic development of the child” 

(ibid., s. 65). Dessa pedagoger anger att de inte har kunskap om IKT.  

Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson & Ottosson (2005) genomför en studie på tre 

förskolor i olika bostadsområden. Författarna genomför videoinspelning och 

intervjuar nio pedagoger för att besvara frågan hur pedagoger ser på barns 

användning av IKT. Tre synsätt identifieras: som ett hot mot andra aktiviteter, 

som ett val bland andra aktiviteter eller som en viktig del i aktiviteter. 

Synsättet där IKT ses som ett hot mot andra aktiviteter motsvarar Mitchams 

förhållningssätt Skepticism som utmärks av en misstänksamhet mot ny teknik. 

På frågan hur pedagogen ser på IKT uppger hon: ”I think there are other 

things that are more important […] they need to play and they choose to do 

that most of the time” (ibid., s. 33). Pedagoger med detta förhållningssätt har 

liten kunskap om IKT en annan orsak att inte använda IKT är att begränsa 

risken att hamna i en situation de inte kan hantera.  

De två andra synsätten kan knytas till förhållningssättet Ambivalens. De 

pedagoger som ser IKT som en aktivitet bland andra passar in på Mitchams 

argument vilja, tekniken som en nödvändig kreativ handling. Däremot är 

användningen inget som uppmuntras utan: ”come when it comes; when 

they’re mature enough to use it then they’ll do it” (ibid., s. 34). Då problem 

uppstår försöker pedagogerna hjälpa barnen om de inte har tillräckligt med 

kunskap frågar de någon annan vuxen eller ber barnen hjälpa varandra.  

Mitchams argument objekt, som betonar att artefakter mer karaktäriseras av 

processen än strukturen, passar in på det tredje synsättet som författarna 

identifierar. IKT ses inte som en särskild aktivitet utan integreras i 

undervisningen som en naturlig del.  

 
When children use the computer, initially using easy programs and then 

progressing to more complex ones, it is hoped and expected that they will 

learn from the content of the software, as well as from their interaction 

with the computer (skills development, e.g. maneuvering the mouse, 

saving a file, opening a program) (ibid., s. 37). 

 

Dessa pedagoger verkar ha kunskap om IKT eftersom de talar nyanserat om 

tekniken och anser det viktigt att anpassa nivå av IKT efter barnens kunskap. 

Ljung-Djärf et al. (2005) går inte närmare in på pedagogernas IKT-kunskaper. 

Däremot ser författarna ett samband mellan pedagogernas olika synsätt och de 

bostadsområden som förskolan finns i. pedagogernas och hur synsätten har ett 

samband med den praxis som finns i verksamheten. Pedagoger vars 

arbetsplats finns i ett välbärgat bostadsområde anser att IKT är en viktig del i 

verksamheten medan pedagoger som verkar i multietiskt bostadsområde 

bestående av lägenheter menar att det finns andra aktiviteter som är viktigare 

för barnen.  
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 Diskussion 
Nedan diskuteras studiens resultat först utifrån den teoretiska referensramen. 

Därefter följer en diskussion om faktorer kopplade till pedagogers 

förhållningssätt för att sedan avsluta med reflektion och förslag till fortsatt 

forskning.  

Diskussion utifrån teoretisk referensram 

I det samhälle vi lever i är vi omgivna av IKT. Den har blivit en självklar del av 

vårt liv liksom Riis et al. (2000) förutspådde. I läroplanen för förskolan står det 

att barnen ska få möjlighet att använda multimedia och informationsteknik 

(Skolverket, 2010). Förskolan har ett demokratiskt uppdrag och IKT är en del 

av detta (Alexandersson et al., 2001; Janks & Vasquez, 2011). Regeringen har 

investerat i satsningar som exempelvis PIM (Skolverket, 2005). Syftet var att 

lärare i förskola och skola skulle utveckla sin IKT-kunskap. Det har även 

satsats på blivande förskollärare som under utbildningen genomgått IKT-

kurser. Det har visat sig att pedagogers kompetensutveckling inom IKT 

påverkas av deras synsätt och motivation (Appelberg & Eriksson, 1999; 

Kankaanranta & Kangassalo, 2003). Resultatet i den här studien visar att 

förhållningssättet Skepticism återfinns i högre grad hos pedagoger som har en 

kritisk inställning till IKT. De har liten kunskap om och erfarenhet av IKT. 

Förklaringar till bristen på kunskap kan vara att det saknas intresse eller finns 

en rädsla för IKT. Pedagogerna i Ihmeidehs (2009) studie ser inte nyttan av att 

använda IKT i verksamheten, de anser till och med att det kan vara farligt för 

barn. De blivande pedagogerna i Angeli (2006) ger uttryck för den negativa 

uppfattningen att IKT står för passiv inlärning och att den hämmar 

kreativiteten. I artiklarna där pedagogerna har förhållningssättet Skepticism 

återfinns argumenten vilja, kunskap och objekt.  

Argumenten som visar sig i förhållningssättet Ambivalens var vilja och 

kunskap. Det är framför allt blivande pedagoger som under utbildning 

genomgått kurser och utövande pedagoger som genomgått fortbildning som i 

högre grad uppvisar förhållningssättet Ambivalens. Pedagogerna inser 

nödvändigheten att barn lär sig använda IKT, men det ser den som en separat 

kunskap som konkurerar med annan pedagogisk verksamhet istället för att 

integrera IKT som en del av kunskapsinhämtning. (Ingleby, 2012; Tsitouridou 

& Vryzas, 2004). Dessa pedagoger är inte odelat positiva vilket skulle ha 

tillskrivits förhållningssättet Optimism. Inget av resultaten i artiklarna visar på 

det förhållningssättet. Det argument som varken förekommer i Skepticism eller 

Ambivalens är aktivitet, något som kan tyckas märkligt då användning av IKT 

kan beskrivas som en handling. Oberoende av hur vi förhåller oss till den nya 

tekniken så finns det omkring oss och har integrerat vår vardag. Därför kan 

det vara viktigt att se hur den kan användas som ett pedagogiskt redskap och 

samtidigt vara medveten om nackdelar som den bär med sig.  
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Förhållningssätt och övriga aspekter  

IKT-kunskap 

De pedagoger som har ett negativt förhållningssätt till IKT har begränsad 

kunskap och erfarenheter på området. I Ihmedehs (2009) studie har endast en 

fjärdedel av pedagogerna genomgått fortbildning. Även blivande pedagoger 

säger sig ha för lite kunskap, men då handlar det framför allt om att de inte vet 

hur de kan använda IKT i verksamheten (Angeli, 2006). De blivande 

pedagogerna i Gialamas och Nikolopoulous studie (2010) anger även de att de, 

trots sin höga kunskap i IKT, har svårt att se hur de ska kunna integrera den i 

verksamheten tillsammans med barnen. Det överensstämmer med det som 

KK-stiftelsen kommer fram till i sin undersökning blivande pedagogernas 

åsikter om undervisningen av IKT. De efterlyser information om hur IKT kan 

användas i verksamhet för små barn (KK-stiftelsen, 2013b). Gialamas och 

Nikolopoulous (2010) har även tillfrågat utövande pedagoger om kunskap och 

förhållningssätt och det visar sig att de har en positiv syn på integreringen av 

IKT i verksamheten även om de inte säger sig ha tillräcklig grundkunskap i 

ämnet. Enligt Appelberg och Eriksson (1999) är motivation och positiv 

inställning en förutsättning för tillägnandet av IKT. Motivation är av vikt för 

inlärning, men Tsitouridou och Vryzas (2004) visar att pedagoger som 

genomgått fortbildning har en positiv syn på IKT då den ger nya 

inlärningstillfällen och berikar undervisningen. Utbildning inom IKT för 

blivande och utövande pedagoger ses önskvärd i flera av artiklarna. 

Pedagogerna uppger att de inte har tillräcklig IKT-kunskap vilket blir ett 

hinder för att se möjligheter i användningen. Grundläggande kunskap är 

viktig samtidigt som inspiration till användningsområden efterfrågas.  

Yrkeserfarenhet 

När det gäller arbetslivserfarenhet och IKT skiljer sig pedagogernas 

förhållningssätt åt. Pedagogerna i Gialamas och Nikolopoulous (2010) studie 

har hälften varit verksamma i tio år eller mer. Dessa pedagoger ser att IKT har 

en potential i verksamheten även om de behöver utveckla sin kunskap på 

området. I Tsitouridou och Vryzas (2004) studie har två tredjedelar mellan tolv 

och tjugotre års yrkeserfarenhet. Hälften av de tillfrågade har begränsad IKT-

kunskap och på frågan om fortbildning menar drygt två femtedelar att den bör 

vara frivillig. Detta kan tolkas som att pedagoger som inte har intresse för den 

nya tekniken inte ska kunna tvingas till att utveckla sin kompetens. Det skulle i 

förlängningen betyda att pedagogerna inte ser nyttan av IKT i verksamheten. 

Enligt lärares yrkesetik förbinder sig lärare att i sin yrkesutövning att ”ta 

ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning 

och följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt 

yrkesområde” (Lärarnas Riksförbund, 2001, onumrerad). I styrdokumentet för 

förskolan står det att barn ska få lära sig att använda multimedia och 

informationsteknik (Skolverket, 2010). IKT ingår i pedagogers uppdrag och 

kan därför inte väljas bort av den enskilde pedagogen även om intresset och 

kunskapen är låg.  
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Då data från artiklarna ovan jämförs bör det påpekas att det finns ett glapp 

på sex år mellan artiklarnas publicering. Det är möjligt att Tsitouridou och 

Vryzas (2004) resultat skulle se annorlunda ut om studien genomförts senare. 

Utvecklingen sker i snabb takt på området IKT och de flesta länder lägger stor 

vikt i att följa med i den utvecklingen.   

Arbetsplats 

Ljung-Djärf et al. (2005) ser i sin studie en skillnad i pedagogers 

förhållningssätt beroende den sociala miljö som verksamheten finns i. 

Pedagoger som arbetar i ett multietiskt område anser att andra aktiviteter är 

viktigare än IKT medan pedagoger vars arbetsplats finns i ett välbärgat 

bostadsområde integrerar IKT i den övriga verksamheten.  Det förra exemplet 

visar på ett negativt synsätt till IKT och det senare ett positivt. Intressant är att 

resultaten kan tolkas som att pedagoger anpassar användningen av IKT efter 

barngrupp. Det i förlängningen betyder att alla barn inte får samma tillgång till 

IKT och det demokratiska uppdraget som förskolan har sätts ur spel.  

Ljung-Djärf et al. publicerar sin artikel 2005 vilket är samma år som det 

skedde en satsning för att höja pedagogers kompetens inom IKT i form av PIM 

(Skolverket, 2005). Det är endast en artikel i studien som ser till den 

socioekonomiska aspekten och resultatet kan inte sägas gälla generellt. Det 

skulle vara intressant att se om resultatet är det samma idag.  

Avslutande reflektion 

Utifrån artiklarna som analyserats i den här studien går det att ana ett 

samband mellan förhållningssätt och intresse och kunskap. I det fall där 

motivation att ta till sig IKT saknas kan satsningar i form av projekt fungera 

som stöd att ta till sig den nya tekniken. Det behövs grundkunskap för att lära 

sig använda IKT, kanske främst för de utövande pedagogerna med lång 

yrkeserfarenhet, men liten IKT-kunskap. De blivande pedagogerna har oftast 

stor IKT-kunskap. Däremot behöver de lära sig hur tekniken kan integreras i 

förskoleverksamheten.  

Fortsatt forskning 

Oberoende förhållningssätt verkar de flesta pedagoger vara övertygade om att 

IKT är en nödvändig kunskap. Det skulle vara intressant att studera hur IKT 

används i förskolor. Står det en dator i ett hörn som barn får använda ibland 

eller utforskar barn och pedagoger sin omvärld tillsammans med hjälp av IKT 

på nya fantasifulla sätt? Är IKT ett självändamål eller ett pedagogiskt redskap 

och i så fall hur används den?  
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