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Sammanfattning 
Sedan juli 2019 har nya IKT-mål inskrivits i förskolans läroplan. Få studier har dock utförts om IKT-
undervisning i förskolan dvs. undervisning med och om IKT. Av dessa studier berörs dessutom sällan 
de yngsta förskolebarnen (1-3-åringar). I den tidigare forskningen framkommer det att flera faktorer 
påverkar IKT-undervisningen såsom pedagogers förhållningsätt. Syftet med denna studie är därför att 
undersöka vilka föreställningar som finns hos pedagoger i förskolan om IKT-undervisning för de 
yngsta barnen, samt deras och barnens roll i undervisningen. Därtill pedagogernas styrning av den. 
Genom en diskursanalys av sex semistrukturerade intervjuer med pedagoger har detta utforskats. 
Resultatet antyder att IKT-undervisningen konstrueras av pedagogernas föreställningar om IKT, barn, 
ålder och omsorg. Det framträder två roller som pedagogerna tillskriver sig: den vägledande 
pedagogen och den bestämmande pedagogen. Medan de yngre barnen tillskrivs roller som: digitalt 
infödd, i behov av skydd och kompetent men fortfarande liten. Pedagogernas styrning har sedan 
analyserats utifrån detta, vilket bildat två dominerande diskurser: den (digitalt) framtidsorienterade 
diskursen och den institutionella diskursen - en del av legitimitetsprocessen av IKT-undervisningen. 
Den övergripande slutsatsen är att pedagogerna styr utifrån tanken om ”barns bästa” och att IKT-
undervisningen är fortfarande ”under konstruktion”. Den omförhandlas men beskrivs ha en given plats 
i verksamheterna, vilket uttrycks behövas i ett digitalt samhälle. 
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Förord 
Innan jag skulle söka en utbildning efter gymnasiet sa jag till mig själv: jag kan tänka mig arbeta i 
förskolan eller med teknik! Jag visste inte då att jag kunde göra både och. Efter en teknikutbildning 
och sedan en omskolning till förskollärare kände jag mig hemma. Jag har alltid varit fascinerad över 
vad det går att göra med digital teknik och tyckte det var kul när mer IKT-verktyg började introduceras 
i förskolan. Samtidigt märkte jag att min entusiasm inte alltid delades med andra. Efter att ha tagit del 
av forskning, debatter och samtalat med andra pedagoger slog det mig att användning av IKT i 
förskolan är komplext och behöver problematiseras. Min intention med denna uppsats är därför att 
undersöka vilka föreställningar som finns om IKT i förskolan för att föra en diskussion om det. Inte 
för att definiera en ”bra” eller ”dålig” praktik. Genom att kritiskt granska uppfattningar tror jag vi kan 
få mer perspektiv på vad en sådan undervisning kan innebära och utveckla verksamheten.  

 

Några tackord… 

Först och främst vill jag tacka alla pedagoger som deltagit i min studie, utan er medverkan hade inte 
denna studie blivit möjlig! Ett särskilt tack till min handledare Adrian Thomasson och senare Camilla 
Eline Andersen som kommit med synpunkter som bidragit till att uppsatsens kvalitet har förbättrats. 
Även tack till mina studiekamrater som gjort mitt första läsår på Masterprogrammet i förskoledidaktik 
väldigt givande. Ytterligare ett tack till den pedagog jag mötte en dag för några år sedan när jag 
arbetade som timvikarie. Hen nämnde att lite riktlinjer och forskning fanns om hur IKT ska användas 
med de allra yngsta förskolebarnen. Det fick mig att tänka och gav mig idén till att fokusera på just de 
yngsta barnen i denna uppsats. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj som stöttat mig på alla möjliga sätt. Jag är glad att jag 
äntligen kan presentera min uppsats för er och säga: den är färdigskriven!  
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Inledning 
Idag lever svenska barn i ett digitalt samhälle och informations- och kommunikationsteknik (IKT)1 har 
kommit att få en självklar del av deras vardag (Digitaliseringskommissionen 2015, s. 1). Redan de 
yngsta barnen2 kommer i kontakt med IKT i hemmet och förskolan (Nilsen 2018, s. 15; Skolverket 
2016, s. 3; Statens medieråd 2017, ss. 3, 8). I förskolans reviderade läroplan Lpfö 18, som började 
gälla detta år i juli, finns det nya läroplansmål om IKT. Dessa berör att förskolan ska utveckla en 
”adekvat digital kompetens” och ”ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” hos 
barnen (Lpfö 18 2018, s. 9). I läroplanen har även begreppet ”undervisning” tillkommit (Lpfö 18 
2018, s. 7). Genom denna revidering har det blivit tydligt att pedagoger3 behöver ordna för 
undervisning med och om IKT dvs. IKT-undervisning4. Under det senaste året har detta väckt debatt, 
exempelvis har det uttryckts i debattartiklar att ”barn behöver kottar och kramar på förskolan, inte 
källkritik och teknik” och ”små barn behöver inte mer skärmtid” (Lernfelt 2019; Stenholtz et al. 2019). 
Tidigare forskning har visat att både nationellt och internationellt har det funnits två dominerande 
diskurser om IKT i förskolan. Diskurser är olika sagda och osagda utsagor om världen som begränsar 
och möjliggör tankar samt handlingar (Foucault 1969/2011, ss. 69-70, 1971/2008, s. 181). Det första 
synsättet har varit en riskdiskurs (Lindahl & Folkesson 2012b; Plowman & Stephen 2003; Wang, 
Kinzie, McGuire & Pan 2010). IKT har setts som hämmande för barns fysiska och kognitiva 
utveckling (ibid.). IKT-undervisning för de allra yngsta barnen har ansetts särskilt olämpligt 
(Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015, s. 194; Lindahl & Folkesson 2012a, s. 1735). Den andra 
är en möjlighetsdiskurs (Cordes & Miller 2000; Plowman & Stephen 2003). IKT har setts som något 
positivt för barnets och samhällets framtid (ibid.).  

I flera studier (Kara & Cagiltay 2017; Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015; Ljung-Djärf 2008b; 
Masoumi 2015) har det betonats att pedagogers förhållningsätt gentemot IKT inverkar hur det används 
i verksamheten. Det saknas dock diskursanalyser om pedagogers föreställningar om IKT-undervisning 
och få studier (Hvit Lindstrand 2015; Kjällander & Moinian 2014; Merchant 2015; Nilsen 2018; 
Petersen 2015) studerar IKT-undervisning för de yngsta förskolebarnen. Åldersspannet berör vanligen 
barn från 3-5 år. Det som studerats är barnens och personalens användning av datorplattor eller 
interaktiva skrivtavlor med bland annat videoobservationer. Hvit Lindstrand (2015, ss. 23-24) som har 
i sin avhandling studerat de yngsta förskolebarnen skriver att hon tagit del av olika motsägelser från 
pedagoger om användandet av IKT ihop med de yngsta barnen. Exempelvis laddar pedagogerna ner 
appar som är designade efter det som förväntas att barnen ska kunna i en viss ålder. Samtidigt 
motsätter pedagogerna tanken att barnen ska kunna särskilda saker vid en bestämd ålder. Barn och 
pedagoger beskrivs även inta olika kontradiktoriska roller i forskningen. Individer (subjekt) kan inta 
olika subjektspositioner dvs. begränsade handlingsutrymmen inom en diskurs enligt Foucault 

 
1 IKT är digital teknik. Se Bilaga 1 (Begreppsdefinitioner) för en vidare förklaring av IKT och andra 

begrepp som nämns här såsom datorplatta, interaktiv skrivtavla och appar. 
2 Jag har valt att benämna barn som är mellan 1-3 år som de allra yngsta barnen eller de yngsta barnen. 

Andra begrepp för denna åldersgrupp är annars toddlare eller små barn (se Løkken 2008; Hvit 
Lindstrand 2015). 

3 Jag använder ordet pedagoger som en gemensam benämning för förskollärare och barnskötare. 
4 Med IKT-undervisning avser jag närmare bestämt pedagogers undervisning till barnen om t.ex. hur en 

datorplatta fungerar, källkritik, internetsökning och andra pedagogiska sammanhang som IKT används, 
där lärandemålet kan vara såväl annat än den digitala tekniken. 
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(1969/2011, ss. 73-74). Kjällander och Moinian (2014, s. 28) menar att förskolebarn intar en 
subjektsposition som ”producent” genom att använda appar i datorplattor på andra sätt än de är 
designade på. Nilsen (2018 ss. 93, 96) drar i sin avhandling istället slutsatsen att pedagoger och barnen 
vanligen har olika mål med användandet av datorplattor. Enligt Nilsen (ibid.) ville barnen i hennes 
studie spela spel medan pedagogerna försökte utveckla de yngre barnens lärande genom användandet.  

Mot bakgrund av de nya läroplansmålen och den tidigare forskningen är det högt aktuellt att studera 
frågor som: Vad är IKT-undervisning för de yngsta barnen och hur ska den ske? Vad innebär de nya 
läroplansmålen såsom ”adekvat digital kompetens” för undervisningen? Med denna uppsats avser jag 
därför att minska forskningsglappet och undersöka de diskurser, roller och styrning som pedagoger har 
om IKT-undervisning för de allra yngsta. Empirin insamlas med intervjuer och analyseras utifrån 
Foucaults (1969/2011, 1971/2008, 1975/2017) teorier om makt, disciplin och subjektivitet.  

Bakgrund 
För att kunna bilda en förståelse om vilka föreställningar som råder idag i svenska förskolor om IKT-
undervisning för de yngsta barnen är det nödvändigt med en historisk genomgång om hur synen på de 
yngsta barnen samt undervisning och IKT i förskola utvecklats och förändrats. Därtill vilka 
styrdokument, utredningar och riktlinjer kring IKT som tillkommit med digitaliseringen5. Här 
introduceras därför tre översikter som berör dessa delar.  

De yngsta barnen och undervisning i förskolan 
Det har skett förändringar kring synen på de yngsta barnen över tid och det har påverkat det 
pedagogiska arbetet (Rayna & Laevers 2011, ss. 161-162). Under 30-talet dominerade ett 
utvecklingspsykologiskt synsätt på barn, vilket innebar en uppfattning att barn utvecklas i stadier 
(Løkken 2009, s. 37; Osgood 2016, s. 158; Rayna & Laevers 2011, ss. 161-163). Barnet uppfattades 
”naturligt” lära sig mer med åldern genom bland annat leken (Farquhar & White 2014, ss. 822-823). 
Denna barnsyn fick kritik under 1980-talet, vilket ledde till det som kommit att kallas den 
”postmoderna vändningen” inom ECEC6 (Osgood 2016, s. 158). Detta paradigmskifte avisade att det 
finns en lagbundenhet (ibid.). Barndom förstods nu som en social konstruktion (James & Prout 1997, 
s. 8; Løkken 2009, s. 40). Barnet började istället beskrivas som ”ett kompetent barn” dvs. ett barn som 
är både förnuftig och social, med kännedom om sina behov (Halldén 2007, s. 14). Denna barnsyn har 
bidragit till att den traditionella förskolepedagogiken i Sverige kännetecknats av ett barncentrerat 
arbete med betoning på omsorg, lek och utveckling (Broström 2017, s. 4). Att arbeta med 
undervisning har bedömts som ett ”formellt lärande” och en motsättning till den traditionella 
förskolepedagogiken menar Catucci (2018, s. 20). I den reviderade läroplanen har dock begreppet 
”undervisning” tillkommit (Lpfö 18 2018, s. 7). Förskoleundervisning definieras som att ”stimulera 
och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning” i både spontana och 
planerade aktiviteter (ibid.). Enligt Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, s. 93) är det 

 
5 Se Bilaga 1 (Begreppsdefinitioner) för en vidare förklaring av begreppet. 
6 Forskningsfältet ECEC berör bland annat yngre barns undervisning och pedagogers förhållningssätt till 

den (David & Powell, ss. 1-2; Osgood 2016, s. 158). 
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förgivettaget bland pedagoger att de yngsta barnen lär sig i förskolan men att genomföra undervisning 
åt dem förstås inte som en självklarhet.  

Jonsson (2013, s. 121) presenterar i sin licentiatavhandling att arbetet med de yngre barnens lärande 
och utveckling i svenska förskolor karaktäriseras av en ”nuets didaktik”. Detta innebär att 
pedagogernas undervisning sker mer spontant än planerat. Pedagogerna lägger även störst vikt på att 
utveckla barns sociala förmågor. Leken uppfattas, precis som matematik och andra ämnen, som ett 
särskilt innehåll av högt värde. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, s. 90) drar i sin 
studie resultatslutsatsen att det råder två diskurser om undervisning för de yngsta barnen: en 
kravdiskurs och en rättighetsdiskurs. Den förstnämnda diskursen har bildats utifrån pedagogernas 
beskrivning av undervisning som ökade krav på målinriktade aktiviteter jämfört med tidigare praktiker 
(ibid., s. 96). Den andra diskursen innefattade uppfattningen att alla barn har rätt till undervisning för 
en likvärdig utbildning. Det uppkom dock flera motsägelser bland förskolepersonalen inom ena 
diskursen och mellan diskurserna. Exempelvis ansåg pedagogerna inom rättighetsdiskursen att barn 
och föräldrar har rätt till att barnen får undervisning. Parallellt som de hade den motsägande 
uppfattningen att föräldrar behöver skyddas från ett yrkesspråk som riskerar att uppfattas som 
stötande, såsom samtal om de yngre barnens bedrifter i lärandet (Jonsson, Williams & Pramling 
Samuelsson 2017, s. 105). Pedagogers uppfattningar om barn har således genomgått olika förändringar 
men det råder fortfarande en sorts motsättning/osäkerhet kring undervisning för de allra yngsta barnen. 

De yngsta barnen och IKT  
Lindahl och Folkesson (2012a, s. 1728) skriver att historiskt sett har det funnits två rådande diskurser 
om IKT och förskolebarn. Som nämndes i inledningen är den första en riskdiskurs som rör sig om en 
uppfattning att barns utveckling och lärande kan påverkas negativt av IKT (Cordes & Miller 2000; 
Plowman & Stephen 2003). Inom diskursen har exempelvis argument mot IKT-användning varit att 
mycket skärmtid kan leda till störningar i barnens förmåga att hantera intryck, övervikt och hämma 
deras kreativitet (Cordes & Miller 2000, ss. 20, 96). I Sverige har IKT-användning setts som ett hot 
mot förskolepedagogikens traditioner såsom barns lek och praktiska göranden (Broström 2017, s. 4; 
Lindahl & Folkesson 2012a, 2012b, ss. 1728-1729). Den andra diskursen är en möjlighetsdiskurs som 
istället handlar om idén att IKT kan öka barns motivation och utveckla deras lärande t.ex. literacy 
(Lindahl & Folkesson 2012b; Plowman & Stephen 2003; Wang, Kinzie, McGuire & Pan 2010). 
Exempelvis att digitala böcker och spel kan stimulera barnens metakognitiva processer (Wang et al. 
2010, s. 381).  

I samband med digitaliseringen har barn födda under 80-90-talet kommit att kallas för ”digitalt 
infödda” och den äldre generationen för ”digitala immigranter” (Prensky 2001, s. 2). De digitalt 
infödda förstås ha utvecklat sina IKT-kunskaper genom att de dagligen använt olika IKT-verktyg till 
skillnad från ”immigranterna” som fallit efter (ibid., s. 4). Bennett, Maton och Kervin (2008, s. 783) 
menar att det är en förenklad bild. De har undersökt tidigare forskning och kommit fram till att det 
saknas empiriska bevis för att alla dessa barn har utvecklat ett enhetlig kunnande gällande IKT. Synen 
på barnet som digitalt infödd har inverkat till att vissa pedagoger medvetet tagit en passiv roll med 
tanken att barnen själva ska undersöka tekniken (Roberts-Holmes 2014, s. 12). 

Det dröjde dock fram till år 2012 för att de yngre barnens användning av och tillgång till IKT ökade i 
förskolan (Skolverket 2016, ss. 3-4) och deras hem (Statens medieråd 2017, ss. 3, 8). Under 2016 hade 
55% av 0-1-åringar, 78% av 2-4 åringarna och 84% av 5-8 åringarna tillgång till en datorplatta i sitt 
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hem (ibid.). I undersökningen framgick det även att i genomsnitt börjar barn vid treårsåldern att 
använda internet.  

Aktuell forskning inom ECEC har tagit en ny riktning. Studier berör idag hur IKT kan nyttjas effektivt 
i förskolorna istället för om och på vilka sätt IKT kan användas för att främja barns lärande (Masoumi 
2015, s. 5; Plowman & Stephen 2008, s. 638). Ett kritiskt perspektiv inom forskningen har också 
uppkommit, även om förekomsten är liten (Nilsen 2018, ss. 25-26). Selwyn (2010, s. 70) menar 
exempelvis att frågor som bör ställas är: Hur används egentligen IKT i utbildningsmiljön?; Vilka 
konsekvenser innebär användningen av IKT i denna utbildningsmiljön? Denna uppsats går i linje med 
ett kritiskt perspektiv genom att undersöka förskollärares föreställningar om IKT-undervisning och hur 
det formar deras praktiker.  

Styrdokument, utredningar och riktlinjer 
Pedagoger i förskolan har ett visst tolkningsutrymme för hur IKT-undervisning ska utföras men de 
inverkas troligen av globala och nationella riktlinjer deras undervisning. Sedan 2017 finns det en 
nationell strategi för att främja skolväsendets digitalisering (Utbildningsdepartementet 2017). Den 
digitala kompetensen diskuteras som viktig av demokratiskäl; alla barn behöver det för en god framtid 
(ibid.). Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 för 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande definierar digital kompetens som ”säker och kritisk 
användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål”. I förskolans reviderade läroplan nämns för första gången att förskolan ska 
stimulera barnen till att utveckla en ”adekvat digital kompetens” och deras kunskap om vardagens 
digitalisering (Lpfö 18 2018, s. 9). Därtill att förskolan ska utveckla barnens kritiska förhållningsätt 
mot IKT genom de ska ”se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” (ibid.). 
Digitaliseringskommissionen (2015, s. 22) preciserar adekvat digital kompetens som ”i vilken 
utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den 
digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv”. Andra läroplansmål som kvarstår från den tidigare 
läroplanen är att barnen ska få skapa med IKT och utforska det (Lpfö 98 2016, ss. 7, 10; Lpfö 18 2018, 
s. 9). Den senaste kvalitetsgranskningsrapporten från Skolinspektionen (2018, s. 22) visar att flera 
förskolor inte arbetat med tidigare IKT-mål. Den aktuella läroplanen ställer således tydliga krav på 
IKT-undervisning. Förskollärarna har huvudansvaret för undervisningen men barnskötare och andra i 
arbetslaget bidrar till att utföra det enligt läroplanen (Lpfö 18 2018, s. 14). 

Skolverket (2019) har tagit fram riktlinjer och skrivit att vad digital kompetens innebär skiftar med 
barnens ålder. Ett exempel på en IKT-aktivitet för de yngsta barnen som Skolverket lyfter är en 
sagosamling, där boken visas med en projektor och pedagogerna samtalar om boken tillsammans med 
barnen. Ett annat exempel från Skolverket är att skapa en digital lärmiljö genom att med en projektor 
och datorplatta projicera t.ex. en skog. Enligt Skolverket är det centralt att både förskolepersonalen 
och förskolebarnen intar ett kritiskt förhållningssätt. Exempelvis genom att. diskturera internetfunna 
manipulerade bilder samt integritet vid dokumentation, bild- och filmtagning. Arbetslaget beskrivs 
också behöva kritiskt granska appar före nedladdning (Skolverket 2019). 

På globalt plan har Förenta nationernas fackorgan World Health Organization ((WHO) 2019, s. v) gått 
ut med rekommendationer om stillasittande skärmtid för barn under fem år. För barn under två år 
rekommenderas ingen stillasittande skärmtid alls (WHO 2019, s. vii-ix). Barn mellan 2-4 år 
rekommenderas max en timme per dygn. Stunden föreslås tillägnas åt läsning av en e-bok. Statens 
medieråd (2019) har påpekat att WHO saknar forskningsbelägg men att det rör sig inte om en 
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bedömning ifall det är skadligt med skärmtid, utan snarare att för mycket kan leda till fetma och 
bristande mänsklig kontakt. Skolverket (2019) belyser att IKT ska fungera som ett komplement till 
redan existerande praktiker och att det inte innebär mer skärmtid. Istället handlar det om att barnen ska 
”bli producenter” genom att de t.ex. lära sig att göra sina egna fotocollage.  

Dessa styrdokument, utredningar och riktlinjer kring IKT och de yngsta barnen har således bidragit till 
att skapa den ram för vad IKT-undervisning förväntas vara och positionerar pedagogerna. 

Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras både nationell och internationell forskning om IKT-undervisning7 i 
förskolan. Eftersom de yngsta barnen sällan lyfts i forskningen berör jag även studier rörande äldre 
förskolebarn (4-5-åringar). Alla studier har redogjorts utifrån vad som är relevant till mitt 
undersökningsområde. Det bortser inte från att länder har olika utbildningssystem och samhälleliga 
uppfattningar om IKT (Chaudron, Di Gioia & Gemo 2018, s. 14). Allt kan därför möjligen inte förstås 
i relation till den svenska förskolekontexten. 

Studier som behandlat liknande frågeställningar har utgått från olika metodologiska och teoretiska 
perspektiv. Kvalitativ metoder har kombinerats med ett sociokulturellt perspektiv (Ljung-Djärf 2008b; 
Masoumi 2015; Nilsen 2018), eller multimodalt, designteoretiskt perspektiv (Hvit Lindstrand 2015; 
Johnston, Highfield & Hadley 2018; Kjällander & Moinian 2014; Merchant 2015; Petersen 2015). 
Därtill ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och sociomateriellt perspektiv (Hvit Lindstrand 2015). 
Datainsamlingen för dessa studier har varit intervjuer, videoobservationer och deltagande 
observationer. Gemensamt för studierna har varit en beskrivning av pedagogers och/eller barns 
användning av IKT, vanligen datorplattor eller datorer. För studier om förskolepedagogers 
uppfattningar om IKT-användning har kvantitativa metoder som enkäter använts (Dong 2018; 
Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015; Otterborn, Schönborn & Hultén 2018). Likväl har 
kvalitativa metoder som intervjuer använts (Johnston, Highfield & Hadley 2018; Kara & Cagiltay 
2017). 

I den aktuella forskningen saknas däremot diskursanalyser om IKT-undervisning. Diskursbegreppet 
har enbart nämnts i en äldre studie av Ljung-Djärf (2008b, s. 333), men inte som ett teoretiskt begrepp. 
I en annan studie har Ljung-Djärf (2008a, s. 63) utgått från Harré och van Langenhoves (1999) 
positioneringsteori och studerat olika subjektspositioner. Medan Kjällander och Moinian (2014, s. 15) 
har studerat barns subjektspositioner under IKT-användandet och maktförhållandet mellan barn och 
pedagoger. Lindahl och Folkesson (2012a, 2012b) hänvisar till Giddens (1990) struktureringsteori och 
har studerat normer, dvs. de samhälleliga reglerna som råder och förhandlas i det sociala samspelet, 
och hur dessa inverkar på förskollärarstudenters IKT-undervisning.  

Denna uppsats vilar på ett poststrukturalistiskt perspektiv men en kortare presentation kommer göras 
om studiernas teoretiska utgångspunkter eftersom vi alltid tolkar genom ”diskursiva raster” (Börjesson 
& Palmblad 2007, s. 9).  

 
7 För en begreppsdefinition av nämnda IKT-verktyg se Bilaga 1. 
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Pedagogers förhållningsätt till IKT-undervisning 
och barns ålder 
Lindahl och Folkesson (2012b, s. 423) menar att användning av IKT i förskolan inverkas av 
traditioner och normer. Både inom en svensk förskolekontext (Ljung-Djärf 2008b, s. 330; Masoumi 
2015, ss. 6, 14) och en internationell förskolekontext (Dong 2018, s. 636; Kara & Cagiltay 2017, s. 
199; Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015, s. 187) framgår det att pedagogers förhållningssätt till 
IKT kan influera till ifall de väljer att arbeta med IKT och hur detta användande sker. I 
bakgrundsavsnittet presenterades två dominerande diskurser rörande IKT i förskolan: en riskdiskurs 
(Cordes & Miller 2000; Plowman & Stephen 2003) och en möjlighetsdiskurs (Lindahl & Folkesson 
2012b; Plowman & Stephen 2003; Wang, Kinzie, McGuire & Pan 2010). I bakgrundsavsnittet 
framgick det även att pedagoger uppfattar undervisning för de allra yngsta barnen inte som något 
självklart (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 90, 93). Den dominerande uppfattning 
antyds vara en riskdiskurs när det kommer till IKT-undervisning för de allra yngsta barnen. Eftersom 
enbart fem studier behandlar denna åldersgrupp (Hvit Lindstrand 2015; Kjällander & Moinian 2014; 
Merchant 2015; Nilsen 2018; Petersen 2015).  

Tidigare studier (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015, s. 194; Lindahl & Folkesson 2012a, s. 
1735) synliggör att verksamma och blivande pedagoger inte anser att det är lämpligt att använda IKT 
med barn som är under 3-4 år. Exempelvis visar en studie av Lindahl och Folkesson (2012a, s. 1735) 
att svenska förskollärarstudenter anser att 5-6-åriga barn borde få ta del av datoraktiviteter som en 
förberedelse inför IKT-användningen i förskoleklass, men att de yngsta barnen inte ska använda IKT 
alls. Enligt Masoumi (2015, s. 14) behöver rådande värderingar ifrågasättas för att ett arbete med IKT 
ska äga rum i förskolor. 

Däremot betonar Nilsen (2018, s. 96) i sin avhandling att det finns skillnader mellan hur de yngsta och 
de äldsta barnen använder IKT. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att barn 
förstås lära och utvecklas i samspel med sin omgivning som är bunden till en specifik social, kulturell 
och historisk kontext (Säljö 2000, 2005). Hon skriver att de yngsta barnen likställer datorplattorna med 
avdelningens andra leksaker. Ettåringarna använder de mer fysiskt medan 2-3-åringarna sitter mer 
stilla. Nilsen (2018, s. 93) framhåller att detta har kunnat ske för att pedagogerna är ”tillåtande”. Enligt 
henne är de yngsta barnen i behov av att få mer stöttning från pedagogerna än de äldre barnen för de 
inte har samma tekniska och finmotoriska skickligheter.  

Pedagogers roll och styrning i IKT-
undervisningen  
Lindahl och Folkesson (2012b, s. 422) har undersökt hur 31 svenska förskollärarstudenter förhåller sig 
till datoranvändning. Forskarna skriver att dessa blivande förskollärarna positionerar sig både inom en 
riskdiskurs och möjlighetsdiskurs. Antingen med en öppenhet till en integreringen av IKT i förskolan 
eller emot det. Förskollärarstudenterna beskrivs uppleva ett dilemma med att ge barnen tid till att 
använda datorerna själva samt att ha kontroll över deras datoranvändande. Samtidigt som de vill ge 
barnen stöttning. Lindahl och Folkesson (2012b, ss. 424-423) menar att det kan föras till 
förskolepedagogiska traditioner där normen om ”barnet som kompetent” leder till att pedagoger vill 
skapa aktiviteter där barnets självständighet främjas. I en kvantitativ enkätstudie framgår det finnas 
liknande problematik hos svenska verksamma förskollärare fast gällande datorplattor (Otterborn, 
Schönborn & Hultén 2018, ss. 1, 19). Några förskollärare nämner i studien att alla barn blir upprymda 
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av att använda datorplattor och att de behöver uppmanas att göra annat medan de väntar på sin tur 
(ibid.). De anser däremot att datorplattor främjar socialt samspel mellan barnen såväl som mellan 
barnen och pedagog. Parallellt redogör också Nilsen (2018, s. 96) att de 1-5-åriga barnen i sin studie 
gillar att undersöka datorplattorna och apparna tillsammans med pedagoger och andra barn. Enligt 
Nilsen förekommer det dock att dessa aktiviteter uppfattas av barnen till mindre grad som ”lärande” 
utan ses som ”spelande”. En slutsats Nilsen (2018, s. 93) drar är att barnens användning av 
datorplattor och appar ändras utifrån deras stöttning och interaktioner med andra barn och pedagoger. 

Pedagogers olika rollertagande, stöttning och styrning av IKT-undervisningen diskuteras också av 
Ljung-Djärf (2008b, ss. 330, 335). Med teoretisk utgångspunkt från sociokulturell teori presenterar 
forskaren i sin studie tre kategorier för datoranvändande. Dessa är uppdelade efter svenska blivande 
förskollärarstudenters uppfattningar om datorer och deras pedagogiska arbete: 

1) Omsorg innefattar att datorer används för underhållning vars organisering är att alla barn får 
spela men pedagogen har en intention att ”beskydda”. De uppmuntrar inte datoranvändande 
men barnen får enbart spela en i taget för att inte störa varandra.  

2) Fostran innebär att datorn används när barnen vill och pedagogen stöttar barnen med målet att 
främja deras samarbete och ansvarstagande. 

3) Undervisning omfattar synen på datorer som ett pedagogiskt verktyg och pedagogerna väljer 
att ta rollen som vägledare. Dessa tillfällen kännetecknas av interaktioner mellan barn och 
pedagoger såväl som mellan barn. Pedagogen planerar för att barnen ska använda olika 
program och anpassar aktiviteterna efter barngruppen. Exempelvis om ett barn är mindre 
intresserad av ett spel får barnet testa att spela istället ett enklare spel först. Pedagogen sitter 
med en stund och ger stöd vid behov.  

I en nyare studie (Masoumi 2015) intar svenska förskollärare roller som påminner de beskrivna av 
Ljung-Djärf (2008b, s. 335). Masoumi har utfört semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare 
från tre förskolor och observationer på deras avdelningar bestående av barngrupper med 4-5-åringar. 
Masoumi (2015, ss. 6, 14) skriver att förskollärarna använder IKT som ett verktyg för att arbeta med 
mångkulturalitet (t.ex. söka kartbilder) eller något annat lärandeinnehåll, för underhållning och 
dokumentation. När de sätter på en film för nöjets skull tar de en ”omsorgstagande” roll och när de 
visar kartor på en interaktiv skrivtavla tar de en mer undervisande/vägledande roll (Masoumi 2015, ss. 
9, 12). Den sistnämnda rollen intar även förskollärarna i studien av Otterborn, Schönborn och Hulténs 
(2018 ss. 16-17). Exempelvis genom att de söker på internet efter information via datorplattor och 
skapar en diskussion med barnen om informationen. Detta för att utveckla barnens kritiska tänkande. 

I Masoumis (2015, ss. 6, 14) empiri visar det sig att de flesta förskollärarna bedömer IKT som 
användbart och arbetar med det. Men några pedagoger tar avstånd från det och anser att barnen bör ta 
del av t.ex. ”riktiga” spel. Motsvarande resultat framkommer i en studie om turkiska förskollärare 
(Kara & Cagiltay 2017, s. 121). Resultatet kan kontrasteras mot en mixed methods studie av Dong 
(2018). Dong har utfört intervjuer, enkäter och observationer av kinesiska pedagogers IKT-
undervisning i barngrupper med 3-5-åringar. Trots pedagogernas positiva attityder till IKT utför de 
inte nödvändigtvis frekvent IKT-undervisning (Dong 2018, s. 636). Mer än en tredje del av 
pedagogerna talar snarare om en osäkerhet om den roll IKT har i förskolan och intar en neutrala 
position om betydelsen av IKT för barnen.  

Johnston, Highfield och Hadley (2018) betonar att IKT-undervisning kan främjas efter begrepp och 
idéer om IKT görs upp mellan pedagogerna, barnens familjer och rektorer. Författarna har studerat 
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australiensiska pedagogers uppfattningar och pedagogiska arbete med IKT för 3-5-åringarna. Flera av 
dessa pedagogers definition av IKT nämns som enbart datorer. Fast i praktiken använder pedagogerna 
flera IKT-verktyg och på ett integrerat sätt. Även motsatsen gäller. Forskarna drar slutsatsen att 
pedagogernas reflektioner och arbete med IKT påverkas av diverse aspekter: 1) deras föreställningar 
och definitioner av IKT och 2) deras uppfattning om barns tidigare kunskaper och upplevelser av IKT 
(Johnston, Highfield & Hadley 2018, s. 904). Dessa teman går vanligen in i varandra (ibid.).  

IKT-undervisningens komplexiteten synliggörs ytterligare i forskningen då förskollärare agerar och 
talar kontradiktoriskt om den. Exempelvis laddar svenska förskollärare ner appar som är designade av 
läromedelsföretag utifrån tanken om vad barnen förväntas veta i en bestämd ålder (Hvit Lindstrand 
2015, ss. 23-24). Parallellt som samma förskollärare motsätter sig idén om att barnen behöver kunna 
något specifikt efter en viss ålder (ibid.). I andra fall växlar pedagoger mellan att se IKT som riskfyllt 
och gynnsamt (Nilsens 2018, s. 106). Samtidigt finns det vanligen en gemensam syn hos pedagoger att 
datorplattor är ett pedagogiskt verktyg och att den har en given plats i förskolan. Pedagoger nämner 
även att de laddar ner ”pedagogiska” appar, jämsides som de menar att deras roll som pedagog väger 
mer än apparnas innehåll. Därtill beskrivs barnen som kompetenta av pedagogerna som sedan yttrar att 
barnen behöver skyddas från ”skadligt innehåll på internet” (Nilsen 2018, s. 106). Trots satta 
inställningar för att begränsa åtkomst av pedagoger på datorplattorna lyckas barn ändå självmant 
komma ut på internet (ibid.). I nästa avsnitt berörs just maktförhållandet som kan uppstå under 
undervisningen mellan pedagoger och barn. 

Barns roll i IKT-undervisningen 
Merchant (2015) har studerat 1-2-åringars interaktioner med två appar för sagoberättelser med en 
pedagog i två brittiska förskolor. Interaktionerna filmades och det var första gången för några barn att 
använda en datorplatta. Merchant (2015, ss. 9-10) skriver att barnen fattat intresse för datorplattorna 
men att detta kan vara detsamma för alla nya saker som de upptäcker. Vidare påpekar Merchant (2015, 
ss. 6, 10) att barnen tycks ha förväntningen att något kommer dyka upp på appen. Ändå verkar de 
osäkra på hur de ska trycka eller dra med fingret över skärmen dvs. svajpa. Dock kan barnen hantera 
datorplattan själva efter att en pedagog demonstrerat hur de ska göra. Hvit Lindstrand (2015, s. 86) har 
i sin avhandling också studerat de allra yngsta förskolebarnen men deras litteracitet i relation till en 
interaktiv skrivtavla. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt, sociomateriellt och ett 
multimodalt perspektiv. Detta innebär en uppfattning om att barnens meningsskapande och språkande 
sker genom både sociala och materiella teckensystem (Hvit Lindstrand 2015, ss. 38, 41-42). Studiens 
resultat visar att interaktioner sker genom barns egna kroppsrörelser och verbala uttryck ihop med 
vuxnas rörelser samt färg, ljus eller ljud. Barnen upptäcker och språkar även själva när de undersöker 
hur sina rörelser syns på realtid (med hjälp av en webbkamera) på skrivtavlan. 

Barns egna IKT-användande och rolltagande är studiefokus för Ljung‐Djärf (2008a, s. 63). Hon 
undersöker 60 svenska 3-6-åriga barns datoranvändning i tre olika kommunala förskolor. Empirin har 
analyserats utifrån positionsteori av Harré och Langenhove (1999) och vilket innefattar en syn på att 
individer och artefakter som datorer positioneras i olika interaktioner. I studien (Ljung-Djärf 2008a, ss. 
70-71) vill inte alltid barnen samarbeta när flera närvarar vid datorn. Barnen intar tre olika positioner: 
ägare, deltagare och åskådare. Dessa positioner formas och ändras i samspelet. Ägaren är den som 
”spelar” och bestämmer, men barnet kan bli deltagare genom att ge förslag till ägaren om denne 
accepterade föreslaget. Medan åskådaren kollar bara på. Detta kan jämföras med Nilsens (2018, s. 97) 
resultatslutsatser om att barninitierade aktiviteter kännetecknas av en lekfullhet, stort intresse och ett 
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stort handlingsutrymme för barnet att påverka. Där det inkluderar att barnen försöker ha ett delat fokus 
såsom när ett barn i studien sätter på samma app som ett annat barn och de kollar på varandras 
skärmar. Till skillnad från Ljung‐Djärf (2008a) studie rör det sig här dock om en datorplatta per barn.  

Kjällander och Moinian (2014, ss. 10, 12) presenterar i sitt resultat att 1-4-åriga förskolebarn ändrar på 
ett kreativt och lekfullt sätt appars didaktiska design under användandet av datorplattor. Kjällander och 
Moinian har undersökt barnens meningsskapande under användandet utifrån ett multimodalt 
perspektiv. De hänvisar till Kress (2009) om att det innefattar en syn på att barns samspelande sker på 
flera olika sätt simultant. Begreppet affordance används även av författarna, vilket de beskriver som 
den potentiella användbarheten som återfinns i t.ex. en dator eller app. Kjällander och Moinian (2014 
s. 23) presenterar ett exempel: en förskollärare introducerar ett spel till 2-3-åriga barn som handlar om 
ett monster som vill äta specifika geometriska former. Rätt figur visas ovanför huvudet på monstret. 
Barnen matar monstret flera gånger fel form. Samtidigt pratar förskolläraren om formerna. Ett barn 
drar till slut sitt finger över monstrets öga som svarar med ”Aj!”. Flera barn härmar och skrattar. 
Förskolläraren diskuterar detta istället med barnen. Kjällander och Moinian (2014, s. 28) menar att 
barnens egna initiativ till transformeringen av appars design bidrar till att de intar en subjektsposition 
som producent istället för konsument. Barnen tar då ett aktivt motstånd mot den (”vuxna”/auktoritära) 
designen. Maktförhållandet ändras på så vis mellan barn och vuxna enligt författarna. Nilsen (2018, ss. 
96-97) lyfter också barns motstånd i sin avhandling. Hon menar att detta inträffar i vissa fall i de 
lärarinitierade IKT-aktiviteterna. Hon beskriver att barnens agens begränsas och att deras intresse är 
inte lika starkt jämfört med deras egeninitierade IKT-aktiviteter.  

Nilsen (2018) problematisera samtidigt detta. Apparna de yngsta barnen använder i hennes avhandling 
(ibid., s. 91) är sådana som de anser intressanta och dessa utforskas främst genom trial-and-error. Det 
betyder att barnen testar sig fram tills de löser spelet. Nilsen (2018, ss. 63, 93) betonar att detta 
innefattar inte att de vid varje tillfälle möjligen tillägnar sig appars pedagogiska innehåll. Petersen 
(2015, ss. 45-46) som har studerat svenska 1-5-åriga barns användande av datorplattor i två förskolor 
drar resultatslutsaten att när apparna rör sig om funktionella faktorer t.ex. bild och känsel innebär det 
en högre grad av agens för barnen. Barnen intresserar sig för vad de ska göra i appen, t.ex. fotografera. 
Det är när det kommer till språk och siffror som de behöver mer hjälp av pedagogerna. 

Utöver datorplattor och interaktiva skrivtavlor används i svenska förskolor små robotar och bärbara 
mikroskop (Otterborn, Schönborn & Hultén 2018, s. 11). Kjällander (2016, ss. 19, 21) är en av de få 
som studerat detta. I en av förskolorna hon har undersökt får barnen använda olika appar i datorplattan 
för att programmera robotarna. Barnen lägger även ut kort på pilar och för att ”programmera” sig 
själva. De tar manuellt steg som pilen visar och i andra tillfällen får de programmera direkt roboten. 

Andra faktorer som påverkar IKT-undervisningen 
Pedagogers IKT-undervisning influeras utöver deras förhållningssätt också av deras tekniska 
kunskaper, pedagogiska erfarenheter och kompetensutveckling (Masoumi 2015, ss. 6, 14; Kerckaert, 
Vanderlinde & van Braaks 2015, s. 195). Många svenska förskolepedagoger uppger dock att de saknar 
kompetensutveckling (Marklund 2015; Skolverket 2016, ss. 9, 12). Därtill att de har begränsade 
resurser såsom få datorplattor och tidsbrist (Otterborn, Schönborn & Hultén 2018, s. 19). Svenska 
förskollärare deltar däremot i olika plattformar på internet för att få stöd om användandet av 
datorplattor (Marklund 2015). Dong (2018, s. 647) skriver att pedagogernas tidigare erfarenheter av 
kompetensutveckling i sin studie är relaterat till deras tekniska kunskaper, kunnande om tidigare 
forskning om IKT i förskolan och till hur ofta de ger barnen stöttning i IKT-användandet.  
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I Johnston, Highfield och Hadleys (2018, ss. 906-907) studie framgår det att förskolepersonals arbete 
med IKT påverkas av andra aktörer, t.ex. rektorer och föräldrar. Rektorn för en avdelning nämner att 
familjerna inte accepterar att barnen använder IKT och därför utesluter de det från verksamheten. 
Berörda pedagoger delar åsikterna med föräldrarna att användandet av IKT bidrar till passivitet och 
motverkar samspel. Medan på en annan avdelning har rektorn istället en positiv attityd till och 
riktlinjer för IKT-undervisning. Pedagogerna arbetar där aktivt med IKT-undervisning (Johnston, 
Highfield & Hadleys 2018, ss. 906-907).  

Ett bidrag till kunskapsfältet 
Det framgår i studierna att pedagogerna intar olika roller och hanterar därav IKT-verktygen på olika 
sätt t.ex. brukas datorplattor för underhållning eller planerade lärandeaktiviteter. Barnen beskrivs i 
studierna lära sig kunna hantera bland annat datorplattor och robotar själva. Men Nilsen (2018, ss. 93, 
96) understryker att pedagogerna och barnen har vanligen olika intentioner kring användningen och att 
lärandet möjligen inte sker bara för att barnen använder IKT. Några slutsatser som kan dras från 
forskningsöversikten är att maktförhållandet växlar mellan barnen och pedagogerna under IKT-
undervisningen. Barnens digitala kunskaper påverkas av den stöttning och styrning pedagogerna 
erbjuder, vilket formas av pedagogernas syn på barn, IKT och ålder. Även faktorer som resurser 
(fysiskt material, kompetensutveckling) och barns vårdnadshavare påverkar. Allt detta formar 
diskurser om IKT-undervisning. De historiskt dominerande diskurserna om IKT-användning dvs. 
riskdiskursen och möjlighetsdiskursen, framträder även i denna forskningsöversikt. Enbart två svenska 
studier är dock mindre än fyra år gamla.  

Diskurser både möjliggör och begränsar hur förskolepraktiker förstås och utförs samt vilka 
subjektspositioner som blir tillgängliga för barnen och pedagogerna (Svensson 2019, s. 48). Därför 
avser jag att undersöka vilka diskurser om IKT-undervisning som kan finnas i en nutid svensk 
förskolekontext samt pedagogernas och barnens roll. Till skillnad från tidigare studier undersöks i 
denna uppsats alla möjliga IKT-verktyg. Jag tänker att min uppsats kan utöver ovannämnda 
resonemang bidra med ny kunskap om hur de allra yngsta barnen och personalen använder 
IKT. Särskilt då robotar blivit vanligare i förskolan (Kjällander 2016, ss. 19, 21) och den reviderade 
läroplanen ställer krav på att förskolor utvecklar hos barnen en adekvat digitala kompetens (Lpfö 18 
2018, s. 9). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka föreställningar som finns hos pedagoger i 
förskolan om IKT-undervisning för de yngsta barnen samt deras och barnens roll i undervisningen. 
Därtill deras styrningen av den. Studiens forskningsfrågor är: 

• Vilka diskurser kring IKT-undervisning för de yngsta barnen framträder i pedagogernas tal?  

• Vilka subjektspositioner tillskriver pedagogerna sig själva och de yngsta barnen i relation till 
IKT-undervisning och förskolans nya uppdrag?  

• Hur kan pedagogernas styrning av IKT-undervisningen förstås? 
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Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska antaganden som denna uppsats vilar på, vilket är ett 
poststrukturalistiskt perspektiv och Michel Foucaults teorier. Valet av teoretiskt perspektiv motiveras i 
nedanstående avsnitt. I efterföljande avsnitt presenteras studiens centrala begrepp och hur dessa 
använts i analysen. Avslutningsvis diskuteras det poststrukturalistiska perspektivet utifrån dess 
förtjänster och begränsningar. 

Poststrukturalism: en utgångspunkt 
Poststrukturalismen utvecklades under 1960-talet i Frankrike utifrån strukturalismen8 och ledde fram 
till den ”språkliga vändningen” genom filosofer som Foucault (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 269; 
Benton & Craib 2011, ss. 10-11). Grundantagen inom perspektivet är att världen konstrueras av och 
med språket (Benton & Craib 2011, ss. 10-11). Genom språket skapas också diskurser, det vill säga 
normativa uppfattningar som påverkar människans sätt att tänka och handla. Poststrukturalism utgår 
från en relativistiskt kunskapssyn, vilket innebär att kunskapen är föränderlig och samhandlas mellan 
människan och språk (Benton & Craib 2011, ss. 3, 233; Svensson 2019, s. 29). Poststrukturalister 
förnekar därför idén om en universell ontologi, såsom ett positivistiskt antagande, och menar att det 
inte finns en objektiv sanning (Benton & Craib 2011, s. 235; Svensson 2019, s. 29). Bara språkliga 
konstruktioner. Exempelvis vad som är normalt eller onormalt har ändrats över tid. Inom det 
poststrukturalistiska fältet frågas istället vems kunskap får företräde och vilka marginaliseras? 
(Osgood 2016, s. 158). Med detta teoretiska perspektiv kan jag således studera hur diskurser formar 
människors föreställningsramar och praktiker (Foucault 1969/2000, s. 151; Svensson 2019, ss. 16-17, 
48). Det är i linje med studiens syfte. 

För den här studien är inte avsikten att presentera en uttömmande beskrivning av Foucaults teorier. 
Snarare har jag begränsat mig till vad som kan vara användbart och relevant för uppsatsens syfte. Jag 
har gjort min egen tolkning av hans texter som presenteras nedan, som jag till viss del stödjer mig 
utifrån andra författare.  

Diskurs  
Foucault (1969/2011, ss. 139-140) definierar diskursbegreppet som utsagor dvs. teckensekvenser som 
är meningsbärande. Vidare beskriver han att diskurser innefattar inte bara uttalade utsagor utan också 
outtalade och ”i det som markeras i åtbörder, attityder, sätt att vara, beteende mönster och rumsliga 
dispositioner” (Foucault 1971/2008, s. 181). Flera utsagor om samma område formar därav en diskurs 
om något (Wreder 2007, s. 43). Diskurserna är alltid kontextbundna men föränderliga (Foucault 
1969/2011, s. 151; Svensson 2019, s. 50). De begripliggör världen för oss samt begränsar och 
möjliggör våra dagliga handlingar och uppfattningar (Svensson 2019, s. 48). Exempelvis genom att 
begränsa vad som får diskuteras i vissa sammanhang eller påverka att vissa samtalsämnen utelämnas 
helt (Foucault 1993/1971, s. 7). Foucault (1969/2011, ss. 69-70) förklarar att ”visserligen består 
diskurserna av tecken; men de nöjer sig inte med att begagna dessa tecken för att beteckna ting. Det är 

 
8 Strukturalism bygger på idéen om att det finns bestämda samhällsstrukturer som styr individ och 

samhälle (Benton & Craib 2011, ss. 10-11) 
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detta mera de uträttar som gör det omöjligt att reducera dem till språk och tal”. Diskurser är således 
också en social praktik (Foucault 1969/2011, ss. 69-70, 151; Svensson 2019, s. 47). Med andra ord 
formas pedagogers praktik av deras föreställningar om barn och lärande och nya sådana föreställningar 
bidrar till andra praktiker och sätt att tala om barn (Lenz Taguchi 2000, s. 25). I studien används 
diskursbegreppet för att kunna undersöka och analysera de dominerande föreställningarna hos 
pedagogerna om vad IKT-undervisning för de yngsta barnen är, deras och barnens roll i IKT-
undervisningen och hur undervisningen bör styras. Enligt Foucault (1969/2011, s. 191) kan diskurser 
vara motsägelsefulla dvs. kontradiktoriska men existerar simulant och han menar att motsättningarna 
behövs analyseras för att förstå diskurser. I empirin diskuteras detta såväl som det som normeras dvs. 
det som tas förgivet och det som utelämnas (Foucault 1993/1971, s. 16). 

Subjekt och subjektspositioner 
Det är i diskurser som subjektet formas menar Foucault (1975/2017, s. 57). Subjektivitet innebär inom 
ett poststrukturalistiskt perspektiv individers medvetna som omedvetna föreställningar, känslor, 
självuppfattning och attityder till sin omgivning (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 291). Subjektiviteten 
konstitueras konstant av språket, dvs. det sättet andra och vi själva adresserar oss (ibid.). Sociala 
strukturer och de materiella förhållanden som råder bidrar till att diskurser och språket uttrycker 
särskilda maktförhållanden, det fixerar fast individer i en bestämd subjektivitet (Foucault 1969/2011, 
ss. 73-74). Med andra ord kan subjektet inta olika positioner dvs. subjektspositioner, vilket innebär 
begränsade handlingsutrymmen som blir möjliga för personen inom en diskurs (ibid.). I denna studie 
används begreppet subjektspositioner för att studera de roller pedagogerna tillskriver sig själva och de 
yngsta barnen i relation till IKT-undervisning och förskolans nya uppdrag. Detta kan exempelvis vara 
hur pedagoger och barn ”bör” vara under teknikundervisningen eller använda IKT. Därtill berörs i 
uppsatsen hur identiteter som barn, vuxen, förskolebarn, pedagog och ålder konstitueras i förskolan i 
samband med subjektspositioneringen. Foucault (1975/2017, s. 57) menar att subjektet alltid ska 
uppfattas i relation till makt eftersom det villkorar den rådande diskursen. Det diskuteras i nästa 
avsnitt.  

Makt, disciplinering och styrning 
Foucault har till skillnad från tidigare synsätt skildrat att makt inte är något fixerat eller något som kan 
studeras avskilt (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 361; Foucault 1975/2017, ss. 56-57). Han beskriver 
istället att makt existerar och praktiseras enbart i olika sammanflätade relationer (Foucault 1975/2017, 
ss. 56-57). Makten är relationell och ägs inte av någon utan subjektet befinner sig alltid i ett 
maktförhållande och kan samtidigt utöva makt och utövas makt på. Det inbegriper enligt Foucault 
(1980, s. 98) att det är människor som driver ett så kallad maktmaskineri. Subjektet förstås därför 
varken som helt styrd eller fri från makten men uppfattas ha en viss agentskap (Foucault 1975/2017, 
ss. 57, 254, 1980, ss. 141-142).  

Foucault (1975/2017, s. 271) förklarar att en form av maktutövning är disciplin vilket betyder olika 
regleringsmetoder. Enligt Foucault (ibid., ss. 174-176) disciplineras kroppen subtilt genom krav, 
förbud och plikter. Disciplineringen innefattar även belöningar (Foucault 1975/2017, ss. 227, 230). 
Syftet är att få en samhällsnyttig människa genom att få den att lyda och agera i enlighet med rådande 
diskurser (Foucault 1975/2017, s. 184). Foucault (1975/2017, s. 175) menar att den styrda kroppen då 
blir en ”foglig kropp”. Daglig praktik såsom IKT-undervisning sker precis som annan verksamhet 
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inom institutioner, i detta fall förskolan, med en styrning (Foucault 1975/2017, s. 226; Palla 2011, s. 
52). Det kan vara genom att sätta specifika regler i ett rum (Foucault 1975/2017, s. 180). Detta för att 
lättare övervaka, bestraffa och belöna beteenden (ibid., s. 184). I denna uppsats analyseras hur 
pedagogerna utför olika disciplinära åtgärden t.ex. de regler som sätts för användandet av IKT för att 
styra IKT-undervisningen. Den disciplinära makten beskriver Foucault (1975/2017, s. 274) 
sammanfattningsvis finns för att ”bringa ordning i den mänskliga mångfalden”. 

Övervakning är en del av den disciplinära maktutövning, den sker diskret, kontinuerligt och överallt 
(Foucault 1975/2017, ss. 225-226). Det är inte bara pedagoger som övervakar barn utan i analysen 
diskuteras också hur kommunala satsningar och föräldrar övervakar och positionerar pedagogerna. På 
institutionell nivå sker disciplin genom kontroll av tiden genom så kallad tidscheman, där det ingår 
bestämda arbetsuppgifter och rutiner som individerna behöver göra (Foucault 1975/2017, s. 191).  

Foucault (1980, s. 119) skriver att makten accepteras genom att ”den inte bara tynger oss som en kraft 
som säger nej utan (…) framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs”. Foucault 
(1975/2017, s. 246) betonar därför att makten inte alltid ska ses i negativa termer för den är produktiv. 
Den disciplinerade maktutövningen kan förstås som att den reglerar samhället och den dagliga 
verksamheten i förskolor menar Palla (2011, s. 52). Styrningen kan bidra till lärandetillfällen för 
förskolebarnen genom att de behöver ta del av undervisning understryker hon. Det bortser dock inte 
från att maktförhållanden behöver kritiskt granskas (Foucault 1984, s. 343).    

Styrningsrationalitet  

Foucault (1975/2017, s. 252) diskuterar metaforiskt om en ”panoptisk övervakning” dvs. ett 
övergripande övervakningssystem som leder till att subjektet reglerar sig själv och andra. Panopticon 
beskrivs som en fängelsebyggnad som har ett torn med fönster överallt. Genom att det går att se ut 
från alla håll från tornet, blir fången ständigt påmind att denne är konstant övervakad och fången väljer 
därför att ”sköta sig” (Foucault 1975/2017, s. 252). Maktmekanismen innefattar således att individerna 
(fångarna) driver övervakningen själv vidare (Lenz Taguchi 2000, s. 125). Foucault (1982, s. 790) 
använder begreppet styrningsrationalitet (svensk översättning av governmentality) för att diskutera 
denna självreglering, som grundar sig på subjektets frihet. I denna uppsats använder jag begreppet 
styrningsrationalitet för att undersöka hur pedagoger reglerar sig själva för att efterfölja förskolans 
styrdokument och dominerande diskurser om IKT-undervisning.  

Motstånd 

Foucault (1975/2017, ss. 56-57, 1980, s. 142) menar att motstånd är en förutsättning för makt. 
Motstånd mot en styrning kan uttryckas på olika sätt. Exempelvis kan förskolebarn verbalt, med 
blickar eller tystnad visa ett motstånd till förskolepersonalens styrning (Palla 2011, s. 52). Motstånd 
kan även komma från pedagogerna själva. Exempelvis kan de välja att arbeta utifrån ett pedagogiskt 
arbetssätt som skiljer sig från en traditionell pedagogik (Lenz Taguchi 2000, ss. 61, 178). I dessa 
situationer kan maktförhållandet dessutom förändras (ibid.). Motståndet forcerar en reorganisering av 
makten och till att den istället investeras på något annat håll (Foucault 1980, s. 56). Det förekommer 
däremot att pedagoger uppfattar sig själva som maktlösa och enbart utförare av vad olika beslutsfattare 
bestämt (Lenz Taguchi 2000, s. 24). Dessutom förstår ibland pedagoger en maktutövning som något 
dåligt (ibid.). Lenz Taguchi (2000, ss. 24-25) betonar just att det finns ingen praktik som inte 
producerar makt. Hon anser att idén om att det finns en ”befrielsepedagogik” behöver motverkas för 
att undvika att det blir det som normerar. Hon förespråkar istället att det behövs ett ständigt 
ifrågasättande av alla pedagogiska praktiker. 
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Det teoretiska perspektivets förtjänster och 
begränsningar 
Med ovannämnda introducerade begrepp går det att undersöka språket och de olika normer och 
diskurser som tas förgivet och hur de begränsar oss (Svensson 2019, s. 169). På så sätt kan motstånd 
göras mot sådana diskurser (ibid.). Det kan dock inte förväntas att samhällsförändringar äger rum 
enbart genom att undersöka diskurser, men det kan väcka nya uppfattningar och vara ett första steg.  

Kritik mot poststrukturalism har däremot förts av posthumanister med argumentet att den är för 
antropocentrisk (Hultman 2011, ss. 8-9). Resonemangen har varit att det teoretiska perspektiv placerar 
det mänskliga språket i förgrunden och som den centrala påverkansfaktorn till fenomen, samt bortser 
från den influens materialiteten har i individers subjektsskapande (ibid.). Många av de studier som 
utförts gällande IKT i förskolan har utgått från en idé om materialitetens påverkan (Hvit Lindstrand 
2015; Kjällander & Moinian 2014; Merchant 2015; Petersen 2015). Som tidigare nämnts saknas det 
studier som utfört diskursanalyser om IKT-undervisning, fokus har varit på själva användandet och 
inte en kritisk syn på dessa praktiker i form av makt, styrning och motstånd. De studier som diskuterar 
diskursbegreppet, subjektspositioner och normer rörande IKT-undervisning är dessutom flera år gamla 
(Lindahl & Folkesson 2012a, 2012b ; Ljung-Djärf 2008a, 2008b, Kjällander & Moinian 2014). Under 
tiden har en teknisk utveckling skett (Digitaliseringskommissionen 2015, s. 15; Statens medieråd 
2017, ss. 3, 8). Därför kan detta teoretiska perspektiv bidra till en annat perspektiv på IKT-
undervisning i förskolan för de yngsta barnen. Diskurser är dessutom en social praktik och konstruerar 
det som förstås som och ”blir” IKT-undervisning i förskolan (Foucault 1993/1971, s. 7; Wreder 2007, 
s. 34). På så vis bortser det teoretiska perspektivet ändå inte från materialiteten. Även om det studeras 
på en inomdiskursiv nivå (jfr. Wreder 2007, s. 45).  

Kritik har även riktats mot diskursanalyser. Eftersom forskaren uppfattas likställa den effekt utsagor 
får oberoende av individers bakgrund, t.ex. klass och genus (Wreder 2007, ss. 47-48). Idén med 
diskursanalyser är emellertid att analysera de diskurser som återfinns i individers utsagor, vilket gör att 
vem som sagt något, deras intentioner, vad de gör eller ålder får mindre betydelse (Wreder 2007, ss. 
45, 47). Jag använder Foucaults (1980, s. 98) maktbegrepp i analysen och han menar att makt är inget 
någon besitter utan den är relationell. Maktpositioner undersöks i denna uppsats utifrån subjektets 
möjliga subjektspositioner och hur deras handlade begränsas. Jag har inte avsikten heller att 
osynliggöra maktförhållanden. Snarare diskuteras dikotomier (”motsatser”) såsom barn - vuxna för att 
det bidrar till att synliggöra dessa relationer och berörda diskurser (Lenz Taguchi 2000, s. 57). 

Metod 
I följande avsnitt kommer jag beskriva de metodologiska och etiska överväganden som tagits för 
denna studie. Empirisk data har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med förskolepedagoger 
och en diskursanalys har utförts. Studien är kvalitativ då utgångspunkten för kvalitativa studier är en 
syn på att det inte finns en fast verklighet utan människor tolkar världen subjektivt och det är detta 
som bör beskrivas och studeras (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 287-288). Detta kan föras till 
studiens teoretiska perspektiv.  
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För att en studie ska vara av god kvalitet behöver den ha både en hög validitet och reliabilitet (Cohen, 
Manion & Morrison 2018, s. 245). Inom kvalitativ forskning innefattar en studies validitet dess 
giltighet. Det vill säga hur koherent den är och om studien verkligen mäter det som åsyftas (ibid., ss. 
248, 290). Medan reliabilitet står för tillförlitlighet och berör istället graden av tydlighet i de olika 
valen och genomförandet (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 268, 270). Det är inte möjligt att fullt 
ut undvika validitets- och reliabilitetsproblem, däremot kan dessa minskas genom att kritisk granska 
studiens styrkor och svagheter (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 245). I nedanstående avsnitt 
diskuterar jag studiens kvalitetsaspekter löpande utifrån båda begreppen i samband med metodvalen.  

Semistrukturerade intervjuer 
Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med pedagoger från olika förskolor. 
Intervjuerna kan förstås som det intersubjektiva mötet mellan mig och deltagarna, där deras subjektiva 
föreställningar om deras omvärld kan fångas (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 506). I detta fall 
deras diskursiva föreställningar om IKT-undervisning för de yngsta barnen samt deras och barnens roll 
i undervisningen. Kvalitativa intervjuer kan sammanföras med det poststrukturalistiska 
kunskapsanspråket som är att språk är en social handling, och att diskurser kan studeras och 
synliggöras via samtal (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 506; Svensson 2019, ss. 29, 50). Jag har 
således uppnått en syftesvaliditet och teoretisk validitet (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 248). 
Metoden har även visat sig givande i tidigare studier för att undersöka studiens problemområde (se 
exempelvis Johnston, Highfield & Hadley 2018; Masoumi 2015; Nilsen 2018).  

Semistrukturerade intervjuer är formade av några centrala teman som forskaren bestämmer och sedan 
formuleras det öppna frågor (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 510-511). Frågorna kan ställas på 
olika sätt och i olika ordningar, efter vad som passar enskild intervju. Men i huvudsak fungerar de som 
riktlinjer för att försäkra att rätt datainsamling pågår under intervjun. Fördelaktigt bidrar den 
semistrukturerade strukturen till att särskild information från respektive individ kan fås. Nackdelen är 
däremot att strukturen kan göra empirin svår att jämföra med andra intervjuer (Cohen, Manion & 
Morrison 2018, ss. 510-511). Att kunna dra jämförelser ingår däremot inte i studiens syfte  

Jag formade en semistrukturerad intervjuguide på tio relativt stora öppna frågor (se Bilaga 2). 
Utformandet av den ägde rum genom att jag först ställde jag mig själv frågor som: Vilka frågor täcker 
problemområdet?; Vilken demografisk information är givande att veta för studien?; Vilka frågor 
fungerar bra att ställa inledningsvis för att komma in på problemområdet? Jag bestämde mig för att 
placera enkla demografiska frågor såsom ålder och yrkestitel i början av intervjun för att den skulle 
inte kännas för formell. I åtanke fanns dock att frågorna kan komma att ställas i olika följder i de 
enskilda intervjuerna (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 512). Hänsyn togs även vid 
frågeformuleringarna att läroplansmålen om IKT-undervisning inte hade börjat gälla. Innan 
intervjuguiden användes skickades den till tre frivilligt deltagande förskollärare som inte skulle delta i 
studien som fick komma med feedback om frågorna. Bland annat för att checka om någon av frågorna 
uppfattades som ledande frågor, vilket jag ville undvika för att höja studiens validitet och reliabilitet 
(Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 271-273). Inga större ändringar behövdes göras.  

Urval  
Inledningsvis presenterar jag här demografisk information om deltagarna i validitets- och 
reliabilitetsstärkande syfte. Inte möjligen alla dessa faktorer har inverkat på resultatet. Fokus för 
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dataanalysen är dock diskurserna som återfinns i deltagarnas utsagor snarare än de som individer, 
vilket är i linje med det studiens teoretiska perspektiv (Wreder 2007, ss. 49-50). Sex stycken 
individuella intervjuer utgör det empiriska materialet som analyserats. Deltagarna kommer benämns i 
texten som deltagare eller pedagoger.  

Alla deltagare är kvinnor och de är mellan 25-58 år gamla. Samtliga är utbildade förskollärare, utöver 
en som är utbildad barnskötare. Till en början sökte jag enbart efter verksamma förskollärare eftersom 
de har huvudansvaret för att den pedagogiska verksamheten drivs utifrån läroplanen (Lpfö 98/16 2016, 
s. 11; Lpfö 18 2018, s. 19). För att öka antalet deltagare efterlyste jag dock några dagar efter även 
barnskötare. I läroplanen framgår det att barnskötare och andra i arbetslaget också är med och utför 
pedagogiska aktiviteter (Lpfö 18 2018, s. 14). Alla deltagare arbetar på en kommunal förskola förutom 
en som arbetar på en privat förskola. Två arbetar på en avdelning med yngre barn (1-3 år), två med 
äldre barn (3-6 år), en på en åldersblandad avdelning (2,5-5 år) och en på en åldershomogen grupp (3-
åringar som snart blir 4-åringar). Ett villkor för deltagande var att de hade någon form av tidigare 
erfarenhet av att arbeta med de yngsta barnen (1-3-åringar) och IKT, däremot inte att de var placerade 
på en avdelning med enbart yngre barn. Det fanns en geografisk spridning, alla deltagares arbetsplats 
låg däremot i mellersta Sverige. Tre av deltagarna arbetar i en förort med anslutning till en storstad, 
två i en medelstor stad och en deltagare i en mindre tätort ansluten till en medelstor stad. Alla utom en 
deltagare är IKT-ansvarig på sin avdelning. En arbetar i barngrupp men är också verksam som IKT-
pedagog och handleder andra pedagoger från andra förskolor i tätorten. En annan har liknande 
arbetsuppgifter men ger handledning bara till förskolor anslutna till sin förskolenhet. 

Rekryteringen av deltagarna skedde på olika sätt. Två deltagare fick jag tag genom efterlysning i 
social medier (se Bilaga 3), två genom telefonsamtal (jag ringde slumpmässigt till förskolor i mitt 
närområde) och två genom kontakter. Efter de visat intresse skickade jag ut ett informationsblad om 
studien och en samtyckesblankett (se Bilaga 4).   

Deltagarna har således valts utifrån ett frivillighetsurval. Hänsyn behöver därför tas att skälen för ett 
deltagande kan variera. Det innebär att representativiteten och generaliserbarheten därför är limiterad. 
Män saknas även representerade i studien. Fler barnskötare i studien skulle även gett en bredare bild. 
Inga fler barnskötare anmälde dock intresse inom studiens tidsram för datainsamling. Exempelvis 
beskrev majoriteten av deltagarna att de var ”extra” intresserade av att hålla på med IKT i förskolan, 
vilket även inverkar och begränsar den externa validiteten (jfr. Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 
217, 222, 248). Avsikten med studien är dock inte att dra generaliseringar. Kunskapsanspråket för 
studien är att studera och presentera en analys av pedagogers diskursiva föreställningar. Mening eller 
upphovsman hamnar i bakgrunden. Under intervjuerna noterade jag mönster i deltagarna utsagor och 
genom databearbetningen har jag fått fram olika diskurser. Dataanalysen säger således fortfarande 
något om svenska pedagogers föreställningar idag om IKT-undervisning för de allra yngsta barnen i 
förskolan (jfr. Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 217).  

Genomförande 
En intervju har skett genom en fysisk träff, tre som onlineintervjuer med videosamtal och två 
intervjuer genom telefonsamtal. Min intention var att ha alla intervjuer genom fysiska träffar men bara 
två pedagoger var placerade på ett rimligt reseavstånd. En deltagare inställde dock in den fysiska 
träffen och därför utfördes intervjun via telefon istället. Resten av deltagarna erbjöds videosamtal men 
en deltagare kunde enbart ta intervjun via telefon, därav två telefonintervjuer. Intervjuerna pågick i 
varierande längd men mellan 25-50 minuter och tog plats på det sätt som deltagarna önskade. En 
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intervju ägde rum på deltagarens arbetsplats. Två intervjuades genom telefonsamtal under deras fritid. 
De tre resterande deltagarna intervjuades via videosamtal och tog intervjun hemifrån, bortsett från en 
som tog det under deras arbetstid.  

Fördelen med fysiska träffar är att det kan bli lättare att föra längre djupare samtal och flera 
sinnesintryck kan fångas. Förvisso går det att se kroppsspråk genom onlineintervjuer också men 
svårigheter kan uppkomma som behovet att både deltagare och intervjuare har rätt teknisk utrustning 
och kompetensen att hantera tekniken. Däremot bidrar onlineintervjuer till att urvalet för deltagare inte 
begränsas efter geografisk placering (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 506, 537, 540). För 
telefonintervjuer kan faktumet att deltagaren och intervjuaren inte ser varandra både öka chansen till 
en större ärlighet, men effekten kan även vara motsatsen. Det kan samtidigt bidra till att 
maktförhållandet mellan den intervjuade och intervjuaren minskas. Med telefonintervjuer kan det 
istället finnas en ökad risk för att intervjun blir kortare (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 536-
537). Telefonintervjuerna blev dock i genomsnitt lika långa som videosamtalen. 

Jag spelade in intervjuerna med en extern enhet på grund av reliabilitetskäl för att genom 
ljudupptagningen blev det enklare för mig att vara delaktig i samtalet. Därtill för att jag skulle kunna 
senare spela upp intervjuerna och öka chansen att inte missa viktiga detaljer. Däremot kan 
ljudinspelningar bidra till att den intervjuade upplever det obekvämt och blir mer självmedveten 
(Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 520; Svensson 2019, ss. 113-114). Jag påpekade dock redan i 
informationsbrevet och vid inledningen av intervjun att det finns inget ”rätt” svar utan mitt syfte är att 
ta del av deras föreställningar kring IKT-undervisning för de allra yngsta förskolebarnen. Dessutom 
påminde jag deltagarna att de skulle få läsa transkriberingarna och kunde ta bort, lägga till eller 
omformulera det de sagt om de ville innan jag utförde en dataanalys. Detta beskrivs mer i avsnittet 
”Databearbetning och diskursanalys”.  

Under intervjuns gång ställde jag flera ledfrågor och deltagarna bads förtydliga sina svar, för att vara 
säker på att jag förstått dem rätt. Det går däremot inte att bortse från att intervjuer är en onaturlig 
samtalssituation, där både intervjuare och intervjuade behöver intar särskilda roller. Intervjuaren 
behöver vara medveten om hur denne för fram frågorna och leder intervjun för dennes attityd och 
tonfall kan påverka samtalet (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 506-508). Exempelvis kan 
deltagaren försöka svara som den tror är ”rätt”. Jag försökte därför att minska bias i 
intervjusammanhangen. Bias kan förstås som forskarens oreflekterade påverkan på studiens resultat 
(Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 25-26). För att motverka detta har jag strävat under själva 
intervjun att tänka på att hålla en neutral kroppshållning och inte visa mycket reaktion till deras svar 
(ibid., ss. 271-273).  

Det går däremot inte att bortse från att både jag och deltagarna kommer med vårt eget bagage av 
tidigare erfarenheter och föreställningar samt faktorer som ålder kan påverka (Cohen, Manion & 
Morrison 2018, s. 272). Min bakgrund som förskollärare gjorde att jag kunde relatera till deras 
berättelser ibland och det var svårt att undvika att inte nicka eller le. Främst för jag ville inte uppfattas 
som ”otrevlig”. Vid telefonsamtalen gav jag mer respons såsom hummande för att pedagogen skulle 
känna att jag lyssnade. Men efter att ha reflekterat över den första och andra transkriberade intervjun 
försökte jag vara mer ”kall”. Jag märkte att jag hade lyckats med det när jämförde mina första 
transkriberade intervjuer med mina efterföljande.  
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Databearbetning och diskursanalys 
Intervjuerna transkriberades från ljudupptagningarna till skrift. Efter intervjuerna nedtecknades 
detaljerade beskrivningar, bland annat demografisk information och upplevelser t.ex. hade en pedagog 
visat mig ett spel på en datorplatta. För att undvika att glömma övrig data, som inte kunde spelas in, 
skrevs de flesta transkriberingar samma dag. Målet med utförliga beskrivningar var att höja validiteten 
och reliabiliteten, eftersom detta kan bidra till ett tjockare underlag som ger en bättre kontextuell bild 
och komplexitet av datainsamlingen (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 289-290, 523). Samtalen 
skrevs ordagrant och alla deltagare anonymiserades i texten med en särskild förkortning (P1 = 
pedagog 1 etc.). Jag gjorde en transkriberingsnyckel och använde olika strategier för att förenkla inför 
den framtida analysen (jfr. Svensson 2019, s. 124). Exempelvis i samband med lyssnandet gjordes 
urval i uttalandena för att inte transkribera sådant som inte var relaterat till mina forskningsfrågor. En 
eller flera utelämnande dialoger mellan stycken definierades med (---), ihop med en kommentar inom 
hakparentes om vad som uteblivits. Utelämnade ord i samma stycke betecknades med (…). Inom 
hakparentes [  ] placerade jag övriga egna kommentarer såsom känslouttryck och ohört tal. 
Bindestreck - använde jag för att visa på ett abrupt stop eller avbrytande av tal och citattecken ” ” när 
deltagarna citerade någon eller imiterade någon. Betonade ord kursiverade jag, korta pauser 
definierade jag med tre punkter … och när deltagaren uttalade något högt använde jag VERSALER.  

De färdiga transkriberingarna mejlades till respektive deltagare för att få ”respons-data” på ifall de 
upplevde att citaten stämde med det de ville ha sagt och om det var något de ville omformulera eller ta 
bort. Det fanns en risk att data skulle gått förlorad men jag upplevde att respons-data var både 
validitetstärkande och en etisk fråga. Dessutom förväntade jag mig att detta skulle locka fler 
pedagoger att vilja delta i studien eftersom det var svårt att få tag på deltagare. I slutändan ville ingen 
deltagare göra någon större ändring. Enbart tre nämnde några småändringar, exempelvis hade jag 
misshört ett ord vilket bytes ut till det ord som deltagaren nämnde. I en mening hade jag kommenterat 
[ohört] och deltagaren förklarade vad denne hade velat ha sagt i det sammanhanget. Vid utskicket 
ställde jag även extra frågor om något jag funderade över exempelvis i en mening var jag inte säker 
ifall pedagogen pratade om äldre eller yngre barn. Denna ”respons-data” bidrog således till en ökad 
reliabilitet (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 246-247, 271).  

Diskursanalys tillämpades som analysmetod för transkriptionerna. Med diskursanalys undersöks 
människors språk och det sätt det påverkar samhället, andra människor och relationer (Svensson 2019, 
s. 16). Språket förstås som en handling (ibid.). Diskursanalys och det poststrukturalistiska perspektivet 
delar denna grundsyn. Skillnaden är att diskursanalysen är mer av en systematisk metod för att studera 
diskurser medan poststrukturalism är mer av filosofisk karaktär. Det kan därför med fördel kombineras 
med poststrukturalism (jfr. Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 331). I denna uppsats görs det med 
Foucaults diskursteori och maktbegrepp (Foucault 1969/2011, 1975/2017, 1982). Med diskursanalysen 
kan således språket i transkriptionerna studeras och hur det forma diskurser om det som förstås som 
IKT-undervisning för de allra yngsta barnen i förskolan (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 686-
687). Eftersom diskursanalys har fått samma kritik som poststrukturalismen se avsnittet ”Det 
teoretiska perspektivets förtjänster och begränsningar” för en kritisk diskussion.  

Jag utgick till stor del från Svenssons (2019, s. 132) metod för diskursanalys i praktiken: 

1. bekanta sig med det empiriska materialet 

2. närläsning 

3. tematisering 
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4. kontextualisering 

Precis som Svensson nämner gick dessa steg in i varandra, men ordningen fungerade som en riktlinje. 
Första stegen kan beskrivas som att jag skumläste igenom transkriberingarna för att få en inledande 
bild av sitt material. Jag utförde sedan en närläsning av den transkriberade texten och ställde konstant 
frågan ”vad händer här?” för att som Svensson (2019, ss. 138-139) skriver utföra analysen grundat i att 
språk utgör en social handling. På så vis kunde jag fästa blicken på diskurserna och inte fastna på om 
individernas uttalanden stämde med deras agerande. I samband med detta valde jag ut citat och 
tematiserade dessa samt upprepade proceduren. Ansatsen kan således förstås som induktiv (Alvesson 
& Sköldberg 2017, ss. 12, 14; Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 247). Citaten gjordes sedan mer 
läsvänliga genom att jag gjorde några mindre grammatiska ändringar. Efter önskemål från en deltagare 
togs det lite mer hänsyn till hennes citat. Detta gjordes av etiska skäl. Jag strävade dock att hålla citatet 
så nära det originella uttalandet som möjligt.  

Sist gjorde jag en kontextualisering, vilket innebar att texten studerades utefter sitt sammanhang. Det 
gällde att både lyfta blicken på datainsamlingen ”utifrån” som ”inuti” för att analysera de dominerande 
diskurserna från pedagogernas utsagor (Svensson 2019, ss. 145-146, 149). Kopplingar av citat gjordes 
här med Foucaults teoretiska begrepp. Strategier för detta var att rikta in mig på hur de olika 
föreställningar var konstruerade och deras funktion i sammanhanget, vilket är centralt för en 
diskursanalys (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 334). Bland annat i vilken kontext pedagogernas 
attityder kring något uttrycktes gällande IKT-undervisningen för de allra yngsta.  

Forskningsetiska överväganden  
God forskningsetik är ett krav för en god vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 16). Studien 
har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska regler för att uppnå detta. Informerat 
samtycke har därför hämtats från deltagarna innan studiens start. Deltagarna fick som tidigare nämnt 
ett informationsblad och en samtyckesblankett. I den redogjorde jag studiens syfte, hur 
datainspelningen skulle ske och hur data skulle lagras säkert (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 
122, 517, 540). Därtill blev de informerade att de hade rätten att avsluta sin medverkan när som helst 
och att de inte behövde ange ett skäl (Vetenskapsrådet 2017, s. 27).  

I enlighet med de forskningsetiska principerna anonymiserades deltagarna dvs. namn, plats och annat 
som kan kopplas till pedagogerna avidentifierades i empirin (Vetenskapsrådets 2017, s. 40). 
Exempelvis omformulerades eller utelämnades viss information om deras tidigare arbetserfarenheter. 
Det var bara dock få gånger detta behövdes. Tillgången till datainsamlingen skyddades även från 
obehöriga för att försäkra konfidentialitet (Vetenskapsrådets 2017, s. 40). I transkriberingen användes 
kodade namn i form av pedagog 1, pedagog 2 etc. I ett separat dokument skrev jag ner kodnamnet 
ihop med den första bokstaven av deltagarnas namn. Detta gjordes främst för att skicka rätt 
transkribering till rätt deltagare och ifall deltagaren skulle önska att avbryta sin medverkan. I analysen 
användes aldrig koddokumentet eftersom fokus för diskursanalyser är inte talaren utan utsagorna och 
för att undvika att analysprocessen skulle inverkas av mina tidigare erfarenheter av respektive 
deltagare. Direkt efter studien blivit godkänd för publicering förstördes all insamlad data 
(Vetenskapsrådet 2017, ss. 40, 42). 

Det är flera etiska faktorer som behövts ses över i min forskarroll för att fylla kravet för god forskning 
(Vetenskapsrådet 2017). Forskaren och deltagaren kan hamna vanligen i en asymmetrisk maktrelation, 
där forskaren har en tydlig maktposition. Med detta i åtanke försökte jag tänka utifrån deltagarens 
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perspektiv om hur det kan upplevas av att bli intervjuad och därav hur mitt bemötande bör vara 
(Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 518-519). Det var ett av skälen till att jag erbjöd att skicka 
intervjufrågorna i förväg. Eftersom flera av deltagarna önskade detta skickade jag ut frågorna till alla 
för att det skulle bli ”rättvist”. En nackdel med att skicka frågorna i förväg kan bli att deltagarna 
kommer med främst bara förberedda ”formella” svar (jfr. Bryman 2011, s. 413). Då intervjun var 
semistrukturerad kunde jag däremot ställa fler frågor utifrån det deltagarna sa i stunden och därför 
upplevde jag inte att detta blev ett problem. Dessutom erbjöd jag respons-data, vilket jag tror bidrog 
till att deltagarna kände sig bekväma att dela med sig av sina tankar.  

Flera avgränsningar som inneburit etiska överväganden har även behövts göras för att kunna nå 
studiens syfte och tidsram. Jag har bland annat själv valt att kategorisera de allra yngsta (utifrån åldern 
1-3 år) vilket kan stärka en diskurs om denna åldersgrupp. Detta har jag sett som nödvändigt för att 
försäkra att de diskurser som råder om 1-3-åringarna funnits med (jfr. Palla 2011, s. 49). Utan denna 
avgränsning är det lätt att samtalet hade riktats åt de äldre barnen, vilket jag upplevde ibland skedde 
under intervjun. Den teoretiska utgångspunkten är dock fortfarande att identiteter som ålder är en 
social konstruktion (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 291; Foucault 1969/2011, ss. 73-74). En annan 
avgränsning var att jag valde att enbart studera de subjektspositioner pedagogerna tillskrev sig själva 
och barnen. Det var ett medvetet val att utgångspunkten skulle vara från dem själva. I det här ingick 
även att förstå hur själva styrningen av IKT-undervisningen för de allra yngsta kunde förstås. Därför 
när barn, annan förskolepersonal och vårdnadshavare nämns i studien sker det utifrån pedagogernas 
perspektiv. Trots att alla ovannämnda är en del av hur IKT-undervisningen för de allra yngsta barnen 
formas.  

Jag har arbetat för att nå reflexiv validitet, vilket innebär att jag utfört en kritisk reflektion över mina 
egna uppfattningar kring problemområdet (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 25). Redan under 
studiens utformning antecknade jag ner och granskade de uppfattningar jag själv hade om IKT i 
förskolan (ibid., ss. 247-248). Min förutfattade mening var att IKT i förskolan bör användas för det är 
en del av vår framtidsutveckling och kan tillföras i den dagliga praktiken för att skapa nya 
lärandemöjligheter. Men efter att ha läst debattartiklar och reflekterat kring tidigare erfarenheter av att 
möta pedagoger som anser IKT som något olämpligt fick det mig istället att tänka att IKT i förskolan 
behöver problematiserats. Vad för diskurser finns? Hur kan vi förstå och kritiskt granska dessa? Det är 
däremot oundvikligt att jag som forskare inte i någon grad är med och formar diskurser om det 
studerade fenomenet och de som studeras (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 25). För att hantera 
detta har jag även försökt redogöra noga min databearbetning- och analysprocess, för att visa en hög 
transparens och täcka kvalitetsaspekter (jfr. Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 118). Jag vill påpeka 
att studien gör inte anspråk på att representera en full bild av fenomenet, det som presenteras i resultat 
och analysavsnittet är en av flera möjliga tolkningar av diskurserna från empirin (Cohen, Manion & 
Morrison 2018, ss. 287-288). 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av empirin i form av en diskursanalys grundat i Foucaults teorier.9 
Datainsamlingen pågick under april-maj 2019, innan de nya läroplansmålen rörande IKT trädde i kraft. 
Analysen är uppdelad i fyra delar, där de tre förstnämnda är mer empiriskt inriktade analyser. I den 
fjärde delen görs en ytterligare analys av de tidigare delarna för att undersöka styrningen av IKT-
undervisningen. Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning. 

Del ett har titeln konstruktioner av IKT-undervisning för de yngsta och diskurserna för detta bildar tre 
teman: den givna IKT-undervisningen, den åldersbundna IKT-undervisningen och den sociala IKT-
undervisningen. Del två har titeln pedagogernas subjektspositioner i IKT-undervisningen och berör två 
teman: den vägledande pedagogen och den bestämmande pedagogen. I den tredje delen redogörs 
pedagogernas subjektspositioneringar av barnen och utgörs av tre teman: det yngre barnet som 
digitalt infödd, det yngre barnet som i behov av skydd och det yngre barnet som kompetent men 
fortfarande litet. Två dominerande diskurser har utmynnats från dessa ovannämnda teman, vilka 
beskrivs i den fjärde delen kallad pedagogernas styrning av IKT-undervisningen. Dessa är: den 
(digitalt) framtidsorienterade diskursen och den institutionella diskursen - en del av 
legitimitetsprocessen av IKT-undervisningen.  

Konstruktioner av IKT-undervisning för de yngsta  

Den givna IKT-undervisningen 

IKT-undervisningen för de yngsta barnen beskrivs av alla pedagoger som något förväntat och en del 
av verksamheten. En orsak beskrivs vara att barnen är en del av ett digitalt samhälle. Exempelvis 
nämner en pedagog:  

Ah, jag tycker att det är bra och att det är nödvändigt nästan. Att man börjar med det även om jag 
kanske har tyckt tidigare att ehm…det inte är. Det är andra saker som är viktiga också att lära sig, 
läsa en vanlig bok också. Men man får ju göra både och. Det kommer ju alltid vara en del av deras 
hela uppväxt, med paddor [datorplattor]…det har dom ju redan i skolan, i skolan får ju dom en dator.  

Precis som i läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Lpfö 18 2018, s. 9) poängteras det av pedagogerna att 
de yngsta barnen ska stimuleras till en adekvat digitala kompetensen genom att erbjudas 
lärandetillfällen. 

Det är ju svårt. Vi har pratat jättemycket på min arbetsplats om vad man kan säga är adekvat digital 
kompetens när man är ett, två eller tre år. Vi har väl kommit fram till att (…) dom ska få möjlighet att 
ta del av det nu. Så att dom kan börja utforska (…) utveckla det lite senare. (---) Vi arbetar rätt 
mycket med digitala verktyg nu. Och vi har också diskuterat det här om vi känner att vi måste liksom 
börja med Bluebot och Green screen och allt det här, programmering (…) jag tror vi har kommit fram 
till att vi tar det som passar in och det som tar sig naturligt. 

Undervisningen beskrivs både bestå av planerade och spontana aktiviteter av alla pedagogerna, dessa 
båda former framträds som krav för hur undervisning bör ske i förskolan enligt Lpfö 18 (2018, s. 7). 
Exempelvis finns det Bee-Botar alltid tillgängliga i ett rum på en av förskolorna och barnen får välja 
vilket lekrum de vill vara i under eftermiddagen. Samtidigt får barnen i andra sammanhang ta del av 

 
9 I avsnittet nämns genomlöpande olika IKT-verktyg och digitala tekniker, för en förklaring av dessa se 

Bilaga 1. 
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planerade aktiviteter, exempelvis låter en pedagog barnen spela ”pedagogiska spel” på datorplattan 
med henne närvarande. Två pedagoger understryker att: 

…man måste ha en planerad undervisning. (…) Ja, om vi säger att du håller på med ett projekt. Vi 
säger rymden. Då ska ju det komplettera det andra man gör inom det området. Det ska ju inte va så 
att ”Jaha, nu har vi jobbat med rymden. Just det vi måste jobba lite med digitala verktyg också.” Så 
gör man det vid sidan om. Då blir det ju fel tänker jag. 

Det ska inte vara en särskild grej att ”Idag ska vi jobba med lärplattan eller idag ska vi jobba med 
Green screen” (…) Det ska liksom vara utifrån deras [barnens] intresse och det ska fördjupa det dom 
är intresserade av för annars finns det ju inget syfte om man lägger på det bara för att.  

En pedagog betonar att det är viktigt att digitaliseringen inte enbart förstås som datorplatteanvändning 
och hänvisar till Skolverket om att ”digitala lärmiljöer handlar om ljud, ljus och projektion”. Det lyfts 
även att materialet i den digitala miljöns utformning bör utgå från barnens intressen. Enligt Foucault 
(1971/2008, s. 181) bildar både uttalade och outtalade utsagor om något en diskurs. Diskurser uttrycks 
bland annat genom attityder och i hur miljöer anordnas (Foucault 1971/2008, s. 181). Här blir det 
tydligt alla pedagoger delar en föreställning att det finns ett behov att arbeta med IKT-undervisning 
men vad ska bli innehåll/aktiviteter för IKT-undervisningen varierar. Det viktigaste enligt 
pedagogerna att barnen ska få ta del av IKT i verksamheten på ett sätt som ”tar sig naturligt”. Det 
ställer krav på pedagogen att skapa dessa lärandetillfällen.   

Den åldersbundna IKT-undervisningen 

När pedagogerna definierar IKT-undervisning för de yngsta barnen återkommer ålder som ett tema i 
talet. Nedan resonerar tre pedagoger på frågan: Vad anser du att IKT-undervisning i förskolan innebär 
när det gäller dom allra yngsta barnen? 

… det är faktiskt inte lätt för dom. Men projicering [använda projektor för att visa film och bild] är 
jättebra. Det finns viss material som passar deras ålder (…) men Bee-Bot och så, det är inte lätt. 
Särskilt ettåringarna, dom har inte språket och är fortfarande små. Men till exempel treåringar, jag 
tycker det passar dom.  

För mig handlar det inte om att man ska lära barnen att surfa eller att programmera utan här handlar 
det mer om… att använda det som ett verktyg. Man kan fotografera så att dom kan ta del av sin 
vardag på ett helt annat sätt än tidigare (…) Å så det här med ljusbord och det här lilla mikroskopet. 
Att det är liksom är ett sätt att få dom att hitta den här lusten att utforska. 

Det handlar mest om att dom får bekanta sig med det. Att dom får testa och börja titta...ah men börja 
luras lite med [manipulerade] bilder (…) så dom börjar få en känsla för vad man kan göra (…) det är 
ju mest på en (…) grundläggande nivå. 

IKT-undervisningen skildras i relation till barnens ålder utifrån materialets lämplighet för användning 
och tillgänglighet. Samtidigt yttras kontradiktoriska utsagor: att undervisningen inte begränsas av 
barnens ålder men att den behöver anpassas efter deras ålder. Exempelvis nämner den förstnämnda 
pedagogen att Bee-Boten vid köp beskrivs vara för fyra- eller femåringar men att hon tyckte att de 
yngre barnen kunde redan få testa på. Hon berättar att treåringarna fick ”programmera” varandra till 
att ta olika kliv mot en destination, innan de fick använda robotarna. Medan ett- och tvååringar fick 
programmera Bee-Boten att förflytta sig mot till exempel Diddi (en karaktär från Babblarna som är ett 
språkpedagogiskt material). Pedagogen som lyfte att undervisningen inte möjligen ska beröra 
programmering nämnde att det går att arbeta med detta med de yngsta barnen genom att lägga pilar på 
golvet och låta barnen följa dessa.  

Det tycks finnas en idé om utvecklingsstadier. Barnet beskrivs förstå och kunna använda mer IKT-
verktyg desto äldre barnet blir. Med grund av Foucaults (1969/2011, ss. 69-70) diskursbegrepp 
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möjliggör och begränsar diskurser handlingar och uppfattningar. Exempelvis får de äldre barnen i en 
av förskolorna använda appar och datorplattor själva medan de yngsta måste alltid ha en närvarande 
vuxen vid användningen. Ålder diskuteras även som en möjlig faktor för att begränsa undervisningen 
av en annan pedagog: ”Ja…med dom yngsta så tänker jag att (…) det liksom ändå finns lite olika 
rekommendationer om att barn noll till två år ska inte ha så mycket liksom skärmtid eller hålla på med 
så mycket”. Föreställningar om ålder förstås således villkora IKT-undervisningen.  

Den sociala IKT-undervisningen 

I pedagogernas utsagor framträder det också vad IKT-undervisning inte bör vara. Genom att studera 
vad som inte är önskvärt inom en diskurs går det att synliggöra den och de värderingar som råder 
menar Foucault (1993/1971, s. 7). Det finns en gemensam idé hos pedagogerna att ett saknande av 
interaktioner mellan barnen i samband med användandet av IKT är problematiskt. En pedagog 
berättar: 

I den här barngruppen så frågar dom först om dom får ta datorplattorna fast dom ligger framme. Jag 
vet inte [skrattar lätt] riktigt hur det har blivit så. Men på ett sätt är det ganska bra. Då kan vi säga: ”Ja 
visst. Vilka är det som vill använda den nu då? Vad ska ni göra?”. Jag vill gärna att det ska vara det 
här att man gör det tillsammans med nån kompis. Att man inte sitter själv med den. Även om det 
ibland kanske kan fylla sitt syfte. Men det är viktigt med det här samspelet kring det man gör.  

En annan pedagog säger att användning av IKT-verktyg kan försvåra att barnen interagerar och 
påverkar att barnen fokuserar på IKT-verktyget istället för lärandeinnehållet. Hon diskuterar tidigare 
forskning om skillnader mellan barns interaktioner när de spelar memory med fysiska kort och när de 
spelar med en datorplatta. Hon jämför med sin egen upplevelse: 

… när dom spelade memory med korten, så tittade dom liksom väldigt noga när den andra spelar och 
när dom spelade memory med ipaden [datorplattan] så var det väldigt mycket så här ”åå nu är det min 
tur”. Och sen så ska dom kolla rättningar i sina egna ipad, och sen så när det är någon annans tur: 
”[suck] när ska det bli min tur igen…”. (…) Fokus ska liksom inte vara vem som håller i ipaden utan 
fokus ska vara på vem som vinner i spelet såklart [skrattar lätt]. 

Samma pedagog nämner forskaren Susanne Kjällander som hon säger har skrivit positivt om 
grupparbete under IKT-användandet. Pedagogen anser att till skillnad från forskningen är det i 
praktiken svårt eftersom många appar tekniskt är inte konstruerade för grupparbete. Exempelvis 
reagerar inte vissa spel på att två trycker samtidigt. En annan deltagare uttrycker att de strävar därför 
att enbart att ha appar som erbjuder samarbete såsom Puppet Pals.  

Utifrån utsagorna framgår det således att det kollektiva betonas över den egna individen. Att spela 
ensam förstås i dessa kontexter inte höra till en god socialisering eller lärande. Konstruktionen av IKT-
undervisningen som en social aktivitet kan föras till att barns sociala utveckling har traditionellt haft 
en hög prioritering i förskolan (Jonsson 2013, s. 88). Förskolan som institution har även uppdraget att 
fostra goda samhällsmedborgare, där socialt samspel står skrivet som centralt i läroplanerna (se Lpfö 
98 2016; Lpfö 18 2018).  

Tid och andra strukturer t.ex. materialtillgången beskrivs påverka IKT-undervisningens kvalitet 
”negativt” ifall det stör samspelet. En pedagog berättar att små grupper (max 3-4 barn när det gäller de 
yngsta barnen) och tid behövs för att se alla barn, stödja dem och öka chansen att de utvecklar sin 
IKT-kunskap. I större grupper anses risken finnas att alla barnen väntar på sin tur men inte hinner 
använda datorplattan eller Bee-Boten på grund av tidsbristen. Foucault (1975/2017, s. 191) beskriver 
institutioner regleras och styrs av bland annat tidsscheman och rutiner, vilket han menar fungerar som 
en disciplinär maktordning. Några av pedagogerna nämner att de behöver förhålla sig till 
organisatoriska faktorer. Detta diskuteras mer i kommande teman.   
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Pedagogernas subjektspositioner i IKT-
undervisningen 
Ur pedagogernas tal har särskilda förhållningssätt kunnat urskiljas gällande deras roll i IKT-
undervisningen och läroplanens uppdrag (se Lpfö 18 2018), vilket jag valt att dela in följande teman: 
den vägledande pedagogen och den bestämmande pedagogen.  

Den vägledande pedagogen 

I empirin framträds en subjektsposition jag valt att kalla ”den vägledande pedagogen”. Subjektivitet 
formas av individers både medvetna som omedvetna idéer och konstitueras konstant av språket 
(Alvesson & Sköldberg 2017, s. 291). I pedagogernas tal framträder det flera gånger att de har 
uppgiften att stimulera barnen till att de utvecklar grundläggande IKT-kunskaper, därav framträds 
denna subjektsposition. Exempelvis nämner en pedagog att den vuxne ”måste” sitta med när barnen 
använder ett spel på datorplattan och be barnet att skicka vidare datorplattan och ”ha rollen” att ställa 
frågor som: ”Du tänker trycka på den där, varför då?”. 

IKT-undervisningen för de yngsta uppfattar den vägledande pedagogen som ett första steg för att 
utveckla barnens IKT-kunskaper innan de börjar nästa avdelning (för äldre barn), förskoleklass eller 
skola. Lärandemålen i läroplanen diskuteras av pedagogerna i termer av att tillgodose dessa men inte 
på bekostnad av andra ämnen. Målet är att barnen ska ha fått på olika sätt använda eller komma i 
kontakt med IKT-verktyg. Där ”slutmålet” är att barnet ska klara av det som beskrivs av pedagogerna 
som samhällskrav som ställs på en digital samhällsmedborgare. En annan pedagog presenterar det 
som: 

…vi har enkla enkla uppgifter med dom. Du vet under den här tiden är det teknik, å programmering å 
så. Alla förskolor måste jobba särskilt nu med IKT (…) jag vill inte vänta tills dom börjar på nästa 
avdelning, att det är då som dom först upptäcker ”Aha det här är en robot”.  

Att pedagogerna riktar sig in på vad barnen ska ”bli” tydliggörs såväl i följande citat när de diskuterar 
läroplansmålet att ”barn ska ges möjligheter att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
till digital teknik för att dom på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information” (Lpfö 18 2018, s. 9): 

…åtminstone när barnen börjar blir lite, äldre då att man hela tiden har en medvetenhet kring det här 
när man tittar på bilder och filmer. När man söker saker på internet, att man liksom har en dialog med 
barnen. ”Vad tror ni om det här? Har ni sett nån bild där som ni liksom har trott att den här kan inte 
vara på riktigt?” Och att dom även får skapa och göra egna filmer och bilder…om man tar en sak som 
Green screen-teknik. Har man gjort det som barn själv, så kan man ju också bli mera kritisk mot det 
man ser själv.  

… Det beror ju på mognad då men om jag tar dom allra yngsta barnen så tror jag (…) att det är 
jätteviktigt att man som pedagog är en god förebild…Att man är lyhörd för barnens signaler. Å just. 
Om man ser att dom känner sig obekväma till exempel i en dokumentationssituation att man 
respekterar det dåra… 

Vi har fotograferat med barnen (…) Då frågade jag ”vill du dokumentera”? och då får dom se till att 
inga andra barn syns på bilden. Så dom får lära sig det. (---) Om barnen får lära sig det här från det att 
dom är ett år när dom börjar i förskolan. Så hoppas jag att det kan bli bättre klimat (…) De barn och 
ungdomar som idag är aktiva på sociala medier har inte fått lära sig att hantera sin information på ett 
bra sätt, de har ingen bra syn på etik och människosyn eftersom de kränker varandra med elaka bilder 
å inlägg. 

Här diskuteras inte bara rent tekniska kunskaper utan även källkritik och integritetsfrågor. Inom denna 
subjektsposition förväntas en styrning från pedagogen för att det finns diskursiva skäl att utöva makt, 
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för att få till ett ”lärande”. I detta fall för att få förskolebarnen att välja att exempelvis i framtiden att 
utgå från dessa fotograferingsregler. Styrning legitimeras av förskolans styrdokument. En 
subjektsposition innefattar att vissa handlingsutrymmen blir möjliga medan andra begränsas för 
individen inom diskursen (Foucault 1969/2011, ss. 73-74). Foucault (1975/2017, ss. 174-176, 184, 
225-226) skriver att olika disciplinära åtgärder utförs som övervakning, krav och förbud för att få ett 
subjekt att agera utifrån diskursen. Pedagogerna hänvisar behovet att inte bara reglera barnen utan 
också att reglera sig själva för att vara ”goda exempel” och återspegla dessa önskade beteenden. Detta 
beskrivs som krav för att kunna inta en roll som vägledande pedagog. 

Den bestämmande pedagogen 

För att forma barnen till de önskvärda subjekten som förskolans uppdrag och samhället kräver intar 
pedagogerna i vissa sammanhang en tydligare maktposition till skillnad från den vägledande 
pedagogen. Den bestämmande pedagogen begränsar vad som barnen får göra med IKT-verktygen, 
med både verbala och subtila regler. Denna subjektsposition intar pedagogen för att övervaka och 
kontrollera barnens användning av IKT. Övervakning är som sagt enligt Foucaults (1975/2017, ss. 
225-226) maktteori en form av disciplinär maktutövning. En sådan disciplinering kan förstås som en 
naturlig del av en institution som förskolan (Foucault 1975/2017, s. 226; Palla 2011, s. 52). Rent 
fysiskt begränsas IKT-verktyg. Exempelvis berättar de flesta pedagogerna att datorplattorna inte finns 
placerade på en nivå som de yngsta barnens kan nå eller den inte får användas av barnen utan tillåtelse. 
Tre pedagoger menar att det är viktigt att en övervakning sker vid användandet av datorplattan genom 
att en pedagog närvarar för att vara säker att de inte gör annat än tänkt. Exempelvis besöker Youtube. 
En pedagog berättar att dem behöver datorplattor för att checka in och ut barns närvaro, vilket tycks 
argumentera för att ”barnen brukar få liksom få låna den under ah kontrollerad former eller vad man 
ska säga. När det passar”. En annan pedagog berättar att hon har tagit bort alla spel i datorplattorna 
förutom några få spel som hon har sedan själv valt att ladda ner till en datorplatta, t.ex. ett räknespel. 
Hon uttrycker att ”spel, det kan man spela hemma”. Utifrån Foucaults (1975/2017, ss. 227, 230, 271) 
maktbegrepp kan dessa nämnda regler förstås som ett slags ”förbud”, även om det inte uttrycks på 
detta vis av pedagogerna. Samma pedagog berättar att både de yngsta och äldsta barnen kommer fram 
och ber att få ”spela på en ipad”, vilket hon brukar svara med att: ” vi har inga spel på ipaden, du kan 
kolla den själv”. Motstånd kan uppstå på olika sätt både verbalt och med tystnad (Palla 2011, s. 52). 
Genom att barnen ställer en fråga som de redan ”vet” svaret på kan det förstås som barnens motstånd 
mot styrningen.  

Styrningen rättfärdigast utifrån en idé om ”barnens bästa” baserat på deras ålder, även om 
pedagogerna gör ett visst motstånd till subjektspositionen. I nedanstående citat diskuterar en pedagog 
dilemmat med att bestämma och de yngre barns egna inflytande:   

… Ah, det ska ju bli att dom har inflytande och är involverade och delaktiga i det också. Å det tänker 
jag kan vara svårt med dom yngsta. Dom äldsta, dom förstår ju lite mer så här. När man visar ”så här 
gör ni” så kan dom göra det sen. Själva. Så det tänker jag kan vara en utmaning. Det ska ju ändå vara 
meningsfullt för dom små det man gör med dom också.  

Olika rutiner och faktorer påverkar vidare hur den institutionella verksamheten ordnas för. Rutiner är 
en form av styrning som sker på en institutionell nivå (Foucault 1975/2017, s. 191). Pedagogerna 
beskriver sig behöva förhålla till dessa. Men i en Foucaultiansk maktläsning är inte makt något fixerat 
utan sker relationellt (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 361; Foucault 1975/2017, ss. 56-57). 
Exempelvis nämner pedagogen att barnen kan få sitta en stund själva och få en saga uppläst genom en 
app kallad Ugglo. Pedagogen anser att detta kan vara fördelaktig när hon behöver hjälpa andra barn 
med toalettbesök för då kan barnen höra en saga och utforska ”på ett sätt som dom är inte så beroende 
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av oss”. Appen används även i kombination med projektor för att underlätta högläsning inför en hel 
barngrupp. Maktpositioner är förhandlingsbara och kontextuella (Foucault 1975/2017, ss. 56-57, 246, 
1980, s. 142). Detta synliggörs i den förstnämnda situationen. Genom att pedagogerna göra motstånd 
mot denna subjektsposition genom att exempelvis medvetet låta barnen få hantera datorplattan själva 
forceras makten reorganiseras och barnen kan då få mer inflytande i användandet. Barns 
självständighet vid IKT-användning är såldes också önskvärt.  

Pedagogerna bestämmande inverkas även av kommunala satsningar och barnens föräldrar. Eftersom 
subjektet kan alltid utöva makt eller utövas makt på beroende på sammanhang (Foucault 1975/2017, 
ss. 56-57, 1980, ss. 141-142). Alla pedagoger utom en arbetar som IKT-ansvarig på sin avdelning. En 
pedagog berättar hur alla förskolor i hennes kommun har en bestämd digital plan som specificerar 
vilka digitala tekniker och verktyg som barnen ska ha fått använda innan de börjar förskoleklass, vilket 
är Makey Makey, Bee-Bot och Blue-Bot. Därtill digitalt skapande, filmskapande och källkritik. 
Aktiviteterna ska utgå ifrån barnens intressen. En annan pedagog berättar också att i deras kommun får 
de inte välja appar. De appar de har är främst appar man kan skapa eller programmera med. En 
pedagog som arbetar även som en IKT-pedagog nämner att det ingår i hennes uppdrag att få 
pedagoger och föräldrar att få en förståelse för vad IKT i förskolan kan vara.  

Som en motbild till den här debatten som är ganska aktuell just nu om det här med skärmtid, små 
barn och skärmtid…å att man blir passiviserad och stillasittande och så vidare. Att man försöker få ut 
till både pedagoger och föräldrar, det är inte på det sättet som vi ska använda…IKT i förskolan. Utan 
det är ju är i den här, producentrollen [att barnen tar en aktiv roll] och att man ska…få till ett 
samlärande och att det ska vara ett komplement till det andra vi gör och inte något som ersätter det 
som vi gör idag. 

Jag frågade om uppfattningen ändrats:  
Aah, det tycker jag nog…och intresset tycker jag har också blivit större. Från att kanske inte alls vilja 
att barnen ska använda lärplattor [datorplattor] till att nu plocka fram dom å börja reflektera kring 
varför vi ska ha det.  

Pedagogerna behöver således ”försvara” IKT-användningen inför t.ex. föräldrar. Foucault (1975/2017, 
ss. 56-57, 1980, s. 142) menar att en förutsättning för makt är motstånd. Där diskurserna blir tydliga 
genom motdiskurser (ibid). Det framgår här att IKT-undervisning är fortfarande inget självklart. 
Kommunens satsningar och föräldrarna påverkar pedagogernas styrning. Detta leder till att makten 
reproduceras och som Foucault (1980, s. 98) skulle uttrycka det; att maktmaskineriet drivs vidare. I 
nästa avsnitt lyfts även barns motstånd och roller i IKT-undervisningen.     

Pedagogernas subjektspositioneringar av barnen 
Här presenteras de tre identifierade subjektspositionerna barnen tillskrivs av pedagogerna: det yngre 
barnet som digitalt infödd, det yngre barnet som i behov av skydd och det yngre barnet som kompetent 
men fortfarande litet.  

Det yngre barnet som digitalt infödd 

I detta tema beskrivs ett barn som förvärvar IKT-kunskaper utanför förskola och att dessa kunskaper 
behöver utvecklas på förskolan i den riktning pedagogerna har i uppdrag att utföra. För en god 
samhällsmedborgare och en oklar digital utveckling. En pedagog nämner: 

… det kommer vara en del av deras liv. Eller är en del av deras liv. Alltså vi lever ju i ett digitalt 
samhälle liksom. (…) men att man ändå [suckar] ska va kanske lite… kritisk och är med redan från 
början liksom. Å försöker…ah styr lite kanske i början för vad dom ser och vad dom upplever. 
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Pedagogen är däremot självkritisk och tillägger att hon är från ”generationen som har växt upp med 
sånt” men betonar att så länge inte allt annat ”förorsakas” är det centralt att barnen tar del av IKT. En 
av pedagogerna lägger däremot en annan innebörd i denna subjektsposition. Istället nämner denne att 
barnen är en del av ett digitalt samhälle men att IKT-undervisningen borde inte vara ett krav, utan 
borde kunna väljas bort. IKT-undervisning bör vara en del av deras verksamhet för de har en ”tafflig 
gård”. Men hon betonar att förskolebarnens föräldrar har bra inkomster och därför tror hon inte ”att 
deras IKT lärande står och faller med förskolan”, ifall IKT-undervisningen skulle uteslutas från den 
dagliga verksamheten.  

Det yngre barnet som i behov av skydd 

IKT-användningen problematiseras av pedagogerna i samband med läroplansmålet om att ”barnen ska 
ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” (Lpfö 18 
2018, s. 9). Det berörs källkritik och etik. Det handlar inte bara om att barnen ska skydda andras 
integritet utan även sin egen genom att lära sig exempelvis vad som är lämpligt beteende vid 
fotografering och dokumentering. Utöver detta uttrycks en oro av några pedagoger om barns 
användning av datorplattor. Möjligen för att det går att nå ut till internet genom den. Det finns 
särskilda restriktioner gällande datorplattor utifrån denna barnsyn. I en förskola finns mikroskopägg 
tillgängliga men barnen behöver däremot be en pedagog om en datorplatta för att mikroskopet ska 
fungera. Ett annat exempel är en förskola som använder en särskild QR-läsare kallad ”Digitalt hjärta” 
som barnen får använda själva när de ska skanna QR-koder. Med denna app kan barnet inte klicka sig 
vidare, poängterar pedagogen. Det yngre barnet beskrivs även behöva skydd eftersom de använder 
IKT hemma ”utan bestämda regler” och att förskolan har en roll att se till att barnen lär sig reglera sin 
IKT-användning utifrån det som uppfattas som en norm om ”barns bästa”. Exempelvis berättar en 
pedagog att barn är ”snabba” och vet hur de ska gå tillväga för att ladda ner appar och därför behövs 
en ständig övervakning när barnen använder datorplattan. Detta kan möjligen förstås som barns 
motstånd mot denna subjektspositioneringen eftersom det skvallrar om ett barn som aktiv i sin IKT-
användning. Dessa utsagor kan möjligen även visa på en dikotomi: barn kontra vuxna. Genom att 
undersöka dikotomier dvs. motsatser kan vi få en förståelse för diskursen (Lenz Taguchi 2000, s. 57). 
Den vuxna förstås veta bäst och barnet uppfattas behöva skyddas på bekostnad av att de får mindre fri 
tillgång till IKT-verktygen och mer bestämda regler kring det. Pedagogernas agerande presenteras 
däremot av pedagogerna själva som en del av sitt uppdrag och utifrån en tanke om omsorg för det 
”lilla barnet”, vilket nästan sammanflyter med nästa tema.  

Det yngre barnet som kompetent men fortfarande litet 

Barnet beskrivs som kompetent av pedagogerna när de nämner hur de arbetar med de yngsta barnen. 
De får ta del av olika digitala tekniker likt de äldre barnen, men vissa ändringar görs för att anpassa det 
till barnens ålder. Exempelvis Bee-Bot-aktiviteten som nämndes i första avsnittet. Samtidigt uttrycker 
samma pedagog att utan en tillsyn skulle deras ett- och tvååringar kasta deras datorplatta. Pedagogen 
berättar att det är under planerade tider som datorplattan och Bee-Boten tas fram, vilket nämns fungera 
bra. Inom denna subjektsposition förstås barnet klara av att hantera IKT-verktygen men vissa 
svårigheter lyfts av pedagogerna såsom att behålla deras intresse och behovet att lyckas fånga barnet i 
stunden. Flera gånger framgår det att barnens ålder sätter gränser för en lämplig IKT-undervisning. 
Två pedagoger diskuterar skillnaden mellan de äldsta och yngsta barnen:  

Om man tar en sak som programmering till exempel där kan man ju prata med dom äldre barnen och 
få dom att reflektera. Med dom yngre barnen är det mer i handling man gör (…) Har man en app då 
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som är pedagogisk och genomtänkt så kan man ju göra jättemycket med små barn också. Till 
exempel som jag sa, projicera på väggen och sjunga sånger tillsammans.  

Dom små barnen…i längre stunder och så där. Och att…sen tänker jag att det är svårt att låta dom 
göra mycket själva. Det behöver ju egentligen inte vara svårt men jag tänker att det kanske är ett 
hinder (…) det behöver ju inte vara det.  

Samtidigt betonas vikten att kunna göra de delaktiga i hur tekniken fungerar och inte bara i 
användandet. En annan pedagog berättar t.ex. att barnen gjordes aktiva i själva teknikutförandet. De 
använde karaktärer från Babblarna. Barnen fick göra egna QR-koder genom att använda en enkel app 
kallad ”Cloud-QR” som omvandlar barnens kort till en QR-kod. Förskolepersonalen skrev ut den och 
barnen fick försöka klippa ut och klistra fast sin kod på sin Babblare. Flera andra pedagoger i studien 
nämner också att QR-koder använts med de yngsta barnen, barnen har exempelvis skannat dessa själva 
för att välja en e-bok att lyssna på. 

Som tidigare nämnt sker även en styrning från kommunen för tre av pedagogerna. En av pedagogerna 
berättar om den handlingsplan de har:  

I den så står det att alla appar ska ha en pedagogisk syfte och att dom då ska uppmuntra att barnen är 
aktiva (…) att man är producent istället för konsument (…) Vi har gjort en app-lista och sen tänker vi 
att dom ska få rensa bort allt annat. För att få in det här tänket att man måste ha ett syfte med det man 
gör, man kan inte bara ladda ner något för att det ser kul ut.  

Det sker således olika regleringar med ambitionen att främja barnens eget handlande. Däremot är det 
svårt att göra en uppdelning från en synen av barnet som kompetent och synen av barnet som litet, 
därav denna subjektsposition. Det existerar ingen pedagogik som inte normerar och utesluter vissa 
tankesätt. Lenz Taguchi (2000, ss. 24-25) menar att praktiker och barnsyn ständigt behöver 
ifrågasättas för att utveckla och problematisera den dagliga förskoleverksamheten.  

Pedagogernas styrning av IKT-undervisningen 
Baserat på de olika teman som presenteras i tidigare avsnitt har två dominerande diskurser urskilts. 
Dessa diskurser är: den (digitalt) framtidsorienterade diskursen och den institutionella diskursen - en 
del av legitimitetsprocessen av IKT-undervisningen. Dessa diskuteras här för att studera hur 
pedagogernas styrning av IKT-undervisningen för de allra yngsta barnen kan förstås.  

Den (digitalt) framtidsorienterade diskursen  

Denna diskurs framträder utifrån utsagorna om att digital kompetens är något som de yngsta barnet 
behöver utveckla på en grundläggande nivå redan det första året på förskolan. Kortsiktigt som ett 
första steg för sitt framtida IKT-kunnande (t.ex. inför programmering i förskoleklass, årkurs ett etc.) 
och långsiktigt för att klara sig i det framtida digitala samhället. Inom denna diskurs tillskrivs det 
yngre barnet främst subjektspositionen som digitalt infödd. Det är ett barn som redan är en del av den 
digitala utvecklingen och för att ”bli” en god (digital) samhällsmedborgare behöver barnet vissa IKT-
kunskaper. Inom denna diskurs kan styrningen förstås i det som presenteras av pedagogerna som 
”barnens bästa”. Subjektspositioneringen som blir framträdande bland deltagarna är den vägledande 
pedagogen, även om också subjektspositionen den bestämmande pedagogen intas parallellt i vissa 
sammanhang. IKT-undervisningen konstrueras utifrån en tanke om ”dess givenhet”. Målet är att 
barnen ska självständigt agera och tänka utifrån bland annat normer som lärs om etik och källkritik. 
Pedagogerna tar stöd i sitt agerande utifrån förskolans läroplan (se Lpfö 18 2018).  
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De diskursiva föreställningarna formar således det pedagogernas uppfattar som IKT-undervisning. 
Detta i sin tur bidrar till vilka subjektspositioner som blir möjliga eller inte inom diskursen (jfr. 
Foucault 1969/2011, ss. 73-74). Det centrala är att barnet ska få möjligheter till lärande och därför 
intar deltagarna subjektspositionen den bestämmande pedagogen när det anses nödvändigt. 
Exempelvis ges ”förbud” mot vissa spel som inte fyller kraven för vad pedagogerna uppfattar som 
”pedagogiska”. Denna subjektsposition snuddar vid uppfattningen om det yngre barnet som i behov av 
skydd eftersom allt uppfattas inte som adekvata digitala kompetenser. Undervisningen förstås också 
villkoras av organisatoriska faktorer som tidsscheman och materialtillgångar samt barnens ålder. Men 
de yngsta barnen beskrivs samtidigt få ta del av IKT-undervisning som de äldre förskolebarnen fast på 
en mer ”grundläggande nivå”. 

Det framträder en dikotomi dvs. en motsättning (Lenz Taguchi 2000, s. 57): barns eget handlande 
kontra barns beskydd, vilket pedagogerna beskriver sig behöva förhålla sig till. Det yngre barnet 
förstås som kompetent men fortfarande litet. Exempelvis genom att de kan ”kasta” datorplattan men 
när pedagogen närvarar och övervakar dem kan sådana faktorer kontrolleras enligt pedagogerna. 
Subjekt kan inta olika subjektspositioner i olika kontexter menar Foucault (1969/2011, ss. 73-74). Det 
antyds att ovannämnda subjektsposition tillskrivs barnen främst därför i de planerade aktiviteterna.  

Det är dessa former av maktmetoder, med andra ord kontroll och övervakning av kroppen, som 
disciplinerar subjektet. Ett lydigt subjekt blir det Foucault (1975/2017, s. 175) kallar ”en foglig 
kropp”. Det blir först subjektet när det agerar utifrån den rådande diskursen (Foucault 1975/2017, s. 
184). I detta fall om förskolebarnet väljer att exempelvis att i framtiden utgå från dessa 
fotograferingsregler. Disciplinen förväntas bidra till ett bättre samhälle och att barnet utvecklar sitt 
IKT-lärande. Foucault (1975/2017, ss. 174-176, 226, 274) betonar att disciplinens mål är att forma 
individer till en samhällsnyttig individ. Makten producerar diskurser och kunskaper; den är produktiv 
(Foucault 1975/2017, s. 246, 1980, s. 119). Genom disciplineringen kan styrningen i förskolan i form 
av undervisning därför leda till lärandetillfällen (Palla 2011, s. 52).  

Däremot beskrivs det av pedagogerna att IKT-lärandet inte får ta företräde över barnens socialisations 
utveckling, som fortfarande har en särställning i förskolan (Jonsson 2013, s. 88; Lpfö 18 2018). Det 
kollektiva över individen betonas (jfr. Foucault 1975/2017, s. 274). Barnen ska bejaka de 
institutionella reglerna dvs. social reglerna om att spela tillsammans. Därför kan den digitala 
kunskapen barnen ”ska ha” förstås idag som en del men inte allt av det som uppfattas diskursivt som 
önskvärt hos en individ och en god samhällsmedborgare.  

Den institutionella diskursen - en del av legitimitetsprocessen av IKT-
undervisningen   

Den första diskursen den (digitalt) framtidsorienterade diskursen gränsar och pågår parallellt till 
denna diskurs. Till skillnad från den första diskursen intar pedagogerna främst subjektspositionen den 
bestämmande pedagogen här eftersom pedagogerna beskriver sitt agerande utifrån förskolan som 
institutionell verksamhet. För att förstå diskurser behöver kontradiktioner studeras menar Foucault, för 
det är först då det som normeras kan ifrågasättas (Foucault 1969/2011, s. 191, 1993/1971, s. 16). Som 
jag skrivit i tidigare avsnitt ifrågasätter föräldrar IKT-undervisningen och pedagogen behöver förklara 
sig för dem. Pedagogerna själva ifrågasätter inte IKT-undervisningen förutom en. Men som Foucault 
(1984, s. 343) menar behöver alla former av styrning kritiskt granskas. Istället talar pedagoger att de 
behöver rätta sig efter institutionens makt. Bestämda tidscheman, arbetsuppgifter och rutiner är just 
disciplinära maktutövningar typiska för en institution som förskolan (Foucault 1975/2017, ss. 191, 
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226; Palla 2011, s. 52). Tre pedagog diskuterar dock möjliga för- och nackdelar med de nya 
läroplansmålen: 

… det finns fortfarande ganska många tror jag som känner sig tveksamma, osäkra eller helt enkelt 
ointresserade, omotiverade. Att man måste implementera det här på ett bra sätt så att man får en 
förståelse för att det är ingenting vi kan välja bort det här (…) Nu kanske vi har fått en förståelse för 
att barn med matematik, naturvetenskap och så är lika viktigt som social kompetens, medans nu 
kommer det här till. Nu får vi jobba lite extra med det här (…) Det är allt mer digitaliserat och vi har 
ju ingen aning hur världen kommer ser ut när våra barn vi har nu blir vuxna.  

För vi har jobbat fram en digital plan för hur våra barn i XXX kommun ska, inte bör, utan ska jobba 
med digitalisering för att liksom ha den här förförståelsen när dom kommer upp i skolan. Så 
nackdelen tror jag kan vara att pedagoger säger att dom inte vill.  

Fördelar skulle jag säga är att man inte kan…gömma sig bakom eller (…) att man inte vill (…) Att 
man tycker att barn…för det blir så ofta kopplat till just lärplattan med digitala verktyg. Att man 
tycker att barn ska inte göra det här. (…) Att nu får man inte längre tycka att man inte ska göra det.  

Här yttras ord som ”måste”, ”det är ingenting vi kan välja bort” och ”man inte kan…gömma sig 
bakom eller att man inte vill”. Styrningen förstås reglerande med utgångspunkt från förskolans 
läroplan. Barnen tillskrivs av pedagogerna främst subjektspositionerna det yngre barnet som digitalt 
infödd och det yngre barnet som kompetent men fortfarande litet. Den förstnämnda för denna diskurs 
är i linje med tanken om barnet är en del av en digitalt samhälle och behöver utveckla sådana 
kunskaper. Det sistnämnda eftersom barnen förväntas kunna ta del av en sådan IKT-undervisning. Inte 
ett barn som behöver skyddas, vilket pedagogerna nämner kan vara en uppfattning hos andra 
pedagoger; att det inte är lämpligt för de yngsta barnen.  

Pedagogerna betonar att denna styrning från styrdokumenten och kommunala satsningar kan bidra att 
IKT-undervisningen verkställs i praktiken. Detta kan ses som del av legitimeringsprocessen för IKT-
undervisning. Pedagoger som ”redan” arbetar med IKT-undervisning kan nu stödja sig till de nya 
läroplansmålen. En pedagog säger: ”Jag har faktiskt sagt undervisa i snart fyra år. Jag har jobbat med 
digitalisering i förskolan i fem år. För vi fick våra första Beebots för fem år sen”. 

Diskurser begränsar det som får sägas och påverkar vad som utelämnas (Foucault 1993/1971, s. 7). 
Den enda pedagogen som uttryckligen ställer sig kritisk till diskursen menar att IKT-kunskaper kanske 
inte alltid är nödvändiga: ”En förskola som ligger precis bredvid en skog då kanske man skulle vilja 
bara…strunta i IKT, på förskolan och nu kan man inte göra det”. De andra pedagoger uttrycker inte 
muntligt en motsättning men de problematiserar IKT-undervisningen. De söker själva information om 
hur undervisningen ”bör” äga rum. För att inom denna diskurs kunna inta subjektspositionen den 
vägledande pedagogen kräver det alltså enligt pedagogerna denna ”extra” professionalitet. Exempelvis 
beskriver tre pedagoger: 

Ja, att man når fram till en överensstämmelse och att det inte liksom får handla om var och ens 
tyckande, det tycker jag är viktigt. Att man är nyfiken och försöker ta till sig av forskning och så 
vidare.  

…man vill ha lite mer vägledning också ser jag, från sin chef kanske eller liksom få gå lite kurser i 
hur man skulle kunna använda det på andra sätt…nu blir det mest att vi har med den och fotar typ ute 
i skogen eller vi liksom använder den…  

Men jag tänker innan de här [nya läroplansmålen om IKT] införs…Att dom [beslutsfattare] borde 
faktiskt ha skrivit att alla ska söka igenom på google först. För det är inte alla som gillar eller inte alla 
som kan något om IKT. Jag tycker att innan dom ska kräva att barnen ska kunna [använda IKT], att 
pedagogerna ska kunna det först.  

Genom krav från läroplanen, huvudmän och även föräldrar påverkas pedagogernas styrning av 
verksamheten. Subjektet har däremot en viss agentskap enligt Foucault (1975/2017, ss. 57, 254; 1980, 
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ss. 141-142). All ovannämnda utsagor ihop synliggör att pedagogerna övervakar och styr sig själv för 
att efterfölja denna diskurs. Detta kan antyda det Foucault (1982, s. 790) benämner en 
styrningsrationalitet, vilket är när individer utför självdisciplin. Detta blir möjligen en nödvändig 
strategi för pedagogerna under denna tidsperiod för att hantera motsättningar inom diskursen. Då 
läroplansmålen är relativt nya och IKT-undervisning fortfarande är under en legitimitetsprocessen dvs. 
innan det blir en normerande praktik.  

I förskolepedagogernas tal framkommer dessa två dominerande diskurser. Diskurserna existerar 
samtidigt. Utifrån denna analys framgår det att inom denna komplexa förskolekontext grundar sig 
pedagogernas efter det dem förstår som ett bra sätt att arbeta med förskoleuppdraget och framförallt 
utifrån intentionen om ”barns bästa”.  

Diskussion  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka föreställningar som finns hos pedagoger i 
förskolan om IKT-undervisning för de yngsta barnen samt deras och barnens roll i undervisningen. 
Därtill deras styrningen av den. Studiens forskningsfrågor är: 

• Vilka diskurser kring IKT-undervisning för de yngsta barnen framträder i pedagogernas tal?  

• Vilka subjektspositioner tillskriver pedagogerna sig själva och de yngsta barnen i relation till 
IKT-undervisning och förskolans nya uppdrag?  

• Hur kan pedagogernas styrning av IKT-undervisningen förstås? 

Analysen delades i fyra delar. Den första delen behandlade de konstruktioner av IKT-undervisning för 
de yngsta barnen som återfanns i empirin. Den andra delen berörde pedagogernas subjektspositioner i 
IKT-undervisningen. I den tredje delen av avsnittet presenterade jag pedagogernas 
subjektspositioneringar av barnen. I den fjärde och sista delen redogjorde jag för de två dominerande 
diskurserna som jag fick fram om pedagogernas styrning av IKT-undervisningen utifrån min analys 
alla teman: den (digitalt) framtidsorienterade diskursen; den institutionella diskursen - en del av 
legitimitetsprocessen av IKT-undervisningen.  

Diskurserna kan beskrivas länkade i olika lager och den uppdelning som presenterats i Resultat- och 
analysavsnittet är ett sätt att göra analysen övergriplig, i verkligheten är det mer komplext. Innan jag 
jämför tidigare forskning med mitt resultat redogör jag nedan en resultatsammanfattning.  

Resultatsammanfattning 
I den första delen av analysen presenteras de centrala konstruktionerna av IKT-undervisningen för de 
yngsta barnen som återfunnits i empirin. Det har urskilts tre teman: den givna IKT-undervisningen; 
den åldersbundna IKT-undervisningen; den sociala IKT-undervisningen. De diskursiva idéerna 
pedagogerna har yttrat har varit att IKT-undervisning behöver ordnats för och anpassas till det som ses 
som ”lämpligt” för barns ålder. Därtill att IKT-undervisning bör innefatta ett socialt samspel mellan 
barnen och pedagogen. För barnen ska utveckla en ”adekvat digital kompetens” och ett kritiskt tänk 
som framskrivet i läroplanen menar pedagogerna att det viktigaste är att barnen får använda och 
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utforska IKT. Exempelvis nämns Blue-Bots, digitala miljöer, Makey Makey, datorplattor (t.ex. 
”pedagogiska” spel, digitala böcker), green screen och QR-koder.  

I den andra delen har jag fått fram två subjektspositioner pedagogerna tar i IKT-undervisningen: den 
vägledande pedagogen; den bestämmande pedagogen. Dessa båda subjektspositioner kan ses som 
samspelar samtidigt med varandra. Den vägledande pedagogen beskriver sig ta en sådan roll för att 
utveckla barns lärande. Rollen som den bestämmande pedagogen intas för att följa de institutionella 
maktordningarna och med diskursiva skäl sätta regler för att ”beskydda” barnen från t.ex. internet. 

I den tredje delen framkommer tre teman av de subjektspositioner som pedagogerna tillskriver barnen: 
det yngre barnet som digitalt infödd; det yngre barnet som i behov av skydd; det yngre barnet som 
kompetent men fortfarande litet. Det ligger olika kontradiktoriska diskursiva idéer. Barnet förstås som 
digitalt infödd och därav tycks ha IKT-förkunskaper och är kompetent, men det är ingen som bryter 
loss från idén om att barnet är ”litet”. Pedagogerna utför disciplinära åtgärder för att styra barnens 
IKT-användande och förskolebarnen visar på olika motstånd mot subjektspositionerna i vissa 
sammanhang. Grundad på att barnet är kompetent beskrivs pedagogerna försöka skapa en IKT-
undervisning där barnen är delaktiga i användandet av IKT.  

I den fjärde och sista delen redogjorde jag för de två dominerande diskurserna som jag fick efter att jag 
analyserat alla teman, för att studera pedagogernas styrning av IKT-undervisningen. Dessa diskurser 
namngav jag: den (digitalt) framtidsorienterade diskursen; den institutionella diskursen - en del av 
legitimitetsprocessen av IKT-undervisningen. Båda ingår i ett diskursivt nätverket och antyder 
egentligen att subjektspositionerna för de yngre barnen och pedagogerna är förhandlingsbara och 
kontextuellt bundna. Gemensamt för båda dominerande diskurser är föreställningen om att IKT-
undervisning behöver utföras, däremot existerar det olika mindre diskurser om hur, vilket 
framkommer i de olika temana. Det är därför pedagogerna talar om behovet att ta olika 
subjektspositioner för att utföra IKT-undervisningen utifrån förskolans läroplan.  

Resultatdiskussion 
Historiskt sätt har det funnits både internationellt och nationellt två dominerande diskurser om IKT-
användning i förskolan: en riskdiskurs (Cordes & Miller 2000; Plowman & Stephen 2003) och en 
möjlighetsdiskurs (Lindahl & Folkesson 2012b; Plowman & Stephen 2003; Wang, Kinzie, McGuire & 
Pan 2010). Utifrån denna studies resultat framgår det att liknande tankegångar kan återfinnas. 
Möjlighetsdiskursen dvs. synen på den potential IKT-användandet förväntas ha för barnen kan 
jämföras med den (digitalt) framtidsorienterade diskursen. Inom möjlighetsdiskursen förstås IKT som 
något som kan främja barns lärande och metakognitiva processer. I min empiri förhåller sig 
pedagogerna till IKT-användningen mer som en framtidstanke om att utveckla barns digitala 
kunskaper.   

I tidigare studier (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015, s. 194; Lindahl & Folkesson 2012a, s. 
1735) har det exempelvis framkommit att pedagoger inte anser att 1-4-åringar ska använda IKT. Det 
har förståtts som nödvändig enbart för femåringar som en skolförberedande aktivitet i en svensk studie 
(Lindahl & Folkesson 2012a, s. 1735). I mitt resultat har barns subjektsposition varierat även om 
pedagogerna har betonat att barn behöver skyddas från diverse saker såsom tillgång till internet eller 
spel som inte uppfattas som ”pedagogiska”. IKT-undervisning för 1-3-åringar har haft en plats i den 
dagliga verksamheten. En riskdiskurs har inte varit direkt framträdande såsom det beskrivs i tidigare 
forskning (Cordes & Miller 2000; Plowman & Stephen 2003). Det har dock nämnts i empirin en gång 
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att skärmtid för de yngsta barnen möjligen inte är bra. Pedagogerna i empirin beskriver istället att 
IKT-undervisningen ska vara en del av verksamheten och därav inte kan ”skada” barnen eftersom allt 
annat ”förorsakas” inte på bekostnaden av IKT-användningen. Detta kan jämföras med ett 
motargument till IKT inom riskdiskursen som varit att IKT-användningen kan t.ex. leda till en risk för 
övervikt (Cordes & Miller 2000, ss. 20, 96).  

Denna utvecklingen kan möjligen ses i ljuset av det som lyfts som ett kritiskt förhållningssätt i de 
olika styrdokument från Skolverket (2019). Dessa riktlinjer antyder att det finns en risk med IKT och 
det därför förväntas i och med de nya läroplansmålen (Lpfö 18 2018, s. 9) att både förskolepersonal 
och barn tillsammans diskuterar t.ex. olika källor över internet. Det är ett kritiskt förhållningssätt som 
presenteras snarare än en riskdiskurs.  

Tidigare studier om IKT i förskolan är däremot flera år gamla och inte direkt jämförbara med den 
nuvarande svenska förskolekontexten. I en nyare studie framkommer det dock att undervisning för de 
yngsta barnen inom den svenska förskolan väcker olika kontradiktoriska diskurser (Jonsson, Williams 
& Pramling Samuelsson 2017, ss. 90, 93). Undervisning för de yngsta är inte normerande i denna 
studie, vilket kan jämföras med en äldre studie där undervisning beskrivs utföras för de allra yngsta 
barnen men att den sker mer spontant (Jonsson 2013, ss. 87, 95). I denna studies resultat råder det 
också olika diskurser kring vad undervisning kan innebär, men i relation till just IKT. Det beskrivs av 
en del pedagoger att det är nödvändigt att undervisningen planeras och att den sker ”naturligt” eller 
spontant. Då det yngre barnet ses utifrån en subjektsposition som kompetent men fortfarande litet 
beskrivs barnet behöva ”fångas upp” i olika sammanhang för att stimulera lärandet. Detta kan jämföras 
med det Jonsson (2013, s. 121) kallar ”en nutidens didaktik”.  

Lindahl och Folkesson (2012b, ss. 424-423) presenterar i sin studie att om barnsynen är att barnet ses 
som kompetent kommer pedagoger föredra att hålla i aktiviteter där barnen får ett större 
handlingsutrymme. Det kan föras till de subjektspositioner pedagogen intar som den vägledande 
pedagogen och rollen barnet som kompetent men litet, som de tillskriver barnen. Enligt Kjällander och 
Moinian (2014, s. 28) kan barnen en aktiv roll om de får själva testa på att använda appar i 
datorplattor. Då kan barnen ta det författarna kallar en producentroll. Liknande uttryck återkommer i 
pedagogernas tal. Intressant är att Nilsen (2018, s. 93) drar slutsatsen att barnens användande av 
datorplattor och appar påverkas just av samspelet mellan dem och pedagogerna och barnen. Det blir 
tydligt också i empirin att genom att anpassa undervisningen till deras ålder främjas lärandet. Det som 
framgår i forskningen är däremot att IKT-undervisningen influeras av olika faktorer såsom externa 
aktörer och resurser. Men genom att pedagoger stödjer sig på de nya läroplansmålen tycks det gå mot 
en utveckling av det som kan förstås som en legitimeringsprocess av IKT-undervisningen.  

Slutsatser 
I denna studie framkommer det att diskurser om IKT, undervisning, barn, omsorg och makt formar 
pedagogers förhållningsätt och deras styrning av IKT-undervisning för de allra yngsta barnen. Där 
oundvikligen själva utvecklingen av den digitala tekniken påverkar hur diskurserna formats. Barnen 
positioneras främst utifrån sin ålder men även utifrån vad för IKT-verktyg som används. Särskilt 
väcker datorplattan olika motdiskurser. De yngsta barnen ses som kompetenta men samtidigt beskrivs 
de också ”behöva” skyddas från en del av den digitala tekniken t.ex. internet.  

Denna studie har således bidragit med vilka diskursiva uppfattningar som råder om IKT-undervisning 
men den har också varit ett första försök att ringa in vad det innebär inom en svensk förskolekontext 
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och för just de yngsta barnen. Till skillnad från tidigare studier har även här presenterats hur andra 
IKT-verktyg än datorplattor används av barn och pedagoger och hur pedagoger förhåller sig till dessa. 
Denna uppsats kan därför vara ett första steg i att försöka greppa vad ”adekvat digitala kompetens” 
möjligen kan vara när det kommer till IKT-användning idag och i relation till de nya läroplansmålen 
gällande IKT och de yngsta barnen (Lpfö 18 2018, s. 9).  

En övergripande slutsats som kan dras är att pedagogerna styr undervisningen utifrån det de anser är 
”barns bästa”. Därtill att IKT-undervisningen i förskolan för de yngsta barnen är fortfarande under 
”konstruktion” och omförhandlas inom olika sammanhang. Men att pedagoger är sedan flera år 
tillbaka insatta i att forma dessa praktiker med barnen. Detta utifrån en tanke om att IKT-kunskaper 
behövs i ett alltmer digitalt samhälle.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Studien kan ge en inblick i vilka dilemman pedagoger kan stöta på under IKT-undervisning, hur den 
kan utformas rent praktiskt och vilka diskursiva mönster som kan återfinnas i en sådan praktik. Detta 
kan fungera som ett diskussionsunderlag till verksamma pedagoger och blivande förskollärare. 
Läroplansmålen om IKT-undervisning är fortfarande relativt nya och behöver problematiseras för att 
skapa goda förutsättningar för lärande samt barns och pedagogers handlingsutrymme. Apparna och 
teknikerna som nämns här kan även diskuteras av huvudmän och verksamma pedagoger.  

Vidare forskning 
Data insamlades under en tidsperiod som läroplansmålen för IKT-undervisning inte hade trätt i kraft 
än. Det skulle därför vara intressant att utföra en liknande studie om ett eller två år för att studera då 
vilka dominerande diskurser som råder bland förskolor gällande IKT-undervisning och vilka andra 
roller pedagoger och de yngsta barnen intar i undervisningen. Eventuellt utöka studien för att 
inkludera äldre barn.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Begreppsdefinitioner 

 

App: En app är ett program exempelvis ett spel eller ordbehandlingsprogram som finns i digitala 
enheter som smarttelefoner, datorplattor och datorer (Svenska datatermgruppen u.å.-a). 

Bee-Bot: Se Blue-Bot. Fungerar i princip på samma sätt, bara en enklare version eftersom den inte kan 
styras med datorplatta.  

Blue-Bot: En liten robot som kan styras med en datorplatta eller dator. På ryggen finns det knappar 
som kan tryckas för att programmera hur roboten ska röra sig över golvet. 

Datorplatta: En datorplatta är en bärbar dator med en platt skärm som fungerar med pekfingret. 
Andra vanliga benämningar är surfplatta, läsplatta, Ipad (Apples egna datorplatta) eller pekplatta 
(Svenska datatermgruppen u.å.-b). I förskolan nämns den även ibland lärplatta. I uppsatsen har jag valt 
att använda datorplatta utifrån Svenska datatermgruppens rekommendationer, men vid citat har 
behållit den benämning intervjudeltagarna nämner.  

Digitalisering: Med digitalisering avses den pågående utveckling av att det blir mer givet att det sker 
kommunikation och olika utbyten digitalt mellan enheter, verksamheter och individer 
(Digitaliseringskommissionen 2015, s. 15).  

Digital kompetens: Enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 
december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande är digital kompetens ”säker och kritisk 
användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål”. 

Digitala verktyg: Se IKT. I uppsatsen används IKT/IKT-verktyg och digitala verktyg synonymt. 

Digitala medier: Verktyg och plattformar som brukas för att kunna skapa och kommunicera kallas 
digitala medier, vilket exempelvis kan vara olika sociala medier, sidor och tjänster på webben såsom 
strömning av film (Skolverket 2019). 

Green screen: Green screen är en typ av filmteknik som innebär att du använder en grön duk och 
filmar samt byter den riktiga bakgrunden mot en digital bild/film. 

IKT: Informations- och kommunikationsteknik som brukar förkortas IKT är en generell term för de 
olika digitala teknikerna som används i utbildningssyfte (jfr. Lückner 2015; Nilsen 2014, s. 11). I 
förskolans läroplan Lpfö 18 (2018, s. 9, 22) används dock inte begreppet IKT utan digital teknik och 
digitala verktyg. Däremot använder Skolverket (2019) begreppen informations- och 
kommunikationsteknik, digital teknik och digitala verktyg synonymt. Jag har också valt att göra detta 
men använder främst begreppet IKT eller IKT-verktyg. IKT står därför för alla typer av fysiska 
digitala enheter såsom datorer, smarttelefoner och kamera (Skolverket 2019). Det står även för 
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programvara som används i enheterna som ritprogram och ordbehandlingsprogram (t.ex. WORD) 
(ibid.). 

Interaktiv skrivtavla: En stor digital skärm som är ansluten till en dator som visar det som finns på 
datorn och likt en datorplatta går det att röra skärmen med fingret och en tryckkänslig penna 
(Cambridge Dictionary u.å.).  

Ljusbord: En LED-tavla som kopplas med ett uttag och lyser. Används exempelvis för att lysa upp 
material som reflekterar en färg, avteckna bilder eller hålla på med skuggor.  

Makey Makey: Är ett kretslopp som kopplas till datorn och till olika elektriska ledande objekt med 
klämmor vilket styr datorn. Det möjliggör att du exempelvis kan koppla klämmorna till olika frukter 
som sedan kan fungera som musikinstrument när man trycker på dom.  

Mikroskopägg: Ett bärbart mikroskop format som ett större ägg som kopplas till en datorplatta för att 
se och spara de mikroskop-förstorade bilderna. 

Puppet pals: App avsedd för datorplatta som handlar om att barn ska kunna göra sagor.   

Ugglo: App avsedd för datorplatta som handlar om att läsa böcker digitalt via ett digitalt bibliotek. 
Både faktaböcker och skönlitteratur finns tillgängligt. Böckerna kan bli upplästa på svenska och flera 
andra språk. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till individuell intervju 

 

1. Vad är din ålder? Hur länge har varit verksam som förskollärare/barnskötare? 

 

2. Vad har ni för IKT-utrustning? Vad tycker du om era nuvarande resurser? 

 

3. Vad anser du att IKT-undervisning i förskolan innebär när det gäller de allra yngsta barnen? 
Beskriv gärna. 

 

Hur förhåller du dig till att använda IKT med de allra yngsta och att hålla på med IKT-
undervisning för de yngsta barnen?  

 

4. Hur arbetar du nu med IKT? Och i vilka sammanhang? Beskriv gärna.  

 

5. I vilka sammanhang använder barnen IKT-verktyg? Beskriv gärna. 

 

6. Vad anser du om det nya läroplansmålet om att förskolebarnen ska ”ges förutsättningar att 
utveckla adekvat digital kompetens”?  

 

Hur tänker du att du och ditt arbetslag ska arbeta med läroplansmålet? 

 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med ett sådant arbete? 

 

7. Vad anser du om det andra nya läroplansmålet som är att barnen ska ”ges möjlighet att grundlägga 
ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information”?  

 

Hur tänker du att du och ditt arbetslag ska arbeta med läroplansmålet?    

 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med ett sådant arbete? 

 

8. Har du fått kompetensutveckling inom IKT? Vad tyckte du om den? 
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9. Var kommer dina nuvarande kunskaper om IKT ifrån? (tidigare utbildning, kompetensutveckling, 
eget sökande etc.). 

 

10. Vad fokuserar du på i din IKT-undervisning och varför? (Exempelvis läsning, spel, 
programmering, film, musik etc.). 
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Bilaga 3 

Annonseringstext i sociala medier 

Hej! Jag heter Marianne Gallardo och jag är förskollärare. Jag studerar Masterprogrammet i 
förskoledidaktik vid Stockholms universitet och skriver nu min magisteruppsats. Jag söker just nu 
verksamma förskollärare och barnskötare som vill delta i en intervju rörande sin uppfattning om IKT-
undervisning för dem allra yngsta barnen (1-3 åringarna). 

 

Tid och plats enligt överenskommelse. Videosamtal eller samtal är möjligt. Är du intresserad eller vill 
veta mer? Hör av dig till mig via fb eller mail. 

 

Mvh Marianne Gallardo (xxxx@xxxx) 
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Bilaga 4  

Informations- och samtyckesbrev 

Hej! Mitt namn är Marianne Gallardo och jag är utbildad förskollärare från Västerås kommun. 
Jag studerar just nu min andra termin på Masterprogrammet i förskoledidaktik vid 
Stockholms universitet. Jag vill fråga dig om du vill delta i min magisteruppsats som 
informant. I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att 
delta.  

Vad är det för projekt och varför vill du att jag ska delta? 

I den reviderade läroplanen Lpfö 18 som träder i kraft nu i juli finns det nya läroplansmål som 
berör IKT-undervisning. Barnen ska erbjudas förutsättningar i förskolan som utvecklar deras 
digitala kompetens och ett kritiskt som ansvarsfullt förhållningssätt gentemot digital teknik. 
Mot bakgrund av detta och tidigare forskning är syftet med studien att undersöka vilka 
föreställningar som råder om IKT-undervisning för dem allra yngsta bland förskollärare och 
barnskötare och hur det påverkar villkoren för undervisningen.  

Hur går studien till? 

Studien är planerad att genomföras under v.16-18 (2019). Ett deltagande i studien innebär att 
du intervjuas vid ett tillfälle och det uppskattas ta ca 1 timme. Under intervjun spelas ljudet in. 
Innan någon utsaga används i själva studien får du som deltagare ta del av transkriberingen 
dvs. det nedskrivna om vad du sagt. Om det är något du sagt som du inte vill ha med så tar jag 
bort det från transkriberingen. Eller om det är något du vill omformulera eller lägga till i ditt 
svar kan det också göras. 

Vad innebär det att vara en deltagare i studien? 

Genom att du deltar i studien bidrar det till ny kunskap om IKT-undervisning i förskolan. Ett 
deltagande förutsätter dock ett du har ett visst intresse och en viss vilja för att komma med 
dina egna tankar och samtala om ditt pedagogiska arbete. Det viktiga för mig är att ni är 
villiga att samtala kring mina ställda frågor. Glöm inte att det finns inga bra eller dåliga svar. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Denna studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag kommer att samla in och 
registrera information om dig genom en inspelad intervju. Genom att underteckna detta 
samtyckesbrev samtycker du till att jag spelar in och transkriberar med ett fingerat namn din 
intervju. All insamlad information om dig kommer anonymiseras såsom ditt namn och 
förskolans namn för att garantera att det ska inte gå att härleda utsagorna till dig. Enbart jag, 
min handledare och examinator på Stockholms universitet kommer kunna ta del av det 
insamlade materialet, vilket kommer bara nyttjas för att sammanställa denna uppsats. Efter att 
den slutgiltiga studien upplagts på databasen Diva kommer all insamlad material förstöras.  
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Hur får jag information om resultatet av studien? 

Den slutgiltiga uppsatsen kommer att publiceras digitalt och du kommer ha tillgång till den, 
men jag kommer även skicka uppsatsen via e-post till alla er informanter.   

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill 
avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Marianne Gallardo 

Telefon: xx-xx xx xx 

Mail: xxxx@xxxx 

 

Min handledare: 

Adrian Thomasson 

Telefon: xx-xx xx xx 

Mail:  xxxx@xxxx 
 
 
 
Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntligt och skriftligt information om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien. 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informations- 
och samtyckesbrevet. 

 

Plats och datum Underskrift 
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