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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är avgörande när det gäller implementering 

av IKT i förskolan samt hur arbetet med IKT kan integreras på ett kreativt sätt i den pedagogiska 

verksamheten. För att försöka ta reda på detta har vi genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat 

medie/IKT-pedagoger för att kunna ta del av deras tankar och erfarenheter. Resultatet visar att ledning 

och chefer som satsar på och prioriterar IKT är en viktig aspekt. Att tid avsätts för regelbundna 

reflektionstillfällen är av mycket stor betydelse för att kunna utveckla arbetet med IKT, ett arbete som 

måste förstås som en ständigt pågående process. Medutforskande pedagoger med ett nyfiket och öppet 

förhållningssätt är en avgörande faktor för att IKT ska integreras på ett kreativt sätt i förskolans 

verksamhet. Studien visar även på vikten av att barn ges möjlighet att utveckla digital kompetens för 

att kunna vara delaktiga i ett digitalt samhälle. 

Nyckelord 
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Förord 

Vårt intresse för ämnet IKT och hur digitala verktyg kan användas tillsammans med barn i kreativa 

och utforskande sammanhang ligger till grund för detta examensarbete. Vi har tidigare upplevelser av 

att digitala verktyg inte används eller är tillgängliga för barn att själva experimentera med. När vi hade 

chansen att genomföra en egen studie var valet givet, vi ville försöka ta reda på vad som krävs för att 

IKT ska integreras i den pedagogiska verksamheten på ett kreativt sätt. Vi fick möjlighet att intervjua 

medie/IKT-pedagoger vilka vi härmed vill rikta ett varmt tack till. Utan er hade denna studie inte varit 

möjlig att genomföra. Tusen tack för er tid och ert engagemang, vilken inspiration ni gett oss inför vårt 

framtida arbete som förskollärare! Vi vill även rikta ett enormt stort tack till vår handledare Fil. Dr. 

Susanne Kjällander, som hjälpt, stöttat och utmanat oss under processens gång. Vi är otroligt glada 

och tacksamma för att just du varit vår handledare! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har under hela arbetets gång haft ett nära samarbete vilket betyder att båda varit delaktiga i alla 

delar av examensarbetet. Vi började arbeta separat med olika delar, exempelvis tidigare forskning och 

teoretiskt perspektiv men slutförde alla delar gemensamt genom att arbeta igenom texten tillsammans. 

Efter genomförda intervjuer satt vi och arbetade tillsammans med analys, resultat och diskussion. Vårt 

arbetssätt har präglats av ständiga diskussioner och vi har haft stor nytta av varandras tankar och 

perspektiv. Då vi har arbetat mycket tillsammans så är det inte möjligt att peka ut vem som skrivit vad 

i texten, utan detta examensarbete har tillkommit i ett nära samarbete där båda har tagit lika stort 

ansvar.   
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Inledning 

I rapporten ”Småungar & medier” från Statens Medieråd (2015, s. 15, 18) kan man läsa att 56 % av 

barn i åldern 0-1 år har tillgång till surfplatta i hemmet. För barn i åldern 2-4 år är siffran 79 % och för 

barn i åldern 5-8 år är siffran hela 83 %. Rapporten visar även att 35 % av 2-4-åringar och över hälften 

av alla 5-8-åringar använder internet flera gånger i veckan. Barn föds idag in i en digital tidsålder, barn 

är kompetenta IKT-användare och många menar att förskolor måste bli bättre på att möta upp och utgå 

från barns tidigare erfarenheter och de kunskaper de har med sig hemifrån (Roberts-Holmes 2014, s. 

1). Syftet med denna studie är därför att försöka ta reda på vilka faktorer som kan vara avgörande för 

att en förskola ska kunna implementera och utveckla arbetet med IKT i den pedagogiska 

verksamheten.  

Bakgrund 

IKT, vilket står för informations- och kommunikationsteknik, inkluderar många olika digitala resurser 

som exempelvis datorer, lärplattor, interaktiva whiteboards, digitalkameror, webkameror, 

smartphones, dataspel, programmeringsleksaker, intertaktiva sagor, kreativa och skapande 

applikationer och kommunikationsverktyg (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015, s. 183). 

Förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 9) betonar att förskolans verksamhet ska utgå ifrån barnens 

erfarenheter, intressen och behov. Forskning om förskola och IKT handlar inte längre om frågan om 

IKT kan förbättra och stärka barns lärande, nu handlar det om hur IKT kan integreras i förskolans 

verksamhet på bästa sätt (Fast 2011, s. 215; Forsling 2011, s. 1; Parette, Quesenberry & Blum 2010, s. 

336; Masoumi 2015, s. 5). Den snabba spridningen och implementerandet av informations- och 

kommunikationsteknik i samhället och världen förändrar hur vi lever, arbetar och lär. För att kunna 

vara delaktig i och fungera i ett sådant informations- och kunskapsbaserat samhälle behöver alla barn 

ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och sitt digitala språk (Masoumi 2015, s. 5). Även 

Klerfelt (2007, s. 14) menar att vi lever i ett massmedialt visualiserat samhälle som kräver kompetens 

och kunskaper om teknologiska verktyg. Det handlar om att kunna uttrycka sig verbalt och visuellt 

genom digitala medier för att kunna leva, aktivt delta och utöva inflytande i samhället. Ulla-Karin 

Lundgren Öhman, redaktör för boken ”Mediepedagogik på barnens villkor” skriver att; 

 

Mediepedagogik kan betraktas som ett demokratiskt verktyg som handlar om att ge varje människa, 

även barnen, en röst. Att kunna skapa och uttrycka sig via medier, och ha kunskap om mediernas roll 

i samhället, är en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati.  

                (Lundgren Öhman 2014, s. 14-15). 

 

Forsling (2011, s. 78) skriver att digital kompetens är en av Europaparlamentets åtta 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Digital kompetens handlar om grundläggande IKT-

färdigheter för att kunna hämta och lagra information och för att kunna kommunicera med och genom 

digitala medier. Förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 6-7) framhäver att; 

 

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

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till 
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att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver. 

Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning. 

 

Enligt Forsling (2011, s. 78, 92) väljer många förskolor bort att arbeta med IKT av olika orsaker. Det 

kan handla om en rädsla eller osäkerhet inför de nya digitala verktygen, bristande kompetens eller 

förskollärares förhållningssätt till IKT. Detta skapar så kallade digitala klyftor. Det är klyftor som 

uppstår när individer eller grupper i ett samhälle har olika förutsättningar och möjligheter att utveckla 

digital kompetens. Här menar Forsling (2011, s. 91) att förskolan har ett ansvar ur en jämställdhets- 

och demokratiaspekt. Det handlar om en medborgerlig rättighet, att få en likvärdig förskola och 

möjlighet att kunna utveckla förmågan att hantera kunskap, lära och kommunicera genom IKT. 

Läraren Karin Nygårds (2015) berättar att barnen på skolan där hon arbetar får börja programmera vid 

tre års ålder och säger att;  

 

Det handlar inte om att alla elever ska bli programmerare, utan om att känna sig delaktig som 

medborgare. Vårt liv blir mer och mer digitalt. Då är det viktigare att vi får digitalt kompetenta 

medborgare. Jag vill utbilda människor som kan använda sin kunskap för att skaffa ny kunskap och 

vara kritiska till det de ser och möter. 

 

Kyrk Seger (2014, s. 39) skriver om vad hon kallar ett nytt och förändrat lärarskap. Hon skriver att 

barn är viktiga samhällsmedborgare som ska leva i en framtid där teknik och digitala verktyg kommer 

att vara en självklarhet. Pedagoger har därför ett ansvar för att erbjuda barn möjligheter att arbeta med 

digitala verktyg redan i förskolan. Hon skriver att; 

 

Digitalitetens framfart i samhället har skapat ett pågående paradigmskifte för utbildning och vad det 

innebär att vara pedagog i dagens förskola och skola. Ett nytt slags lärarskap håller på att växa fram, 

liksom en ny syn på hur lärande kan gå till. 

     (Kyrk Seger 2014, s. 40). 

 

Burnett (2010, s. 247-248) skriver att små barn växer upp och interagerar med och inom miljöer som 

skapas genom digital teknik, de är aktiva i multimodala, globala utrymmen när de spelar och 

kommunicerar genom digitala medier. Detta har medfört högre krav på pedagogiska verksamheter att 

reflektera kring och grunda sin praktik på barns tidigare erfarenheter av det digitala samhället. Burnett 

(2010, s. 248) skriver vidare att kritiska röster dock fortfarande kan höras när det gäller IKT i relation 

till barn i förskoleåldern. Argument som att ny digital teknik tar över och lämnar mindre utrymme för 

mer ”naturliga och hälsosamma” aktiviteter har framförts som kritik mot användandet av digitala 

verktyg. Barnläkaren Hugo Lagercrantz (2012) menar att surfplattor och liknande teknik försämrar 

barns koncentrationsförmåga samt förvränger barns uppfattning om naturen. Han menar vidare att de 

digitala verktygen tar tid från den spontana leken, att de försämrar språkutvecklingen och att barn 

under fyra år inte bör använda surfplatta alls. Tommy Gustafsson (2015), doktor i historia och docent i 

filmvetenskap, kritiserar dock Lagercrantz och menar att han; ”med stor okunskap uttalar sig om vitt 

skilda humanistiska ämnesområden som språkvetenskap, pedagogik, ungdoms- och medieforskning. 
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Lagercrantz ”forskning” bygger på emotionell och associativ retorik, och i mindre grad på 

vederhäftiga forskningsresultat”.   

I förskolan möter pedagoger barn som har fötts in i den digitala världen, de är digitala infödingar, 

”digital natives”, som både lär och tänker på nya sätt (Kyrk Seger 2014, s. 41). Begreppen digital 

natives och digital immigrants är myntade av Prensky (2001, s. 1), som skriver att de barn som växer 

upp idag är den första generationen som växer upp med den nya digitala tekniken ständigt närvarande i 

sina liv som exempelvis datorer, TV-spel, digitala musikspelare, mobiltelefoner och andra digitala 

verktyg och leksaker. De tänker och processar information på ett helt nytt sätt, de är vana vid snabba 

informationsflöden och kan bearbeta flera olika intryck samtidigt, det digitala språket blir som en del 

av barnens modersmål. De generationer som däremot inte vuxit upp i den digitala världen men 

försöker anpassa sig till och lära sig hantera och förstå den är vad Prensky (2001, s. 2) kallar digital 

immigrants. Digitala immigranter kommer alltid att ha en fot kvar i det förflutna, de kan göra sitt bästa 

för att lära sig det digitala språket men behåller alltid en accent. Prensky (2001, s. 3) skriver vidare att 

lärare i form av digitala immigranter förutsätter att barn och elever är som de alltid varit och att samma 

metoder för lärande som fungerade när de själva var barn, fungerar för de som är barn nu. Prensky 

(2001, s. 3) menar dock att det är ett antagande som inte längre gäller, barn idag är annorlunda och lär 

sig på andra sätt. Han skriver vidare att medvetna digitala immigranter accepterar att de inte besitter all 

kunskap om den nya världen. De tar hjälp av barnen för att lära sig om och integrera sig med det nya 

istället för att hänga kvar vid det gamla och välkända. Här ligger den största utmaningen som all 

utbildning idag brottas med, digitala immigranter som talar ett förlegat språk och samtidigt kämpar 

med att undervisa nya generationer med multimodala modersmål (Prensky 2001, s. 2). Säljö (2014, s. 

249) menar att eftersom traditionell utbildning formades i ett informationsfattigt samhälle ställer det 

nya informations- och kunskapssamhället förskolor och skolor på prov när det gäller att hitta nya sätt 

att kommunicera som utmanar och fascinerar barn och elever.  

Enligt Kerckaert et al. (2015, s. 194) är flera forskare eniga om att ett medvetet arbete med IKT kan 

förändra och utveckla pedagogiska verksamheter, dock menar de att IKT sällan används på detta sätt. 

Kerckaert et al. (2015, s. 195) skriver att studier visar på bristande kompetens hos förskollärare som 

ett stort hinder för implementerandet av IKT och att utbildning av förskollärare är nödvändigt för att 

spinna igång ett aktivt arbete med digitala verktyg inom förskolans verksamhet. Vårt syfte med denna 

studie är att försöka ta reda på mer om vilka faktorer som spelar in när det gäller att implementera IKT 

i förskolan, vad möjliggör respektive begränsar möjligheten att aktivt inkludera och arbeta med 

digitala verktyg i den pedagogiska praktiken? För att få mer kunskap om detta har vi valt att intervjua 

medie/IKT-pedagoger som aktivt arbetar med IKT i förskolan på olika sätt för att ta reda på hur de gått 

tillväga för att implementera IKT i verksamheten och driva arbetet framåt på ett kreativt sätt. Med ett 

kreativt sätt menar vi att de digitala verktygen används på ett utforskande och gränsöverskridande sätt 

av såväl barn som vuxna. Det handlar om ett tillåtande arbetssätt där barn får experimentera 

tillsammans med medutforskande pedagoger. Här vill vi exempelvis hänvisa till Bergenord (2014, s. 

53-68) som beskriver hur de digitala verktygen tillför ett nytt uttryckssätt och nya möjligheter för barn 

att producera mening och vara medskapare till sina egna frågor och berättelser. Han berättar hur de 

digitala verktygen görs tillgängliga för barnen och hur de tillåts experimentera genom att kombinera 

de digitala verktygen med många andra material i gränsöverskridande miljöer. Det handlar om en 

öppenhet för föränderliga miljöer där barn får möjlighet att själva och tillsammans med nyfikna 

pedagoger flytta, kombinera och korsbefrukta olika miljöer och material i utforskande och 

meningsskapande processer. Vi var även nyfikna på att höra intervjupersonernas tankar om varför IKT 

är viktigt i förskolan och vilka eventuella positiva effekter och möjligheter som öppnar sig när en 
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förskola arbetar med IKT. Enligt Roberts-Holmes (2014, s. 1) behöver förskolor kunna skapa 

meningsfulla lärandetillfällen för barn och designa en pedagogisk miljö som speglar och har 

kopplingar till barns tidigare erfarenheter av digitala medier som de till exempel kommer i kontakt 

med i sina hemmiljöer. Här ligger även vår utgångspunkt för detta arbete då vi tycker det är viktigt att 

pedagogisk verksamhet knyter an till barns egna erfarenheter, intressen och frågor. Vi tänker även att 

barn växer upp i en digital värld där grundläggande kunskap om digitala medier är en förutsättning för 

att på sikt kunna påverka och delta i samhället på lika villkor. 

 

Tidigare forskning 

Vår litteratursammanställning av tidigare forskning kan beskrivas som en allmän litteraturstudie som 

även kan benämnas litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att beskriva forskningsläget 

inom ett visst område, det vill säga sammanfatta en bakgrundsbeskrivning av tidigare kunskap inom 

det område man vill studera (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 25, 170). Enochsson 

(2014, s. 92, 101) skriver att när man studerar ett område som handlar om digitala medier så är det 

viktigt att vara uppdaterad då det är ett område som utvecklas mycket snabbt. Det krävs en 

medvetenhet om detta då man genomför studier kring digitala medier. Det innebär att litteratur inom 

ämnet måste läsas med en kritisk blick, även om den bara är några år gammal. Med detta i åtanke har 

vi försökt att hålla oss till nyare forskning men vi har även inkluderat en del forskning som är något 

äldre. Vi har sökt efter tidigare forskning som behandlar ämnet implementering av och arbete med 

IKT i förskolan med fokus på pedagogrollen. Nedan presenteras ett urval av tidigare studier som vi 

anser är relevanta för att beskriva hur forskningsläget ser ut inom området IKT i förskolan. 

 

IKT – en naturlig del av barns liv i ett digitalt samhälle 

Aubrey och Dahl (2014, s. 96-97) skriver att den nya digitala tekniken hela tiden ökar i samhället och 

att den idag finns tillgänglig i olika former hos de flesta familjer. Denna teknologi växer barn upp med 

och de menar på att barn kommer till förskolan som IKT-kunniga med en kompetens som de har fått 

med sig hemifrån. Roberts-Holmes (2014, s. 1-12) rapport från en engelsk studie beskriver hur en 

förskolas ledning innovativt och kreativt satsade på IKT och anlitade en konsult inom digitala medier. 

Denna person fungerade som en motor för att förändra och utveckla både kulturen och pedagogiken på 

förskolan. Resultatet visade att förskolans satsning på IKT skapade meningsfulla lärandetillfällen för 

barnen som knöt an till och utgick ifrån den digitala kompetens och de erfarenheter av IKT som 

barnen hade med sig hemifrån. Kerckaert et al. (2015, s. 184) skriver att barn i förskoleåldern ofta har 

erfarenhet av internet hemifrån och att exempelvis en engelsk studie visar att över hälften av alla barn i 

åldern 0-6 år använder dator hemma dagligen. Barn använder sig tidigt av IKT idag, långt före de kan 

läsa och skriva i traditionell mening. Även Kjällander och Moinian (2014, s. 14) menar att förmågan 

att läsa och skriva inte längre har någon betydelse när det gäller barns möjligheter att använda ny 

teknik. Små barn interagerar aktivt med olika digitala medier långt före de kan tala, läsa eller skriva. 

Sehnalová (2014, s. 4-5) menar att digital teknik har blivit en naturlig del av barns liv och att digitala 

verktyg spelar en viktig roll i människans vardagliga liv och arbete. Barn spenderar mer fritid med 
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smartphones och surfplattor än framför TV-apparater och de barn som växer upp idag beskrivs som 

den digitala generationen. Även Parette et al. (2010, s. 336, 339) skriver att barn idag växer upp och 

deltar i en vardag där teknik och digitala medier har en självklar plats, de är lika naturligt 

förekommande för barn idag som luften de andas. Samhället har blivit alltmer beroende av olika typer 

av teknik när det gäller nästan alla aspekter av det dagliga livet.  

Parette et al. (2010, s. 336-337) menar att förskolor och skolor ligger långt efter utvecklingen jämfört 

med övriga samhället och skriver att den kunskap som värderas och fokuseras på inom dessa 

verksamheter skiljer sig från kunskaper som faktiskt värderas och behövs i samhället i stort. De skriver 

att många utbildningsverksamheter inte använder sig av digital teknik av olika orsaker. Det handlar 

exempelvis om pedagogernas osäkerhet och förhållningssätt till IKT. Jamieson-Proctor, Burnett, 

Finger och Watson (2006, s. 512) skriver att all utbildning behöver möta upp globala, sociala och 

teknologiska förändringar i omvärlden och att det finns en klyfta mellan en ny föränderlig värld och 

lärarna som växte upp och utbildade sig i en annan tid. De bär med sig konservativa uppfattningar om 

vad utbildning är och ska vara och det finns ett motstånd mot att förändra det välkända och 

traditionella sättet att bedriva utbildning. Jamieson-Proctor et al. (2006, s. 512-513) skriver vidare att 

lärares kompetens, självförtroende och förhållningssätt till IKT påverkar huruvida digitala verktyg 

integreras i undervisningen eller inte. Motstånd mot förändringar kan därför förhindra 

implementerandet av IKT. Andra faktorer som spelar in är de tekniska problem som kan uppstå i 

undervisningssituationer, vilka kan skapa osäkerhet och göra att lärare undviker att använda digitala 

verktyg. Burnett (2010, s. 265) menar att dagens pedagogiska praktiker blir allt mer otidsenliga i en 

värld där kunskap, lärande och relationer förändras och definieras på nya sätt i digitala miljöer. 

Flertalet studier visar att små barn ofta hanterar och interagerar med digitala verktyg i hemmet och 

sådan erfarenhet måste erkännas och tas tillvara om en resurs och tillgång för barns lärande och 

meningsskapande i förskolan. Många barn har erfarenhet av och använder internet och får där tillgång 

till en stor mängd information, de kan ingå i sociala nätverk och interagera med andra människor. 

Därför är det viktigt att barn får möjlighet att utforska digitala miljöer i förskola och skola så att de 

kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digital information och kritiskt kan förhålla sig till och 

delta i digitala världar. Även Skoog (2012, s. 65) menar att all den nya teknik för kommunikation och 

information som ständigt tillkommer i samhället ställer stora krav på en människas förmåga att förstå, 

tolka och hålla sig kritisk även till multimodala texter och annan digital information. Radetić-Paić och 

Ružić-Baf (2012, s. 30) menar att förskollärare har en viktig roll när det gäller att vägleda och utmana 

barns tänkande kring digitala medier. De nämner exempelvis barns förmåga att skilja mellan fantasi 

och verklighet samt hur de förstår innehåll och information de stöter på genom digitala medier.  

 

IKT i förskolan – utmaningar och möjligheter 

Lindahl och Folkesson (2012, s. 422-423) berättar att en stor mängd forskning visar på de positiva 

effekter som användandet av IKT kan ha på barns lärande och utveckling. Trots detta lever det kvar en 

oro över att digital teknik som exempelvis datorer kan ha skadliga effekter på barns utveckling. Det 

finns en rädsla för att barn ska bli passiva, orörliga och osociala. Lindahl och Folkesson (2012, s. 422-

423) skriver att det finns forskning som visar på att sådana rädslor är obefogade. Samtidigt kräver 

uppdaterade läroplaner en förändrad pedagogisk verksamhet som möter upp mot de förändringar som 

sker i samhället. Detta kan skapa motsättningar mellan de normer och värderingar som genomsyrar en 

pedagogisk verksamhet och de nya mål och intentioner som formuleras i läroplaner och andra 

styrdokument. En sådan motsättning är just införandet av IKT i förskolans verksamhet. Masoumi 
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(2015, s. 6-7) skriver att förskollärares föreställningar om och erfarenheter av IKT samt de normer och 

värderingar som genomsyrar förskolan påverkar på vilket sätt IKT används i verksamheten. Masoumis 

(2015, s. 8-9) studie visar exempelvis att de förskollärare som aktivt använder digitala verktyg som ett 

komplement för att berika och utveckla verksamheten kan skapa nya meningsfulla och lustfyllda 

lärandesituationer för barn. Studien visar dock att många förskollärare endast använder de digitala 

verktygen i dokumentationssyfte eller som ”barnpassning”, det vill säga som ett hjälpmedel för att 

hålla barn lugna och nöjda. Några förskollärare ansåg att IKT inte bara var onödigt utan även direkt 

olämpligt för barn i förskoleålder. Här betonades istället vikten av lek och praktiska erfarenheter. 

Faktorer som normer och värderingar och förskollärares förhållningssätt kan därmed utgöra hinder för 

implementerandet av IKT. Det är därför nödvändigt att synliggöra, diskutera och eventuellt 

omförhandla rådande traditioner och värderingar för att kunna integrera IKT i förskolans verksamhet 

(Masoumi 2015, s. 12-14).  

Även Parette et al. (2010, s. 339) framhåller vikten av en förändrad attityd gentemot användandet av 

IKT inom förskola och skola som en förutsättning för att skapa en meningsfull och utmanande 

pedagogisk verksamhet. De menar att pedagogers förhållningssätt och kompetens är avgörande 

faktorer för att IKT ska inkluderas i förskolans verksamhet och betonar vikten av professionell 

utveckling genom exempelvis gruppdiskussioner och utbildning inom IKT. Radetić-Paić och Ružić-

Baf (2012, s. 30) skriver om vad de kallar en ”IKT-revolution” som ställer nya krav på förskollärares 

professionella utveckling. De menar att många förskollärare inte känner sig kompetenta när det gäller 

att arbeta med IKT och att det krävs både teknisk och pedagogisk kompetens i relation till de digitala 

verktygen för att framgångsrikt kunna inkludera IKT i verksamheten. Kerckaert et al. (2015, s. 185-

186) skriver att IKT kan skapa många nya möjligheter för lärande i förskolans verksamhet och menar 

att det finns flera olika faktorer som spelar in när det gäller om och hur förskolor implementerar IKT i 

verksamheten. En faktor är förskollärares förmåga att vara innovativa och deras villighet att förändra 

sin praktik. Bristande kunskaper har visat sig vara ett stort hinder för implementerandet av IKT och 

fortbildning av förskollärare inom IKT beskrivs som den viktigaste faktorn för att integrera digitala 

resurser i förskolans verksamhet. Lindahl och Folkessons (2012, s. 422, 426) studie visar på 

betydelsen av förskollärares attityd och förhållningssätt när det gäller möjligheten att implementera 

IKT i förskolans verksamhet. De kunde urskilja två olika riktningar i förhållande till förskollärarnas 

attityder, antingen tog man öppet till sig ny digital teknik och betonade samtidigt barnets roll som 

kompetent samhällsmedborgare, eller så förkastade man den nya tekniken som någonting onödigt eller 

dåligt. Motstånd mot förändringar i den pedagogiska praktiken kan förstås som ett hinder och problem 

när det gäller möjligheten att introducera IKT i förskolan. Motsättningar skapas på så sätt mellan 

intentioner och mål i läroplaner och rådande normer och värderingar. Lindahl och Folkesson (2012, s. 

426) menar vidare att det är nödvändigt att synliggöra och omförhandla rådande normer och attityder 

för att kunna öppna upp för förändring och utveckling av den pedagogiska praktiken. Införandet av 

nya digitala verktyg kräver ett nytt sätt att tänka kring lärande. Det handlar om att förskollärare måste 

våga släppa på kontrollen och utforska omvärlden tillsammans med barnen i en föränderlig praktik i 

ett föränderligt samhälle (Lindahl & Folkesson 2012, s. 434). 

Även Klerfelt (2007, s. 116-118) skriver att pedagogers förhållningssätt och kompetens är avgörande 

för barns möjligheter att ta de digitala resurserna i bruk på ett kreativt och meningsfullt sätt. Pedagoger 

behöver ha kunskap om digitala verktyg för att kunna stötta barnen i deras lärande, men framförallt 

behöver pedagogerna inta en roll som ”möjliggörare”. Det handlar om att vara nyfiken på och visa 

respekt för barns kultur och livsvärldar och låta dem skapa och utforska utifrån sina egna intressen. 

Det handlar också om pedagogers synsätt på digitala verktyg som något som lika mycket tillhör 
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barnen, att betrakta barn som aktiva aktörer och ge dem tillgång till verktygen. Även Aubrey och Dahl 

(2014, s. 101-102) betonar vikten av att inkludera IKT i förskolan på ett sätt som ger barn möjligheter 

att utforska och använda de digitala verktygen själva. Klerfelt (2007, s. 119) menar att pedagoger 

behöver kunna släppa makten om de digitala verktygen och samtidigt vara närvarande och engagerade 

i ett aktivt samspel och interaktion tillsammans med barnen och verktygen. Sehnalová (2014, s. 7) 

menar att pedagoger behöver utveckla sin kunskap och förståelse när det gäller de digitala verktygens 

potential för lärande i den pedagogiska praktiken. Hon menar vidare att en framgångsrik 

implementering av IKT i förskolans verksamhet är beroende av pedagogers förmåga att använda de 

digitala verktygen så att de blir ett komplement i det dagliga arbetet utifrån gällande styrdokument. 

Sehnalová (2014, s. 17) framhåller att pedagoger behöver vara innovativa och kunna förändra sitt 

läraraskap och menar att en öppenhet för att förändra rådande arbetssätt är en avgörande faktor för att 

effektivt kunna integrera IKT i den pedagogiska verksamheten. Aubrey och Dahl (2014, s. 103-104) 

skriver om fler aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med IKT. Det handlar bland annat om 

möjligheterna till fortbildning och utveckling för att skapa självförtroende hos pedagoger att våga 

experimentera med olika digitala verktyg. En annan aspekt är vikten av en ”eldsjäl”, alltså en pedagog 

med ett brinnande intresse för IKT som leder arbetet framåt, vilket beskrivs som mycket 

betydelsefullt. En pedagog med ett stort intresse för IKT, med en blick för helheten, alltså hur digitala 

verktyg kan integreras i hela verksamheten. Det handlar även om att tillräckliga resurser avsätts för att 

finansiera exempelvis fortbildningar och de digitala resurser som kan behövas i verksamheten. Aubrey 

och Dahl (2014, s. 105) menar dock att det kan vara svårt ur ekonomisk synpunkt att hålla en hög nivå 

på pedagogers kompetens och arbetet med IKT då teknologin ständigt förändras och utvecklas i snabb 

takt. Masoumi (2015, s. 5-6) har studerat på vilket sätt tre olika svenska förskolor har integrerat IKT i 

sin verksamhet. Resultatet visade att användandet av IKT kan stärka och berika förskolans praktik 

genom att erbjuda en mångfald av nya möjligheter och arbetssätt. De digitala verktygen i sig kan dock 

inte utveckla verksamheten utan det krävs att förskollärare får vägledning och utbildning kring hur de 

ska använda de digitala verktygen för att förbättra verksamheten och skapa nya möjligheter till 

lärande. Sehnalová (2014, s. 5) skriver att det finns forskning som visar att barn som använder digitala 

verktyg som exempelvis dator utvecklar sitt matematiska tänkande, sitt språk, sitt kognitiva tänkande 

och sin förmåga att lösa problem. Klerfelt (2007, s. 103) beskriver i sin avhandling hur multimediala 

resurser kan fungera som ett estetiskt uttryckssätt som innehåller många nya möjligheter. Med hjälp av 

digitala verktyg kan barn skapa kreativa berättelser med bilder, animationer, ljud och andra effekter. 

Roberts-Holmes (2014, s. 1-12) beskriver hur barn på en förskola i England gjorde minifilmer som de 

sedan hade fri tillgång till och kunde titta på så ofta de ville. Det var inspirerande för barnen och det 

uppstod kollektiva multimodala dialoger mellan barnen kring deras filmer. Det visade sig att 

filmskapandet lockade, motiverade och utmanade barnen och det uppstod positiva och utvecklande 

lärandesituationer där barnen interagerade och löste problem tillsammans. Kjällander och Moinian 

(2014, s. 12) skriver att digitala resurser som exempelvis lärplattor kan skapa nya möjligheter att 

utforska och arbeta med realistiska, multimodala simulationer av omvärlden, samtidigt som de 

erbjuder en bred repertoar av olika kommunikativa uttryckssätt. Aubrey och Dahl (2014, s. 106) 

betonar att ett väl fungerande ledarskap där implementering av IKT prioriteras i verksamheten kan 

erbjuda högkvalitativa och tillgängliga lärandetillfällen som möjliggör för barn att växa upp som 

självsäkra och kompetenta IKT-kommunikatörer.  
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Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med denna studie är att försöka ta reda på vad som krävs för att en förskola ska 

implementera och arbeta med IKT på ett kreativt och utforskande sätt i sitt dagliga pedagogiska arbete.  

 

Utifrån vårt syfte med denna studie har vi preciserat följande frågeställningar: 

 

 Vilka faktorer är avgörande för att en förskola ska kunna implementera och utveckla arbetet 

med IKT i sin pedagogiska verksamhet? 

 Hur kan pedagoger arbeta för att IKT ska inkluderas som ett kreativt medierande redskap i 

förskolans verksamhet? 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv 

Vi har i vår studie valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet 

ses interaktion och kommunikation mellan människor som centralt för lärande och en stor del av 

dagens kommunikation sker genom digitala medier (Säljö 2014, s. 240). Det sociokulturella 

perspektivet kände vi därför var användbart i förhållande till våra funderingar kring hur och varför det 

är viktigt att arbeta med IKT i förskolan. Samtidigt är vi medvetna om kritik som riktas mot det 

sociokulturella perspektivet, exempelvis att kommunikation och lärande förstås på en alltför generell 

nivå utan att fokusera på faktiska läroprocesser (Leijon & Lindstrand 2012, s. 179). Vi kommer nu att 

redogöra för sociokulturella tankegångar och begrepp som är relevanta för och knyter an till vår studie 

som exempelvis det kollektiva lärandet, den proximala utvecklingszonen, appropriering av kunskap 

och kulturella medierande redskap. Inom det sociokulturella perspektivet finns även fler centrala 

begrepp som exempelvis scaffolding (Säljö 2014, s. 123), vilket vi valt att inte använda oss av då vi 

inte studerat barn. 

 

Kollektiva lärandeprocesser 

Gjems (2011, s. 19-20) skriver att ett sociokulturellt perspektiv betonar det kollektiva lärandet, det 

bygger på uppfattningen om att kunskap skapas mellan människor i olika kulturella kontexter. 

Kontexten kan förstås som de sociala, kulturella, fysiska och historiska ramar inom vilka ett lärande 

sker. Att interagera och samspela med andra människor är utifrån ett sociokulturellt perspektiv en 

grundläggande faktor för att ett lärande ska äga rum. Gjems (2011, s. 21-22) skriver vidare att det är 

genom att delta i aktiviteter där kunskap delas och används som människan skaffar sig grundläggande 

färdigheter, kunskaper om sociala relationer och förståelse av sin omvärld. Säljö (2014, s. 12-13) 
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skriver att i ett sociokulturellt perspektiv betraktas lärande som en ständigt pågående process, 

kunskaper förnyas och återskapas hela tiden i ett samhälle och hos individen. Lärande är aldrig 

begränsat till miljöer som exempelvis förskola och skola, utan de flesta av människans grundläggande 

färdigheter förvärvas i andra sociala sammanhang. Människans förmåga att lära kan därmed förstås i 

en bredare kontext, kunskap skapas och återskapas i många olika sammanhang som exempelvis i 

familjen, med vänner, i föreningar, i allmänna miljöer och så vidare. Hur vi får tillgång till 

information, färdigheter och kunskaper påverkas dessutom av teknologisk och social utveckling som 

ständigt förändras över tid på grund av omvärldens nya krav och de nya möjligheter som skapas 

genom den nya tekniken.  

 

Den proximala utvecklingszonen 

Fast (2011, s. 263) skriver att barn idag växer upp i multimodala världar som inkluderar digitala 

verktyg. Hon menar att om förskolan ska vara relevant för barns liv så behöver pedagoger vara 

uppmärksamma på och ha kunskap om barns tidigare erfarenheter och det samhälle barn växer upp i. 

Många barn kommer till förskolan med kunskaper om och erfarenheter av IKT (Burnett 2010, s. 247; 

Roberts-Holmes 2014, s. 1; Statens Medieråd 2015, s. 15, 18) och förskolor behöver möta upp och 

utgå från barns tidigare erfarenheter i den pedagogiska verksamheten (Skolverket 2010, s. 9). Det 

handlar om att värdesätta de kunskaper och erfarenheter barn redan har och förmågan att kunna se 

lärande ur ett bredare perspektiv. Fast (2011, s. 242) skriver att barns kunskaper ofta undervärderas i 

förskolan. Den tekniska utvecklingen i samhället och människans sätt att kommunicera utvecklas och 

förändras i snabb takt och är en naturlig del av förskolebarns vardag. Det är viktigt att vara medveten 

om och förhålla sig till denna utveckling och förskolor behöver arbeta för att inkludera IKT som en 

naturlig del av verksamheten (Fast 2011, s. 215). Fast (2011, s. 11) skriver att det handlar om skapa 

förutsättningar för lärande i den proximala utvecklingszonen, eller med ett annat ord, den närmaste 

utvecklingszonen. Det innebär att lärande sker bäst utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter, inte 

bortom dessa. Säljö (2014, s. 120, 121) definierar den proximala utvecklingszonen som avståndet eller 

skillnaden mellan vad en individ kan åstadkomma på egen hand jämfört med vad en individ potentiellt 

kan åstadkomma i samspel och samarbete med andra. Det handlar om att stötta eller vägleda en individ 

utifrån där den befinner sig, genom att skapa utmaningar som ligger strax utanför vad individen klarar 

av på egen hand genom sina tidigare erfarenheter. 

 

Kulturella medierande redskap 

Gjems (2011, s. 21-22) skriver att kunskap konstrueras mellan människor som deltar i gemensamma 

aktiviteter där kunskap förmedlas eller medieras genom olika kulturella redskap. Säljö (2014, s. 29) 

beskriver begreppet kultur som ett samlingsnamn på alla olika resurser som ligger bortom människans 

egen hjärna och kropp. Kultur kan förstås som den uppsättning av värderingar, kunskaper och idéer 

som människan förvärvar genom interaktion med sin omvärld. I kulturen ingår även alla de fysiska 

redskap som människan använder sig av, exempelvis olika typer av verktyg, instrument, 

fortskaffningsmedel samt digitala verktyg som informations- och kommunikationsteknologi. IKT och 

digitala resurser är med andra ord mänskligt skapade kulturella verktyg som gör det möjligt att sprida 

och ta emot kunskaper, kommunicera, uttrycka sig, skriva, skapa och bevara olika typer av 

information (Säljö 2014, s. 74). Säljö (2014, s. 81-82) skriver att redskap medierar verkligheten för oss 

människor i sociala verksamheter. Vi hanterar världen med hjälp av olika fysiska och intellektuella 
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redskap. Människan står alltså inte i en direkt kontakt med sin omvärld utan omvärlden medieras, 

tolkas och förstås genom olika intellektuella och fysiska redskap. Säljö (2014, s. 19) skriver vidare om 

hur nya kollektiva kunskaper och förändringar i vår omvärld blir synliga när vi betraktar de redskap 

eller verktyg som vi använder för att förstå och bearbeta omvärlden med. Människan har skapat en 

kultur som innehåller ett flertal olika hjälpmedel vilka bidrar till en förmåga att hantera omvärlden på 

ett helt annat sätt än tidigare generationer haft möjlighet till eller ens kunnat föreställa sig. Människan 

har trots sina biologiska begränsningar kunnat häva sig över dessa genom att utveckla och använda 

språkliga (intellektuella) och fysiska redskap (Säljö 2014, s. 29). Kommunikation och lärande är 

centralt för det sociokulturella perspektivet och Säljö (2014, s. 34, 80) skriver att språket har en 

avgörande betydelse för människans utveckling. Genom språket har vi en förmåga att dela erfarenheter 

med andra, vi kan fråga andra och vi byter samt lånar kunskaper och information i ett ständigt samspel 

med varandra. Därmed kan språket förstås som det främsta medierande verktyget i människans 

kunskapsskapande processer. Med hjälp av den nya, digitala informationstekniken utökas våra 

möjligheter att kommunicera med andra människor över geografiska avstånd och vi får tillgång till 

virtuella mötesplatser där vi kan delta i diskussioner och seminarier, spela spel och skapa relationer. 

Lärande handlar därmed i stor utsträckning om att lära sig den nya teknikens olika användningsformer 

(Säljö 2014, s. 240-241). 

 

Appropriering 

Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är appropriering. Säljö (2014, s. 119) 

skriver att människor är under ständig utveckling och förändring, alltså vi har möjlighet att i varje 

situation ta över och till oss nya kunskaper i samspelssituationer, vilket är att appropriera ny kunskap. 

Vidare skriver Säljö (2014, s. 125) om begreppet kunskap, att i ett sociokulturellt perspektiv är det 

ingenting som individer har, utan kunskap är något som används i det vardagliga handlandet och 

fungerar som en ständigt närvarande resurs. Klerfelt (2007, s. 26) beskriver begreppet appropriering 

som att människan gör andra människors kunskaper till sina egna i en ständig strävan att tillägna sig 

nya kunskaper och färdigheter. Appropriering kan förstås som en gradvis process där människan 

succesivt tillägnar sig nya erfarenheter och lär sig bruka olika kulturella verktyg. Klerfelt (2007, s. 24-

25) skriver vidare att människor som deltar i flera olika sociala praktiker kan fungera som 

mellanhänder genom att skapa relationer och öppna upp för kommunikation mellan olika miljöer. Vad 

dessa mellanhänder gör är att skapa förbindelser mellan olika sociala kontexter. Genom dessa 

förbindelser delas perspektiv och kunskaper och i gränsytorna mellan olika sammanhang skapas 

potentiella, nyskapande och gränsöverskridande miljöer. Klerfelt (2007, s. 25) berättar att objekt, som 

exempelvis digitala resurser, kan fungera som gränsöverskridande verktyg som kan föra samman och 

inspirera deltagare att samspela i gemensamma aktiviteter.  

Metod 

Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och vår datainsamlingsmetod bestod av intervjuer. En 

kvalitativ studie innebär att använda en metod som ger en fyllig och djupgående förståelse av det man 
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vill studera (Eriksson et al. 2013, s. 125). Den intervjumetod vi valt att använda oss av är 

ostrukturerade intervjuer som innebär att intervjupersonen fritt berättar om sina egna upplevelser och 

erfarenheter utifrån ett fåtal öppna frågor kopplade till vårt tema (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 128). 

Då vårt syfte var att få en så detaljerad bild som möjligt av medie/IKT-pedagogernas erfarenheter 

använde vi oss av en narrativ/berättande ansats. Kvale och Brinkmann (2009, s. 169, 171) skriver att 

narrativa intervjuer ofta inleds med att intervjuaren frågar efter berättelser, exempelvis ber 

intervjupersonen berätta om hur den upplever ett visst fenomen. Vi utgick från sju intervjufrågor (se 

bilaga 3) relaterade till vårt syfte men dessa var endast vägledande under intervjuerna och vi 

uppmuntrade intervjupersonerna att utförligt berätta om sina egna tankar och erfarenheter. Löfgren 

(2014, s. 145-148) menar att denna ansats används för att samla in ett djupt och detaljerat material. 

Svårigheten med en narrativ/berättande ansats är att man behöver välja ut vilka delar av berättelsen 

som är väsentliga för studiens syfte. Att vara noggrant förberedd och klar över studiens syfte, alltså 

vad man vill få svar på, är en förutsättning för att berättelsens innehåll ska bli relevant och användbart 

för studien.  

Urval och avgränsningar 

Då vårt syfte med studien var att försöka ta reda hur förskolor kan implementera IKT i sina 

verksamheter så valde vi att intervjua fem stycken medie/IKT-pedagoger som aktivt arbetar med IKT i 

förskolan. Vi skulle även kunnat intervjua förskollärare utan särskilt ansvar för IKT, men då vi ville 

intervjua personer som kommit långt med arbetet inom IKT så valde vi att fokusera på medie/IKT-

pedagoger. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 136) skriver att de urvalsmetoder forskaren använder i sin 

forskning vid kvalitativa ansatser avser att öka möjligheterna att förklara, beskriva och producera 

förståelse för det problemområde som studeras. Vilken typ av urvalstrategi som väljs för studien kan 

vara avgörande för resultatet. Urvalet ska vara lämpligt för sitt ändamål. Intervjupersonerna hittade vi 

via Google, bloggar, hemsidor och sociala medier som exempelvis Facebook. Vi skickade ut en 

förfrågan till personernas mailadresser och fick svar från en del och andra inte. Några svarade att de 

var väldigt intresserade och några svarade att de inte hade tid och möjlighet inom den tidsram då vi 

tänkt genomföra intervjuerna. När vi fått svar från en person frågade vi även om denna hade förslag på 

ytterligare deltagare som kunde tänkas ställa upp i vår studie. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 138) 

beskriver denna metod som ett snöbollsurval, även kallat nominerat urval. Snöbollsurvalet används i 

syfte att lokalisera informationsrika deltagare för inkludering i undersökningen genom att en redan 

utvald intervjuperson tillfrågas om förslag på andra personer som kan tänkas ha kunskap inom det 

område som studeras. Dessa nya intervjupersoner tillfrågas i sin tur om förslag på nya deltagare. De 

medie/IKT-pedagoger som vi slutligen intervjuade består av både kvinnor och män som arbetar i olika 

kommuner i Sverige. Dessa har olika uppdrag då vissa arbetar heltid i barngrupp medan andra arbetar 

delvis i barngrupp men även som övergripande ansvariga för IKT med särskild tid avsatt för detta. Till 

en början hade vi en idé om att jämföra intervjupersonernas svar för att få syn på eventuella skillnader 

mellan svaren. Det visade sig dock att svaren blev mycket enhetliga varför vi valde att betrakta 

intervjupersonerna som en samlad grupp. Vi har därför valt att inte detaljerat beskriva 

intervjupersonerna eller märka ut vem som sagt vad då det inte är relevant eftersom vi inte gjort en 

jämförande studie. För oss var detta även ett etiskt beslut då vi inte ville riskera att avslöja 

intervjupersonernas identitet.  
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Genomförande 

Vi började med att skicka iväg ett detaljerat informationsbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 1 & 

2) till samtliga intervjupersoner där vi beskrev att vi var studenter som skulle skriva vårt 

examensarbete. I informationsbrevet fanns information om att intervjupersonerna hade möjlighet att 

när som helst ändra sig och tacka nej till att medverka i vår studie. Vi skrev utförligt om att vi ville 

genomföra en intervju som skulle handla om implementering av IKT i förskolan och deras roll som 

medie/IKT-pedagog. Vi informerade även om att intervjun skulle ske i form av ett berättande samtal 

med utgångspunkt i våra sju intervjufrågor (se bilaga 3) och att vi skulle använda oss av 

ljudupptagning. Nästa steg var att bestämma en tid och plats som passade för att genomföra intervjun. 

Vi blev erbjudna att komma till förskolorna som intervjupersonerna arbetade på. På plats informerade 

vi återigen om vad vår studie handlade om och varför vi ville göra den. Vi frågade även om de 

fortfarande kände sig bekväma med att vi gjorde en ljudinspelning av intervjun, vilket alla samtyckte 

till. Vi hade även förberett oss genom att ta med samtyckesblanketten vid varje intervju trots att vi 

redan mailat ut ett exemplar till alla. Som vi nämnt så använde vi oss av ljudupptagning vid 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009, s. 194-195) skriver att ljudupptagning ger intervjuaren en 

frihet att helt koncentrera sig på ämnet och själva samtalet som pågår i intervjun. Vi förberedde oss 

därför väl och använde oss av tre olika ljudupptagningsverktyg vilket vi informerade våra 

intervjupersoner om vid intervjutillfället. Vi fick vid ett av dessa tillfällen faktiskt erfara hur det kan 

vara när tekniken inte fungerar som den ska då en inspelning inte spelade in hela intervjun. Att vi då 

hade ytterligare två ljudupptagningar var väldigt bra då en lyckad inspelning är en förutsättning för att 

kunna få ett användbart material (Kvale & Brinkmann 2009, s. 195). Intervjuerna resulterade i totalt 

cirka tre timmars inspelat material. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi påbörjade transkriberingen av intervjuerna direkt efter genomförandet. Vi bearbetade 

transkriptionerna noggrant genom att vi båda två lyssnade igenom materialet ett flertal gånger. På detta 

sätt kunde vi komplettera och justera transkriptionerna. Då sakinnehållet i intervjusvaren är det 

väsentliga för vår typ av studie så fokuserade vi på att transkribera intervjuerna så att de blev läsbara 

och begripliga. Exempelvis upprepningar, oavslutade meningar och avstickare som inte var väsentliga 

för innehållet valde vi att inte ta med (Fägerborg 2011, s. 107). Vi genomförde intervjuerna under en 

tvåveckorsperiod och när samtliga transkriptioner var genomförda valde vi att skriva ut dem så att vi 

kunde ha dem framför oss i pappersform för att enkelt kunna gå igenom dem och få en överblick av 

materialet. De färdiga transkriptionerna resulterade i 23 stycken A4-sidor. I ett första steg att analysera 

materialet sökte vi noggrant efter återkommande teman med koppling till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Som Öhlander (2011, s. 275) skriver så är analysen beroende av att man går igenom 

sitt material flera gånger för att på så sätt ringa in och hitta möjliga teman att analysera. Till en början 

sorterade vi ut delar ur materialet utifrån våra frågeställningar. Under denna process utkristalliserades 

flera olika teman, under vilka textavsnitt sorterades in. Öhlander (2011, s. 275) skriver att teman kan 

förstås som avgränsningar vilka beskriver avsnittens innehåll, de teman som vi valt kan alltså 

beskrivas som innehållsteman som sammanfattar innehållet i materialet. I de citat vi sedan valt att 

presentera under resultatavsnittet har vissa delar i intervjupersonernas uttalanden uteslutits, vilket 

markerats med hakparentes ([…]). Det handlar exempelvis om delar som riskerar att avslöja 

intervjupersonernas identitet eller avstickare som inte är relevanta för innehållet. Det material vi 

presenterar kan förstås som endast en av flera möjliga tolkningar av innehållet. Skoog (2012, s. 76) 



14 

 

poängterar att forskaren genom sina metodologiska och teoretiska val väljer att lyfta fram vissa delar 

ur ett material i förhållande till forskningssyftet och därmed utelämnas andra. Vi hade ett rikt och 

intressant material och vi valde att lyfta fram de delar vi kände var relevanta i förhållande till vårt syfte 

och våra frågeställningar. I diskussionsavsnittet har analyserade resultat diskuterats i relation till 

tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

Forskningsetiska överväganden  

Vi har i denna studie beaktat och förhållit oss till Vetenskapsrådets rapport ”God forskningssed” 

(2011, s. 67-69) med utgångspunkt i begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet som handlar om att avidentifiera och skydda intervjupersonernas integritet. Vi har 

skyddat vårt insamlade material så att obehöriga inte har kunnat ta del av varken intervjusvar eller 

personlig information kring intervjupersonerna. Löfdahl (2014, s. 34, 38) skriver att det finns fler 

uppgifter än exempelvis namn som kan röja en persons identitet. I vår studie har vi intervjuat 

medie/IKT-pedagoger och då denna yrkesgrupp är relativt få till antalet har vi valt att inte specificera 

vilka kommuner de arbetar i, ålder, utbildning eller annat som kan röja intervjupersonernas identitet. 

Löfdahl (2014, s. 36) menar att informerat samtycke är den viktigaste principen inom forskningsetik. 

Det handlar om att informera om rätten att tacka nej och att deltagarna när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Det handlar även om att informera om sin undersökning så att deltagarna förstår vad de 

samtycker till. Detta bör ske både skriftligt och muntligt för att vara så tydligt som möjligt, vilket i vår 

studie skedde både via mail och muntligt vid intervjutillfället.  

Studiens kvalitet/metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi studiens kvalitet samt för en metoddiskussion vilket även delvis görs i 

övriga metoddelar. Vår intention var att genom intervjuer få ta del av medie/IKT-pedagogers 

erfarenheter och tankar kring IKT, men som Säljö (2014, s. 115) skriver så kan dock inte en människas 

tankar alltid likställas med vad den berättar. Det som sägs är alltså inte en direkt spegelbild av vad en 

person tänker. Säljö (2014, s. 115) menar att när en människa svarar på en intervjufråga kan därför inte 

svaret antas ha en direkt relation till vad intervjupersonen tänker. Enligt ett sociokulturellt perspektiv 

är människans handlingar alltid kontextuellt bestämda. Svar på intervjufrågor måste därför förstås 

utifrån intervjupersonens uppfattningar om den specifika situationen och vad den finner önskvärt eller 

rimligt att säga, vilket vi är medvetna om.  

Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) menar att en studies validitet, eller tillförlitlighet, handlar om 

resultatets relevans i förhållande till forskningsfrågan, alltså får vi reda på det vi tror att vi får reda på? 

Vi menar att vår studies validitet är relativt god då de personer vi intervjuat besitter stor kunskap kring 

ämnet vi studerat. Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) skriver även om reliabilitet som relateras till 

huruvida samma forskningsresultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen, det vill 

säga om det är möjligt att andra intervjuare får samma svar på samma frågeställningar. Då IKT och 

digitala medier är områden som utvecklas och förändras mycket snabbt tänker vi att det inte är möjligt 

att erhålla exakt samma svar vid ett senare tillfälle. Vi tänker även att tillförlitligheten eventuellt 

kunnat bli högre om vi haft möjlighet att intervjua fler medie/IKT-pedagoger, samt om vi haft 

möjlighet att lyfta in fler perspektiv, genom att exempelvis intervjua chefer, ledning samt pedagoger 

som aktivt arbetar med IKT utan att ha en särskild roll som medie/IKT-pedagog. För att få än mer 

tillförlitligt material att analysera när det gäller frågan om hur medie/IKT-pedagoger arbetar för att 
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inkludera IKT på ett kreativt sätt i verksamheten skulle det eventuellt varit givande att observera deras 

arbete med IKT i barngrupp. Här skulle även ytterligare ett teoretiskt perspektiv kunna användas, som 

exempelvis ett designteoretiskt perspektiv, för att analysera observationerna på mikronivå. 

Resultat & analys 

Vi kommer nu att presentera vårt insamlade material. Utvalda delar från intervjuerna kommer att 

redovisas utifrån teman som relaterar till vårt syfte samt våra frågeställningar. Vi har valt att redovisa 

materialet under rubriker som speglar ett visst innehållstema, det vill säga teman som ger en 

övergriplig bild av innehållet i materialet (Öhlander 2011, s. 275). Under respektive rubrik redovisas 

först direkta citat från intervjuerna som är kopplade till våra intervjufrågor, sedan följer en 

sammanfattande analys av intervjusvaren. Då intervjupersonernas svar visade på många gemensamma 

tankegångar har vi valt att presentera citaten utan att särskilja vilken intervjuperson som sagt vad, 

citaten är således hämtade från samtliga intervjuer. Våra intervjufrågor finns bifogade som bilaga (se 

bilaga 3). 

 

En engagerad och intresserad ledare 

En av våra frågor handlade om vilka faktorer intervjupersonerna anser är avgörande för att en förskola 

ska kunna implementera IKT på ett framgångsrikt sätt. En faktor som lyftes fram var ledarskap; 

 

Det viktigaste som jag har upplevt är faktiskt att det kommer ifrån ledningen, att det är ett centralt 

beslut […] de som har en engagerad och intresserad ledare, det är de förskolor som har kommit längst 

och har bäst liksom visioner och arbetssätt […] det ska vara genomtänkt från början till slut liksom, 

att alla är med på tåget, det är viktigast, helt klart. 

Det är viktigt med någon sorts support, man orkar inte dra hela lasset själv. Det är tur att vi har IKT-

grupper som tycker att det här är kul, chefer som prioriterar och säger att det faktiskt är viktigt. 

Det är viktigt med det här med ledarskap, att de talar om att det här är er arbetsuppgift, ni behöver 

göra detta. Det biter hårdare om det kommer centralt. 

Och sen är det ju ledningen och den är ju superviktig där också. För oftast är det ju på förskolor att 

det finns flera eldsjälar eller som man kan kalla dem, alltså pedagoger som är väldigt drivna, som vill 

mycket, som tar mycket av sin egen tid, fritid. För att de tycker det är spännande. Inte för att de är 

tvungna utan för att det är spännande […] och de är ju jätteviktiga att en ledning fångar upp, och ger 

dem lite luft under vingarna så att de har möjlighet att få implementera verktygen och tankarna och 

förhållningssättet hos de andra. Och det tror jag är en stor bristvara idag, på många förskolor och 

skolor, att man inte riktigt lägger den tiden eller den uppmuntran. 

 

När vi bad intervjupersonerna berätta om vilka faktorer de anser är avgörande för att en förskola ska 

kunna implementera IKT på ett framgångsrikt sätt så menade alla att ledning och chefer har en 

betydande roll. Det handlar om ledare som är genuint intresserade av och vill satsa på IKT, både vad 

gäller tid, resurser och möjlighet till fortbildning för pedagoger. Detta kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv förstås som en viktig faktor då lärande betraktas som en ständigt pågående process, 
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kunskaper återskapas och förnyas hela tiden, både i samhället och hos individen. Hur människor får 

tillgång till information och kunskaper påverkas dessutom av den ständiga teknologiska och sociala 

utvecklingen i samhället (Säljö 2014, s. 12-13). Kontinuerlig vidareutbildning av pedagoger kan 

därmed förstås som nödvändigt för att hålla arbetet med IKT uppdaterat och levande. Ledare behöver 

förhålla sig till den snabba utvecklingen i samhället och vara införstådda med vilka resurser som 

krävs. Säljö (2014, s. 81-82) skriver att redskap som exempelvis digitala verktyg medierar 

verkligheten för människor i sociala verksamheter. Med hjälp av olika fysiska och intellektuella 

redskap skapar vi förståelse för vår omvärld. Att ledare avsätter resurser för olika digitala verktyg är 

därför viktigt för att inte begränsa pedagogers möjligheter till lärande och utveckling och därmed deras 

förmåga att framgångsrikt kunna inkludera IKT i den pedagogiska verksamheten. Intervjupersonerna 

menar vidare att det är viktigt att ledare fångar upp pedagoger som har ett särskilt intresse för IKT och 

ger dem möjlighet att vidareutveckla verksamheten och inspirera övriga kollegor. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv skulle man kunna förstå dessa nyckelpersoner som medierande resurser, genom vilka 

kollegor kan tillägna sig nya kunskaper. Genom interaktion och kommunikation mellan människor 

förs kunskaper och erfarenheter vidare (Säljö 2014, s. 20-22). Dessa nyckelpersoner kan alltså skapa 

möjligheter till appropriering, det vill säga kollegor har möjlighet att i samspel med dessa 

nyckelpersoner ta över och ta till sig nya kunskaper, vilket Säljö (2014, s. 119) beskriver som att 

appropriera ny kunskap. 

 

Pedagogiska reflektioner och diskussioner 

En annan viktig faktor som intervjupersonerna lyfte fram när det gäller implementering av IKT var 

vikten av gemensamma diskussioner kring arbetet med digitala verktyg; 

 

Den största utmaningen för mig som utvecklingsgruppsledare blev ju att få med alla på tåget, att 

diskutera de pedagogiska effekterna av vad man gör med lärplattorna […] för att man märkte att så 

fort man inte har kunskap om digitala medel så använder man den litegrann som en barnvakt. 

Jag såg ju också, att vi måste ju hamna på banan med om vad det handlar om i pedagogik, inte vad 

det är i teknik, utan […] för annars är det ju ingen idé att ha någon IKT […] vi hade workshops där vi 

liksom satte oss ner och analyserade appar, att varför ska vi ha den här appen, vad är det för syfte 

med den, vad är det för mål, vad har app-utvecklaren tänkt? 

Man måste diskutera mycket för att få den här djupare förståelsen, för får man inte det så blir den inte 

ett verktyg man använder […] de här förhållningssättsdiskussionerna är ju jätteviktiga och att man 

kopplar ihop pedagogik och teknik hela tiden så att det inte blir så att det ena är för sig och det andra 

är för sig. Utvecklingsgruppen som jag leder pratar ju om det här varje vecka, hur och vad blir det i 

förlängningen när vi använder teknik, digital teknik. 

Eftersom jag sitter i enhetens utvecklingsgrupp också så märker jag ju att […] jag har tre förskolor till 

som hör till det här området och där har de ju inte diskuterat förhållningssätt och de har inte haft 

workshops och de har inte haft olika grupper där man sitter tillsammans och diskuterar och då blir ju 

plattorna liggande. Därför att behärskar man den inte så använder man den inte. Så då gäller det att 

någon går lite före, tror jag är viktigt. Att man skapar nyckelpersoner som ändå vågar gå i bräschen 

och visa att men det här funkar. 

 

Intervjupersonerna betonar vikten av regelbundna diskussioner och reflektioner kring pedagogik och 

förhållningssätt. Att tillsammans kritiskt fundera och reflektera kring hur de digitala verktygen 

används i verksamheten. Gjems (2011, s. 19-20) skriver att det sociokulturella perspektivet betonar det 

kollektiva lärandet. Det handlar om att kunskap skapas mellan människor i olika kulturella 



17 

 

sammanhang. Det är i samspel och interaktion med andra människor som ett lärande sker. Ständiga 

reflektioner och diskussioner kring arbetet med IKT i förskolan kan därmed ur ett sociokulturellt 

perspektiv förstås som avgörande för att pedagogerna ska kunna utveckla arbetet med digitala verktyg 

i den pedagogiska praktiken. Intervjupersonerna menar att det även handlar om att diskutera fram ett 

gemensamt förhållningssätt i relation till barnen och deras möjligheter att använda de digitala 

verktygen utifrån sina egna intressen.  

 

Ett nyfiket och öppet förhållningssätt  

Flera av intervjupersonerna menar att pedagogernas förhållningssätt till IKT spelar en avgörande roll 

när det gäller att integrera digitala resurser i den pedagogiska verksamheten; 

 

Framförallt pedagogernas förhållningssätt, att våga prova och då handlar det mycket om att vara 

nyfiken själv […] för vi kommer aldrig att lära oss all teknik. Det är inte ens ett mål i sig för det 

förändras så snabbt […] med tekniken kan du aldrig bli färdig för den förändras hela tiden. Och jag 

brukar säga att jag vill vara med och förändra, jag tycker om förändringar och jag vill vara med och 

påverka de där förändringarna. Inte att de bara händer runt omkring mig utan jag vill vara där och 

vara med i den förändringen tillsammans med barnen. Och kunna påverka deras framtid, vara en del 

av den framtiden som vi faktiskt har och vara där med barnen nu, i det. 

Mitt förhållningssätt har alltid varit att behålla den där nyfikenheten som barnen har och våga kasta 

mig ut lite, på okänd mark. Plöja vägen för andra, prova den stigen eller den vägen och funkar inte 

det så nej, då får vi backa och prova en annan väg och det tror jag är jätteviktigt att ha det 

förhållningssättet när du börjar använda teknik […] och barnen är ju redan där, de är ju hur nyfikna 

och intresserade som helst och de vågar ju det här, kasta sig ut […] de vågar mycket mer och det 

förhållningssättet tror jag vi vuxna måste våga oss på lite mer […] där har vi ju två sätt att se på det, 

antingen så blir vi väldigt skrämda eller så tycker vi att det är spännande. Och då går tankarna igång, 

att hur kan jag göra nu då, hur kan jag möta upp det här? Hur kan jag ta in det i verksamheten? 

 

Intervjupersonerna lyfter fram vikten av att vara en nyfiken och medutforskande pedagog, att möta 

upp barnens tankar och idéer och vara genuint intresserad av deras livsvärldar. Det handlar om att utgå 

från den utvecklingszon där barnet befinner sig, att öppna upp för meningsskapande processer där barn 

är aktiva aktörer i sitt eget kunskapsskapande (Säljö 2014, s. 122-123). Barn växer upp i multimodala 

världar som inkluderar digitala verktyg och Fast (2011, s. 263) menar att förskolor behöver kunna 

möta upp barn utifrån deras tidigare erfarenheter och uppmärksamma det samhälle och den kultur barn 

växer upp i. Det kan förstås som att skapa förutsättningar för lärande i den proximala 

utvecklingszonen, alltså barns närmaste utvecklingszon. Det handlar om att lärande sker bäst utifrån 

tidigare erfarenheter och kunskaper (Fast 2011, s. 11). För att det ska vara möjligt att utgå från barns 

erfarenheter och tankar krävs det pedagoger som är intresserade och nyfikna på barns livsvärldar. 

Pedagoger som värdesätter barns kunskaper och utforskar tillsammans med barnen i meningsskapande 

processer.  

 

Kompetenta medborgare i ett digitalt samhälle 

Vi var nyfikna på varför intervjupersonerna tycker det är viktigt med IKT i förskolan och samtliga 

betonade vikten av att kunna vara delaktig i ett digitalt samhälle; 
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Samhället utvecklas och jag känner att vi på förskolan får ju också se till att alla barn får möjlighet att 

lära känna dessa nya verktyg som finns och just i ett pedagogiskt syfte. 

Det är ett digitalt samhälle vi lever i och det är meningen att vi ska rusta barnen för framtiden och då 

måste vi ligga i tiden. Då kan ju inte vi ha mindre medel än vad någon som jobbar i samhället har, 

utan det handlar ju om att introducera ny teknik på det bästa sättet man kan med tankar och lärande i 

syfte. 

Barnen måste få pröva mycket, att pröva att redigera, att pröva göra enklare teknik på olika sätt. För 

jag tänker att det behöver man bygga på sen i ett digitalt samhälle, man behöver lära sig grunderna 

litegrann här och sen fortsätta och fortsätta. Men då är det viktigt att skolan har samma resurser, så att 

det inte blir så att det stannar av sen. Och källkritisk behöver man absolut kunna vara, det är ju 

jätteviktigt med tanke på nätmobbning och så och näthat. 

Det har också jättemycket med det här att göra att vi måste kunna överbrygga det här digitala gapet 

som skapas med klass, att vissa har både surfplatta, dator och iphone eller android eller vad de har 

hemma och så finns det de som inte har någonting […] där måste vi ju försöka vara ett komplement, 

att tänka att men här kan vi skapa lika förutsättningar. 

Man måste ju titta lite längre också […] vilket samhälle är det vi har? Och då kan man ju inte låtsas 

som att nej men det är ingenting att bry sig om, vi håller inte på med IKT […] Då kan man ju undra 

hur man tänker då, hur ska de klara av samhället sen? […] du blir ju exkluderad, det är ju det det 

handlar om. Att när du kommer ut och har ingen koll på vad IKT är, hur ska du meddela dig med din 

omvärld, hur ska du delta i sociala medier? För det är där det händer saker. 

Det handlar om att det är demokratisk fråga […] dagens forskare pratar om att det finns en oro att det 

redan nu skapas digitala klyftor. En skola ska vara till för alla och ge möjligheter för barn i förskola 

och skola att komma ut i samhället och förstå, få hjälpmedel att kunna tolka samhället. Och eftersom 

samhället ser ut som det gör idag så krävs det ändå en hel del förkunskaper för hur viss teknik 

fungerar och varför det händer som det gör och sådana saker. 

Vi pratar om det här, är det på riktigt det här som är reklam […] hur vet man att saker är på riktigt? 

Och hur vet du att det är sant det som du tror? Och det gäller ju att utmana det där och säga att det 

kanske inte alltid är så. Man kan inte alltid veta vem det är som har gjort reklamen […] så att nu har 

de ändå fått ett lite mer kritiskt perspektiv till vad man ändå kan göra. 

 

När vi frågade intervjupersonerna varför de tycker att det är viktigt att inkludera IKT i förskolans 

verksamhet pratade alla om att förskolan ska vara likvärdig. De menar att alla barn ska ges samma 

förutsättningar att få kunskap om IKT och digitala medier för att kunna vara delaktiga i ett samhälle 

med snabb förändringstakt och som blir allt mer digitaliserat. De pratar om att överbrygga ett digitalt 

gap, dels ett gap mellan barn från olika samhällsklasser men även mellan skola och förskola. I ett 

sociokulturellt perspektiv ses interaktion och kommunikation som avgörande i människans tillägnande 

av kunskaper och kommunikativa processer är helt centrala när det gäller mänsklig utveckling. Med 

den nya, digitala informationstekniken kan människor kommunicera med andra människor över stora 

avstånd och få tillgång till virtuella mötesplatser. Att kunna hantera den nya tekniken och 

kommunicera genom digitala medier kan därför förstås som en förutsättning för att kunna vara 

delaktig i samhället. Människor som inte får möjlighet att lära sig att använda ny teknik riskerar att 

exkluderas ur ett framtida digitalt samhälle (Säljö 2014, s. 22, 37, 240-241). Flera av 

intervjupersonerna menar att förskollärare även behöver rikta blicken mot skolans värld. Vad behöver 

barnen rustas för, vad behöver de få undersöka och upptäcka i förskolan för att ges de bästa 

förutsättningarna inför skolgången? Några intervjupersoner tog även upp vikten av att tillsammans 

med barnen diskutera källkritik och etik i förhållande till sociala medier. Det handlar även om en 

förståelse för att allt vi ser inte är på riktigt. Någon nämnde i detta sammanhang att de arbetat med 

trickfilmning för att barnen skulle få kunskap om hur olika medier kan manipuleras. Säljö (2014, s. 
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242) poängterar att det i ett informationssamhälle blir allt viktigare att kritiskt kunna sålla ut, värdera 

och granska information, filmer, texter och bilder.  

 

Nya möjligheter och en vidgad omvärld med IKT 

Intervjupersonerna berättade även om hur IKT kan öppna dörren för omvärlden och skapa nya 

spännande upplevelser och lärandetillfällen för barn;  

 

Det skapar just […] andra möjligheter både för pedagoger och barn att liksom hitta nya kreativa vägar 

för att nå sitt lärande på olika sätt, att det är bra komplement till den vanliga verksamheten i 

förskolan.  

Idag håller de ju på att göra en påskfilm där de fotograferar sina teckningar och så ska de göra en 

berättelse i puppet pals där de bestämmer vad som händer. 

Sedan startade vi upp temat […] såg filmen tillsammans på väggen, vi har haft skapande och gjort 

figurerna och sedan har slottet och de här figurerna fått liv i puppet pals, och så har barnen tagit det 

vidare och gjort berättelser. 

Via tekniken så har barnens omvärld blivit mycket större, inte bara att man kan ta reda på vad som 

händer på andra sidan jordklotet utan man kan ju också skapa någonting, producera någonting och 

dela med sig, till exempel genom youtube. Vi gör egna filmer och egen musiklåt och så delar vi dem 

på youtube […] barnen började förstå att jag kan göra någonting här […] i min lilla förskola och helt 

plötsligt kan någon annan på andra sidan jordklotet titta på det här jag har gjort. Ha den möjligheten 

att man kan nå ut, att få dem att förstå att de verkligen har möjlighet att kunna nå nu och att påverka. 

Lärandet blir mer verkligt på så vis. 

Tekniken, den har ju bara hjälpt till att öppna upp dörren till omvärlden. Att man hittar andra 

mottagare, man kan blogga, man kan ingå i sociala medier och olika grupper och det här gäller ju för 

barnen också. De lever i en helt annan omvärld än vad vi och våra föräldrar och kanske ännu en 

generation gjorde […] nu kan vi ju med teknikens hjälp vidga omvärlden genom att sitta här och 

färdas till vilken plats vi än vill. 

 

Intervjupersonerna berättade om de nya möjligheter för lärande som öppnar sig när man integrerar 

IKT i den pedagogiska verksamheten. Digitala verktyg erbjuder helt nya möjligheter att kunna skapa 

kreativa lärandesituationer på sätt som man aldrig kunnat göra tidigare. I ett sociokulturellt perspektiv 

kan det förstås som att människan genom att använda kulturella verktyg som exempelvis digitala 

resurser kan tänka, lära och hantera omvärlden på ett sätt som tar människan långt bortom medfödda 

biologiska begränsningar (Säljö 2014, s. 17). Intervjupersonerna berättade även om att använda 

digitala resurser som en ytterligare möjlighet att uttrycka sig och kommunicera. De digitala resurserna 

ses som ytterligare ett uttryckssätt bland många som barn kan använda för att förmedla sina tankar och 

åsikter. De nämner bland annat applikationen ”Puppet pals” där barnen kan skapa egna berättelser med 

sina egna skapade figurer eller foton. IKT och digitala resurser kan fungera som kulturella medierande 

verktyg genom vilka människan kan kommunicera och ge uttryck för sina tankar och idéer (Säljö 

2014, s. 74).  

En av intervjupersonerna berättar man med genom att kombinera projektor och lärplatta kan projicera 

upp olika miljöer och världar. Genom att projicera in i exempelvis ett vitt tält kan barnen få 

upplevelsen av att gå in i och uppleva en annan värld. Flera berättar även hur de har arbetat med 

applikationen ”Skype”, genom vilken man kan kommunicera med andra genom både videosamtal och 

röstsamtal på exempelvis dator eller lärplatta. Barnen hade använt Skype när de lekt kurragömma och 
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haft skattjakt mellan avdelningarna. Några berättar även om hur barnen genom att använda Skype 

kunnat föra ett lärande videosamtal med en astronaut i samband med ett rymdprojekt. Alla 

intervjupersoner talar om hur tekniken öppnat upp dörrarna till omvärlden och hur barnen får 

möjlighet till ett större kunskapsutbyte utanför förskolans väggar. Säljö (2014, s. 12) skriver att i ett 

sociokulturellt perspektiv så är kunskap något som skapas och återskapas i samhället i stort och är 

alltså inte begränsat till förskola och skola. Med hjälp av digitala verktyg som kan öppna upp för 

omvärlden får barn möjlighet att ta del av den samlade kunskap som finns tillgänglig i samhället. 

Genom att använda exempelvis ”Skype” för att kommunicera över geografiska avstånd skapas 

möjligheter för ett gränsöverskridande kunskapsskapande. Klerfelt (2007, s. 25, 27) skriver att digitala 

verktyg kan fungera som gränsöverskridande resurser. Människor i olika praktiker kan föras samman 

och dela kunskaper och erfarenheter. Genom samspel och interaktion mellan olika sociala kontexter 

skapas nya potentiella lärandesammanhang. 

 

IKT som komplement i en kreativ verksamhet 

På frågan om hur intervjupersonerna själva arbetar med IKT beskriver de hur digitala verktyg fungerar 

som ett komplement till övrig verksamhet på ett kreativt sätt; 

 

Ju mer behavioristiska apparna är desto mindre intressanta […] de är ju intressanta i början men sen 

kan man inte göra så mycket mer. Däremot andra appar där man kan skapa egna sagor, som puppet 

pals, där du kan klippa ut egna figurer och sätta in och skapa sagor. Eller ta in bilder på barn, det är 

något jag upplever att barnen är fascinerade av […] när de själva kan vara delaktiga i den här plattan, 

då stannar barnen mycket, mycket längre, i sådana appar. 

Man tröttnar ganska fort på en app där man bara ska stoppa mat i munnen liksom. Det händer inte så 

mycket, varken mellan barn eller mellan barn och plattan eller mellan barnen i sig […] så då började 

vi ta bort de där apparna och hade mer de här utforskande apparna som handlar väldigt mycket om att 

vara i miljö, att ta upp stora miljöer med projektorn på väggen, att kunna gå in i ljus, att vara i ett 

akvarium fast man var på förskolan, att utforska ljus och skuggor var det mycket och att reflektera 

mycket tillsammans, alltså pedagogisk dokumentation. Man fotade och filmade och så pratade man 

tillsammans med barnen på en gång; vad tänkte ni, vad hände här? 

Vi tänker att det ska vara ett komplement som är med hela tiden. Inte att det är en sådan där grej som 

man gör för sig utan […] det här är IKT och det här är det andra utan nu går det ju in i varandra. 

Barnen kommer ju också på nya perspektiv på hur de kan använda plattan hela tiden så det är ju inte 

bara vårt redskap utan det blir ju också barnens redskap när de kan hantera den. Så där är vi mer nu, 

att vi pratar om vilket förhållningssätt har vi till plattan, lever vi i barns erfarenhetsvärldar eller tänker 

vi att jag vet bättre än vad du vet för du är ett barn. Det är också viktigt att kunna stanna kvar även 

om man tänker att ja, ja nu spelar de minecraft igen […] och de gäller att vara där, och lyssna på vad 

är det de gör för någonting? Vad är det de håller de på med? 

Sen är den ju ett väldigt bra komplement. Du kan kombinera ipaden till väldigt många olika saker, du 

kan ha den på utflykt och lyssna på fågelljud, du kan läsa en saga ute på stubbarna när du inte kan få 

med dig fyra olika böcker, du kan spela in det vi gör, du kan lägga upp i förskoleappen, du kan spela 

in ljud, du kan redigera film, du kan göra små berättelser, alltså det finns ju hur mycket som helst. 

 

Intervjupersonerna berättar att implementerandet av och arbetet med IKT på de förskolor där de 

arbetar är en ständigt pågående process. Säljö (2014, s. 12-13) menar att i ett sociokulturellt perspektiv 

betraktas lärande som en process som aldrig upphör. Kunskaper förändras och förnyas hela tiden och 

utvecklingsarbete i förskolan kan därmed aldrig ses som färdigt. Flera av intervjupersonerna beskriver 
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vidare hur exempelvis lärplattan till en början användes mest som en ”barnvakt” eller ”spelmaskin”. 

Nu menar de att de digitala verktygen används mer som pedagogiska redskap. Man har gått ifrån de 

rena spelapplikationerna och satsar istället på kreativa och skapande applikationer. De berättar att de 

digitala verktygen ses som ett komplement och integreras som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. De beskriver hur digitala resurser kan användas på ett utforskande sätt i pågående 

projekt tillsammans med barnen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspel och interaktion med 

andra människor en grundläggande faktor för lärande. Det är i aktiviteter där erfarenheter och kunskap 

delas kollektivt som människan tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter. När de digitala resurserna 

inkluderas i gemensamma projekt fungerar de som kulturella medierande verktyg i ett kollektivt 

kunskapsskapande (Gjems 2011, s. 20-22).  

 

Medutforskande pedagoger 

Flera intervjupersoner berättar om vikten av ett utforskande arbetssätt som tar avstamp i barns tankar 

och erfarenheter.  

 

Jag har hela tiden känt att den här nyfikenheten, att vara där de är, jag måste möta upp där de är. Alla 

är ju intresserade av att berätta vad de själva är intresserade av, det kan jag tycka är en stor nyckel 

[…] det är det som är så roligt, jag behöver inte veta allt utan bara jag har den där nyfikenheten och 

vågar prova, och jag brukar säga jag gör inte misstag så, utan jag lär mig ju hela tiden någonting nytt. 

Och att ha det förhållningssättet till barnen […] att ja, jag vet inte allt men berätta gärna så tar vi reda 

på det tillsammans och utforskar. Och det är min tolkning av det som det pratas om att vara 

medforskare i ett meningsfullt sammanhang. Där vill jag befinna mig och då måste jag möta upp 

barnen, ha den där förförståelsen för att kunna ta vidare lärandet. Och jag brukar säga vi lär oss av 

och med varandra, hela tiden. Jag lär mig lika mycket av att få vara där tillsammans med barnen, med 

dem […] det finns inga rätta svar eller bara en väg att gå utan vi får undersöka tillsammans och att 

barnen faktiskt är med och påverkar och förändrar hela tanken och det blir ett helt annat lärande. Det 

tycker jag är urhäftigt. 

Där handlar det också om vårt synsätt och förhållningssätt, att jag är inte rädd för att våga fråga 

barnen, de är otroliga på det här […] man märker att de vet mycket om många appar och också hur 

tekniken fungerar. Och det är deras tur nu känner jag. Nu måste de få använda det i verksamheten. 

 

Intervjupersonerna påtalar vikten av att fungera som en medutforskande pedagog. Att vara närvarande 

och intresserad av vad barnen gör och tänker. Det handlar om att ta tillvara barnens idéer och 

kunskaper om digital teknik och lära tillsammans. Att ha ett nyfiket förhållningssätt till barns 

erfarenhetsvärldar och dela deras upplevelser. Då kan man få fatt i barnens tankegångar och upptäckter 

vilka kan leda vidare till nya spännande projekt. Det handlar om att skapa meningsfulla 

lärandesammanhang som utgår från barnens livsvärldar. Säljö (2014, s. 13) betonar att kunskaper 

ständigt förnyas i samhället och människor lär sig hela livet. I ett sociokulturellt perspektiv kan det 

förstås som att vuxna inte besitter all kunskap, utan de lär tillsammans med barnen och tar del av deras 

kunskaper och erfarenheter. Säljö (2014, s. 246) menar att när man arbetar med digitala verktyg som 

medierande resurser får lärandet en mer kollegial karaktär. Pedagogen vet nödvändigtvis inte bäst och 

det blir ett gemensamt lärande som snarare handlar om produktion än om reproduktion. I ett 

sociokulturellt perspektiv ses inte individer som passiva mottagare av kunskap utan individen är en 

aktiv medskapare av kunskap i sociala praktiker (Säljö 2014, s. 232). När pedagoger intresserar sig för 

barns kunskaper och utgår från deras livsvärldar skapas meningsfulla lärandesituationer som barn kan 
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relatera till. Det handlar om att lärande inte ska lösgöras eller dekontextualiseras från barns livsvärldar 

och de miljöer de lever och agerar i (Säljö 2014, s. 41). 

 

Ett kollegialt lärande 

Intervjupersonerna berättade om hur de inspirerar och handleder kollegor samt hur och var de själva 

hämtar ny inspiration och nya kunskaper; 

 

Vi har testat olika metoder till att inspirera våra kollegor och det är att erbjuda olika workshops här på 

våra APT, på studiedagar, ja i olika samarbetsrum som vi har internt, digitala samarbetsrum där man 

kan lägga länkar och filer. 

Det är mest att jag åker runt till olika förskolor just i kommunen och det börjar med att vi samtalar 

om vad de gör så jag får en grundsyn och vet var de ligger på och utifrån det så gör vi en form av en 

handlingsplan, hur vi ska gå vidare. 

Det är mycket med sociala medier, Twitter och bloggar. Men främst hämtar jag inspiration från andra 

länder som en sorts omvärldsspaning. Twitter är väldigt stort och populärt bland lärare nu […] tror att 

det blir mer och mer så. Den bästa fortbildningen de har är det som sker via Twitter, det är snabbt och 

kort men om man vill kan man grotta in sig i någonting. 

Twitter är snabbt och enkelt för inspiration och för att kunna dela med andra. Det handlar ju mycket 

om att ta och ge, eftersom det är så levande det som pågår med IKT, det är kul att dela det så någon 

annan kan ta del av det och kanske vidareutveckla det. Man får ju släppa sin prestige. Tillsammans 

måste man ju skapa det bästa för barnen. 

Idag använder jag framförallt Facebook. Otroligt mycket grupper […] Twitter är också en stor kanal 

och där tror jag många av lärarkåren har börjat hitta in. 

Jag rekommenderar till alla gruppen på Facebook, Ipads i skola och förskola, som både kan vara som 

support om man har någon fråga eller fastnat med något och för inspiration. Det finns massor med 

hemsidor, bloggar och sedan åker vi regelbundet till olika mässor som till exempel SETT-mässan 

[…] sedan har vi interna IKT-nätverksträffar. 

Jag har lärt mig massor på den här Ipads i förskola och skola. Bara genom att delta i olika forum och 

diskutera och fråga […] det är en kunskapskälla som bara går att ösa ur. 

Jag tycker det är spännande att titta utanför förskolan för att hämta inspiration […] jag tycker det är 

roligt att förskolan kan ta sig utanför ramarna och inte bara säga att det här händer på förskolan och 

här är vi, utan […] om vi jobbar tillsammans, i oväntade samarbeten, vad blir det då?  

 

När vi frågade intervjupersonerna om deras roll som medie/IKT-pedagog så berättade de att en del av 

deras uppdrag handlar om att inspirera och handleda kollegor. En av dem berättar om sin uppgift att 

leda förskolans IKT-grupp som träffas regelbundet för att driva arbetet med IKT framåt. Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande handlar om hur kunskap skapas och återskapas i samspel mellan 

individ och kollektiv med hjälp av medierande verktyg (Säljö 2014, s. 18). Medie/IKT-pedagogerna 

kan därmed förstås som medierande resurser genom vilka kollegor kan appropriera ny kunskap. Flera 

beskriver hur de håller workshops med sina kollegor samt arbetsplatsträffar där de diskuterar 

förhållningssätt, utbyter tips och idéer samt reflekterar kring arbetet med IKT. Någon nämner även att 

de har interna digitala samarbetsrum där de kan diskutera och inspirera varandra. Flera av 

intervjupersonerna berättar att de även åker ut till andra förskolor för att hålla workshops, handleda 

och inspirera pedagoger. Flera av dem ger även regelbundna föreläsningar och många medverkar i 

böcker relaterade till IKT i förskolan. De berättar att de åker till olika mässor, både för att inspirera 
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och för att bli inspirerade, de berättar att det på sådana tillställningar sker ett enormt kunskapsutbyte. 

Detta kunskapsutbyte kan ur ett sociokulturellt perspektiv förstås som ett kollektivt lärande där 

kunskap delas och skapas mellan människor i olika sociala kontexter (Gjems 2011, s. 19-20). Säljö 

(2014, s. 34, 37) skriver att genom kommunikation och interaktion kan människor dela erfarenheter 

och kunskaper med varandra. Det är genom kommunikation som människor kan ta del av kunskaper 

och färdigheter och kommunikativa processer ses därmed som helt centrala för mänskligt lärande och 

utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Intervjupersonerna beskriver vidare att det främst är i 

sociala medier de hämtar egen inspiration och nya kunskaper, vilket ofta sker på fritiden då de har ett 

eget brinnande intresse för IKT och förskoleverksamhet. De berättar att det genom sociala medier 

vuxit fram en ”dela med sig kultur”, det vill säga en öppenhet för att dela med sig av sina kunskaper 

och idéer med andra. Det blir ett kollegialt nätverk för lärande, där information och inspiration delas 

och sprids över hela världen. Sociala medier kan här förstås som medierande verktyg genom vilka 

människor kan tillägna sig eller appropriera nya kunskaper och färdigheter (Säljö 2014, s. 231). På 

sociala medier sker interaktion och kommunikation och genom detta sociala samspel kommer 

människor i kontakt med omvärlden och kan ta del av nya sätt att tänka och handla. Vad 

intervjupersonerna beskriver som en ”dela med sig kultur” kan förstås som kollektiva sammanhang 

där människor kan ta del av varandras perspektiv. Människor delar med sig av sina tankar och idéer 

som andra sedan kan bygga vidare på. Det handlar om att låna av varandras insikter och erfarenheter, 

det blir ett lärande som uppstår mellan individer vilket är en viktig princip för mänsklig 

kunskapsbildning inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014, s. 114). 

 

Diskussion 

Syftet med vår studie var att försöka ta reda på vilka aspekter som är viktiga för implementering av 

IKT i förskolans verksamhet och vad som krävs för att utveckla arbetet med IKT på ett kreativt sätt. 

Vi ville också försöka reda ut varför det viktigt att inkludera och arbeta med IKT i förskolan. Våra 

frågeställningar var följande: 

 

 Vilka faktorer är avgörande för att en förskola ska kunna implementera och utveckla arbetet 

med IKT i sin pedagogiska verksamhet? 

 Hur kan pedagoger arbeta för att IKT ska inkluderas som ett kreativt medierande redskap i 

förskolans verksamhet? 

 

Studiens resultat visar att flera olika faktorer spelar in när det gäller att implementera IKT i förskolan 

på ett framgångsrikt sätt. Samtliga intervjupersoner betonar ledningens roll. De menar att en ledning 

som både är genuint intresserad av IKT och som är villig att satsa och avsätta nödvändiga resurser för 

detta är en avgörande faktor. Ledare som ger tydliga direktiv om att IKT ska inkluderas i 

verksamheten så att alla är införstådda med sitt uppdrag och ges förutsättningar att genomföra sitt 

arbete. Statens Medieråds rapport ”Småungar & medier” (2015, s. 15, 18) visar att barn i stor 

utsträckning har tillgång till och använder digitala medier i hemmet. Barn kommer till förskolan med 
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kunskap om och erfarenhet av IKT och vi menar att ledare och chefer behöver ställa större krav på 

pedagoger att faktiskt inkludera digitala verktyg i verksamheten för att skapa meningsfulla 

lärandesituationer som utgår från barns tidigare erfarenheter. Detta kräver samtidigt att pedagoger ges 

rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. Intervjupersonerna menar även att ledare och 

chefer behöver uppmärksamma och uppmuntra pedagoger med särskilt stort intresse för IKT, vilka 

intervjupersonerna benämner som ”eldsjälar” eller ”nyckelpersoner”. Dessa personer beskrivs som 

mycket viktiga då de lägger mycket av sin egen fritid på att hålla sig uppdaterade inom området och 

skaffa inspiration och nya kunskaper. Här tänker vi att det krävs en förändring då det inte är ett 

hållbart sätt att arbeta på i längden. Alla pedagoger i förskolan bör få möjlighet att hämta inspiration 

och nya kunskaper inom schemalagd arbetstid. Dessa nyckelpersoner fungerar i sin tur som 

inspiratörer och utbildare för övriga pedagoger. De bidrar på så sätt till ett kollektivt lärande och 

kunskapsskapande inom verksamheten. En annan viktig faktor som intervjupersonerna lyfter fram är 

vikten av regelbundna gruppdiskussioner där pedagoger tillsammans reflekterar över hur digitala 

verktyg används i verksamheten. Den faktor som intervjupersonerna menar är helt avgörande för att 

utveckla arbetet med IKT som ett kreativt medierande redskap i den pedagogiska praktiken är 

pedagogernas förhållningssätt. Det handlar om ett nyfiket och medutforskande förhållningssätt, att 

vara öppen för förändringar och inte vara rädd för det nya och okända. Det innebär att utforska och 

lära tillsammans med barnen och utgå från barns intressen och livsvärldar. Barn ses här som 

kompetenta aktörer med värdefulla kunskaper och erfarenheter vilka bidrar till kollektiva 

meningsskapande processer. Det handlar alltså om pedagoger som vågar ge sig ut i det okända 

tillsammans med barnen och som är öppna det oförutsägbara.  

När intervjupersonerna berättar om hur de själva arbetar med IKT i förskolans verksamhet så beskriver 

alla att IKT används som ett komplement till hela förskolans verksamhet. De digitala verktygen 

används tillsammans mellan pedagoger och barn i gränsöverskridande miljöer och ses som allas 

redskap. Det kan förstås som att intervjupersonerna inkluderar digitala verktyg som medierande 

resurser i kollektiva lärandeprocesser. De berättar om olika möjligheter för barnen att kombinera olika 

digitala verktyg, exempelvis använda en applikation i en lärplatta och sedan använda projektorn till att 

projicera upp det som händer på väggen. Vi tänker att det även handlar om att kombinera digitala 

verktyg med andra typer av material och miljöer. Det kan exempelvis vara återvinningsmaterial, 

ljusbord, tyger, bygg- och konstruktionsmaterial såväl i inomhus- och utomhusmiljöer. 

Intervjupersonerna beskriver även vikten av ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till barns 

erfarenheter och livsvärldar, att våga stanna i det som intresserar och fascinerar barn. Vi menar att det 

handlar om att vara en utforskande pedagog och lyssna in barnen vilket möjliggör ett meningsfullt 

lärande för såväl pedagoger som barn. Masoumis (2015, s. 8-9) studie visar att när digitala verktyg 

används som ett berikande komplement i verksamheten kan lustfyllda och meningsfulla 

lärandesituationer skapas för barn och pedagoger. Sehnalová (2014, s. 7) menar att pedagogers 

förmåga att arbeta med digitala verktyg så att de fungerar som ett komplement i pedagogiska 

verksamheten är en viktig faktor för en framgångsrik implementering av IKT i förskolan.  

Vårt resultat visar på vikten av en ledning som verkligen satsar på och prioriterar arbetet med IKT 

samt värdesätter pedagoger med särskilt intresse för digitala medier, vilka i sin tur fungerar som 

inspiratörer för övriga kollegor. Detta visar även Aubrey och Dahls (2014, s. 103-104) studie, där de 

beskriver vikten av ett fungerande ledarskap som en avgörande faktor när det gäller implementering av 

IKT i förskolan. Det handlar om en ledning som prioriterar IKT och avsätter tillräckliga resurser för 

exempelvis fortbildningar och inköp samt underhåll av digitala verktyg. Här menar vi att IKT ska 

prioriteras lika högt som andra delar av verksamheten. Det handlar dock inte om att IKT ska ersätta 
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någonting annat, utan alla delar av förskolans uppdrag är lika viktiga. Robert-Holmes (2014, s. 1-12) 

studie visar att en lednings innovativa satsning på IKT möjliggjorde formandet av en ny pedagogisk 

praktik. De anlitade en mediekonsult som fungerade som en motor för att utveckla arbetet med digitala 

verktyg tillsammans med pedagogerna på förskolan. Mediekonsulten kan förstås som vad våra 

intervjupersoner beskriver som en nyckelperson med extra ansvar för implementerandet och arbetet 

med IKT. Denna person fungerar även som inspiratör och utbildare för övrig personal. 

Intervjupersonerna i vår studie berättar hur de ser dessa nyckelpersoner eller ”eldsjälar” som mycket 

viktiga och betydelsefulla då de lägger mycket av sin egen tid till att hitta inspiration och nya 

kunskaper. Det handlar om personer som är nyfikna och vågar testa nytt, det vill säga plöja ny mark 

och öppna upp för förändringar. Likaså poängterar Aubrey och Dahl (2014, s. 104) vikten av en 

”eldsjäl” som kan gå i täten och leda arbetet med IKT framåt så att digitala verktyg används som 

komplement i den pedagogiska verksamheten. Vi menar att pedagoger med intresse och särskilt ansvar 

för IKT är viktiga för att utveckla arbetet med digitala resurser och hålla arbetet med IKT levande och 

uppdaterat. 

Vår studie pekar på att regelbundna gruppdiskussioner kan förstås som en betydande faktor för att 

pedagoger ska kunna utveckla arbetet med IKT. Genom att reflektera kring hur de använder de digitala 

verktygen i verksamheten kan pedagoger få möjlighet att diskutera fram ett gemensamt synsätt vad 

gäller barns möjligheter att själva få tillgång till och använda de digitala verktygen. Vi tänker att det 

behöver avsättas tid för täta reflektionstillfällen som särskilt fokuserar på IKT. Masoumi (2015, s. 12-

14) och Parette et al. (2010, s. 339) betonar betydelsen av att ständigt synliggöra och diskutera 

rådande värderingar och förhållningssätt i relation till IKT i förskolan, vilket de menar är nödvändigt 

för att kunnat integrera IKT och digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Pedagogers 

förhållningssätt och kompetens lyfts fram som avgörande faktorer för att kunna inkludera IKT i 

förskolans verksamhet och skapa en utmanande och meningsfull pedagogisk verksamhet. Lindahl och 

Folkesson (2012, s. 434) skriver att det handlar om att omförhandla dominerande normer och attityder 

för att öppna upp för utveckling och förändring då nya digitala verktyg kräver nya sätt att tänka kring 

pedagogik och lärande.  

Den faktor som intervjupersonerna lyfte fram som allra viktigast när det gäller att implementera och 

utveckla arbetet med IKT i förskolan är pedagogers förhållningssätt. Det handlar om en öppenhet för 

förändringar och ett nyfiket förhållningssätt, det vill säga att se möjligheterna med nya digitala 

verktyg. Detta påtalar även Sehnalová (2014, s. 17) och Kerckaert et al. (2015, s. 186) som menar att 

innovativa pedagoger med en öppenhet för en föränderlig pedagogisk praktik är en avgörande faktor 

för att implementera IKT i förskolans verksamhet. Såväl Lindahl och Folkesson (2012, s. 422), 

Jamieson-Proctor et al. (2006, s. 512-513) och Masoumi (2015, s. 67) betonar att förskollärares 

värderingar och förhållningssätt är direkt avgörande för att IKT ska kunna integreras i verksamheten 

på ett kreativt sätt. Intervjupersonerna i vår studie framhåller även betydelsen att som pedagog våga 

pröva sig fram och inte tänka att det blir rätt eller fel utan lära av sina erfarenheter. Det handlar om att 

vara en medutforskande pedagog och värdesätta barns kunskaper och tankar och lära tillsammans i 

spännande och utforskande processer. Pedagoger behöver vara genuint nyfikna på och intresserade av 

barns idéer och livsvärldar. För att möjliggöra ett meningsfullt lärande för barn behöver verksamheten 

utgå från barns erfarenheter och intressen. Klerfelt (2007, s. 116-118) betonar just detta och skriver att 

det handlar om att visa respekt för barns livsvärldar och kultur. Att vara nyfiken på och utgå från barns 

erfarenheter som medutforskande pedagog och låta barn själva ta de digitala verktygen i bruk. Även 

Aubrey och Dahl (2014, s. 101-102) menar att IKT bör integreras på ett sätt som gör det möjligt för 

barn att använda och utforska digitala resurser på egen hand.  
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Intervjupersonerna menar att implementering av IKT i förskolan även är en viktig demokratisk fråga. 

De poängterar att vi lever i ett digitalt samhälle som präglas av stor förändringstakt och för att kunna 

vara aktiv och delaktig i ett sådant samhälle behöver människor kunskaper kring digitala medier. 

Förskolan har ett ansvar att rusta barn för framtiden och de menar att förskolan måste ligga i tiden och 

ha samma resurser som övriga samhället. Såväl Burnett (2010, s. 265) som Parette et al. (2010, s. 336-

337) menar att förskolor och skolor blir allt mer otidsenliga och ligger långt efter utvecklingen i 

jämförelse med det övriga samhället. I ett digitalt samhälle efterfrågas och värderas nya kompetenser 

som inte alltid fokuseras på i förskolan. Våra intervjupersoner påpekar samtidigt att många barn är 

kompetenta IKT-användare då flertalet har tillgång till digitala verktyg hemma. Om förskolor ska 

kunna utgå från barns tidigare erfarenheter i sitt pedagogiska arbete behöver de ha tillgång till digitala 

verktyg och kompetent personal med intresse för IKT. Aubrey och Dahl (2014, s. 96-97) menar även 

de att barn tidigt kommer i kontakt med digitala verktyg i sina hemmiljöer och att de kommer till 

förskolan med kunskaper om och erfarenheter av IKT. Även Sehnalová (2014, s. 4-5) och Parette et al. 

(2010, s. 336, 339) skriver att digital teknik är en naturlig del av barns liv, teknik och digitala medier 

har fått en självklar plats i samhället och digitala verktyg spelar en viktig roll i många aspekter av 

människans dagliga liv. Vi menar här att förskolan ska vara likvärdig, det vill säga alla barn ska ha 

samma möjligheter att utveckla digital kompetens. Det handlar om att kunna hantera digitala verktyg 

och få möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom att diskutera etik och källkritik i 

förhållande till digitala medier. Detta menar även Burnett (2010, s. 265) och Skoog (2012, s. 65) som 

skriver att i ett samhälle med stor tillgång till digitala miljöer och sociala nätverk är det viktigt att 

utveckla förmågan att tolka, förstå och hålla sig kritisk till digital information och sociala medier. 

Radetić-Paić och Ružić-Baf (2012, s. 30) menar att det även handlar om att utveckla förmågan att 

skilja mellan fantasi och verklighet. De betonar att förskollärare har en betydande roll att i det 

pedagogiska arbetet vägleda och utmana barns tankar kring digitala medier.  

Våra intervjupersoner berättar hur de själva hittar mycket inspiration och nya kunskaper via sociala 

medier som exempelvis Twitter och Facebook. De berättar om hur en ”dela med sig kultur” vuxit fram 

med hjälp av dessa sociala medier. De fungerar som virtuella mötesplatser där förskollärare och lärare 

delar med sig av sina idéer och kunskaper. På de sociala mötesplatserna sker också diskussioner och 

reflektioner där många olika perspektiv delas, vilket öppnar upp för ett kollektivt kunskapsskapande. 

Säljö (2014, s. 34, 80) skriver att inom det sociokulturella perspektivet ses kommunikation som 

centralt för lärande och det är genom kommunikation vi kan byta, låna och ta till oss nya kunskaper. 

Det är i kollektiva sammanhang vi skapar och återskapar kunskap och Säljö (2014, s. 240-241) menar 

att digitala medier ökar våra möjligheter att kommunicera i realtid över geografiska avstånd. Vi menar 

därför att digitala verktyg kan förstås som viktiga medierande redskap för människors interaktion och 

kunskapsskapande i ett digitalt informationssamhälle. 

Vårt resultat visar på vikten av att kunna fungera i ett digitalt samhälle och även i ett framtida 

samhälle som vi inte vet hur det kommer att se ut. Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté, 

digitaliseringskommissionen, som har lämnat in ett tredje delbetänkande; ”Gör Sverige i framtiden – 

digital kompetens”. Denna rapport beskriver digitaliseringen som en samhällsomvälvande process som 

kräver en ökad digital kompetens. Exempelvis lärare nämns som en yrkesgrupp vilka behöver mer 

erfarenhet och kunskap kring digitaliseringen och digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete på ett 

effektivt sätt. De poängterar även att efterfrågan och behovet av personer med digital kompetens är 

stor på arbetsmarknaden redan idag och att behovet kommer att öka i framtiden 

(Digitaliseringskommissionen 2015, s. 11). Intervjupersonerna i vår studie poängterar att förskolan har 

ett ansvar att rusta barnen för framtiden och de menar att digital kompetens är mycket viktigt för att 
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kunna fungera, vara delaktig och kommunicera i ett digitalt samhälle. Lundgren Öhman (2014, s. 11) 

menar att när förskolor kan erbjuda barn utmanande och utvecklande lärsituationer som inkluderar 

digitala verktyg får barn möjlighet att utveckla kompetenser och färdigheter för dagens och 

morgondagens samhälle. Catharina Bucht (2013), forskningsinformatör vid Nordicom - ett nordiskt 

kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, talar om dagens samhälle som ett digitalt 

kommunikations- och informationssamhälle. Hon påpekar att även det offentliga rummet omfattas av 

denna digitalisering, vilket är en central plats för demokrati. Bucht (2013) menar att det krävs många 

olika kunskaper som ryms inom begreppet medie- och informationskunnighet för att kunna förstå, 

värdera och använda information samt själv kunna uttrycka sig via digitala medier. Medie- och 

informationskunnighet, förkortat MIK, ses som en nyckelkompetens för att kunna vara delaktig i 

samhället. Bucht (2013) berättar att det handlar om att utveckla en förståelse kring mediers roll och 

funktion som en arena för debatt och diskussion. Det handlar även om förmågan att kritiskt kunna 

värdera och granska innehåll på digitala medier, att veta hur och var man söker information. Hon 

berättar att man inom FN-systemet talar om detta som en grundläggande mänsklig och medborgerlig 

rättighet.  

Vi menar att förskolan behöver vara en plats där barn ses som kompetenta aktörer och där den 

pedagogiska verksamheten knyter an till barns tidigare erfarenheter och livsvärldar. Barn är 

betydelsefulla samhällsmedborgare som har rätt till likvärdig utbildning som ligger i fas med den 

övriga samhällsutvecklingen. Förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla digital kompetens så att de 

kan vara med och påverka sin framtid och vara delaktiga i ett digitalt informations- och 

kommunikationssamhälle.  

Slutsatser 

Vårt resultat visar att olika faktorer spelar in när det gäller implementering och utveckling av arbetet 

med IKT i förskolan. Ledning och chefer som är intresserade av och satsar på IKT är en viktig aspekt.  

En annan viktig faktor är att tillvarata pedagoger med särskilt intresse för IKT. Dessa nyckelpersoner 

eller ”eldsjälar” fungerar som inspiratörer och utbildare, både internt och externt. Deras särskilda 

intresse för digitala verktyg gör att de kan gå i täten och driva arbetet med IKT framåt. Även 

regelbundna kollektiva diskussioner och reflektioner i relation till hur de digitala verktygen inkluderas 

i den pedagogiska praktiken kan förstås som en avgörande aspekt för att framgångsrikt implementera 

IKT i verksamheten.  

Den viktigaste faktorn för att implementera och arbeta med IKT på ett kreativt sätt i förskolans 

verksamhet är pedagogernas förhållningssätt. Det handlar om ett förhållningssätt som bottnar i en djup 

respekt för barns tankar, idéer och erfarenheter. Att se barn som kompetenta medskapare av kunskap 

och göra dem delaktiga i kollektiva utforskande processer. Barn behöver få tillgång till och själva 

experimentera med de digitala verktygen. Det handlar även om att vara nyfiken på det nya och okända, 

vara öppen för förändringar och se möjligheter istället för hinder. Digitala verktyg behöver fungera 

som komplement till övrig verksamhet.  

Vår studie visar även på att förskolor bör integrera IKT i den pedagogiska verksamheten så att barn 

ges möjlighet att utveckla digital kompetens för att kunna kommunicera med andra människor, 

inkluderas och aktivt delta i samhället. En stor del av kommunikation och information sker idag 

genom olika digitala medier och vår studie visar att pedagoger främst hittar inspiration och nya 

kunskaper via olika sociala medier. Det handlar om ett kollegialt lärande, en ”dela med sig kultur” 

som bygger på prestigelöshet och öppenhet vilket resulterar i ett enormt kunskapsutbyte. 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Vårt resultat visar att de pedagoger som beskrivs som nyckelpersoner eller ”eldsjälar” är mycket 

betydelsefulla för att arbetet med IKT ska drivas framåt i förskolan. Dessa pedagoger lägger dock en 

stor del av sin fritid på att hålla sig uppdaterade inom ämnet och för att skaffa ny kunskap och 

inspiration. Detta kan förstås som problematiskt då fortbildning bör ske inom ramen för utsatt 

arbetstid. Vår studie visar även att arbetet med IKT måste förstås som en ständigt pågående 

utvecklingsprocess, där reflektion, fortbildning och återkommande förhållningssättsdiskussioner är 

nödvändiga faktorer för att IKT ska fungera som ett kreativt verktyg. Ledning och chefer måste därför 

se till att avsätta tid och resurser för arbetet med IKT. Vår studie bidrar också med en ökad förståelse 

kring varför det är viktigt att arbeta med digitala resurser i förskolan. Det handlar om att ge barn 

möjlighet att utveckla digital kompetens för att kunna uttrycka sig, vara delaktig och utöva inflytande i 

ett digitalt samhälle. 

Vidare forskning 

Vår upplevelse under denna studie var att de som arbetar med IKT på ett kreativt sätt där barn tillåts 

utforska digitala verktyg på egen hand har en barnsyn som innebär att barn ses som kompetenta 

medskapare av kunskap. Vi tänker därför att det vore intressant att forska vidare kring denna tanke, det 

vill säga hur barnsyn och kunskapssyn påverkar hur en förskola integrerar IKT på ett utforskande sätt 

där barn är viktiga medaktörer i kollektiva meningsskapande processer. Vi tänker även att det skulle 

vara givande med ytterligare forskning kring implementering av IKT i förskolan som utgår från andra 

perspektiv. Det kan exempelvis handla om att undersöka hur ledning och chefer tänker kring IKT och 

digitala resurser i förskolan. En annan aspekt som skulle vara intressant att studera djupare är hur IKT 

kan bidra till nya meningsfulla lärandesituationer för barn och hur barn tillägnar sig digital kompetens.  
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