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Abstract 
Denna kvalitativa studie har som syfte att öka förståelsen för vad förskolelärare anser om att 

barn i tidig ålder introduceras till IKT och hur detta påverkar användningen av IKT i förskolan. 

Gruppintervjuer och individuella intervjuer med förskolelärare har använts som 

datainsamlingsmetod. Genom tidigare forskning som visar polariserade argument för och emot 

IKT-användning hos barn, och empiriskt intervjumaterial, kommer studien fram till tre teman 

som tillsammans skapar en grund för studiens resultat: Moralpanik i relation till ny teknik; IKT 

och förskolebarns utveckling; och slutligen betydelsen av kompetens för förskolelärares 

yrkesutövning. Något som också analyseras i studien är evidensbaserat arbete och hur detta ser 

ut i förskolan. IKT är främst tänkt som en grund inför barnets fortsatta skolgång och därför 

används IKT som ett läromedel för barnen. En avgränsning som gjorts är att studien endast 

belyser förskolelärarens perspektiv på hur IKT används i förskolan, detta är på grund av etiska 

överväganden och svårigheten att genomföra empiriska studier med små barn.  
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Några definitioner 

iPad är en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med skärm som är tryckkänslig och har 

avancerade funktioner. Den är trådlös och kan kopplas upp mot trådlösa nätverk. Förenklat är 

det en blandning mellan en dator och en telefon (Nationalencyklopedin, 2016). Till iPaden 

laddar man ner program, som på vardaglig basis kallas appar.  

Lärplatta är namn på surfplatta för skolelever (IT-ord, 2016) 

App är en förkortning av ordet applikation och är en form av datorprogram som är avsett för 

iPads, för en viss tillämpning i praktiskt arbete (Nationalencyklopedin, 2016).  

IKT står för informations-och kommunikationsteknik (Nationalencyklopedin, 2016).
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Dagens barn växer upp i en ny teknisk tidsålder. Informationsteknikens omfattning och 

framväxt går inte att undvika och för många barn är detta en del av deras vardag. Nästan alla 

människor använder IKT, både privat, i skolan och på jobbet. Små barn lär sig snabbt hantera 

en iPad eller en smarttelefon och många gånger är det till och med barnen som är ”lärare” åt 

ovana vuxna vid hanteringen av information-och kommunikationsteknik. Barn får ofta redan i 

tidig ålder tillgång till en dator eller iPad i skolan. Detta innebär att små barn måste introduceras 

i hur man hanterar tekniska prylar, eftersom de förväntas kunna nyttja dem några år senare i 

skolan. På grund av att förskolan är första instansen för introduceringen av IKT i skolan, 

fokuserar denna intervjubaserade studie på förskolelärares åsikter om att barn i tidig ålder 

introduceras till IKT och hur detta påverkar användningen i förskolan. 

Det förs diskussion om barn och IKT-användning, både i media och inom olika akademiska 

ämnen, argumenten för och emot tenderar att vara polariserade. Å ena sidan lyfts positiva 

aspekter av IKT och barns användning och å andra sidan negativa aspekter av barn och IKT-

användning, och då talar man ofta om hur IKT påverkar barnens utveckling.  

I artikeln Young Children and Their Internet Use påpekar Holloway et al. att fler och fler mindre 

barn använder internet, samtidigt finns det inte mycket forskning om hur mycket de använder 

internet, och heller inte för-och nackdelar med användningen (Holloway et al. 2013). IPads och 

lärplattor har ökat användningen av internet hos barn i förskoleåldern, ett till sex år, inte minst 

för att de köps in på förskolor. Holloway et al. (2013) förklarar den bristande forskning om hur 

barn använder sig av internet genom att barn inte kan läsa eller skriva, och därför är svåra att 

ha med i undersökningar. Följaktligen är det mest naturligt att använda förskolelärare och 

föräldrar i forskningen, då etiska övervägningar och metod gör det komplicerat att använda barn 

i forskning. Surfplattor och liknande teknologier skapar helt nya möjligheter för små barn, de 

är lätta att plocka upp och enkla att hantera, till skillnad från datorer som är mer svårhanterliga. 

Detta gör att barn blir mer självständiga i förhållande till iPaden och barnen kan själv utforska 

och spela utan en vuxens hjälp (Holloway et al. 2013).
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Enligt ett dokumentärprogram på den brittiska radiokanalen BBC Radio 4, skapar barns 

självständiga förhållande till teknik, rädsla bland föräldrar för teknologi i samhället (Digital 

Human: Changeling, 2016). Denna rädsla handlar om att barn blir allt mer bekväm med 

teknologi i lägre åldrar. Barn växer upp med teknologi, vilket gör att de kan guida sig runt på 

en surfplatta, ibland innan de kan vända blad i en bok (Digital Human: Changeling 2016). 

I försök till en god uppfostran för barnet, vill en del föräldrar ta avstånd från IKT och istället 

läsa böcker för barnen. Men eftersom detta tar för mycket tid och energi av dagens föräldrar är 

det lättare att sätta ett barn framför Tv:n eller en surfplatta. Idag kan barn göra saker med IKT 

som vuxna inte har kontroll över; det skapar en rädsla hos vuxna, som känner att de inte följer 

med i barnens utvecklingskurva inom teknologin. Förklaringen till denna rädsla, enligt 

radioprogrammet (2016), är en distans mellan vad föräldragenerationen lärde sig som små och 

det föräldrar ska lära sitt barn idag; man har därmed inte samma kunskap om vad det är man 

ska lära dem idag. Slutligen säger programledarna att barnet gör precis vad det blir tillsagd; väx 

upp, bli kompetent och ta över från de vuxna. Det är det förändrade föräldraskapets ”fel”, det 

är föräldrarna som sätter tekniken i händerna på deras barn (Digital Human: Changeling 2016). 

Att studera IKT-användning i förskolan anses vara högst aktuellt då tekniken används i större 

utsträckning i förskolan än någonsin. Aldrig tidigare har en generation fötts i ett så pass teknik-

utvecklat samhälle. Samtidigt växer en oro och rädsla hos vuxna, och i synnerhet bland 

föräldrar. Denna oro handlar om att barn i tidig ålder introduceras till IKT, och som sägs 

påverka barns utveckling. Oron är kopplad till en känsla av att ha tappat kontrollen över barns 

användning av IKT. Denna studie kommer att belysa introduktionen av IKT i förskolan i 

relation till denna oro som verkar växa hos föräldrar och andra vuxna.  

1.2 Bakgrund  

För att öka förståelsen för användningen av IKT i förskolan kommer detta avsnitt att redogöra 

för förskolans aktuella läroplan, samt en lokal IKT-plan för den kommun som är i fokus för 

denna studie. Sedan redovisas statistik över hur användningen av IKT ser ut överlag bland barn 

i Sverige att presenteras. Till sist, hur brist på forskning inom området IKT i förskolan påverkar 

förskolan.  

I förskolans nationella läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla 

deras kommunikativa funktioner, utveckla intresse för olika medier och sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa. Barnen ska även kunna utveckla sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98/10). Det är upp till den 
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enskilda förskolan att tolka detta område, vilket betyder att IKT i förskolan implementeras på 

olika sätt beroende på pedagogerna. Förskolan har i uppdrag att ge alla barn möjlighet till 

likvärdig utbildning (Lpfö 98/10). Detta innebär att de barn som inte har tillgång till IKT i 

hemmet, ska ha lika stor möjlighet som barn som har IKT hemma, att utvecklas inom det 

tekniska området. Å andra sidan finns det förskolor, enligt pedagogen Karlin Forsling, 

intervjuad i tidningen Förskolan, som har policys att inte använda datorer med barnen i 

förskolan, på grund av en uppfattning om att de ändå använder dem hemma (Richter, 2012).  

I kommunen där denna undersökning utfördes har det upprättats en lokal IKT-plan som gäller 

för alla förskolor i kommunen. Enligt denna IKT-plan har skolorna i kommunen som uppdrag 

att garantera eleverna digital kompetens. IKT-planen gäller för alla skolverksamheter i 

kommunen, inklusive förskolorna. Förutom att alla förskolor ska ha tillgång till fullt utbyggt 

trådlöst internet ingår det i IKT-planen att barnen i förskolan ska få en första kontakt med 

dator/lärplatta och upptäcka dessa enheters mångsidighet. Barnen i förskolan ska alltså bekanta 

sig med tekniken och tillsammans med en vuxen använda pedagogiska program på enheten, 

samt använda den för att leka och lära. Detta ställer extra krav på pedagogerna, som behöver ha 

kontinuerlig utbildning i hur man ska anpassa undervisningen efter de digitala medel och 

förutsättningar som finns; kompetensutveckling riktat mot IKT blir viktig. Pedagogerna ska 

kunna använda IKT som ett aktivt verktyg samt kunna integrera IKT i lärandeprocessen på ett 

sätt som förstärker och utvecklar lärandet. Pedagogerna ska alltså ha grundläggande kompetens 

för att kunna använda IKT i administration, kommunikation, planering och i genomförandet av 

barnens lärande (IKT-plan, 2013). 

Enligt Internetstiftelsens rapport Swedes and the Internet från 2013 använder nästan hälften av 

alla två åringar (45 procent) i Sverige internet idag. Tittar man på förskolebarn använder 25-30 

procent internet dagligen; för fyra år sedan var denna siffra fem procent (Findahl, 2013). Femtio 

procent av Sveriges barn mellan tre och fyra år använder surfplattor och 25 procent använder 

smart-telefoner. Barn som är mellan noll och tre år idag använder internet i samma utsträckning 

som fem- och sexåringar gjorde år 2010 (Statens medieråd, 2015). Tre- och fyra åringar 

använder mest internet för att se på klipp, exempelvis YouTube, men det finns även tusentals 

appar som är direkt tänkta till barn i förskoleålder (Findahl, 2013).   

Förskolans verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet, påpekar journalisten 

Richter i tidningen Förskolan (2012). Men på grund av brister i forskning på ämnet IKT i 

förskolan, och den snabba tekniska utvecklingen, blir detta problematiskt. Denna brist på 

forskning gör att förskolelärarna testar sig fram i undervisningen och skapar just nu deras egna 
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beprövade erfarenheter i hur IKT ska användas i förskolan. Det finns inga riktlinjer för hur 

mycket tid som är lämpligt för yngre barn att tillbringa framför datorn eller liknande, och åsikter 

kring detta går åt spridda håll bland forskare och förskolelärare (Richter 2012). 

Erfarenhetsbaserad metod, är ett tema som denna studie kommer att belysa. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad förskolelärare anser om att barn i tidig 

ålder introduceras till IKT och hur detta påverkar användandet av IKT i förskolan. Syftet är 

också mer allmänt att öka kunskapen om vilken plats IKT har i förskolan.  

Detta syfte operationaliseras med följande frågeställningar: 

- Vad är syftet med användningen av IKT i förskolan? 

- Hur används IKT i förskolan? 
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2. Tidigare forskning och teori 

Litteratur och forskning som handlar om användning av IKT och små barn är begränsat; många 

författare tar upp ämnet på ytan, men desto mindre om hur det faktiskt används. Forskningen 

som finns är polariserad. En del studier tar upp positiva aspekter av IKT-användning, medan 

andra studier fokuserar på negativa aspekter av IKT-användning. Denna litteraturöversikt 

kommer dels att redogöra för båda dessa poler men också diskutera andra perspektiv på hur 

IKT används i förskolan. Litteraturöversikten är uppdelad efter tre teman; Moralpaniken i 

relation till ny teknik; IKT och förskolebarns utveckling; och betydelsen av kompetens för 

förskolelärarens yrkesutövning. 

2.1 Moralpanik i relation till ny teknik 

Första delen av detta avsnitt kommer analysera Cohens begrepp ”Moralpanik” (1987) i relation 

till barns användning av IKT. Cohen beskriver moralpanik i boken Folk Devils & Moral Panics, 

som ett tillstånd när människor känner allmän oro eller fientlighet på grund av ett upplevt hot 

mot samhällets värderingar eller intresse (Cohen, 1987). Hotet kan handla om ett 

kulturfenomen, en grupp av människor eller ett tillstånd. Moralpaniken som beskrivs sker under 

en kortvarig tid eller är något som betsar sig fast i folks minne. Ibland har det mer långvariga 

och större effekter som förändrar uppbyggnaden av samhället i sig (Cohen 1987). Den 

moralpanik Cohen beskriver har gjort sig till känna fler gånger under historiens gång, men även 

idag, i form av oro och rädsla för ny teknik.  

I artikeln Vår eviga skräck för ny teknik i tidskriften Forskning & Framsteg presenterar Wiklund 

en genomgång av människors eviga skräck för ny teknik genom tiden (Wiklund, 2016). Enligt 

Wiklund finns det många berättelser som varnar människan för ny teknik och syftet med 

artikeln är att ta reda på vad man kan lära sig om människans teknikrädsla. I artikeln använder 

Wiklund resultatet av en undersökning vid namn KTH: Assessing public acceptance of privacy 

invasive ICT solutions, som argument. Syftet undersökningen var att öka kunskapen om hur 

människor ser på personlig integritet i övervakningsteknik. I undersökningen såg man att 

tekniken i sig skapar en känsla av kontrollförlust, och att många människor har låg kunskap i 

hur man använder olika teknologier (Wiklund, 2016).  

Wiklund beskriver den moralpanik som uppstod när munkarna på 1400-talet inte längre skrev 

sina texter för hand på grund av att tryckpressen uppfanns. Man var rädd för att maskinerna 

skulle förgöra människan, förslava människan. Enligt författaren är det så än idag. I en 
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undersökning från 2013 kom forskare fram till att 47 procent av alla arbeten i USA kommer att 

ersättas av robotar, artificiell intelligens och automatisering inom loppet av 20 år. I Sverige var 

denna siffra ännu högre i en liknande undersökning (Wiklund, 2016). Jörgenson, forskare i 

teknik- och vetenskapshistoria på Umeå Universitet menar att mötet med nya teknologier 

många gånger handlar om en sorts kontrollförlust. Han menar att människors förhållande till 

tekniken är någonting människor hela tiden förhandlar om (Wiklund, 2016). 

I radioprogrammet Digital Human: Changeling diskuterades en känsla av kontrollförlust hos 

föräldrarna. Denna rädsla handlar om att man som förälder inte kommer att kunna följa sitt 

barns teknologiska utvecklingskurva (2016). Glappet mellan sin egen kunskap, vad man som 

förälder borde lära sitt barn och vad man själv som förälder lärde sig som liten, blir allt större. 

Föräldrarna står inför ett dilemma, en slags moralpanik, å ena sidan vill man göra rätt för sig 

och å andra sidan vill man inte att barn sitter för mycket vid IKT (Digital Human: Changeling 

2016). 

2.2 IKT och förskolebarns utveckling 

En överblick över forskning om barn och IKT-användning indikerar att det är i relation till barns 

utveckling som forskningen är mest polariserad. För att ge denna studie en så bred utgångspunkt 

som möjligt återges här denna polariserade bild av barn och IKT-användning. 

Healy (2000) analyserar barn i relation till datorer i boken Failure to connect – how computers 

affect our children’s minds and what we can do about it. Denna bok kan anses vara i äldsta 

laget inom detta ämne, men tycks ändå vara relevant. Healy menar att barn som växer upp idag 

är med om ett omfattande och optimistiskt experiment i och med teknikens betydelse och 

framväxt. Experimentet går ut på att barn i tidig ålder ska lära sig hantera datorn i skolan och 

hemma, i förhoppningen om att tekniken kommer att förbättra deras framtida utbildning och liv 

(Healy, 2000). Författaren är intresserad i hur teknologin förändrar utvecklingen av hjärnan hos 

små barn (Healy, 2000).  

Enligt Healy är både hälsoexperter och psykologer oroade för trenden kring datorerna, inte bara 

på grund av minskandet av fysiskt aktivitet, men också av sociala skäl. Det finns en oro även 

över att barn ska tappa socialförmåga och problemlösning – färdigheter som vanligtvis 

utvecklas i leken och som är viktiga aspekter av den mentala utvecklingen. Som argument 

använder Healy sig av forskning om utvecklingen av hjärnan och hur den påverkas av vilka 

intryck ett barn får, i detta fall av en ”skärm”-baserad värld (Healy, 2000).   
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År 2005 gav Ylva Ellneby ut sin bok Cyberungar – eller vad barn verkligen behöver, en bok 

som kopplar den snabba samhällsutvecklingen och det växande barnet. I boken ifrågasätter 

Ellneby om barnen idag verkligen får vad de behöver för att utvecklas till empatiska vuxna 

människor. Ellneby drar paralleller till det omdiskuterade begreppet ”nyckelbarn” under 60-

och 70 talet, när barn som inte hade någon vuxen hemma fick husnyckeln runt halsen och gick 

själva hem från skolan. Dagens ”nyckelbarn” beskrivs med att förskolebarn får en mobiltelefon 

med en direktknapp till föräldrarnas mobiltelefon istället för en nyckel kring halsen. Medan 

samhällsförändringar sker snabbt har människors hjärna inte förändrats. Barns användning av 

IKT kan få både fysiska och psykiska konsekvenser för de tre mest grundläggande sinnena; 

beröringssinnet, led-och muskelsinnet och balanssinnet (Ellneby, 2005).  

Det är svårt för en generation födda på 1990-talet att föreställa sig hur livet var innan telefonen, 

bredband och flera kanaler på Tv:n. Eftersom många förskolor har datorer med pedagogiska 

spel kan föräldrar till förskolebarn redan när barnen är små känna press över att inhandla dessa 

tekniska prylar (Ellneby, 2005). Ellneby är kritisk och lyfter en viss problematik kring att barn 

i tidig ålder introduceras till IKT. Hon menar att brist på möjlighet att leka och överkonsumtion 

av tv, data och telefon är till nackdel för barns allsidiga utveckling. Argumenten hon för är flera 

forskare refererade i Ellneby (2005, s 98-101) överens om; utvecklingen hos barn hämmas av 

tidig användning av IKT. Kreativitet, empati, inlärning och den sociala utvecklingen kan alla 

påverkas.  

För att lyfta den positiva sidan av barns användning av IKT, används en artikel om hur den 

tekniska utvecklingen påverkar strukturen av utbildning, lärandemiljöer och lärandeprocesser. 

I artikeln Using Technology in Pre-School Education av Munevver et al. (2012), förklarar 

författarna att för att tjäna på möjligheter som teknologin kan ge människor, behövs IKT i varje 

steg av barns skolgång för att kunna förbättra kvalitéten på inlärningen. Det första 

utbildningssteget sker i förskolan och även här är teknologin tänkt att användas för att förstärka 

barns utveckling. Studien gjordes i syfte att undersöka hur teknologin kan bidra till barns 

utveckling, samt undersöka rollen av förskolelärare i lärandemiljön (Munevver et al. 2012). 

Författarna presenterar områden hos barn som kan utvecklas med hjälp av IKT, bland annat 

problemlösning, förståelsen för händelseförlopp, minne, uppmärksamhet och kritiskt tänkande. 

Artikeln identifierar även positiva effekter av IKT på språkinlärning, inkluderat färdigheter som 

att uppfatta ljud, samt att tala, läsa, lyssna och berätta. IKT bidrar även till motoriska- och 

sociala färdigheter (Munevver et al. 2012).  
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Munevver et al. (2012)  är även noga med att belysa vikten av den mest effektiva inlärningen 

hos förskolebarn, den som sker genom leken, spel och lek. Det viktiga är användningen av olika 

redskap för att berika barns lärandemiljö; detta tillsammans med IKT. Förskoleläraren har en 

viktig roll att förbereda, organisera och arbeta för att lämplig teknik hamnar i barns händer. 

Förskolelärarna måste ha kontroll över och kunskap om användningen av IKT, innan tekniken 

introduceras i en lärandemiljö; därför är fortbildning viktig. Förskolelärare har ansvar att visa 

barnen en baskunskap; hur man stänger av och sätter igång en dator, för att sedan visa hur den 

används (Munevver et al. 2012). 

Diskussionen om IKT och barns användning fortsätter att vara polariserad. Å ena sidan är 

tekniken i förskolan ett optimistiskt experiment där man inte vet följderna, men där en av 

följderna skulle kunna vara att ett barns hjärna påverkas av en ”skärm”-baserad värld. Å andra 

sidan poängterar forskningen att det finns en rad utvecklingsmöjligheter hos barn som använder 

IKT.  

2.3 Betydelsen av kompetens för förskolelärarens yrkesutövning 

I många sociala yrken strävar man efter att arbeta evidensbaserat, alltså att arbetet man utför 

grundas i de senaste forskningsresultaten inom området. Men ibland uppstår ett glapp mellan 

den akademiska forskningen och yrkesutövningen.  

I artikeln Theory in social work – some reflections on understanding and explaining 

interventions diskuterar Johansson och Svensson (2005) evidensbaserad praktik och kopplingen 

mellan forskning och praktik. Artikeln följer den pågående diskussionen om evidensbaserat 

arbete och belyser frågan om teorins roll i det. Enligt författarna är det många som forskar inom 

området socialt arbete, men det finns ändå ett glapp mellan akademisk forskning och hur man 

praktiserar socialt arbete. Medan socialarbetare försöker att hitta lösningar på att bli mer 

effektiva, försöker akademiska forskare inom ämnet att förstå och förklara (Johansson & 

Svensson, 2005).  

Evidensbaserat arbete handlar om att arbetet som utförs, ska vara baserat på vetenskaplig 

kunskap. I ett försök att minimera gapet mellan forskning, riktlinjer och praktik. 

Evidensbaserad kunskap och praktik ligger nära forskningen och det är forskningen som styr 

hur arbetet ska utföras. Erfarenhetsbaserad metod handlar om att diskutera och beskriva sina 

erfarenheter med kollegor. Denna kunskap skapas i praktiken, men bygger även på forskning 

och teorier.  Erfarenhetsbaserad kunskap sprids muntligt och är väldigt individuell, eftersom 

den är byggd på individens erfarenheter (Johansson & Svensson, 2005). 



9 

 

Kommunen som används som fall i denna studie har upprättat en IKT-plan, som ställer krav på 

förskolelärarna. De måste ha kontinuerlig utbildning i hur man ska anpassa undervisningen efter 

de digitala medel som finns; kompetensutveckling riktat mot IKT blir därför viktigt. Liksom 

denna forskning på evidensbaserad praktik visar, pågår diskussionen om evidensbasering i 

många yrken, inte minst hos socialarbetare men även i förskolan. Diskussionen om 

evidensbaserad metod sätts på sin spets när forskningen, enligt Richter (2012), inte hänger med 

på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Enligt henne blir detta problematiskt för 

förskolans verksamhet, där syftet är att basera lärandeprocesser på forskning, i tillägg till 

beprövad erfarenhet (Richter, 2012). 
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3. Metod 

Här presenteras den metod som denna kvalitativa undersökning baseras på. Först kommer en 

redogörelse för hur urvalsprocessen gått till. Därefter redovisas kodningsprocessen för det 

empiriska materialet och de tre teman som denna process gav upphov till. Sedan kommer 

arbetet med intervjuguiden att presenteras, samt etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 

kritisk granskning av metodval.  

3.1 Urval & datainsamling 

Val av informanter är viktigt i kvalitativa studier och på grund av att bearbetningen av 

intervjumaterialet är en tidskrävande process kan man inte ha för stort antal informanter (Dalen, 

2015). Förskolelärare är en naturlig kategori av respondenter för urvalet eftersom syftet är att 

ta reda på deras upplevelser av hur IKT används i förskolan. Dalen (2015) förklarar i boken 

Intervju som metod att aktören med åtkomstvägarna till informanterna bör kontaktas först. I 

detta fall är denna person förskolechefen. 

Ett informationsbrev skickades därför ut till ett antal förskolechefer i Västerbottens län. Detta 

brev gav information om vem intervjuaren var och syftet med intervjuerna (se 

Introduktionsbrev, bilaga 1). Efter ett antal misslyckade försök med att få tag på 

intervjupersoner i Västerbottens län, kontaktades istället en förskolechef i en liten kommun i 

Norrbottens län. Denna förskolechef var positivt inställd till studien och kontaktade därmed sin 

personal; slutligen kunde fem personer delta i undersökningen. Bryman (2013) förklarar 

snöbollsurval i boken Samhällsvetenskaplig metod, som ett icke-sannolikhetsurval som innebär 

en kedjereaktion av att informanterna frågar varandra. I denna studie kontaktades 

förskolechefen först och därefter dennes personal, en liknande kedjereaktion som Bryman 

(2013) beskriver.  

Totalt intervjuades fem respondenter som alla var anställda inom förskolan. De tre 

respondenterna i gruppintervjun var mellan 25-40 år gamla. Två av respondenterna var 

förskolelärare och kvinnor, den yngsta var man och barnskötare. Dessa tre respondenter blev 

intervjuade i en gruppintervju och arbetade tillsammans på en småbarnsavdelning, för åldrarna 

1-3 år. Denna intervju tog ungefär 35 min. För att tillgodose anonymiteten är respondenterna 

döpta till ”informant 1”, ”informant 2”, ”informant 3” etcetera. De två individuella intervjuerna 

genomfördes på två mindre förskolor med tre avdelningar vardera. En av respondenterna 

arbetade på en avdelning med barn mellan 3-6 år, en så kallad ”syskonavdelning”, och var 
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förskolelärare. Den andra individuella intervjun var med en specialpedagog, som hade sitt 

kontor stationerat på den tredje förskolan. Dessa respondenter var i åldern 50-60 år och 

intervjuerna tog 35-45 min. På alla tre förskolor hade barnen och förskolelärarna tillsammans 

tillgång till en iPad och en dator per avdelning. 

3.2 Intervjuguide 

Intervjuerna var semistrukturerade och samtalet riktades mot vad förskolelärarna ansåg om att 

barn i tidig ålder introduceras till IKT och hur detta påverkar användningen av IKT i förskolan. 

Frågorna i intervjuguiden hade som avsikt att täcka de frågeställningar studien försöker belysa, 

men syftade även till att eventuellt belysa nya aspekter av fenomenet IKT i förskolan. 

Intervjuguiden bestod av sju breda frågor. Mer specifika följdfrågor ställdes beroende på hur 

informanterna svarade och vid vissa tillfällen ställdes även spontana följdfrågor (se 

Intervjuguide, bilaga 2). I ett försök att få mer information från respondenterna, förutom att 

följdfrågor förberetts, fick informanterna ge exempel, utveckla svaren och motivera. Eftersom 

jag själv har erfarenhet från förskoleväsendet, kunde jag även dra paralleller till egna 

erfarenheter inom ämnet, där det passade att göra så.  

Frågorna i intervjuguiden syftade till att rikta fokus mot vad förskolepersonalen ansåg om 

introduktionen av IKT i förskolan, hur IKT används på förskolan och hur det faktiskt används 

av barnen. Syftet var även att ta reda på om barn är olika i sin användning av IKT, på vilket 

sätt, och om personalen upplevde att barnens interaktion påverkades av IKT-användning. Till 

sist fick informanterna en chans att uttrycka sina övriga synpunkter, insikter eller reflektioner 

kring barn och användning av IKT.  

Intervjuguiden fick revideras en aning på grund av förändrade omständigheter, då den var 

utformad för att passa en gruppintervju. Denna revidering innebar till största del att ändra 

meningsuppbyggnaden i frågorna för att passa en person istället för flera. Då en specialpedagog 

inte jobbar på samma sätt som en förskolelärare, föll det sig naturligt i denna intervju att fråga 

mer om hennes roll. Hur arbetat går till med barnen men även hur IKT används utifrån en 

specialpedagogs perspektiv. 

3.3 Kodningsprocess  

Kodning av det insamlade materialet är en viktig del av analysprocessen. När intervjuerna hade 

genomförts, påbörjades transkribering av materialet. Intervjuerna skrevs ut, och flera 

genomläsningar av materialet gjordes. Dalen (2015) beskriver en bearbetningsprocess som 
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följdes i denna studie. Man beskriver vad materialet handlar om och hittar relevanta koder för 

att identifiera vissa begrepp. Dessa begrepp kommer sedan att bilda abstrakta teman som 

sammanfattar och organiserar materialet (Dalen, 2015). Efter att ha lärt känna materialet 

påbörjades en tematisk kodning med ett induktivt angreppsätt. Detta innebär kodning på en 

ganska låg abstraktionsnivå. Kodningen utgick ifrån studiens huvudämne som sedan skulle bli 

till aktuella kategorier, som i sin tur ger en nyanserad vinkel och en djupare förståelse för 

materialet (Dalen, 2015).  

Här återges ett utdrag ur kodningsschemat: 

 Intervju Kodning Kategorier Teman 

Hur skulle du beskriva att 

IKT används på förskolan 

av barnen? 

 
Svar: jo men dom har ju 

ett begränsat antal appar 

förstås, som personalen då 

har valt så på ett sätt är 

det ju pedagogiska appar, 

det är de ju. Jag tycker ju, 

hur länge kan vi haft dom 

nu, iallafall över ett år, 

kanske två, tiden går så 

fort. Men från början var 

det ju väldigt mycket, 

barnen ville ju bara sitta 

vid iPaden, idag tycker 

jag inte det ser ut så. ” 

 

 

 

begränsat antal appar 

 

personalen väjer 

 

pedagogiska appar 

 

 

1-2 års användning 

 

från början: använda 

mycket 

 

nu: mindre 

användning 

 

 

 

begränsning av appar 

 

 

personal väljer 

pedagogiska appar 

 

 

introducering av IKT 

 

användningen har 

förändrats 

 

 

 

Begränsning i 

användningen 

 

 

Förberedelse 

inför skola 

 

 

Förändring i 

användningen 

 

I tabellen ovan kan man i första kolumnen se en intervjufråga och respondentens svar. I 

kolumnen ”kodning” har sedan kodning av texten skett på låg abstraktionsnivå. I kolumnen 

”kategori” används dessa koder på en högre abstraktionsnivå. Kategorier blir sedan till lämpliga 

teman som är relevanta i förhållande till syftet för studien och följer även de övriga intervjuernas 

teman, som tillsammans skapar en röd tråd i det empiriska materialet. 

3.4 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna började, presenterade jag som intervjuare mig själv, vad syftet med intervjun 

var och vad som skulle ske med materialet, allt enligt Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick 

information om etiska aspekter, så som att de i denna studie skulle vara anonyma och att det 

inte skulle framgå var de arbetar. Informanterna var alla överens om denna anonymitet och att 
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orten de jobbade på fick kallas för ”en liten kommun i Norrbottens län”. Informanterna 

godkände även att intervjuerna spelades in (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.5 Kritisk granskning av metod  

Förhoppningen och den ursprungliga tanken kring intervjuerna var tre respondenter från tre 

olika förskolor, således en gruppintervju med tre förskolelärare per förskola. Men på grund av 

begränsningar i personalstyrkorna på förskolorna, att det behövdes vikarierande personal för att 

täcka upp informanterna och att personal inte ville ställa upp, blev utfallet istället en 

gruppintervju med tre personer på en förskola och två individuella intervjuer på två andra 

förskolor.  

Fördelen med gruppintervju är att det kommer fram insikter genom diskussion. Respondenterna 

pratade om sina delade erfarenheter som grupp och i princip alla svar var de överens om, kanske 

för att de jobbat några år tillsammans. Gruppintervjuer är också fördelaktiga på så sätt att det 

blir en mer lättsam stämning och informanterna är bra på att fylla ut varandras meningar. 

Intervjuguiden för denna intervju fungerade väldigt bra eftersom det alltid var någon av de tre 

informanterna som uppfattade frågan korrekt och kunde svara, varpå en annan kunde fylla i det 

som denne tyckte fattades i svaret.  

Men det finns även nackdelar med gruppintervjuer; det är både bra och dåligt att det förs en 

diskussion. Informanterna tycks bli lätt påverkade av varandras svar, vilket upplevdes i denna 

intervju. Något som uppstår i gruppintervjuer som inte uppstår i individuell intervju är att vissa 

tar mer plats och därmed får mer utrymme att prata än de övriga deltagarna, vilket var fallet i 

denna intervju. Detta påverkar naturligtvis informationen som delges intervjuaren. Som 

intervjuare i en gruppintervju är det väldigt lätt att falla in i diskussionen. Detta hände i detta 

fall, eftersom jag själv har arbetet på förskola. Detta gynnade materialet eftersom det 

uppmuntrade till utförligare svar från informanterna, men det kan även ha haft den negativa 

effekten av att påverka informanternas svar. 

I en individuell intervju, till skillnad från en gruppintervju, får informanten själv all 

uppmärksamhet, samtidigt som denne får tid att reflektera över sina svar utan att bli påverkad 

av någon annan. Det var en tydlig skillnad mellan intervjuformerna. I individuella intervjuer 

blir det extra tydligt för intervjuaren att man ska ge tid till informanten att reflektera, och att 

man ska försöka att inte påverka svaret för mycket. En negativ effekt av detta är att personen 

kan känna sig stressad om hen inte kommer på ett bra svar, vilket kan göra situationen obekväm 
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för informanten. Därför måste man i individuella intervjuer ha i åtanke att lägga extra fokus på 

att göra informanten bekväm i situationen.   

En märkbar skillnad mellan gruppintervju och individuell intervju är att det känns lättare att få 

information i en gruppintervju, där informationen inte bara kommer ifrån en individ, utan 

gruppen i sig. I gruppintervju blir det inte lika tydligt om man inte får svar ifrån en individ, eller 

om en individ inte vet hur de ska svara, då en annan informant kan svara istället. Som intervjuare 

i en individuell intervju är man väldigt beroende av att individen faktiskt har ett svar och ibland 

får man vända och vrida på en fråga för att få ut den information man söker. 
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4. Analys 

Introduktion 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad förskolelärare anser om att barn i tidig 

ålder introduceras till IKT och hur detta påverkar användningen på förskolan, men också att 

öka kunskapen om vilken plats IKT har i förskolan. I detta avsnitt kommer det empiriska 

materialet att diskuteras i ljuset av de tre teman som identifierats i kapitel 2, ”Tidigare forskning 

och teori”: Moralpanik i relation till ny teknologi; IKT och förskolebarns utveckling; och 

betydelsen av kompetens för förskolelärarens yrkesutövning. Men först kommer en 

introducerande beskrivning av hur IKT används i förskolan.  

 

I alla intervjuer för denna studie var inte i första hand datorer som IKT syftade till, utan mest 

fokus låg på iPads. Eftersom personalen och barnen på respektive förskola i dagsläget delar på 

en iPad, används den både i dokumentationssyfte och som spel- och lärplatta för barnen. Alla 

pedagoger i undersökningen var överens om att syftet för barnen av att använda IKT i förskolan 

var för att tekniken skulle fungera som ett pedagogiskt verktyg. Barnen har endast tillgång till 

pedagogiska appar på iPaden och datorn. Enligt respondenterna kan barnen lära sig bland annat 

matte, naturorienterande ämne, motoriska färdigheter, språk och sortering med hjälp av IKT. 

IKT fyller även en annan viktig funktion i förskolan, enligt förskolelärarna. IKT används i 

dokumentationssyfte. Enligt förskolelärarna har IKT underlättat dokumentationsarbetet de har 

i verksamheten. Dokumentationen handlar om att följa barnet under tiden de är i förskolan; 

detta fungerar som både kommunikation till föräldrar och som förberedelse inför fortsatt 

skolgång. 

 

En anledning till varför barn i tidig ålder introduceras till IKT bedöms av respondenterna vara 

på grund av att det skett en förändring i lärandeprocessen i skolan. I tidig ålder får skolbarn 

tillgång till iPad eller dator, vilket betyder att barn i förskoleåldern numer måste introduceras i 

hur man hanterar tekniska prylar, eftersom de förväntas kunna dem några år senare. Informant 

5 förklarar det med: ”Det är den tid vi lever i” och ”det är så världen ser ut nu, att det blir mer 

och mer datorer och iPads [...] du ska ju kunna den där tekniken, ju tidigare du är med, desto 

bättre är det”. På frågan om hon tror att förskolebarn behöver denna typ av teknik (IKT), svarade 

hon: ”Ja det tror jag, att de ska vara förberedda på vad som ska komma, jag tror att ett barn som 

aldrig mött någon form av lärplatta och hamnar i skola – de ligger efter” (informant 5). 

Informant 1 förklarar att hon tror att IKT i förskolan och skolan även bidrar till att 

”klasskillnaden” mellan barnen blir mindre. 
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När barnen kommer upp i skolålder i kommunen får de varsin iPad eller dator, vilket även 

betyder att de måste veta hur man använder den. I förskolan strävar man därför efter att alla 

barn ska ha baskunskap i hur man använder iPads; informant 1 förklarar följande:  

Politikerna tog beslutet att alla skulle ha en iPad och det tror jag har att göra med att de barnen som 

inte har en iPad hemma ska inte komma efter på skolan, för när de börjar skolan får varje elev en 

iPad. Och då ska de ju i förskolan ha någon typ av baskunskap, de ska kunna starta den och öppna 

appar och sådär. 

Informanterna hade märkt att det skett en förändring över tid i användningen; när iPads först 

introducerades var de mer intressanta. På alla förskolor var informanterna överens om att i 

början var det ”nyhetens behag”; då ville fler barn sitta vid iPaden än vad de gör nu. Informant 

5 förklarar sina åsikter om inrättandet av IKT såhär: ”Jag tycker det är positivt, absolut. Det 

tycker jag. Jag tror att använder man det på ett bra och balanserat sätt i rätt syfte så tror jag 

absolut att alla kommer att förstå möjligheterna”. Förskolelärarna var överens om att IKT inte 

hade en direkt påverkan på förskolelärarnas roll i förskolan, utan rollen ser ut som tidigare: 

”Nej, jag tror inte jag kan säga att det har förändrats. Kanske i nyhetens behag, men jag upplever 

det inte så idag” (Informant 5). Förskolan har fler uppdrag än att lära barn IKT, vilket gör att 

förskolelärarna har begränsat användningen. 

 

I det stora hela var alla förskolelärarna väldigt positiva över användningen av IKT i förskolan. 

Att barnen måste förberedas inför skolan, både i sina tekniska färdigheter och i de övriga 

skolämnena är en av anledningarna till införandet. Men förskolelärarnas begränsning av IKT-

användning är något som ständigt påpekas i denna studie – tydliga regler har upprättats för 

användningen i förskolorna. Denna tendens hos förskolelärare, att begränsa användningen av 

IKT kan tolkas som ett uttryck för ”moralpanik” en reaktion på nya kulturfenomen som anses 

hota samhällets värderingar och intressen (Cohen 1987, s 9). 

 

Moralpanik i relation till ny teknik 

Moralpanik beskrivs som ett tillstånd när människor känner allmän oro eller fientlighet över 

ett kulturfenomen (Cohen, 1987). Det upplevda hotet kan ha betydliga effekter på samhället, 

liksom IKT har på samhället idag. Denna studie beskriver moralpanik som en oro, en rädsla 

och en känsla av kontrollförlust, när det talas om barn och IKT-användning (Wiklund 2016, 

Holloway 2013, Richter 2012). Utifrån det empiriska materialet ska vidare förklaras hur 

moralpanik ter sig i studien.  
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Bland förskolelärarna fanns det olika aspekter av barns användning av IKT som upplevdes som 

oroväckande. Dels fanns det en oro för att lekens betydelse skulle minska, och många av 

förskolelärarna var överens om att för mycket användning av IKT inte var bra. För att hantera 

oron förskolelärarna kände för barns användning av IKT, begränsade de användningen i 

förskolan. Denna begränsning förklarades med vikten av lekens betydelse, som vissa trodde 

skulle komma i skymundan om IKT användes för mycket. Men resultatet visade att leken, enligt 

respondenterna, inte tycks påverkas av användandet. Begränsningar gjordes även med 

argumentet att barnen förmodligen satt tillräckligt med IKT hemma. Förskolelärarna var 

överens om att för att IKT ska användas i ett meningsfullt, lärorikt och utvecklande syfte för 

barnen, ska det användas begränsat och balanserat. Informant 4 förklarade det på följande sätt: 

Jag tror att det kan bero på att vi har så begränsat med tid, de vet att på en hel dag är det 20 minuter 

som går åt till iPaden eller datorn […] och då de leker får man ju komma och hämta dem, de vet ju 

att vi kommer och hämtar dem när det är dags […] när klockan ringer så stänger de av, de är så 

inkörda på det.  

Vad som beskrivs är hur personalen begränsat användningen av IKT på förskolan; de har en 

klocka som ljuder när tiden är ute; då stänger barnen av klockan, lämnar iPaden eller datorn 

och går och leker istället.  

Även barnens förmodade användning av IKT hemma påverkade användandet på förskolan. Den 

graden som barnen antogs få lov att använda IKT hemma utgjorde ett orosmoment för vissa av 

förskolelärarna. När informant 5 fick frågan om varför hon tyckte användningen i förskolan 

skulle vara begränsat, svarade hon: ”Ja, men det är bra […] jag tror att många sitter mycket 

framför Tv:n och iPaden hemma så det med att vara tillsammans är en viktig funktion i 

förskolan”. Ett exempel som kan kopplas till moralpanik är när föräldrar på en avdelning 

uttryckte att användningen av IKT bör begränsas på förskolan, men kanske inte av de skäl som 

man skulle tro: ”En del avdelningar har ju fått, att föräldrarna inte vill att barnen ska sitta med 

iPaden [i förskolan] för att då får de [barnen] inte lika mycket tid [på iPaden] hemma” 

(Informant 1). När informant 1 senare får följdfrågan varför man tror föräldrarna visar ett visst 

motstånd till IKT i förskolan, ges detta svar: 

Vi har ju till och med de som kan säga ’åh gud, har ni inte varit ute med dem idag då måste jag ju 

gå ut med mitt barn’, alltså att har de fått det här, ja då kan de inte få det hemma. De tycker det är 

bättre att de inte får sitta vid iPad på förskolan för då kan de [föräldrarna] få det extra lugnt hemma 

sen. 

När förskolelärarna beskriver situationen konstaterades det att föräldrarna använder IKT 

hemma mestadels som barnvakt, vilket de inte gör på förskolan. I programmet Digital Human: 
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Changeling (2016) beskriver man denna paradox som en slags avvägning på vad som är bra 

föräldraskap. Problemet är att föräldrarna inte har tid eller energi att underhålla barnet och 

därför är det lättare att låta barnet underhållas genom IKT. Föräldrarna står då inför en slags 

moralpanik när de strävar efter en så god uppfostran som möjligt. Föräldrarna vill kunna lära 

barnet allt de kan, skapa en förberedelse inför skola, ge tillgång till lek och aktivitet, men de 

kan å andra sidan inte tillgodose allt detta samtidigt (Digital Human: Changeling, 2016). Vissa 

förskolelärare är oroade över denna utveckling och skyller mycket av problematiken på hur IKT 

används hemma, där det inte är lika begränsat som i förskolan och inte verkar användas, enligt 

förskolelärarna, i rätt syfte.  

Informant 4 är en av dem som är oroad över utvecklingen av IKT; hon menar att föräldrar sitter 

klistrade vid sina telefoner och ”då är det ju ganska naturligt att man vidarebefordrar det till 

sina barn, de ser ju hur föräldrarna gör”. Vidare fortsätter hon:  

Och just det där med att de inte får uppmärksamhet från föräldrarna på grund av att de [föräldrarna] 

sitter med sin telefon. Då är det ju ingen idé, då kan ju lika bra de också sitta vid en dator. För att 

allting ska ju gå via telefonen [...] och efter maten då vill föräldrarna ha sin egen tid och då får barnen 

sitta igen vid tv, dator eller iPad. Och just den utvecklingen är väldigt oroande tycker jag, den går åt 

helt fel håll […] det är ju det sociala samspelet som går förlorat. Så där är ju risken att hur man 

kommunicerar och umgås med andra människor går förlorat.  

Informanterna i gruppintervjun märkte en generationsskillnad bland arbetslagen och nämnde 

de äldre förskolelärarnas oro och att de äldre såg den tekniska utvecklingen som jobbig. Det 

finns en distans mellan barn och vuxna idag som inte funnits i samma utsträckning tidigare 

(Digital Human: Changeling, 2016). Precis som studien visar, kan barn göra saker med IKT 

idag som vuxna inte har kontroll över; barn är många gånger självständiga i användningen av 

IKT (Holloway 2016, Digital Human: Changeling, 2016). I denna studie kan moralpaniken 

beskrivas som en allmän oro hos informanterna att de inte hinner med i barns utvecklingskurva 

inom teknologin, vilket gör att de får en känsla av kontrollförlust. 

IKT och förskolebarns utveckling 

Ett andra tema i denna uppsats är användningen av IKT och förskolebarns utveckling. I 

litteraturöversikten redovisades en polariserad debatt kring ämnet och denna uppdelning 

verkar även finnas bland förskolelärarna. I kapitel 2, ”Tidigare forskning och teori”, refereras 

studien används Healy och Ellneby som kritiker till barns användning av IKT. Healy menar 

att barn som växer upp idag är med om ett omfattande och optimistiskt experiment i och med 

teknikens betydelse och framväxt. Experimentet går ut på att barn i tidig ålder ska lära sig att 

använda datorn i skolan och i hemmet, i förhoppning om att tekniken kommer att förbättra 
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deras framtida utbildning och liv (Healy, 2000). Ellneby är också kritisk och lyfter en viss 

problematik i att barn i tidig ålder introduceras till IKT. Hon menar att brist på möjlighet att 

leka och överkonsumtion av tv, data och telefon är till nackdel för barns allsidiga utveckling 

(Ellneby, 2005). 

För att hantera IKT och barns utveckling i förskolan handlar det, enligt respondenterna, att 

begränsa användningen av IKT för förskolebarnen. I förskolorna som ingår i denna studie är 

man noga med att begränsa användningen på så sätt att IKT endast används i pedagogiskt syfte. 

Tekniken ska bidra till ett lärande som förbereder barnet inför framtida skolgång, eftersom 

barnen annars anses kommer efter. Här har förskolelärarna en viktig roll, anser Munevver et al. 

(2012), som menar att förskolelärarna har ett stort ansvar att förbereda barnen inför kommande 

skolgång. Förskolelärarna måste förbereda, organisera och arbeta med rätt läromedel med 

barnen, för att berika deras lärandemiljö. IKT behövs i varje steg av barns skolgång för att 

kunna förbättra kvaliteten på inlärningen. Författarna menar att IKT kan bidra till barnets 

utveckling och att det ökar barnets motivation till att lära sig (Munevver et al. 2012).  

Kopplat till utvecklingen hos barn, indikerar empirin i denna studie att IKT-användning på 

förskolorna skiljer sig mellan barnens åldrar. Enligt pedagogerna i gruppintervjun var det en 

viss skillnad mellan äldre och yngre barn. Personalen menade att om de haft fler äldre barn på 

avdelningen än vad de hade vid intervjutillfället, hade iPads använts mer; informant 3 

förklarade:  

  

Jag tror faktiskt att på syskon[avdelningen] så har det lätt för att bli det där att alla sitter i soffan 

istället för att leka [...] ja, men jag menar att det känns som att det är så slaviskt på avdelningen att 

alla ska ha den [iPad] varje dag, att alla ska ha sin kvart, det är ju nästan som ett måste. 

Användningen av IKT skiljer sig beroende på hur barnen ligger rent utvecklingsmässigt; det är 

då specialpedagogens jobb att föreslå appar som passar de olika åldersgrupperna och olika 

behov hos barnen. När frågan ställs till specialpedagogen om hon tror att IKT skulle kunna 

tänkas hämma barnens utveckling, svarade hon: ”Ja, om man inte begränsar det, så skulle jag 

direkt tänka på den sociala förmågan”. Men specialpedagogen pratade också mycket om barn 

med speciella behov, och om IKT kan hjälpa dessa barn i vardagen; ”Leken är ju viktig för 

barns utveckling, men det finns ju barn som har väldigt svårt för att leka och då finns det ju 

appar med det här med att lära sig samarbeta runt den” (Informant 5). Åter andra barn är helt 

enkelt inte intresserade av att använda IKT. Enligt informant 4 har detta varken med ålder, kön 
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eller något speciellt behov hos barnen att göra, men informanten menar att det kan drabba 

skolgången:  

 

Nej, utan det vi har sett är att det är för olika åldrar, en del som hela tiden vill sitta och den som 

aldrig vill sitta, och det har varit både flickor och pojkar både små och stora. Så vi har haft tjejer och 

killar i 5-6 års ålder som snart ska iväg till skolan som aldrig någonsin suttit vid datorn eller iPad.  

 

Å andra sidan, för att stimulera barns utveckling, handlar det om att begränsa 

användningen av IKT i förskolan. Precis som i litteraturen finns det en polariserad 

uppfattning om hur IKT ska användas i förskolan, även bland förskolelärarna. Av 

informanternas svar går det att tyda ett visst kritiskt förhållningsätt till IKT i förskolan, 

liksom Healy (2000) och Ellnebys (2005) åsikter. Detta kritiska förhållningssätt svarar 

främst den äldre generationen av förskolelärare för, som anser att IKT bör begränsas för 

att det ska användas i rätt syfte, för att det anses användas tillräckligt hemma och för att 

det ska tjäna till lärande. I denna studie svarar Munevver et al. (2012) för den del av 

forskningen som har ett positivt förhållningssätt till IKT, och enligt dem har 

förskolelärarna en viktig roll i undervisningen och ett stort ansvar för att förbereda, 

organisera och arbeta med rätt läromedel för barnen. Precis som alla förskolelärarna i 

denna undersökning, är dessa författare överens om att IKT kan bidra till barnets 

utveckling.  

 

Betydelsen av kompetens för förskolelärarens yrkesutövning 

Det tredje och sista temat som ska diskuteras är betydelsen av kompetens och evidensbaserad 

praktik för förskolelärarnas yrkesutövning. Användningen av IKT på förskolorna som står i 

fokus för denna studie ser väldigt olika ut. Variationen beror på hur mycket fortbildning 

förskolelärarna har, deras intresse för IKT och vad personalen har för erfarenhet själva av IKT 

I kommunen där intervjuerna genomfördes, finns det en IKT-plan, som innebär att kommunen 

har ett gemensamt mål, och att IKT ska användas på förskolorna i kommunen. Enligt 

informanterna blev undervisningen olika trots den gemensamma IKT-planen. Förkunskaper hos 

pedagogerna och vad personalen hade för intresse för IKT, påverkade hur man jobbade med 

IKT på förskolan. Och trots en lokal IKT-plan antydde alla förskolelärarna att det varit brist på 

fortbildning i kommunen. Fortbildning kan ge kompetens på vetenskaplig grund i att bedöma, 

utvärdera och följa upp pedagogiskt arbete, enligt Mellander (2016, s 300). En evidensbaserad 

praktik hos förskolelärare blir dock svår att implementera om fortbildningen är bristfällig och 

om det finns ett svagt vetenskapligt underlag för den aspekten av pedagogiskt arbete.  
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För det första är det av största vikt enligt evidensargumentet att förskolepersonal genomgår 

fortbildning för deras yrkesutövande, en observation som sätts på sin spets när något så pass 

nytt som IKT introduceras i förskolan. Brist på fortbildning medför att förskolepersonalen 

förlitar sig på sin egen kunskap och erfarenhet, vilket empirin indikerar, ser väldigt olika ut 

beroende på arbetslag. Informanterna berättade att de haft två stängningsdagar per år, där de 

har fått välja fortbildning om IKT, ”om man vill lära sig mer av spelen och sånt där” (Informant 

1). Men enligt informant 5 har ”egentligen alla bara fått hur man använder den rent praktiskt, 

sen har det varit upp till var och en att ladda ner appar”.  Faktorer som ålder, intresse för IKT, 

och tidigare erfarenheter med IKT påverkar också hur man introducerar IKT på sin avdelning i 

förskolan och därmed på vilket sätt barnen använder sig av, och lär sig med hjälp av IKT.  

 

Informanterna i gruppintervjun var överens om att det fanns bland de äldre pedagogerna, de 

som tycker att denna utveckling mot mer IKT i förskolan är lite jobbig. Dessa respondenter 

hade märkt en stor skillnad i användningen av IKT mellan deras eget, yngre arbetslag, och de 

äldre pedagogerna. Eftersom det kommer nya uppdateringar och spel hela tiden kan det vara 

svårt att hänga med i utvecklingen för förskolelärarna. Enligt informant 1 fanns det alltså en 

viss ”generationsskillnad” mellan arbetslagen, där de äldre pedagogerna hade svårare att 

använda IKT. Förkunskap, om man är van med att använda en iPad eller dator är alltså en viktig 

aspekt i detta. Informant 4 berättar att de ofta testar spelen själva innan barnen får använda dem, 

och att de sedan hjälps åt med barnen att titta på spelet: ”[…] och så tittar barnet och provar, så 

hjälps vi åt för vi fröknar är inte alls duktiga på sånt där, det är ju barnen som är proffs” 

(Informant 4). Även en informant från ett arbetslag som anses vara av den yngre generationen, 

var skeptisk till introduceringen av IKT i förskolan. Informanten förstod först inte vitsen med 

att så små barn skulle använda IKT; ”Ja, men jag tänkte, varför ska de ha en iPad? De fattar ju 

typ inte hur man använder den. Men det är ju helt sjukt så fel man hade, för de är ju jätteduktiga 

med den” (Informant 3).  

 

För det andra; på grund av att det finns relativt lite forskning om IKT i förskolan blir användning 

av evidensbaserad metod i det pedagogiska arbetet problematisk. Detta gör att förskolelärarna 

istället testar sig fram och skapar just nu sina beprövade erfarenheter i hur IKT ska användas 

som ett verktyg i lärandeprocessen i förskolan (Richter 2012). Diskussionen om evidensbaserat 

arbete, gör sig gällande inom många yrkesområden och är även relevant för förskolelärare. Det 

finns ett glapp mellan, (bristen på) akademisk forskning om hur IKT ska användas i förskolan 
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och hur man faktiskt arbetar med det på förskolan, ett glapp som även återfinns inom andra 

yrken, så som socialt arbete (2005). 
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5. Slutsats 

Denna studie indikerar att en huvudsak till att IKT används i förskolan är för att förbereda 

barnen inför framtida skolgång. IKT är numer ett vanligt läromedel inom skolväsendet. För 

förskolelärarnas del har IKT också underlättat deras dokumentationsarbete för barnen. Alltså 

används IKT i förskolan på två olika sätt; dels för att föra dokumentation men också för att 

verka som ett pedagogiskt läromedel för barnen.  

Denna studie har även kommit fram till att förskolepersonalen av olika skäl försöker att 

begränsa användningen av IKT på förskolan. Ett av skälen till att personalen försöker begränsa 

användningen kan kopplas till begreppet moralpanik. Här yttrar sig moralpanik som en oro över 

att barnen leker mindre om de använder IKT för mycket. En annan bidragande orsak till att det 

begränsas är för att förskolelärarna tror att barnen sitter mycket med IKT hemma. 

Förskolelärarna tycker inte det är bra att barn sitter för mycket vid IKT. Med andra ord kan man 

säga att en förmodat omfattande användning av IKT hemma påverkar förskolelärarens 

inställning till hur det ska användas i förskolan. Av dessa anledningar begränsas IKT i förskolan 

till att barnen endast får använda pedagogiska appar, som anses bidra till barnens lärande.  

Diskussionen om evidensbaserat arbete är relevant för temat IKT i förskolan. Dels på grund av 

brist på forskning om hur IKT bör användas i förskolan. Förskolelärarna bildar sig just nu sin 

egen uppfattning om hur IKT ska användas i förskolan. Trots befintlig IKT-plan i kommunen, 

påverkas användningen av IKT på förskolan mer av andra faktorer. Bland dessa faktorer är: 

förskolelärarnas förkunskap om IKT och deras intresse för IKT. Studien identifierar även en 

viss generationsskillnad i lärarens användning av IKT med barnen, där de äldre pedagogerna 

verkar ha svårare att anamma IKT. Brist på tillräcklig fortbildning inom området är också en 

faktor som försvårar undervisning av en evidensbaserad praktik.  

 

 

 

 

 



24 

 

6. Framtida forskning 

En förtjänst av mitt val av metod är kombinationen av olika datainsamlingsmetoder, 

gruppintervju och individuella intervjuer, som i kvalitativ forskning ökar metodens validitet 

(Bryman, 2011). För att höja validiteten ytterligare skulle denna forskning kunna styrkas med 

observationer, som jag dessvärre inte hade möjlighet till att göra. Den valda metoden möjliggör 

nämligen inte insikt i barnens perspektiv på hur IKT används i förskolan, utan kan endast belysa 

hur förskolelärarna förhåller sig till saken.   

Denna studie har indikerat fruktbara områden för framtida forskning. Det vore intressant att ta 

reda på föräldraperspektiv på hur IKT används i förskolan, dels för att genom föräldrarna 

komma närmare barnens perspektiv. För det andra vore det intressant att undersöka hur IKT 

används i hemmet och varför, eftersom det i denna studie finns en oro hos förskolelärarna om 

hur det faktiskt används hemma. Vad har föräldrarna för syfte med sitt barns användning av 

IKT i hemmet, och hu används IKT av barnet hemma egentligen?  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Introduktionsbrev  

Hej!  

Mitt namn är Johanna Dexe, jag är 26 år och är utbildad barnskötare i grunden. Just nu skriver 

jag min C-uppsats i Sociologi på Umeå Universitet. Syftet med studien är att undersöka hur 

Informations- och kommunikationsteknik används i förskolan. Den empiriska delen av min 

studie kommer att bygga på data från två eller tre kommunala förskolor i Umeå, i första hand 

förskola 1 och förskola 2. Jag har valt dessa förskolor därför att de ligger i cykelavstånd till 

universitetet och min bostad.  

Min datainsamlingsmetod kommer att bestå huvudsakligen av gruppintervjuer (alternativt 

enskilda intervjuer) med förskolepersonal. Jag undrar därför om jag skulle kunna genomföra 

en eller flera intervjuer med personal vid förskola 1. Jag hoppas kunna genomföra 

intervjuerna under veckorna 16 och 17. Jag kommer att kontakta dig inom ett par dagar för att 

höra om detta skulle passa. 

Informationen jag erhåller från förskolorna kommer att vara avkodad, vilket innebär att 

respondenterna och förskolan kommer att vara anonyma. Datan kommer endast att användas i 

uppsatssyfte.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Johanna Dexe 

Tlf.********** 

Handledare:  

Ingrid Schild, Universitetslektor, Sociologiska institutionen, Umeå universitet 

Tlf: ********* 

8.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Vilken tanke har ni här med att introducera IKT på er förskola?  

Fråga 1 syftar i att besvara vad förskolepersonalen anser att tanken med introduktionen med 

IKT på förskolan är. Är det för ett pedagogiskt syfte eller ”lek”? När började IKT användas på 

förskolan och i vilket syfte, finns det någon förändring av användningen? Har det skett en 
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förändring i verksamheten sen IKT introducerades? Finns det någon typ av fortbildning för 

personal? Tiden innan IKT.  

2. Beskriv hur IKT används på er förskola?  

Fråga 2 syftar i att besvara hur IKT faktiskt används på förskolan. Vad finns det för regler 

kring användningen? Vilka program är tillgängliga för barnen? Hur har ni tänkt att barnen ska 

lära sig genom detta? I hur stor utsträckning används IKT och vad finns det för intresse? Vad 

kan barnen lära sig? 

3. Kan ni beskriva hur barnen faktiskt använder sig av tekniken?  

Fråga 3 syftar till att få en uppfattning om vad personalen tycker om inrättandet av IKT på 

förskolan och vad de anser om att förskolebarn använder IKT. Vad påverkas av att barnen 

använder IKT, exempel samspel med andra barn eller vuxna. Påverkas leken och humör? Blir 

det mer tjat? Vad innebär detta för förskolelärarna rent arbetsmässigt? Hur påverkar detta ert 

dagliga arbete? 

4. Är barn olika i sitt användande av IKT? På vilket sätt?  

Fråga 4 syftar till att besvara huruvida man kan se en skillnad mellan olika barn och på vilket 

sätt i så fall. Skillnad mellan könen, äldre och yngre, eller skillnad på interaktionen mellan 

barnen.  

5. Upplever ni att barnens interaktion påverkas av IKT-användningen? 

Fråga 5 syftar i att besvara om och hur barnen påverkas av IKT-användningen rent generellt. 

Påverkas barnens humör av IKT, blir de trötta eller påverkas humöret exempel vid 

avstängning? Påverkas leken och samspelet med de andra barnen av IKT-användningen? 

Tappar barn intresse för andra leksaker eller ute aktiviteter? Hur påverkas kommunikationen 

med barnen och mellan barnen?  

6. Har ni märkt att IKT påverkar barnens utveckling? 

Fråga 6 syftar i att besvara på vilket sätt förskolepersonalen tror att IKT kan främja barnens 

utveckling, vad för typ av utveckling tror de att den främjar och varför? Om inte, skulle denna 

utveckling kunna utvecklas på ett bättre sätt?  

7. Har ni några övriga synpunkter kring små barn och användningen av IKT?  
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Fråga 7 syftar i att se om personalen har övriga synpunkter kring små barn och användning av 

IKT. Kanske har fler reflektioner kommit fram under tiden.  


