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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur en digitaliserad förskola där IKT 
ingår som både innehåll och metod svarar mot förskollärares professionella självbild. I 
studien undersöks positioner och förhållningssätt till IKT bland förskollärare. Hur 
positionerna är sammansatta och attityderna underbyggda undersöks och analyseras. 
Ambitionen är att ge en så fullödig förståelse som möjligt till synsätt på IKT och därmed 
också synen på förskolläraruppdraget och den professionella yrkesidentiteten. Studien 
sätter IKT i ett professionsteoretiskt sammanhang och visar hur IKT kan fungera som 
statushöjande för förskollärarna samt för att utöka och ringa in yrkets kunskapsbas. De 
teoretiska utgångspunkterna består i att professioner är föränderliga och utvecklas i 
växelverkan med samhällsutveckling och historisk kontext. Professionaliseringsstrategier 
som bottnar i yrkesgruppers sökande efter sin kunskapsbas appliceras på förskolläraryrket 
och IKT. Här blir också fenomen och begrepp som ontologisk säkerhet relevanta.  

Undersökningens empiri består av fyra intervjuer med examinerade förskollärare med 
engagemang i och intresse för IKT. Studien är således kvalitativ och ska betraktas som ett 
nedslag i en typ av verklighet bland många andra.   

Resultatet visar att en uppsättning nyckelkompetenser framträder i relation till IKT bland 
förskollärarna i studien, som i sin tur analyseras. Kompetensutveckling och fortbildning 
med avseende på IKT framstår som ett övervägande individuellt projekt för förskollärarna i 
studien. Det egna ansvaret att adressera eventuella kunskapsluckor som intervjuerna ger 
vid handen analyseras vidare och framstår som en faktor till de skilda positioner angående 
IKT bland förskollärare som litteratur i ämnet påvisar existerar. IKT i förskolan och som 
del i förskollärares professionella självbild ställs också i relation till barnsyn, syn på 
lärande och syn på förskolans uppdrag. Resultaten visar också att IKT tolkas och förstås i 
relativ samklang med rådande förskolepedagogiska normer och traditioner för att få större 
legitimitet i verksamheten.   
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1. Inledning 

IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i allmänhet, och plattor i synnerhet, har 
de senaste åren kommit att prägla samhället i stor omfattning och förskolan är ingen 
isolerad ö utan berörs självklart också av de teknologiska landvinningar som gjorts och de 
nya produkter som på kort tid blivit vardag för de allra flesta människor i vårt land. Smarta 
telefoner, plattor, smarta tv-apparater och datorer är för mig och de flesta andra oumbärliga 
i vardagen, både för studier och arbete likaväl som i underhållningssyfte eller för att 
underlätta praktiska göranden. Jag tycker att utvecklingen och dess följder, som är svåra att 
överblicka då vi rimligen befinner oss i ett tidigt skede samt lever mitt i det, är intressanta 
på många olika sätt och ur många aspekter. Förskolan och mer precist förskolläraryrket, är 
en av dessa aspekter som den teknologiska utvecklingen får konsekvenser för vilket 
intresserar mig.   
 
Förskolan är som sagt ingen isolerad ö och tekniken har givetvis funnit sin väg dit också. 
Det märks både i form av tekniska artefakter på förskoleavdelningar samt framgår av olika 
styrdokument och skrivelser. IKT är inte någonting som förskollärare kan vända blicken 
ifrån utan det kräver ett förhållningssätt till och arbetssätt kring. Vad gäller just det har jag 
själv via VFU och arbete på olika förskolor fått bilden av en tämligen splittrad yrkeskår i 
dessa frågor som rör modern teknik, påtagligast angående plattor. En del förskollärare är 
engagerade och drivna, övertygade om teknikens potential vad gäller barn i förskolan - 
andra är betydligt mer skeptiska till teknikens potential och plats i förskolan och vissa är 
direkt teknikfientliga. Gemensamt är dock att de flesta, enligt mina erfarenheter, uppvisar 
varierande grader av osäkerhet när det gäller IKT, sin egen roll i anslutning till IKT, hur 
verktygen kan användas och få har haft inarbetade arbetssätt vad gäller plattor och annan 
teknik. Variationen mellan tillgång till plattor är dessutom märkbart stor mellan olika 
förskolor.   
 
Dessutom förefaller det mig som att plattor och förskolor, samt plattor och barn, är ämnen 
som väcker förhållandevis starka känslor, är omgärdat av attityder, åsikter, värderingar, 
halvsanningar, moral och att de vetenskapliga grunderna för dessa ståndpunkter ofta lyser 
med sin frånvaro, oavsett vilken position man som förskollärare intar. Det är ganska 
mycket tyckande och ganska lite vetande, tillspetsat uttryckt, enligt mina erfarenheter. 
Klart är dock att det är ett ämne som engagerar många, inte bara förskollärare.  
 
Jag vill försöka gå till botten med ovanstående och undersöka vad dessa åsikter och 
ståndpunkter emanerar från bland förskollärare, vilka argument består de olika 
positionerna av och hur hänger de samman? Och hur kan detta i sin tur kopplas till frågor 
om yrkesidentitet och profession? Vilken är IKT:s plats i förskollärares professionella 
självbild och på vilka grunder? Jag är medveten om att jag inte kommer att landa i en enda 
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slutsats eller ett definitivt svar och det är inte heller syftet med min studie. Jag vill förstå 
och dissekera mångfalden av uppfattningar, problematisera och analysera dem, se hur de är 
sammansatta och sedan sätta in mina svar i ett större sammanhang kopplat till 
professionen, förskolan och yrkesrollen. 
 
Min förhoppning med föreliggande uppsats är att också min egen professionella position 
och förhållningssätt till IKT ska mejslas fram, utvecklas och medvetandegöras för mig 
själv tydligare i takt med att jag får djupare kunskap i ämnet och en vidgad förståelse för 
hur den teknologiska utvecklingen kan påverka förskolläraryrket. Om min blivande 
yrkesidentitet kan ringas in ytterligare och få en ännu mer vetenskaplig bas är mycket 
vunnet och detta torde göra mig säkrare i min yrkesutövning, i min professionella självbild 
och ge mig ökad förståelse för kollegor som yrkesverksam i en med avseende på IKT 
heterogen yrkesgrupp. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur en digitaliserad förskola där IKT ingår som både innehåll och 
metod i verksamheten svarar mot förskollärares professionella självbild. Avsikten är att 
undersöka hur IKT kan förstås i relation till förskollärares professionella yrkesidentitet. 
 
Jag har brutit ned mitt syfte i följande frågeställningar. Dessa sammantagna ringar in syftet 
samt åskådliggör uppsatsens fokus.  
 
- Vad underlättar respektive försvårar inkorporeringen av IKT i förskollärares 
professionella självbild? 
 
- Vilka nyckelkompetenser bland förskollärare avseende IKT går att urskilja? 
 
- Vilka positioner, argument och attityder kan upptäckas bland förskollärare  
beträffande IKT i förskolan?  
 
- Hur kan förskollärares olika positioner avseende IKT förstås ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv? 
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2. Bakgrund 

I skrivande stund föreligger utkast till en för förskolan reviderad läroplan. Vid 
genomläsning av utkastet framgår att digital kompetens och digitala verktyg har fått en 
uppvärderad position i förskolan från att tidigare inte ha varit specifikt omnämnda. Bland 
annat märks nya formuleringar som inte medger att IKT är möjligt att välja bort längre i 
förskolan eller förhålla sig till efter eget gottfinnande:  
 
”Förskolläraren ska ansvara för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som 
stimulerar utveckling och lärande” (Läroplan för förskolan, utkast 2: 2017-11-06, 
Skolverket, s. 4). Vidare omnämns att en god lärmiljö innefattar digitala lärverktyg 
(Läroplan för förskolan, utkast 2: 2017-11-06, Skolverket, s. 10).  
 
Alldeles nyligen har även regeringen antagit en strategi för nationell digitalisering av hela 
skolväsendet. Förskolans nya reviderade läroplan kan ses som en implementering av vad 
regeringens digitaliseringsstrategi innefattar. Regeringen betonar att konkretiseringen av 
styrdokument i undervisningen och utbildningen måste följa med den tekniska och digitala 
utvecklingen (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Bilaga till regeringsbeslut 
I:1, 2017-10-09, s. 7). Läroplanens skrivelser angående IKT kan ses som en frukt av och i 
linje med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.   
 
Ovanstående två dokument har givetvis fler beröringspunkter. I den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet står att läsa att en framgångsfaktor är lärares 
digitala kompetens samt att förskollärare därmed ska vara förtrogna med att använda 
digitala verktyg och digitala lärresurser (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 
Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-09, s. 8). Därför blir det viktigt att personer som 
arbetar med barn och elever ges möjlighet att utveckla digital kompetens både via sin 
utbildning samt också genom kompetensutveckling via sin anställning (Nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-09, s. 10). 
Detta korresponderar väl mot utkastet till den för förskolan reviderade läroplanen där det 
betonas att förskolechefen ansvarar för att personalen kontinuerligt får den 
kompetensutveckling som krävs (Läroplan för förskolan, utkast 2: 2017-11-06, Skolverket, 
s. 10). Vidare framhålls i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet att digitala 
verktyg och resurser ger ökade möjligheter för kompetensutveckling av personal i 
skolväsendet (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Bilaga till regeringsbeslut 
I:1, 2017-10-09, s. 12).  
 
En möjlig tolkning av ovanstående dokument är att värdet av digital kompetens är 
betydande, samt att den digitala kompetensen samtidigt måhända kan vara bristfällig - 
därav formuleringarna om kompetensutveckling. Det kan tolkas som att förskollärare och 



 

6 
 

lärare har eventuella brister på området som behöver adresseras. Formuleringen angående 
ökade möjligheter för kompetensutveckling blir också intressant ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv.  
 
Att dessa två skrivelser kommer just nu belyser också hur aktuellt ämnet är, samt att IKT 
inom utbildningsväsendet söker sina former. Detta innefattar givetvis inte minst 
personalen, vilka är föremålet för denna uppsats, närmare bestämt förskollärarna. Hur tas 
dessa nya ansvarsområden emot och uppfattas av yrkeskåren?  
 
Regeringen menar att digital kompetens är en demokratifråga och att syftet med strategin 
är att Sverige ska vara ledande när det gäller digitalisering och digital kompetens 
(Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-
09, s. 3). Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. 
Det definieras av EU som en säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål (EUR-Lex, 2017-11-13). 
Digital kompetens utgörs vidare av grundläggande IKT-färdigheter som innefattar att 
använda datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta 
information samt kommunicera via internet (EUR-Lex, 2017-11-13).  
 
Ovanstående strävan mot digitalisering av utbildningsväsendet är dock inte friktionsfri. 
Andra uppfattningar genomsyrar debatten, både bland pedagoger, forskare och lekmän. 
Som exempel kan nämnas en artikel i Sydsvenskan där lärare menar att den digitala 
kompetensen är farligt övervärderad, ett bländverk som inte får vinna mark på bekostnad 
av social kompetens och handens arbete (Sydsvenskan, 2017-11-13). I ett nyhetsinslag på 
SVT lyfter en barnläkare stark kritik mot bruket av plattor i förskolan (SVT Nyheter, 2017-
11-13).  
 
Exemplen kan mångfaldigas och sammantaget belyser de motsatta ståndpunkterna och de 
färska statliga skrivelserna att förskollärares positioner och förhållanden till IKT inte är 
självklara, att det är ett område där mycket diskuteras, händer och ska sättas i 
sammanhang, implementeras och finna sin form. Detta styrks inte minst genom att 
Skolverket på sin hemsida argumenterar för digital kompetensutveckling men samtidigt 
hänvisar till att material för kompetensutveckling kommer att dyka upp på sidan under 
hösten (Skolverket, 2017-11-13).  
 
Det är vid detta så att säga vägskäl av attityder, forskning, nya styrdokument och policys 
som jag vill undersöka förskollärarna och hur de ser på sitt uppdrag och sin professionella 
yrkesidentitet i relation till IKT.  
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2.1 Definitioner, terminologi och begreppsanvändning 

 
Nedan följer en utökad förklaring av uppsatsens nyckelbegrepp och hur de kommer att 
användas.  

2.1.1 IKT  
 
Nilsen (2014, s. 11) definierar informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som en 
övergripande term för olika former av teknologi i utbildningssammanhang. Enligt min 
förståelse kan IKT då användas både som läran om själva teknologin i sig samt om de olika 
teknologiska artefakterna, i materiell mening, som exempelvis plattor. IKT kan följaktligen 
avse både innehåll och verktyg och kommer att användas i den betydelsen i föreliggande 
arbete. Enligt Nationalencyklopedin används ofta termen ”informationsteknologi” som ett 
samlingsbegrepp för telekommunikation och datorteknik i samverkan  
(Nationalencyklopedin, informationsteknologi, 2017-10-30). IKT kan alltså omfatta såväl 
smartphones, datorer, plattor, projektorer, smartboards och annan liknande utrustning som 
utgår från datorteknik.  
 

2.1.2 Platta 
Då i princip all IKT i förskolan idag utgår från plattor förefaller det meningsfullt att reda ut 
begreppsanvändningen. Vad en platta är torde knappast kräva någon närmare förklaring 
men språkbruket kring plattor är långtifrån enhetligt, vare sig bland lekmän eller inom 
forskarvärlden. Följande olika termer som alla syftar på samma materiella artefakt har jag 
noterat i den forskning jag har gått igenom: datorplatta, platta, surfplatta, lärplatta, 
läsplatta, padda, iPad (varumärke), pekplatta. Intressant är att det i somliga fall förefaller 
att vara användningsområdet som är vägledande för vilket begrepp som anammas. Se 
exempelvis hur förskollärarna i Walldén Hillströms studie (2014, s. 56) gemensamt enas 
om att överge begreppet ”surfplatta” till förmån för termen ”lärplatta” med anledning av 
vilket användningsområde man anser att plattan ska ha i verksamheten.  
 
Jag kommer genomgående sträva efter att använda den mer neutrala termen ”platta” utan 
prefix för att undvika konnotationer. I de fall referenser görs strävar jag dock efter att 
använda refererad forsknings benämning på plattan för att inte förvränga innebörden i 
källtexten.   
 
Forskning som utgår från datorer i relation till informations- och kommunikationsteknologi 
i förskolan är generellt sett något äldre än forskning gällande plattor i förskolan. I regel 
utgörs mitt källmaterial av forskning som utgår från plattor vad gäller IKT i förskolan men 
undantag finns. Värt att understryka här är att forskningen som behandlar datorer alltså är 
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något äldre och vad som avses med ”dator” kan inte reflektionslöst överföras till meningen 
”dator” idag. Dagens datorer är exempelvis ofta utrustade med integrerade kameror, touch-
skärmar och har många anslutningsmöjligheter. Detta innebär exempelvis att fler barn än 
ett åt gången kan använda en dator, samspelsmöjligheterna är annorlunda, jämfört mot 
äldre tiders datorer utan touch-teknologin. Dock bygger datorerna på samma teknik varför 
de också omfattas av IKT - således kan den forskningen också användas i min uppsats 
även om det sker med viss reservation.  

2.1.3 Kompetens 
Kompetens definieras i Nationalencyklopedin som utbildning eller erfarenhet som krävs 
för viss befattning eller tjänst (Nationalencyklopedin, kompetens, 2017-10-30). Denna 
definition avser främst formell kompetens och är därför något snäv. I föreliggande arbete 
kommer jag att använda kompetensbegreppet i enlighet med Sheridans et al. (2011, s. 419) 
definition: nämligen som en kombination av teoretiska, praktiska och personliga 
färdigheter. Formell kompetens är alltså en del av kompetensbegreppet här men är inte 
heltäckande.  
 
Digital kompetens är ett återkommande begrepp inom litteraturen om IKT. Med det avses 
grundläggande IKT-färdigheter, vilka innefattar att kunna hämta fram, bedöma, lagra, 
producera och kommunicera med och genom digitala medier (Forsling, 2011, s. 78). 
 

2.1.4 Profession 

I vardagligt språkbruk är profession synonymt med yrke - inom samhällsvetenskaplig 
terminologi mer preciserat och snävare definierat som yrke vars status och auktoritet 
bygger på hög formell utbildning, ofta akademisk (Nationalencyklopedin, profession, 
2017-10-30). I uppsatsen används professionsbegreppet i huvudsak i den senare meningen, 
dock inte uteslutande. Förskolläraryrkets status som profession är omtvistat. Genomgående 
i forskningen jag har tagit del av beträffande professionalisering och förskolläraryrket är 
utgångspunkten att det är fördelaktigt att uppnå professionsstatus.  
 
Profession och professionell ska inte förväxlas. Med professionell avses yrkesrelaterad; i 
bred mening ett yrkesrelaterat övergripande förhållningssätt. Ett professionellt 
förhållningssätt kräver alltså inte en i samhällsvetenskaplig mening definierad profession.  
 

2.1.5 Ontologisk säkerhet     
Ontologi är en metafysisk-filosofisk term enligt Nationalencyklopedin och betecknar läran 
om ”det varande”. Det avser läran om de begrepp och kategorier som behövs för att kunna 
ge en sammanhängande och motsägelsefri beskrivning av någon del av verkligheten 
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(Nationalencyklopedin, ontologi, 2017-12-27). I en förskolekontext handlar det således om 
en säkerhet och trygghet i vad förskolan är och ska vara, vilka begrepp och vilken diskurs 
som så att säga inramar förskolan och praktiken, i vilken även förskollärarna ingår. 
Ontologisk säkerhet kan därför sägas betyda förskollärarnas förtrogenhet med uppdraget, 
verksamheten och vad som ingår i den professionella yrkesidentiteten.   
 

2.1.6 Övrigt  
Begrepp som ”digitala verktyg”, ”digital teknologi” och så vidare förekommer ofta i 
uppsatsen. Allt faller under IKT-paraplyet. Vad gäller de strikt fysiska aspekterna av 
begreppet är det oftast plattor som avses. När dessa begrepp har använts i forskning som 
jag har tagit del av så har jag valt att behålla dem med författarens ordalydelse för att inte 
förskjuta eller förvränga innebörden. Begreppen används också av mig för att skapa mer 
variation i språket och undvika upprepningar.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Professionsteori 
För att bättre förstå förskollärares professionella yrkesidentitet och hur IKT passar in i den 
används här professionsteoretiska utgångspunkter. Selander (1989, s. 111) menar att 
yrkesgruppers professionaliseringsprojekt och strävanden är en utbredd tendens i vår tid 
och syftet med det är att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar samt tolkningsföreträde 
inom sitt speciella kunskaps- och yrkesområde. Professionalisering kan enligt Selander 
(1989, s. 114) förstås som en strategi för socialt uppåtriktad mobilitet, antingen på 
kollektiv eller individuell basis. Det finns alltså en klart vertikal aspekt - 
professionalisering ger högre social status för yrkesgruppen i fråga.  
 
Berntsson (1999, s. 201) menar att för att en yrkeskår ska betraktas som professionell 
måste yrkesutövarnas kunskaper vara vetenskapligt förankrade. Högskoleutbildning är en 
viktig parameter i professionssammanhanget; en systematisk och abstrakt kunskapsbas där 
yrkesgruppen själva producerar den kunskap som rör deras yrkesutövning (Selander, 1989, 
s. 113). Selander menar vidare att i det högindustrialiserade samhället är kontrollen över 
kunskapsproduktionen inom ett verksamhetsområde av största vikt för yrkesgruppens 
legitimitet, dess erkännande som innehavande av expertiskunskap och monopol på denna 
kunskap.  
 
Kunskapsproduktion sker vid universitet och högskolor genom forskning. 
Förskollärarutbildningen har genomgått många förändringar på kort tid och är nu en 
akademisk utbildning med professurer och forskarkår. Kännetecknande för dagens 
informations- och kunskapssamhälle, och därmed också för professioner, är den stora vikt 
som teoretiska kunskaper tillmäts (Brante, 1989, s. 37). Det blir därmed intressant att 
undersöka om IKT i den professionella yrkesidentiteten har några samband med utövarnas 
utbildning, hur förskollärarna identifierar sig själva och förstår sitt uppdrag mot bakgrund 
av de olika förskollärarutbildningar som avlöst varandra i utbildningssystemet.  
 
Professionalisering innebär alltså att inringa ett fält där yrkesgruppen har 
kunskapsmonopol och yrkesmonopol. Utbildning och kompetens utgör grunden för de 
anspråk på makt, inflytande och anspråk på monopol som en yrkesgrupp kan ha enligt 
Brante (1989, s. 39). Dock har förskollärarna sedan länge haft problem med att avgränsa 
och muta in sitt kunskaps- och yrkesmonopol menar Berntsson (1999, s. 205 ). Selander 
(1989, s. 114) menar att professionaliseringsprojekt idag kan förstås som att organiserade 
yrkesgrupper söker sin specifika kunskapsbas - inte tvärtom som gällde äldre, etablerade 
professioner där kunskapsbasen utgjorde kärnan och professionaliseringen bestod i 
yrkesgruppens organisatoriska strävanden. Detta stämmer väl alltså väl in på 



 

11 
 

förskolläraryrket där akademisk examen, legitimation och fackliga organisationsformer 
finns, däremot är den unika kunskapsbasen oklar. Hur kan detta appliceras på den 
professionella yrkesidentiteten och synen på uppdraget bland förskollärare vad gäller IKT -
ett förhållandevis nytt område - när/om den specifika kunskapsbasen redan förut beskrivs 
som oklar?  
 
Även Granbom resonerar i linje med ovanstående och menar att förskolan ännu inte har en 
självklar position i utbildningssystemet (2011, s. 150-151 ). Granbom (2011, s. 150 ) 
menar att relationen lek-lärande är central för jämförelsen mellan skola och förskola. Det 
är alltså utifrån det begreppsparet skillnaderna mellan skola och förskola kretsar omkring 
och tar avstamp i. Granbom (2011) menar att förskollärarna i hennes studie samfällt 
positionerar sig mot vad man uppfattar som skolans kunskapssyn för att därigenom 
framhålla förskolans särart. Vidare menar Granbom (2011, s. 147) att förskolan av 
förskollärare begreppsliggörs som pedagogisk praktik i relation till andra institutioner med 
liknande uppdrag, som exempelvis förskoleklass, dagbarnvårdare och skola. Ovanstående 
reflekterar väl försöken att, och behovet av att, avgränsa sitt fält och avgränsningen sker i 
relation till andra aktörer. Att avgränsa och definiera är viktiga strategier i 
professionaliseringssträvanden. Som forskningsöversikten kommer att visa kretsar också 
mycket av synsätten på IKT kring synen på lek och lärande. Hur passar IKT in här? Och 
kan IKT användas som ett redskap för att höja yrkets status och avgränsa sig mot andra 
yrken? Från ett professionsteoretiskt perspektiv blir detta intressant. Att vilja markera 
distans till skolan genom leken för att värna om förskolans särart torde hjälpa till att 
avgränsa kunskapsmonopolet men samtidigt vara statussänkande, då skolan har högre 
status än förskolan. Att vilja närma sig skolan genom en mer skolorienterad kunskapssyn 
och syn på lärande torde vara statushöjande men samtidigt riskerar förskolans särart, dess 
kunskapsmonopol, att tunnas ut. I forskningsöversikten framgår att IKT kan vara något av 
en hävstång i båda riktningarna.  
 
Centralt för min analys kommer att vara Brantes (1989, s. 41–49) teori om professionella 
typer. Han menar att individerna inom en viss profession bildar en enhet på grund av att de 
har ett flertal gemensamma nämnare som är varaktiga. De har i princip samma utbildning 
och bedriver i stort sett samma verksamhet samt är medlemmar i gemensamma förbund 
(Brante, 1989, s. 41). Brante skisserar fyra professionstyper idag: de fria professionerna, de 
klassiska akademiska professionerna, välfärdsstatens professioner samt kapitalets 
professioner (Brante, 1989, s. 42). Skillnaden mellan professionstyperna står att finna i 
deras objektiva villkor, varför exempelvis en läkare (eller förskollärare) kan finnas inom 
samtliga professionstyper, beroende på villkoren, på anställningens typ och förutsättningar 
(ibid.).  
 
Akademiska professioners materiella bas är anställningar vid universitet och högskolor och 
de vänder sig mot det vetenskapliga samhället och forskning är en nyckelsysselsättning 
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(Brante, 1989, s. 42-43). Förskollärare finns sedan inte alltför många år representerade här, 
sedan yrket akademiserades.  
 
Kapitalets professioner följer marknadens regler och är inriktade på rationaliseringar för att 
öka företagens profit (Brante, 1989, s. 43). Även här torde förskollärare finnas 
representerade med tanke på de nya typerna av privata förskolor med vinstdrivande syften 
och privata ägandeformer. Vidare uppmärksammas statens professioner vilka i första hand 
utgörs av serviceorgan till stat, kommun och allmänhet (Brante, 1989, s. 43). Detta är 
förskollärarnas traditionella plats och förmodligen inom denna professionstyp som de 
flesta finns representerade.  
 
Brante (1989, s. 48) menar att ”profession” är ett relativt begrepp och är beroende av den 
geografiska och historiska kontexten: villkoren är skilda under olika tidsepoker och 
samhällssystem. Teorin om professionstyper kan bidra till att urskilja och kartlägga 
professionellas ideologier och identifieringsmönster: vilken är identifieringsmarkören? Är 
det förbundet, yrkesverksamheten, företaget, institutionen, staten? Professionen eller 
anställningen? (Brante, 1989, s. 48). Spänningar och konflikter inom en profession kan 
delvis förstås genom att den innehåller flera professionstyper, vilket får till följd att 
motstridiga intressen och ideologier kan existera inom en och samma profession (Brante, 
1989, s. 49).  
 
Förskolläraryrket har alltså problem med att ringa in sin specifika kunskapsbas och hävda 
ett kunskapsmonopol. Dessutom har yrket genomgått flera förändringar vad gäller 
utbildningsnivå på kort tid - betyder det att olika förskollärare kommer att ha olika syn på 
yrkesidentitet och uppdrag baserat på utbildning? Ovanstående stycke visar ju att 
professioner är föränderliga över tid och måste förstås i sin samhälleliga kontext. Den 
samhälleliga kontexten har ändrats både vad gäller utbildningskraven, de teknologiska 
framstegen och inte minst via de fria skolformerna. Vilket blir identifieringsmarkören? 
Och hur kan IKT och yrkesroll förstås mot bakgrund av och med hjälp av dessa teoretiska 
utgångspunkter?   
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4. Tidigare forskning  

4.1 Urval 
I föreliggande kapitel har jag strävat efter att försöka ringa in forskningen om IKT i 
relation till mina frågeställningar. Givetvis har jag varit tvungen att göra ett urval. Då IKT 
är ett förhållandevis nytt inslag i förskolan och den tekniska utvecklingen har gått mycket 
snabbt de senaste åren, inte minst vad gäller surfplattans utveckling och utbredning, så har 
min ambition varit att presentera så uppdaterad forskning som möjligt. Detta är ett område 
där forskningen snabbt riskerar att förlora i relevans på grund av den snabba teknologiska 
och samhälleliga utveckling som skett och fortsatt sker. Därför har jag strävat efter att 
avgränsa forskningsöversikten kronologiskt till att omfatta 2010-talet, med vissa undantag, 
då det är under denna tidsrymd som surfplattan har funnits.  
 
Det bör understrykas att det är svenska förskollärare och svenska förhållanden jag är 
intresserad av. Förskollärares olika positioner och professionella självbild måste förstås 
mot bakgrund av svensk förskoletradition och den svenska samhälleliga kontexten. Därför 
är det inte meningsfullt att här presentera utländska studier. 
 
Med denna forskningsgenomgång vill jag påvisa att förskollärares positioner i förhållande 
till IKT är komplexa och mångbottnade. Synen på, och bruket av, IKT i förskolan kan inte 
förstås som ett isolerat fenomen. IKT utmanar och påverkar många områden som jag 
upplever att den professionella självbilden, yrkesrollen, är förankrat i. Barnsyn, pedagogisk 
praktik, förskoledidaktik, normer och traditioner är samtliga områden som kommer att 
påverka de utgångspunkter förskollärare har vad gäller IKT. För att förstå IKT i relation till 
förskollärares yrkesidentitet, deras självbild och uppfattning av uppdraget - förskollärares 
olika positioner - är det nödvändigt att undersöka hur dessa positioner är sammansatta, vad 
de konstitueras av. Hur tolkas och inkorporeras IKT i områden som utgör delar av 
förskollärarens yrkesidentitet? Syftet är inte att ringa in IKT och plattors definitiva plats 
och hur de ska förstås: syftet med genomgången är att påvisa rådande divergerande synsätt, 
ovissheten och problematiken som råder på området. Att klargöra det bidrar i sin tur till en 
djupare förståelse för synen på yrkesrollen och professionen, direkt kopplat till IKT. 

4.2 Digitala klyftor  
Digitala klyftor är ett begrepp som återkommer inom forskningen om förskola och IKT (se 
exempelvis Bergman och Fors 2013, Forsling 2011 och Klerfelt 2007). Det bottnar 
framförallt i en utgångspunkt där digitala klyftor mellan olika medborgare i samhället 
existerar, det vill säga, olika grupper av människor menar man besitter mycket skiftande 
digitala kompetenser och deras erfarenheter av digitala verktyg skiljer sig åt markant. Ofta 
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utgår detta från ett generationsperspektiv - att den yngre generationen ligger i framkant och 
den äldre generationen släpar efter. Detta beskrivs som problematiskt.  
 
Prensky (ref. i Bergman och Fors, 2013, s. 12) lanserade begreppen ”digitalt infödda” och 
”digitala immigranter” och tillämpade dessa kategorier relativt okritiskt där barn födda 
under internets tidevarv ses som tillhörande första kategorin och en generation vuxna 
människor som inte är eller vill vara förtrogna med tekniken. Bergman och Fors (2013) 
problematiserar eller vidgar inte förståelsen av Prenskys dikotomier, vilka fått stor 
spridning i litteraturen, vilket kan tolkas som ett erkännande av dikotomiernas 
sanningshalt. Forsling (2011) utvecklar resonemanget samt belyser det senaste decenniets 
farhågor inom forskarvärlden kring uppkomsten av digitala klyftor. Dessa digitala klyftor 
menar hon inte uteslutande är en generationsfråga utan även kan avse kön, klass, etnicitet 
och geografiska skillnader (Forsling, 2011, s. 78).  
 
Vidare menar Forsling (2011, s. 91) att digitala klyftor är en realitet som bör tas på allvar. 
Det är intressant att hon här lyfter argumentet om medborgerliga rättigheter då hon menar 
att det samhälleligt och utbildningsmässigt är nödvändigt att ha kunskaper om medier och 
IKT (ibid.). Resonemanget känns igen från mitt kapitel ”IKT och barnsyn” där barnet som 
blivande medborgare och deltagare i samhället har rätt till, och är i behov av, att kunna 
behärska IKT. Barnet som medborgare, den demokratiska normen, känns alltså igen när 
det gäller barnsyn och framhävande av IKT:s förtjänster bland förskollärare.  
 
Vidare frågar sig Forsling (2011, s. 93) retoriskt om inte den digitala världen är den 
naturliga världen för barn idag - och på andra sidan ställer hon pedagoger och frågar sig 
vad vi behöver lära oss, och avslutar med den dramatiska formuleringen: ”en sak är säker - 
vi kommer inte undan!”. Forsling (2011, s. 92) visar också att många förskolor väljer bort 
IKT, på grund av pedagogers avsaknad av intresse eller kompetens, vilket hon menar 
bekräftar farhågan att en digital klyfta existerar. Om det sedan är klyftor mellan 
generationer eller klyftor via en förhärskande förskolediskurs, en institutionell klyfta, 
undersöks inte närmare. Det beskrivs också att en diskrepans mellan yngre och äldre 
förskollärare finns beträffande kunskaper, förhållningssätt och kompetens inom IKT 
(Forsling, 2011, s. 82). Utgångspunkten här är tydlig; de digitala klyftorna existerar och 
pedagoger i förskolan, framförallt äldre pedagoger, är en grupp som släpar efter. Barn å 
andra sidan beskrivs okritiskt som digitalt kompetenta enbart på grundval av deras ålder. 
Lite tillspetsat kan man fråga sig ifall de föds digitalt kompetenta? Angående klyftor 
mellan pedagoger så delas den bilden i Jönssons studie (2012, s. 86) där den undersökta 
skolans rektor ger bilden av en äldre lärarkår som känner sig osäker i arbetet med datorer 
och annan modern teknik, vilket får till följd att den tekniska apparatur som finns 
mestadels står orörd.  
 
Även Klerfelt (2007, s. 16) påtalar att de digitala klyftorna mellan pedagoger och föräldrar 
å ena sidan, och barn å andra sidan, ibland kan vara stor och det beskrivs här som en 
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generationsfråga. Klerfelts (2007) resonemang tar delvis sin utgångspunkt i att barn och 
vuxna verkar inom skilda kulturer med avseende på IKT och det märks inte minst genom 
att ett av hennes kapitel heter ”Kulturer i möte”. Hon menar att barn verkar inom en 
mediakultur som vuxna inte har insyn i (2007, s. 16). I hennes avhandling framgår att 
förskollärarna i studien söker förstå och diskuterar barns mediakultur samt vill hitta vägar 
att låta dem utöva sin ”samtidskultur” (Klerfelt, 2007, s. 14). Klerfelt (2007) 
problematiserar vidare förekomsten av digitala klyftor utifrån ett institutionellt perspektiv - 
alltså inte enbart från utgångspunkten att det vore ett åldersrelaterat fenomen. Hon visar 
hur det inom institutionella pedagogiska praktiker - skolan och förskola - kan finnas ett 
motstånd mot datorer och digital teknik till följd av djupt rotade traditioner inom dessa 
verksamheter. Som exempel lyfter hon det invanda och högt värderade hantverket inom 
dessa verksamheter; ett arbetssätt som lyfter det praktiska hantverket. Och inte tekniska 
verktyg som förlängning av handen och tanken, vilket får till följd att ett avstånd till barns 
mediebruk lätt skapas (Klerfelt, 2007, s. 16).  
 
Nilsen (2014) lämnar ett viktigt bidrag till forskningen om IKT, barn och digitala klyftor 
då hon påtalar den utbredda föreställning som råder beträffande generationsskillnader och 
digital teknik. Hon menar att detta är en diskurs som fått starkt fäste och som utmärks av 
teknologisk determinism (Nilsen, 2014, s. 11-12). Det vill säga ett förhållningssätt till 
teknik som verkar vara förutbestämt, sant och oföränderligt till sin karaktär. Hon 
understryker vikten av ett kritiskt förhållningssätt till denna rådande diskurs som hon 
iakttagit eftersom att ett okritiskt, oproblematiserat synsätt leder till förenklade 
förklaringsmodeller om digitala redskap, samt i förlängningen om lärande (Nilsen, 2014, s. 
12). Denna diskurs har hon identifierat både inom akademisk forskning och i samhället och 
hon menar att begreppsbildningen för tankarna till ett biologiskt evolutionistiskt tänkande 
(Nilsen, 2014, s. 14). Prensky (ref. i Nilsen, 2014, s. 13) menar att de digitala 
immigranterna förvärvat, om de förvärvat, sin teknologiska kompetens vid ett senare skede 
i livet än de digitalt infödda. Detta skulle få till följd att lärare inte förstår hur elever tänker 
och lär sig, vilket av Prensky beskrivs som den största och allvarligaste frågan för dagens 
skola. Nilsen (2014, s. 13) medger att dagens förskolebarn förmodligen har en annan 
teknikvana än tidigare generationer men att detta inte med nödvändighet innebär att den 
radikala generationsskillnad som många höjt röster om existerar. Generationer beskrivs 
som komplexa sociala grupper med många inbördes variationer beroende på en mängd 
faktorer (Nilsen, 2014, s. 15). 
 
Diskursen som Nilsen (2014) påtalar framträder i av mig genomgången litteratur. 
Forskningen förefaller att i stor utsträckning präglas av ett generationstänkande där barn 
beskrivs ha ett försprång framför vuxna vad gäller IKT. Det är intressant att i relation till 
detta deterministiska synsätt ställa det utbredda synsättet bland förskollärare och forskare 
att IKT är nödvändigt ur ett framåtsyftande medborgerligt och demokratiskt perspektiv. 
Om glappet mellan generationer uppfattas som påtagligt, verkligt och problematiskt så 
tillskrivs barn digital kompetens på ett lika deterministiskt sätt. Om så är fallet - att barn är 
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en homogen grupp som besitter digital kompetens från födseln - varför blir det då viktigt 
att införa IKT i förskolan? Det är möjligt att logikens kedja brister i någon länk här men 
resonemanget väcker intressanta frågor som jag får anledning att återkomma till. 
 

4.3 IKT och barnsyn 

Vid min genomgång av tidigare forskning i ämnet har jag funnit att synsätt på IKT ofta 
förefaller att gå hand i hand med synsätt på vad barn och barndom är, både bland 
förskollärare och i samhällsdebatten i stort. Ovanstående iakttagelse stöds av Klerfelt 
(2007) som visar hur förutsättningarna för en pedagogisk praktik omvandlas när nya 
verktyg används, i det här fallet digitala sådana. Argumentationen lyder att pedagogen 
behöver medvetandegöra sig om den barndom som barn erbjuds idag och vad den 
barndomen innebär. Rimligtvis innebär det att förskolläraren behöver medvetandegöra sin 
bild, sin konstruktion, av vad barndom idag innebär eftersom att det svårligen går att fånga 
barndom som ett fenomen med ett absolut innehåll. Uppfattningarna om barn och barndom 
idag kommer också att divergera, och det finns knappast en enhetlig uppfattning som det 
råder konsensus kring. Granbom (2011) visar exempelvis i sin studie att konstruktionen av 
förskolan som pedagogisk praktik med nödvändighet innefattar konstruktioner av barnet. 
Dessa konstruktioner innehåller ett flertal motstridiga teman, tankesätt och praktiker som 
samexisterar sida vid sida (Granbom, 2011, s. 169).  
 
Nilsen (2014) identifierar i sin licentiatuppsats om barns användande av surfplattor i 
förskolan två rådande och motstridiga diskurser beträffande barnsyn i relation till barns 
användande av teknologiska redskap. Inom den ena diskursen beskrivs barn som kreativa 
och kompetenta aktörer vars användande av digitala redskap betonar lärande-, skapande- 
och kommunikationspotentialen i sådana aktiviteter. Den andra diskursen lyfter istället 
fram olika risker kopplade till digitala verktyg och tenderar att beskriva barn i behov av 
skydd och omsorg. (Nilsen, 2014). Vidare understryker Nilsen att dessa skillnader i synsätt 
har stor betydelse för hur man ser på införandet av ny teknik (2014, s. 16). Nilsens 
slutsatser här rör forskare och forskarvärlden men resonemanget och diskurserna är direkt 
överförbara och tillämpbara på förskollärare. 
 
Huruvida barn betraktas som aktiva aktörer med agentskap eller inte får också enligt 
Klerfelt (2007) konsekvenser för hur datorer används i förskolan. Klerfelt (2007) visar hur 
barns deltagande och inflytande i den pedagogiska verksamheten hindras, agentskapet 
förloras, om datorn av pedagogerna betraktas som tillhörande vuxenvärlden. Det 
understryks här i relation till agentskap att vuxenvärlden är den maktutövande strukturen i 
den pedagogiska praktiken. Agentskap och aktörskap kan hänföras till Nilsens (2014) 
identifierade diskurser och är nyckelbegrepp i det sammanhanget. Ges och erkänns barns 
aktörskap av förskollärare vittnar det om en tilltro till barns förmågor och kompetens. Den 
mer skyddande, omsorgsbetonade diskursen torde sätta vuxenvärldens tolkningsföreträde 
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och förment bättre vetande i centrum på bekostnad av barns aktörskap. Applicerat på IKT i 
förskolan förefaller det att reflektera en tilltro respektive misstro mot barns aktiviteter med 
digitala verktyg. Givetvis är detta något tillspetsat och skiljelinjen inte så knivskarp. Det 
behöver inte handla om vattentäta skott och tvärsäkerhet. Nilsen (2014) framhåller att 
dessa synsätt rymmer vacklan. De tjänar dock väl som kategorier för att tydligare 
åskådliggöra kopplingen mellan barnsyn och syn på IKT och de paralleller som här finns. 
 
Barnsyn rymmer dock fler aspekter och är mer komplext sammansatt än vad som ovan 
redogjorts för. Exempelvis visar Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) i sin studie av 
förskollärares synsätt på digital teknik att argument om teknikens förtjänster ofta utgår från 
ett skolförberedande perspektiv. Om barn får använda digital teknik kommer detta att vara 
nyttigt för dem längre fram i livet samt ge dem en bra grund inför skolstart. (ibid.). Detta 
problematiseras i relation till ett här-och-nu-synsätt. Man understryker att det är 
problematiskt och att människans egenvärde riskerar att hamna i skymundan ifall 
huvudfokus är att barn ska förberedas inför något annat än livet de lever här och nu (ibid.). 
Brodin och Lindstrand (ref. i Forsling, 2011, s. 81) resonerar i linje med ovanstående samt 
identifierar tre aspekter knutna till IKT i förskolan, tre grundläggande synsätt eller motiv 
till att använda IKT i förskolan. Den första aspekten benämns som inlärningsaspekten som 
inte torde kräva någon närmare förklaring. Det är alltså potentialen att inhämta och erövra 
ny kunskap som betonas här. Den andra aspekten är arbetslivsaspekten och bottnar i 
samhällets syn på att förskolan ska förbereda barn inför ett framtida yrkesliv. Den tredje 
och sista aspekten benämns demokratiaspekten och grundas i att alla barn ska ha rätt till 
likvärdig utbildning (ibid.). Forsling (2011, s. 82) menar att dessa tre aspekter som 
beskriver bruket av IKT i förskolan samtliga utgår från ett framtidsperspektiv; de utgår 
från ett nyttoperspektiv och är alla framåtsyftande. Det understryks att enligt dessa 
aspekter av IKT i förskolan så ryms ingenstans barnet här och nu som varande istället för 
blivande (ibid.). Det förefaller alltså som att en barnsyn där det aktiva och kompetenta 
barnet lyfts fram och IKT mest ses som förtjänstfullt - så ses det som förtjänstfullt i termer 
av skolförberedelse, lärande och med ett framtidsperspektiv. Detta vittnar litteraturen 
ganska entydigt om. Inget av det genomgångna materialet har vittnat om en positiv syn på 
IKT bland förskollärare på basis av exempelvis plattors många roliga spel för spelens egen 
skull, ur ett underhållnings- och nöjesperspektiv. Givetvis har plattor använts så men det är 
inte förenat med teknikoptimistiska utsagor från förskollärare i den litteratur som jag har 
läst.  
 
Sheridan et al. (2011) utvecklar i sin studie av förskolläraryrket som en profession i 
förändring förståelsen av dessa två synsätt på barn och förskola. Man identifierar i enlighet 
med ovanstående refererade artiklar två skilda sätt att betrakta barn på och vad förskolan 
bör förse barnen med. Ett socialpedagogiskt perspektiv å ena sidan identifieras inom vilket 
förskollärarna förefaller att ta avstånd från aktiviteter och innehåll som är förknippat med 
skolförberedelser och lägger istället tonvikt vid barns lek och sociala utveckling (Sheridan 
et al., 2011, s. 417). I kontrast till det återfinns det skolförberedande perspektivet bland 
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förskollärare där barns kognitiva utveckling och lärande i syfte att ge dem en god skolstart 
lyfts fram (ibid.). Man menar vidare att förskollärares barnsyn och syn på kunskap och 
lärande påverkar förutsättningarna för barns lärande i förskolan lika mycket som 
förskollärares kompetens och förståelse av styrdokument (Sheridan et al., 2011, s. 418). 
Vidare kommer man fram till att utvecklingen i förskolan tycks gå mot att fokusera mer på 
barns blivande är varande, särskilt fokuserat på vad barn bör lära sig för att växa upp till 
demokratiska samhällsmedborgare (Sheridan et al., 2011). Det bör understrykas att studien 
inte uttryckligen handlar om IKT utan om förskolan och förskolläraryrket i förändring, 
men artikeln är ändå relevant då detta placerar IKT och synsätten som omgärdar det i en 
kontext och därigenom kan IKT:s plats i dagens förskola bättre belysas och analyseras.  
 
Demokratiaspekten som Sheridan et al. (2011) identifierar som viktig i det 
framtidsorienterade och skolförberedande perspektivet på barn och förskola har även 
Lindahl och Folkesson (2012a) uppmärksammat som en komponent i ett framtidsorienterat 
perspektiv på barn i förskolan, här i direkt relation till IKT. Deras studie syftar till att 
undersöka förskollärarstudenters normer kring att introducera dator i förskoleverksamhet. 
Ett flertal återkommande normer identifieras, varav normen om barnet som medborgare, 
alltså den demokratiska aspekten, uteslutande används av studenterna som argument/norm 
i favör av att använda datorn i verksamheten (Lindahl och Folkesson, 2012a, s. 433). För 
att förtydliga: bland de studenter som intog en skeptisk utgångspunkt till att använda dator 
i förskoleverksamheten lyftes aldrig argumentet/normen om barnet som medborgare för att 
ge tyngd åt sin ståndpunkt. Andra normer som identifierades var det deltagande barnet, det 
aktiva barnet, det kompetenta barnet och det självständiga barnet. Tre av normerna som 
studenterna lyfte tjänade uteslutande som argument för att använda dator i verksamheten; 
förutom barnet som medborgare användes också normerna om det kompetenta barnet och 
normen om det aktiva barnet i deras argumentation för datorer (Lindahl och Folkesson, 
2012a, s. 433-434). Dessa resultat ligger i linje med annan forskning (se exempelvis 
Jönsson 2012 samt Forsling 2011) avseende IKT i relation till barnsyn, aktörskap och som 
framåtsyftande.  
 
Lindahl och Folkesson (2012a, s. 433) menar att datorns introduktion i förskolans 
verksamhet bereder förskollärare problem ifall datoranvändande inte ligger i linje med 
rådande normer kring barnsyn. Datorer kommer å andra sidan att uppmuntras och 
värdesättas ifall de befinns upprätthålla rådande normer. Det är intressant att några av 
dessa normer alltså erkänns av alla i undersökningen men att vissa av normerna både 
används som argument för och emot datorns varande eller icke-varande i förskolan. Detta 
vittnar om vad jag inledningsvis argumenterade för; att man tillmäter konstruktionen av 
barndom olika innehåll och att det alltså inte finns en entydig barnsyn. I Lindahl och 
Folkessons (2012a) studie skulle normerna kunna sägas utgöra vissa huvuddrag vad gäller 
barnsyn bland förskollärare som alla i studien erkänner. Vad dessa normer i sin tur utgörs 
av och vilket innehåll de tillskrivs varierar dock uppenbarligen bland individerna i studien, 
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eftersom att samma normer används som slagträn både för och emot datorns plats i 
förskolan. 
 

4.4 IKT och pedagogiken 

Det är nödvändigt att undersöka de pedagogiska förändringar, utmaningar och 
föreställningar som IKT potentiellt medför i förskolepraktiken. Frågor om IKT kopplade 
till leken är bland annat viktiga att belysa och analysera för att bättre etablera en förståelse 
för vilken plats IKT tillskrivs i verksamheten av förskollärarna, samt hur IKT påverkar 
förskollärarnas syn på sig själva, verksamheten och sitt uppdrag. Leken måste sägas vara 
något av kärnan i förskolans verksamhet och det är rimligt att förutsätta att synen på lek 
bland förskollärare bland annat formar deras uppfattningar om ovanstående områden. 
Leken är en viktig beståndsdel. Påverkas pedagogiken och didaktiken, arbetssätten, av att 
inkludera IKT i verksamheten och i så fall på vilket sätt? Medför detta att andra 
kompetenser än tidigare värderas bland förskollärare? Och hur hänger det i sin tur ihop 
med den professionella självbilden? Dessa frågor och samband utvecklas i 
forskningsgenomgången. 
 
En grundläggande förutsättning för hur digitala tekniker integreras i verksamheten är 
beroende av den innebörd, betydelse, som deltagarna i denna verksamhet tillskriver 
tekniken menar Walldén Hillström (2014, s. 17). Liknande tankegångar framförs av 
Masoumi (2015, s. 6) som menar att pedagogiska normer och erfarenheter hos 
förskollärare oundvikligen formar sätten man integrerar och använder digitala tekniker i 
förskolan. Detta innebär att användandet av IKT i förskolan kommer att vara/är avhängigt 
av hur förskollärare tolkar och förstår tekniken; tolkningar som bottnar i deras erfarenheter 
och förståelse av förskolepedagogik, liksom troligen av barnsyn och professionell 
självbild.  
 
Att IKT kan utveckla och förändra förskolepraktiken är något som lyfts av Lindahl och 
Folkesson (2012b, s. 1729) och man menar att bruket av IKT i förskolan antingen kan 
förändra eller göras till del av rådande traditioner. Vidare belyser man att problemet med 
att införliva digitala teknologier i förskolan har att göra med hur man tolkar relationen 
mellan barns aktiviteter och existerande förskoletraditioner (Lindahl och Folkesson, 
2012b). Utan förmåga att omtolka traditioner kommer förskollärare med nödvändighet 
vara hänvisade och låsta vid förhärskande rutiner, arbetssätt och pedagogiska värderingar 
knutna till verksamheten - vilket medför svårigheter att inkorporera nya teknologier och 
med dem en förändrad barnsyn i verksamheten (Lindahl och Folkesson, 2012b, s. 1736). 
Man argumenterar för behovet av att förstå och tolka barns aktiviteter på ett abstrakt och 
analytiskt plan för att verksamheten ska få ett vidare utrymme att utvecklas inom ramen för 
omtolkade förskoletraditioner (ibid.). Som jag förstår det handlar det inte nödvändigtvis 
om att göra avkall på sina övertygelser och ge upp de normer förskolan och förskollärare 
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verkar inom - det handlar snarare om att vidga sina synsätt, exempelvis på vad lek är, för 
att därmed enklare kunna integrera nya teknologier utan att de upplevs omkullkasta eller 
hota grundläggande värden, traditioner och föreställningar. Det är dock delvis detta som är 
hela sakens kärna - tolkningar och förståelse av IKT i relation till verksamhet, arbetssätt 
och professionell självbild förefaller att gå isär på många områden bland förskollärare och 
även inom forskarvärlden.  
 
Flera studier visar att tekniken i sig varken gör från eller till utan att de pedagogiska 
förtjänster eller nackdelar tekniken potentiellt för med sig beror på hur den används (se 
Masoumi, 2015 samt Jönsson, 2011). Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010, s. 128) menar 
att en central fråga handlar om vilken roll pedagogen tar när digital teknik blir en del av 
verksamheten. Jönsson (2011, s. 90) menar att begreppen innehåll, didaktik och teknik och 
deras komplexa inbördes relationer samtliga måste beaktas i kombination med varandra 
och inte separerade när digital teknik integreras i förskolan. Detta understryker 
ovanstående resonemang om att IKT rymmer en förändringspotential och att digitala 
tekniker och vad de medför i form av didaktiska utmaningar och kompetenser behöver 
förankras i förskollärares syn på verksamhet, pedagogik och uppdrag.  
 
Vad gäller relationen mellan IKT och lek ger olika forskare en tämligen splittrad bild. Här 
förefaller det, som ovan nämnts, att delar av problemets kärna ligger och är en bidragande 
orsak till tvetydigheterna och osäkerheten som omgärdar synen på och bruket av IKT i 
förskolan idag. Kjällander och Moinian (2014, s. 11) menar att forskningen om lek inte är 
entydig med hur digitala verktyg bör förstås i förhållande till barns lek. Man definierar lek 
enligt följande:  
 
”We understand play as a transformative action in which the child makes sense of the signs 
provided to her or him within the frames of reference of the child’s own experience and her or his 
interest in the present moment.” (Kjällander och Moinian, 2014, s. 14).  

Lek kan alltså förstås som en handling där en transformation, omvandling, utförs av barnet 
för att passa in i hens verklighetsuppfattning och i enlighet med hens intressen. Vad som är 
lek är således ganska flytande och återknyter till resonemanget om att tekniken inte ”är”, 
tekniken ”blir” till något. och detta något kan variera beroende på en mängd olika 
omständigheter i den pedagogiska praktiken. Lindahl och Folkesson (2012b, s. 1729) 
kopplar diskussionen om lek till IKT och menar att lek oftast associeras med kreativitet 
och fysiska handlingar, inte digitala. IKT menar man istället förknippas med lärande och 
instruerande (ibid.).   

Lindahl och Folkesson (2012a) visar i sin studie att om datorn associeras med en lek-
tradition bland förskollärarna anses inte vägledning och guidning behövas; barnen kan 
självständigt använda datorn och förskollärarens roll blir att på håll observera. Vidare 
menar man att ifall barnen inte kan använda datorn självständigt utan är i behov av 
vuxenstöd så uppfattas datorn som ett negativt inslag i verksamheten (Lindahl och 
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Folkesson, 2012a, s. 434). Liknande resultat förefaller Jernes, Alvestad och Sinnerud 
(2010) få i sin studie i vilken man visar att på förskolor där pedagogerna är vana vid digital 
teknik och har använt det i verksamheten länge uppfattas och nyttjas datorn inom en 
lekkontext jämställd med lego, klossar, spel och att måla. Dock betonar förskollärarna i 
samma studie betydelsen av pedagogisk vägledning för att lärande framför datorn ska äga 
rum (Jernes, Alvestad och Sinnerud, 2010). Här förefaller IKT både kunna associeras med 
lek och lärande. Förskollärarna i Walldén Hillströms (2014, s. 67) studie menar att en 
pedagog alltid behöver vara närvarande när barnen använder tekniken, att det är ”direkt 
avgörande” för arbetet (märk ordvalet) med surfplattan. Detta kan förstås mot bakgrund av 
att förskollärarna i studien var överens om att surfplattor främst skulle användas i syfte att 
lära, vilket också reflekteras genom att man börjar anamma begreppet ”lärplatta” istället 
för surfplatta (Walldén Hillström, 2014, s. 56).  

Masoumi (2015) visar att förskollärarna i hans studie betonar underhållningsvärdet som 
olika applikationer har; IKT i verksamheten beskrivs här mestadels i termer av 
underhållning, nöje och att barnen ska ha någonting att göra. Detta stämmer illa överens 
med förskollärarna i Marklunds (2015) studie av hur förskollärare använder webbaserade 
diskussionsgrupper om IKT i förskolan. Här framkommer istället att diskussioner om 
applikationer avseende lek, nöje och underhållning är helt frånvarande. Här är det istället 
lärandeaspekterna som är i fokus och Marklund förstår detta som att IKT sammankopplas 
med lärande av förskollärare (2015, s. 248). Som jag har visat torde den slutsatsen 
knappast gå att dra generellt - snarare är det en av flera möjliga slutsatser.  

Nilsen (2014) går steget längre än Marklund (2015) och visar att det är utmärkande att 
datorn inte betraktas som ett redskap för lek bland förskollärarna i hennes studie. Snarare 
uppfattas datorn som ett direkt hot mot leken av de förskollärarna - datorn betraktas som 
något som inkräktar på och tar tid från leken (Nilsen, 2014).   

Avslutningsvis lyfter vissa studier att maktpositionerna mellan förskollärare och barn kan 
förändras när digitala verktyg brukas. Huruvida maktbalansen skiftar och vilken betydelse 
förskollärare tillmäter det varierar givetvis. Klerfelt (2007, s. 119) menar att datorns 
inträde i verksamheten kan utmana rådande maktstrukturer, under förutsättning att 
pedagogen är beredd att släppa makten över verktygen. Det handlar om expertroll och vem 
som besitter mest vana av digitala tekniker. Kjällander och Moinian (2014, s. 14) menar att 
relationerna mellan vuxna och barn är horisontella i digitala miljöer och att barn har 
möjlighet att manipulera, omtolka och transformera syftet hos exempelvis olika appar (och 
hos förskolläraren).  Lindahl och Folkesson (2012a, s. 432) visar hur förskollärarstudenter 
upplever att de förlorar kontrollen över den pedagogiska situationen när barnen inte beter 
sig enligt det tänkta syftet hos exempelvis en given app. När barnen följer 
förskollärarstudenternas syften vid aktiviteter med digitala tekniker uppfattas inte tekniken 
vara ett problem utan kan friktionsfritt inlemmas i den pedagogiska praktiken. När däremot 
barnen agerar på ett oförutsett sätt, alltså transformerar och omtolkar vad som erbjuds i den 
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digitala aktiviteten, så beskrivs problemet ligga hos tekniken, hos datorn (Lindahl och 
Folkesson, 2012a, s. 434).  

Förhoppningsvis har ovanstående genomgång kunnat belysa vad som anförts tidigare, 
nämligen att IKT:s integration i verksamheten är beroende av vilken innebörd förskollärare 
tillmäter tekniken. Hur man förstår teknik i ett ramverk av existerande normer, traditioner, 
arbetssätt, professionell självbild, pedagogisk gärning och barnsyn har belysts. Detta 
genererar inte ett svar utan många olika samexisterande förståelser. Detta kapitel har syftat 
till att ge läsaren utökad förståelse för komplexiteten som IKT rymmer för förskollärare. 

4.5 IKT och professionen  
Marklund (2015) undersöker i sin studie diskussioner om IKT i olika webbaserade 
diskussionsgrupper för förskollärare. Han menar att dylika typer av flexibla och informella 
kanaler förefaller att bli allt viktigare som led i förskollärares professionella utveckling i 
takt med att digital teknik introduceras och blir del av en pedagogisk praktik (Marklund, 
2015, s. 251). Han understryker dock att det främst tycks vara förskollärare med en positiv 
attityd till IKT som uppsöker och använder sig av dessa diskussionsgrupper (ibid.).  
 
Marklund (2015) lyfter i sammanhanget kompetensbegreppet. Hon menar att IKT har 
föranlett förändringar av förskolan och att därmed ett behov av att utveckla en gemensam 
förståelse bland förskollärarna har uppstått kring vad lärarkompetens egentligen innebär 
och utgörs av (Marklund, 2015).   
 
Masoumi (2015, s. 7) förefaller att ansluta till ovanstående resonemang då han menar att 
införandet av IKT i förskolans verksamhet kan utmana och omkullkasta existerande 
diskurser och praktiker. Rådande diskurser och traditioner, liksom förskollärarnas 
pedagogiska värderingar, är i sin tur avgörande för hur IKT integreras i verksamheten 
(Masoumi, 2015). 
 
Ett ytterligare bidrag till diskussionen lämnas av Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) som 
i sin studie undersöker norska förskollärares attityder till digital teknik. Med anledning av 
den digitala tekniken menar man att en diskussion behövs om förskollärarens roll i den 
digitala kontexten (2010, s. 128). Diskurser om lärande behöver aktualiseras och centralt 
blir hur man tänker kring utveckling, samspel, utforskande och kreativitet i anslutning till 
digitala aktiviteter (ibid.).  
 
Ovanstående belyser att förskolan är inne i en förändringsprocess, eller i en sökande 
process, med anledning av den digitala teknikens inträde. Begrepp som lek, lärande och 
kompetens kan fyllas med nytt innehåll eller på olika sätt förändras och de behöver 
förankras i en digital kontext. Det är begrepp som är centrala för vad förskolan är och vad 
man gör i förskolan, begrepp som förskolans praktik i viss mening vilar på. Dessa begrepp 
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(och deras innehåll) torde därför och därmed också vara betydande för hur förskollärare 
uppfattar sin professionella självbild. Lindahl och Folkesson (2012a, s. 426, 433) beskriver 
vad man kallar för ”ontologisk osäkerhet” bland förskollärare med anledning av nya 
verktyg, som datorer, vilka ”hotar” att förändra den pedagogiska verksamheten. Ontologisk 
osäkerhet torde innebära en osäkerhet kring hur verksamheten bör förstås och uppfattas 
liksom en osäkerhet kring den egna professionella kunskapsbasen. 
 
Den gemensamma förståelsen av professionen och yrkesrollen samt förskolan som 
pedagogisk praktik bland yrkesverksamma förskollärare är fokus för Granboms (2011) 
avhandling. Hon studerar hur en kollektiv förståelse förankras och noterar att gruppen av 
förskollärare hon intervjuar strävar efter att nå konsensus men att samtalet präglas av 
spänning, kontradiktion och tvetydighet (Granbom, 2011, s. 146). Resultaten av hennes 
gruppintervjuer visar att bilden av professionen bland förskollärarna i studien inte är 
entydig (Granbom, 2011).  
 
Professionell utveckling kan uppfattas som att även innefatta ett förhandlande och 
eventuellt omformulerande av förståelsen kring lek, lärande och kompetenser. Det behöver 
således inte endast handla om att nå djupare kunskap på vissa områden. Att omdefiniera 
tidigare förlåtelser och diskurser torde också ingå. Marklund (2015) identifierar tre 
områden i vilka ett behov av professionell utveckling finns hos förskollärare med 
anledning av det ökade bruket av plattor i förskolan. Kännedom och förståelse för 
växelverkan och samspel mellan pedagogik och teknologi är ett av dessa områden, liksom 
utökad teknologisk kunskap samt samspel mellan ämnesinnehåll och teknologi (ibid.).  
 
Sherdian et al. (2015, s. 416) belyser att lärarkompetens historiskt sett har haft skiftande 
innebörd och innehåll och att det kontinuerligt rekonstrueras och omförhandlas i takt med 
samhälleliga förändringar och förändringar av förskolans styrdokument. Man menar att 
lärarkompetens utgörs av ett komplext samband mellan samhälleliga och 
utbildningsrelaterade värden och målsättningar, pedagogiska förhållningssätt och 
skapandet av utbildningsmiljöer. Vidare argumenterar man för att samhällets 
målsättningar, manifesterade av styrdokument, skapar och influerar förskollärares 
uppfattningar om vad lärarkompetens betyder i förskolan (Sheridan et al., 2015). På 
makronivån utgörs lärarkompetens av styrdokumentens målformuleringar, värden och 
syften (Sheridan et al., 2015, s. 417, 419). Vilken kompetens förskollärare bör ha är alltså 
över tid föränderligt och beroende av den samhälleliga kontexten, uttryckt via 
styrdokument. Med dagens ökade bruk av IKT i förskolan, vilket också styrdokumenten 
alltmer betonar, är det rimligt att anta att förskollärarkompetens kan få ett delvis 
annorlunda innehåll. Det är detta innehåll som man söker en gemensam förståelse kring 
och där uppfattningarna inom yrkeskåren divergerar och inte funnit sin form.  
 
Sheridan et al. (2015) visar att förskollärarna i studien kontinuerligt reflekterar kring 
förskolans praktik och sin egen kunskap för att utvecklas i linje med samhälleliga 
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förändringar. IKT är ett av dessa områden där man reflekterar kring sin kunskap. 
Reflektion beskrivs därmed som en viktig grundsten av lärarkompetens (Sheridan et. al, 
2015). Reflektion och kompetens att kunna förändra sig lyfts som viktigt för förskollärare 
(Sheridan et. al, 2015, s. 424, 434).  
 
I ett vidare grepp om professionen än bara utifrån IKT menar Granbom (2011, s. 179) att 
det råder ambivalens kring begreppet lärande bland förskollärare. Lek och lärande lyfts av 
förskollärarna som oskiljaktigt samtidigt som en osäkerhet råder kring förskolans särart i 
förhållande till skolan när lärande i förskolan lyfts fram. Förskollärarna i studien betonar 
att lärande i förskolan sker genom lek och Granbom noterar en rädsla för att skolans fokus 
på ämnen ska spilla över på förskolan (ibid.). Detta är intressant utifrån den tidigare 
forskning jag redogjort för där förtjänsterna med IKT beskrivs av förskollärare i termer av 
lärande. Marklund (2015) visar i sin studie av förskollärares professionella utveckling 
genom deltagande i webbaserade diskussionsgrupper om IKT i förskolan att i stort sett alla 
diskussioner handlar om IKT och lärande medan IKT som verktyg för underhållning och 
nöje inte alls diskuteras. Möjligtvis kan inte lek och nöje sägas vara synonyma, men detta 
reflekterar ambivalensen och mångtydigheten kring IKT, lek och lärande, förskolans 
uppdrag och förståelsen av den egna yrkesrollen.  
 
Granbom (2011, s. 186) menar att det är tydligt att kraven på förskollärares yrkeskunnande 
har ökat och det faktum att förskollärarna reflekterar över sitt uppdrag är en förutsättning 
för att yrket ska betraktas som en profession. Samtal om förskolans uppdrag och 
yrkesrollen menar Granbom (2011, s. 193) bidrar till att synliggöra de grundläggande 
normer, idéer och förgivettaganden som arbetet utgår ifrån.  
 
Det är dessa premisser eller betingelser som arbetet utgår ifrån som införandet av IKT i 
verksamheten förefaller att potentiellt utmana på ett komplext sätt. Om inte utmana så 
behöver IKT åtminstone definitivt få sin plats, sin kollektiva förståelse och sin innebörd 
klargjord och införlivad i rådande förskolediskurser. IKT behöver förankras i 
förskolediskurser som också innefattar förskollärares professionella självbild och yrkesroll. 
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5. Metod  

5.1 Kvalitativ metod 
I föreliggande studie har jag valt att använda mig av kvalitativ metod, mer precist av 
intervjuer. Bell (2006, s. 20) menar att den kvalitativa datainsamlingsmetoden lämpar sig 
väl när syftet är att ta reda på hur människor upplever sin värld och när forskaren söker 
insikt snarare än statistisk analys. Trost (2006, s. 15–16) förordar den kvalitativa intervjun 
som metod då forskaren strävar efter att förstå människors sätt att resonera, reagera eller 
vill urskilja olika handlingsmönster. Här råder alltså konsensus angående när den 
kvalitativa metoden är att föredra framför andra.  
 
I min studie är jag intresserad av att urskilja attityder och positioner bland förskollärare 
angående IKT och deras yrkesidentitet; jag vill förstå och analysera grundvalarna för dessa 
positioner och attityder, hur de är sammansatta. Med andra ord är det människors 
föreställningsvärldar jag vill komma åt och nå djupare kunskap om. Det är förskollärares 
uppfattningar och förståelse min studie strävar efter att blottlägga och analysera, i 
kvalitativa termer, inte i frekvens och antal. Här ingår nyanser, tveksamheter, resonemang - 
jag vill undersöka hur man talar om och förstår IKT utifrån yrkesrollen och det är just 
förskollärares subjektiva uppfattningar som jag vill studera. Trost (2006, s. 17) menar att 
det handlar om att försöka se verkligheten som respondenten ser den för att sedan tolka vad 
det kan innebära ur det aktuella teoretiska perspektivet. Detta stämmer mycket väl överens 
med ambitionerna i min studie. Förhoppningen har varit att kunna träda in i förskollärarnas 
föreställningsvärld och nå fördjupad förståelse för deras professionella självbild i relation 
till IKT och hur denna självbild är sammansatt, uppbyggd, på vilka grunder, värden, 
argument och föreställningar den vilar på för olika förskollärare.  
 
 

5.1.1 Urval 
För att få kontakt med potentiella respondenter skickade jag per mail ut en förfrågan till 
fyra olika förskolechefer i Uppsala kommun angående möjligheten att få intervjua 
förskollärare från deras enheter. Uppsatsens syfte beskrevs kortfattat jämte en introduktion 
av mig själv. Varje förskolechef ansvarade för ett flertal förskolor varför möjligheterna till 
att hitta förskollärare villiga att delta i studien föreföll goda.  
 
Att gå via förskolechefer medför både fördelar och nackdelar och jag överlade länge 
huruvida jag skulle göra det eller inte. Det som fällde avgörandet slutligen var etiska 
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överväganden; Trost (2006, s. 92) skriver med emfas att de etiska kraven inte under några 
omständigheter får kompromissas med. Genom att finna respondenter via förskolechefer 
blev hela min insamlingsprocess transparent - ingen förskollärare skulle behöva riskera att 
göra någonting bakom sin chefs rygg, hur oskyldigt ämnet än må vara. Det handlar snarare 
om respekt för organisationen och jag kan omöjligen veta hur förhållandena ser ut på olika 
arbetsplatser, därför valde jag att vara transparent.  
 
Dessutom är det tveksamt om jag hade kunnat göra på något annat sätt som varit 
vetenskapligt försvarbart. Att välja ut förskollärare som jag sedan tidigare känner föreföll 
mig som ganska oprofessionellt och inget vidare bra kriterium för att motivera mitt urval. 
Via cheferna skulle jag få god spridning av mina förfrågningar och möjligtvis skulle också 
beredvilligheten att ställa upp på intervju öka om förfrågan kom från chefshåll. Samtliga 
chefer besvarade mitt mail och skickade det vidare till förskollärarna på deras förskolor 
som sedan själva kunde kontakta mig. Det uppgav förskolecheferna som svar på mina 
mail.  
 
En uppenbar nackdel med detta förfarande var att jag delvis miste kontrollen över urvalet, 
utöver att begränsa det till förskollärare. Min förhoppning var att genom utskick till flera 
chefer både öka den geografiska spridningen bland förskollärarna samt att komma i 
kontakt med så pass många förskollärare att jag skulle kunna göra ett reflekterat och 
övervägt urval för att därigenom få bättre förutsättningar till variation bland 
respondenterna, vilket Trost (2006, s. 105) menar ofta är önskvärt när det gäller kvalitativa 
studier - i motsats till ett representativt urval i statistik bemärkelse. Dock fick jag svag 
återkoppling från förskollärare - få var intresserade. Detta fick till följd att jag inte hade 
möjlighet att göra ett medvetet urval. Studiens tidsram påverkade också. Vidare 
reflektioner kring urvalet och dess påverkan på resultatet följer längre fram i kapitlet.  
 
Samtliga fyra respondenter i min studie är förskollärare i åldern 30–55 år och är för 
närvarande anställda inom Uppsala kommun. De är examinerade mellan mitten av 1980-
talet och 2011. Två har erfarenhet från föräldrakooperativ, förskolor i privat regi. Även 
erfarenheter från fritids och skola finns bland respondenterna. Framförallt variationen i 
utbildningsbakgrund är en viktig parameter i min studie. Alla är givetvis förskollärare men 
förskollärarutbildningen och styrdokumenten har förändrats och avlöst varandra i 
betydande omfattning de senaste trettio åren och detta är intressant för mig utifrån en 
professionsteoretisk horisont när det gäller den gemensamma kunskapsbasen och den 
professionella yrkesidentiteten och synen på IKT.  
 
Förskollärare A är kvinna, 53 år gammal och utbildad förskollärare med 30 års 
yrkeserfarenhet. Förskollärare B är kvinna, 51 år gammal, utbildad förskollärare på 90-talet 
och med drygt 20 års erfarenhet. Förskollärare C är kvinna, 32 år gammal och utbildad 
grundskollärare med fem års erfarenhet. Förskollärare D är kvinna, 47 år gammal, utbildad 
förskollärare med 25 års erfarenhet i yrket (barnskötare till en början). 
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Urvalet är givetvis inte representativt för förskollärarkåren och det har heller inte varit 
syftet. Studien ska förstås som ett nedslag, en fördjupad förståelse av ett antal individers 
synsätt och tankar i en given samhällelig kontext vid en given tidpunkt. Trost (2006, s. 
100) menar att reliabilitet och validitet är begrepp som inte riktigt hör hemma inom den 
kvalitativa forskningstraditionen eftersom att det är just nyanser och ”slumpinflytelser”, 
variationer, som är intressanta - inte att forskningen ska kunna upprepas och generaliseras.  
 

5.1.2 Genomförande 

Samtliga intervjuer ägde rum på förskollärarnas arbetsplatser under arbetstid med undantag 
av en som genomfördes på offentlig plats efter hens önskemål. Förskollärarna fick själva 
föreslå plats och tidpunkt för intervjuerna. Dessutom kunde deras val av plats och tidpunkt 
bidra till större avspänning och kontroll för dem över situationen.  
 
Bell (2006, s. 190) menar att forskaren har en skyldighet att klargöra sitt syfte med 
undersökningen för respondenterna, vad undersökningen handlar om samt vilken typ av 
frågor som kommer att ställas. Detta hanterades mestadels via mailkorrespondens med 
respondenterna som föregick intervjuerna. Jag redogjorde för mina frågeställningar och 
förklarade vad jag ville undersöka. I tre av fallen skickade jag även frågorna i förväg till 
respondenterna; en efterfrågade det uttryckligen, de andra två tog jag initiativ och frågade 
om de ville fundera över frågorna i förväg. Anledningen till att jag inte gjorde det med den 
fjärde respondenten var att det var första intervjun jag genomförde och hen hade inte 
efterfrågat det. Tanken väcktes hos mig när den andra respondenten efterfrågade mina 
frågor i förväg.  
 
Jag eftersträvade en låg grad av standardisering under mina intervjuer. Trost (2006, s. 19) 
menar att låg standardisering ger stora variationsmöjligheter. Eftersom det är människors 
föreställningsvärldar och uppfattningar jag ville söka förstå föreföll det rimligt att låta 
respondenternas utsagor vara ledande för intervjuernas genomförande. Jag eftersträvade ett 
samtalsformat där de olika områden jag ville ha svar angående fick dyka upp i naturlig 
ordningsföljd alltefter hur samtalen fortlöpte. Givetvis var jag även tvungen att emellanåt 
föra samtalen tillbaka till de teman som är av intresse i uppsatsen, men jag eftersträvade ett 
otvunget format. Därmed kan sägas att intervjuerna höll en hög grad av strukturering, i den 
mening Trost (2006, s. 21) ger begreppet strukturering - nämligen att området för mina 
frågor var väl avgränsat. För att lyckas med detta utformade jag ett antal diskussionsfrågor 
att utgå ifrån. Det var viktigt för mig att kunna mina frågor och framförallt att behärska 
mitt ämne eftersom det underlättade samtalsformatet och bidrog till en högre grad av 
flexibilitet från min sida, det medförde att jag kunde bibehålla den låga 
standardiseringsgraden samtidigt som jag behöll strukturen, det vill säga, höll mig inom 
mitt område och hade en god uppfattning om vad jag ville ta reda på.  
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Vidare eftersträvade jag ett så neutralt förhållningssätt som möjligt i den meningen att jag 
inte ville lotsa respondenternas svar i någon riktning. Bell (2006, s. 191) understryker att 
man bör akta sig för att förutsätta saker samt undvika ledande och värderande frågor. Detta 
var också min ambition. Jag undvek frågor som innehöll värderande ord som ”bra” eller 
”dåligt” och eftersträvade istället öppna ”hur-” och ”varför”-frågor. Emellanåt kunde jag 
inta en motsatt hypotetisk position och gå i polemik med respondenterna - dock gjorde jag 
det tydligt att det inte var min egen åsikt eller synsätt som jag då företrädde, utan för att 
visa på olika synsätt för att därigenom få fram mer fullödiga, utvecklade svar och 
argumentation från respondenterna. Exempelvis ställde jag frågan: ”I litteraturen jag har 
gått igenom menar vissa att… hur ställer du dig till det”?   
 
Intervjuerna tog mellan 36 och 49 minuter och samtliga spelades in med respondenternas 
samtycke. Samtliga intervjuer har transkriberats för att lättare kunna identifiera kategorier i 
utsagorna och överblicka materialet, samt för ökad transparens, i enlighet med Bells (2006, 
s. 196–197) rekommendationer. Transkribering av intervjuerna resulterade i mellan sju och 
elva sidor rådata per intervju.  
 

5.1.3 Etiska aspekter och reflektion 

Mitt förfarande att gå via förskolechefer för att finna respondenter väcker naturligtvis 
frågan om skevhet i urvalet. I och med att jag presenterade mitt syfte, att specifikt studera 
förskollärarrollen i relation till IKT, blev det sannolikt att endast förskollärare med 
utvecklad kompetens och intresse kring dessa frågor skulle kontakta mig. Så blev även 
fallet. Alternativet hade varit att delvis dölja mitt syfte och låta det gradvis träda fram 
under intervjuerna. Detta förfarande rimmar dock illa med Trost (2006, s. 92) och Bells 
(2006, s. 190) krav om transparens och uppriktighet visavi respondenterna. Härmed följer 
jag även Vetenskapsrådets princip om informationskrav där det fastslås att informationen 
forskaren ger deltagarna ska omfatta alla aspekter som kan påverka deras önskan att 
medverka (Vetenskapsrådet, 2004, s. 7). Att relativt få förskollärare kontaktade mig, och 
att de som gjorde det ivrade för IKT och var kunniga om det, är dock också intressant och 
värt att analysera vilket jag återkommer till i analysdelen.  
 
Samtliga utsagor där respondenterna nämner platser, områden, arbetsgrupper eller 
förskolor har reviderats. Trost (2006, s. 96) understryker vikten av att avidentifiera 
uppgifter vilka indirekt kan peka ut respondenterna och kompromissa 
konfidentialitetskravet. Detta underströk jag och garanterade mina respondenter. Vidare 
garanterade jag att samtliga ljudupptagningar kommer att raderas när uppsatsen har 
ventilerats. Härmed anser jag mig ha efterkommit Vetenskapsrådets riktlinjer kring 
konfidentialitetskravet där det betonas att uppgifter inte ska komma obehöriga till del, samt 
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att avrapportering ska göras på ett sådant sätt som omöjliggör att enskilda individer kan 
identifieras (Vetenskapsrådet, 2004, s. 12).    
 
Citat anges inte ordagrant i talspråklig form när så inte är motiverat för analysen 
(exempelvis vid tveksamhet och eftertanke). I likhet med Trost (2006, s. 97) anser jag det 
vara etiskt tveksamt att ordagrant citera respondenter då bruket av talspråk och måhända 
slarviga formuleringar kan verka sårande för respondenterna att läsa. Utan att förvränga 
innebörden har jag putsat upp citaten när så varit motiverat. Två av respondenterna bad om 
att få uppsatsen skickad till sig vilket jag naturligtvis tänker efterkomma.  
 
Samtliga respondenter informerades om att materialet endast kommer att användas i 
forskningssyfte i föreliggande uppsats. Därmed följer studien Vetenskapsrådets riktlinjer 
angående nyttjandekravet där det fastslås att uppgifter om enskilda personer endast får 
användas i forskningssyfte (2004, s. 14).  
 
Bell (2006, s. 90, 200) lyfter problematiken kring intervjun som subjektiv teknik och 
riskerna för skevhet som finns när forskaren är engagerad i frågeställningen; skevheter som 
kan vara både medvetna och omedvetna. Jag har strävat efter värdeneutrala frågor som 
kretsar kring hur och varför. Vidare har jag formulerat frågor som ”vissa menar si, vissa 
menar så” för att förskollärarna ska bemöta vanliga argument och resonemang som 
förekommer kring IKT. Detta har jag gjort för att få en djupare förståelse för de olika 
synsätt och positioner som kan identifieras gällande IKT. Dessa synsätt har jag hämtat från 
min forskningsöversikt och översatt till frågor av olika natur, från olika horisonter.  
 
Mitt intresse för ämnet föreföll, tror jag, i förskollärarnas ögon som om min utgångspunkt 
var ett övertygat pro-tekniskt synsätt. Detta riskerade att slå an en konsensusdiskussion 
men jag strävade efter att vara försiktig i mina uttalanden samt att ställa motfrågor för att få 
utvecklade svar. Mitt intresse för IKT och ämnet för min uppsats som sådant var dock 
varken önskvärt eller möjligt att dölja.  
 
Resultatets generaliserbarhet är givetvis låg då antalet respondenter endast är fyra 
förskollärare samt de alla är verksamma inom ett förhållandevis litet geografiskt område. 
Vidare är också samtliga kunniga och drivande inom frågor gällande IKT, vilket 
naturligtvis inte är regel bland förskollärare.  
 
Studien är kvalitativ varför reliabilitet inte tillmäts samma betydelse som vid kvantitativa 
studier. Resultatet är beroende av vilka respondenter som intervjuas. Min egen roll som 
faktor är inte försumbar men svår att utvärdera. Min strävan har genomgående varit ett 
värdeneutralt förhållningssätt med öppna frågor.  
 
Studiens validitet, det vill säga om det undersökta svarar mot frågeställningar och syfte, 
har försökt säkerställas genom omfattande litteraturstudier för att kartlägga ämnet. Vidare 
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har samtliga intervjuer varit långa och uttömmande enligt mitt förmenande och även 
lämnat utrymme för förskollärarna att uttrycka tankar och uppfattningar om sådant jag inte 
direkt frågat om. Formen har varit tillåtande och öppen. Rubriker och underrubriker i 
resultatdelen är mina och kunde givetvis se annorlunda ut. Förhoppningen är att resultaten 
som presenteras ska motivera rubrikvalen och sammanställningen av data.  
 

5.1.4 Bearbetning och analys 

Som nämnts spelades samtliga intervjuer in och transkriberades efteråt på dator. Under 
transkriberingen gjordes stödanteckningar att ha i minne till analysen. Jag gick igenom 
transkriberingarna ett flertal gånger och använde mig av färgkodningar för att samla 
utsagor som kunde hänföras till varandra, antingen som kretsade kring samma 
tema/frågeställning eller som var intressanta att ställa emot varandra. Intervjuerna utgick 
från en mall men hade karaktären av samtal med låg standardisering, varför innehållet i 
transkriberingarna inte följer samma kronologi. Utsagor samlades och fördes till respektive 
område i intervjumallen. Därefter har de relaterats till mina frågeställningar och analyserats 
utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv samt relaterats till tidigare forskning. 
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6. Resultat och analys  

6.1 Nyckelkompetenser 
De nyckelkompetenser som här presenteras är dels sådana som förskollärarna själva 
framhäver och sätter ord på samt dels sådana som genom att analysera deras utsagor har 
urskiljts som kompetenser. Intressant för analysen är att på direkta frågor om 
förskollärarnas kompetenser gällande IKT har man överlag haft svårt att formulera sin 
kunskap i ord och ägnat den typen av frågor eftertanke. Som sekundär information har 
dock vissa nyckelkompetenser framträtt, exempelvis när man beskriver arbetssätt och 
utmaningar.  
 
Jag har genom att analysera förskollärarnas utsagor i bredare bemärkelse samt genom deras 
direkta yttranden om kompetenser och färdigheter beträffande IKT kunnat ringa in tre 
huvudsakliga områden som förefaller att återkomma i intervjuerna. Nedanstående 
kategorier är formulerade av mig med stöd i förskollärarnas utsagor (intresse och ansvar 
för det egna lärandet, kommunicera och upplysa samt flexibilitet och uppfinningsrikedom).  
 
Intressant är att teknologiska färdigheter inte framhålls i någon betydande utsträckning alls 
hos någon av de intervjuade förskollärarna. Givetvis besitter de teknologiska kunskaper 
men det är möjligt att de tas så pass för givna att man inte tycker att de är värda att 
uppmärksamma i sammanhanget. En annan möjlig tolkning är att nämnda kunskaper är så 
pass rotade att de blir osynliga och/eller trivialiseras. Sedan är det givetvis också möjligt 
att man helt enkelt inte anser de tekniska färdigheterna vara de mest betydande. Dock kan 
urvalet av respondenter vara faktor här. Samtliga är drivande, engagerade och kunniga om 
IKT. Om kunnigheten om IKT hade varit lägre bland respondenterna är det troligt att 
tekniska färdigheter hade nämnts i större utsträckning. Detta är dock helt spekulativt men 
värt att reflektera kring.  
 

6.1.1 Intresse och ansvar för det egna lärandet  
Gemensamt för samtliga respondenter är deras grundläggande intresse för IKT, både inom 
förskolans kontext och privat. Att vara intresserad av teknik framhävs av alla som en basal 
nyckel för deras arbete med IKT i förskolan. Förskollärare A beskriver sitt förhållningssätt 
när internet slog igenom på bred front och förskolan började att digitaliseras: 
 
”Men jag tyckte det var roligt! Jag tyckte det var skitkul! Att man kunde söka upp 
kunskap…  att skriva tillsammans med barnen på ett helt annat sätt.” (A) 
¨ 
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Hen beskriver vidare sitt engagemang beträffande IKT på sin arbetsplats:  
 
”…Men jag är nog den som har drivit mest tror jag, för jag tycker att det är så otroligt 
roligt.” (A) 
 
Liknande yttranden återkommer i samtliga intervjuer. Förskollärare B beskriver sig som en 
nyfiken person som alltid har varit fascinerad av teknik och den tekniska utvecklingen.  
 
”Jag är väldigt nyfiken av mig, det jag inte kan, då frågar jag och där fick jag lära mig 
mer…” (B) 
 
Förskollärare C är inget undantag. Hen beskriver sin första arbetsplats och möte med IKT 
på förskolan i följande termer:  
 
”De jag började jobba med var äldre än mig, de var närmare 50–60 allihop så jag hade ju 
mer kunskaper än de och framförallt ett brinnande intresse att hålla på med teknik… Och 
IT framförallt.” (C) 
 
På frågan om vad som krävs av förskollärare för att framgångsrikt implementera IKT i 
verksamheten svarar förskollärare C enligt samma linje:  
 
”Ett intresse... Jag tror faktiskt, det är ingenting som är svårare skulle jag säga...  Att våga 
prova, att veta att saker och ting går att ta bort om man gör fel. Det är nog inte så mycket 
kompetens egentligen, jag tror att det är mer inställning, det bygger på en inställning.” (C) 
 
Det är påtagligt att samtliga förskollärare i min studie är intresserade av IKT och är 
engagerade i det arbetet och utvecklingen på sina arbetsplatser. Tekniken uppfattas rymma 
stor potential och beskrivs som intressant och stimulerande. Man betonar intresse och vilja 
som grundläggande. Utsagorna är inte särskilt förvånande med tanke på hur 
urvalsprocessen gick till, vilket beskrivs närmare under uppsatsens metodavsnitt. Allting 
börjar med det egna intresset. Intresse och kunskap går förmodligen hand i hand och det 
man är trygg i och behärskar, samt tycker är roligt, kommer man förmodligen att beskriva 
som oproblematiskt, enkelt. Det speglas inte minst i förskollärare C:s uttalande om det inte 
är någonting som skulle vara svårare utan att det snarare bygger på en inställning, ett 
intresse. Det reflekteras också genom vad som inte sägs: exempelvis förekommer inga 
uttalanden om att det både skulle vara problematiskt, svårt men samtidigt roligt.  
 
Huruvida intresse och nyfikenhet är former av kompetens eller personlighetsdrag är svårt 
att avgöra. I begreppsdefinitionen framgår att kompetensbegreppet även innefattar 
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personlighetsdrag. Det är inga vattentäta skott mellan egenskaper och kompetenser 
följaktligen. Sedan är det givetvis svårt att avgöra ifall nyfikenhet och ett intresserat 
förhållningssätt är övergripande karaktärsdrag hos respondenterna eller ifall de 
egenskaperna endast ska ses i relation till IKT. De beskriver dock dessa egenskaper hos sig 
själva i kontexten av samtalen kring och i relation till IKT. Huruvida nyfikenhet och 
intresse även återfinns gällande andra områden är inte föremål för min studie men det är en 
fundering värd att lyfta.  
 
Hur intresse och nyfikenhet uppstår och utvecklas beskrivs och utreds inte närmare. Utan 
att övertolka utsagorna kan det förefalla som att intresse är något som antingen finns eller 
inte finns. Intressets och nyfikenhetens utveckling som sådana beskrivs inte i termer av 
förändring eller tillblivelse. Det beskrivs framförallt som någonting som är upp till 
individen själv enligt min tolkning. Med det synsättet framstår troligtvis frågan om 
personligt ansvar för det egna lärandet som följdriktig och logisk. Förskollärare A 
uttrycker det på följande sätt:  
 
”Det är viktigt att man är nyfiken och vågar, det är väldigt viktigt, att man frågar och 
delar med sig... Så man tar sig tid att lära sig…”  (A) 
 
Formuleringen ”man tar tid att lära sig” är intressant. Förvisso kan det vara talspråket som 
är missvisande men det kan uppfattas som att ansvaret för att lära sig IKT ligger hos 
individen. Det är individen som ska ta sig själv tid och vara den drivande kraften. Få 
utsagor angående huvudmans ansvar går att finna i intervjuerna som motvikt. Förskollärare 
A beskriver vidare sin utveckling av IKT-färdigheter:  
 
”Fjärde nyckeln är... IKT, den fjärde nyckeln i EU:s nyckelkompetenser. Då fick man gå in 
och titta vad man kunde för något och vart man ville sträva. Då satte jag upp mål att jag 
ville jobba med IKT tillsammans med barnen för att utveckla mig själv och dem. Och 
koppla upp mig mot alla saker som jag kunde koppla upp mig på.” (A) 
 
Här framgår återigen det egna ansvaret för den yrkesmässiga utvecklingen av IKT-
färdigheter. Det beskrivs i termer av att hen själv reflekterade kring och satte upp mål. Hen 
utvärderade själv sina brister och förmågor och vart hen ville nå. Mycket ansvar ligger 
alltså hos individen och det är troligt att det grundläggande intresset bidrog till vidare 
engagemang i det egna lärandet.  
 
Att mycket ligger hos förskolläraren själv att utveckla sitt kunnande menar förskollärare C 
också:  
 
”Alla har ju fått samma möjligheter till utbildning och sen är det ju upp till en själv vad 
man vill göra.” (C)  
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Förskollärare D ger en liknande bild beträffande fortbildning och förskollärarens ansvar.  
 
”Sen så finns det ju alltid personer på olika ställen som är väldigt duktiga, och då blir det 
liksom det här, dom som inte är duktiga… hon kan ju det där, då kan hon få ha paddan, då 
behöver inte jag… folk som inte vill lära sig. Jag kan ta digitalkameran… det är inte alla 
som vet hur man får ut en bild därifrån ens, det är lite skrämmande... Att man inte vill 
hänga med.” (D) 
 
Förskollärare B tecknar en bild av att möjligheterna till fortbildning angående IKT har 
varit få, men samtidigt förefaller hen ändå mena att det är upp till individen själv att skaffa 
kunskap, att ta ansvar för det egna lärandet. Eventuellt skulle det egna ansvaret för att 
utveckla sina kunskaper om IKT kunna tolkas som en nödvändighet eftersom 
möjligheterna till formell utbildning via arbetsgivaren har saknats, dock jag tolkar det inte 
på det sättet, yttrandena är nämligen hämtade från olika frågor/sammanhang i intervjun:  
 
”Nej, det har jag inte fått, inte när det gäller IKT. Ofta har man ju en IKT-ansvarig i 
området, de som håller på med hemsidorna. Det är de som går på de här fortbildningarna. 
Sen har man ju lite på sidan om man kan gå kurser, på kvällstid och så vidare, men ofta… 
det har inte varit så många här... Och inte här i kommunen heller.” (B) 
 
”… förskollärarna som inte har hängt med i utvecklingen, de kommer få det väldigt tufft, 
och det är många som tycker att det är tufft. Men vill du inte heller, så kan du ju inte...” 
(B) 
 
Samtliga ovanstående yttranden menar jag pekar på att förskollärarna anser att 
huvudansvaret för att lära sig IKT och för att därigenom framgångsrikt och tryggt kunna 
implementera digitala verktyg i förskolan ligger hos individen själv, hos förskolläraren. Få 
skyldigheter, ansvar eller förklaringar till bristande kunnande tillskrivs omständigheter 
utanför individen. Vill man så kan man, kan man så vill man, kan det lite tillspetsat 
summeras. Det är ett intressant synsätt och måhända i linje med läroplanen där betoning 
ligger vid ansvar för det egna lärandet och utvecklingen.  
 
Uttalandena är i omväxlande grad värderande gentemot förskollärare som inte har tagit 
eller velat ta detta ansvar. Det kan vara osagt, men det är påtagligt att en framgångsfaktor 
för att arbeta med IKT och lära sig om IKT står att finna i individens förmåga till ansvar 
för sin yrkesmässiga utveckling, villigheten att engagera sig aktivt i sitt lärande. Bristande 
kunskaper kopplas ofta till bristande vilja, att man inte vill hänga med, att det är upp till 
var och en, att man tar sig tid. Och det ligger hos individen att adressera det. Åtminstone är 
det vad som framträder i mina intervjuer. Förskollärare A berättar hur de på eget initiativ 
arbetade fram ett IKT-nätverk:  
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”Vi bildade ett nätverk för att kunna ge varandra tips och idéer om hur vi jobbade med det 
ute i verksamheten” (A).  
 
Det egna initiativet och den egna drivkraften är nycklarna i detta sammanhang.  
 
Som förhoppningsvis har framgått av citat och analyser av desamma framträder här 
förskollärarens intresse för IKT samt dennes beredvillighet att individuellt aktivt ansvara 
för att utveckla sina kunskaper kring IKT som två grundläggande nyckelfaktorer. Båda 
diskuteras som faktorer beroende av den enskilda individen. 
 
 

6.1.2 Kommunicera och upplysa 

Att kunna kommunicera sin kompetens samt att upplysa om IKT har i mina intervjuer 
framträtt som två betydande områden för förskollärarna. Man beskriver att skepsis har 
funnits och fortsätter att finnas såväl bland medarbetare som vårdnadshavare. Därmed blir 
det viktigt att kunna motivera sina didaktiska val gällande IKT samt att kunna argumentera 
för användandet. Flera situationer kretsar också kring att upplysa om IKT. Det framgår 
alltså att det finns en okunskap och osäkerhet kring IKT i förskolan bland vårdnadshavare 
och kollegor vilket medför att respondenterna, som är trygga i bruket av IKT, upplever sig 
behöva adressera och bemöta nämnda osäkerhet och okunskap. Förskollärare C berättar:  
 
”Vi har verkligen fått upplysa föräldrarna, vi har hållit i workshops för föräldrar och visat 
vad man kan göra, vad gör vi med lärplattan. När man har kunskaper så kan man ju, här, 
du kan skapa en film, varsågod... och då är det ju helt plötsligt ett pedagogiskt verktyg. Då 
känns det lite mer OK.” (C) 
 
” Vi har ju föräldrar som i början, just det här, varför ska dem sitta vid en skärm? Nu är 
det mer ”åh, vad använder ni för appar, är det nått vi kan få del av?”. Så nu har de 
fattat... att vi kan göra ett komplement till hemmet.” (C)  
 
Förskollärare C beskriver här att de har jobbat i viss motvind gällande vårdnadshavare. 
Skepsisen förefaller ha varit utbredd och man har adresserat den genom workshops och 
upplysande arbete. Och man har lyckats vinna över föräldrarna. Här blir det påtagligt att 
förmågan att kommunicera och upplysa är viktig och har burit frukt. Motstånd har 
övervunnits genom att man framgångsrikt har lyckats kommunicera sin kompetens och 
informerat om förtjänster med plattan. Det har varit ett riktat och genomtänkt arbete genom 
workshops för föräldrar. Förskollärare C berättar vidare:  
 
”Vi mötte ju som sagt en del motstånd, då måste ju vi visa varför, vad man gör. Youtube är 
inte bara underhållning, det finns ju otroligt mycket material som man kan använda i sin 
undervisning. Jag menar både dokumentärmässigt, fakta, men också filmer...” (C).  
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Att kommunicera sin kompetens, sin kännedom om verktyg och innehåll, och upplysa har 
alltså varit en nyckel i att övervinna motstånd. Det är kunskapen om lärandepotentialen 
som kommuniceras här och förefaller vara det gångbara argumentet. Att barnen kan lära 
sig genom IKT snarare än att plattan beskrivs som ett verktyg för nöje och underhållning 
förefaller vara vad man betonat samt fått positivt gensvar av vårdnadshavare via det. Det 
pedagogiska elementet är vad kommunikation och upplysning förefaller byggas kring. 
Underförstått är också att det är förskolläraren som gör skillnaden beträffande plattan. 
Yttrandet att ”Youtube inte bara är underhållning” medger att plattan även kan användas i 
sämre, ej önskvärda syften, att det finns en baksida - men att med förskollärarens 
kompetens tillvaratas istället plattans önskvärda, positiva, lärandefokuserade potential. Jag 
ser det som att genom att här lyckas ”sälja in” plattan hos vårdnadshavare så har man 
lyckats med något mer - man har framgångsrikt även kommunicerat sin egen kompetens att 
använda plattan på produktiva sätt.  
 
Mycket liknande tankegångar återfinns även hos förskollärare B som menar:  
 
”Man vill ju ändå visa på att paddan kan vara ett bra verktyg, du kan skriva, du kan 
använda den till så mycket och inte bara till spel eller titta på film.” (B) 
 
Liksom förskollärare A medger förskollärare B att det mycket väl finns mindre önskvärda 
användningsområden, nämligen spel och film. Det viktiga blir då att upplysa om och visa 
de mer önskvärda användningsområdena, exempelvis till att skriva, som är mer fokuserat 
på lärande än underhållning. Det gäller alltså att förskolläraren känner till de ”goda” 
användningsområdena samt har förmågan att kommunicera den kunskapen till såväl barn 
som andra vuxna i kontakt med förskolan. Underliggande här också är att man därigenom 
också kommunicerar sin egen kompetens att finna och begagna sig av nämnda önskvärda 
användningsområden.  
 
Förskollärare A menar att hen stött på föräldrar som menar att plattan inte är särskilt 
nödvändig i förskolan: föräldrar som ifrågasätter.  
 
”De tycker att vi inte behöver använda det så mycket för att barnen sitter så mycket 
hemma. Det vi har gjort då är att försöka föregå dem och berätta hur vi använder dem, 
inte att vi använder dem. Så de ser det positiva i användandet. Att vi jobbar med 
turtagande, att vi jobbar med att lära sig skriva, att vi jobbar med att söka information. Vi 
visar på vilket sätt, att barnen är delaktiga i sitt lärande” (A)  
 
Även här blir förmågan att upplysa om ”hur” relevant, samt någonting som hen frekvent 
har behövt göra. Även här märks synsättet att det finns positivt och negativt användande, 
men att förskollärarens kompetens är vad som gör skillnaden. Och denna kompetens måste 
i sin tur kommuniceras och kläs i ord för att vinna sanktion och erkännande. Detta görs 
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genom att kommunicera lärandepotentialen samt att det finns ett syfte med användandet 
som bottnar i att barnen kan lära sig olika saker.  
 
Visavi kollegor föreslår förskollärare A följande:  
 
”Då får man kanske utmana dem och säga att jag vill att du gör exakt samma sak med de 
här barnen utan att… Att du hittar exakt samma kunskap utan plattan. Så kan man ju se 
vilket som är smidigast och lättast.” (A)  
 
Även här är det kunskaps- och lärandepotentialen som man trycker på för att påvisa 
plattans förtjänster. Dessutom visar citatet att det är en reell fråga och någonting som man 
faktiskt kan behöva och behöver upplysa kollegor om.  
 
Genom att framgångsrikt upplysa om plattor, ofta i termer av den inneboende 
lärandepotentialen, kommunicerar man även sin kompetens beträffande de verktygen. 
Felaktigt använd kan plattan vara ett i förskolan onyttigt verktyg och det är alltså inte en 
odelad och onyanserad teknikoptimism förskollärarna företräder. Däremot kommunicerar 
man framgångsrikt sin kompetens att använda plattan som ett lärandeverktyg, sin 
kompetens att tillvarata tekniken som någonting positivt och utvecklande för barnen. Att 
argumentera för plattan blir alltså samtidigt att upplysa om den egna kompetensen att 
använda den rätt. Förmågan att kommunicera och upplysa blir därmed viktig och, av 
intervjuerna att döma, framgångsrik vad gäller att vinna erkännande för kompetensen man 
besitter samt för att få omvärldens sanktion att använda plattor i verksamheten.  
 

6.1.3 Flexibilitet och uppfinningsrikedom 

Delar av de genomförda intervjuerna kretsar på olika sätt kring att integrera plattan i 
verksamheten. Tre av förskollärarna menar att deras målsättning är att inte göra någon 
åtskillnad mellan digitala verktyg, så som plattor, och andra aktiviteter och artefakter i 
förskolan - men att de inte riktigt har nått så långt ännu. En förskollärare ger uttryck för att 
ett mycket integrerat arbetssätt redan är på plats i verksamheten. Förskollärare A uttrycker 
denna flexibilitet och förmåga att se nya användningsområden med plattan så här:  
 
”Vi försöker använda den för att söka information, vi har med den ut... Hittar barnen en 
blomma kan de söka upp den. Vi fotograferar och dokumenterar, låter de ta kort och filma. 
Vi jobbar mycket med sagor där de kan hitta rollfigurer. Vi jobbar med många olika sätt, 
så att man inte blir statisk, det är det jag känner. Jag försöker tänka så här: från verkligen 
till plattan, plattan och ut, man inte bara är på ett ställe.” (A) 
 
Här framgår tydligt att man inte vill bli statisk i bruket av plattan. Det gäller att upptäcka 
olika användningsområden där plattan ingår som både innehåll och metod. För att också 
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kunna integrera plattan och göra kloka didaktiska val med plattan utifrån barns intressen 
och nuvarande teman eller projekt så fordras uppfinningsrikedom och flexibilitet från 
pedagogen.  
 
Förskollärare A fortsätter:  
 
”Vi har inte kommit riktigt dit än, men vi strävar dit (mot att integrera plattan fullt ut, min 
anm.). Vi använder den jättemycket för att läsa böcker, där barnen kan läsa böcker, på 
olika språk. Vi använder den till sånger, till jättemycket, att sjunga och röra på sig.” (A) 
 
Även förskollärare B har ambitionen att införliva plattan på ett naturligt sätt i 
verksamheten:  
 
”Det är dit jag vill nå, att det inte är uppdelat, jag är inte där än men det är så jag skulle 
vilja använda den, det är ett naturligt arbetsredskap i vad man än gör. Dit vill jag 
komma... det är nog mitt synsätt. Att integrera den som en del av vardagen, för det är där 
den är.” (B)  
 
För att lyckas med att integrera plattan fullt ut i verksamheten så fordras bland annat ett 
kreativt förhållningssätt, att man hittar nya vägar in och därigenom står för ett nytänkande, 
en uppfinningsrikedom. Flexibilitet förefaller också att vara viktigt i meningen att man 
undviker att göra nämnda uppdelning mellan digitala och teknologiska artefakter å ena 
sidan och traditionell eller reguljär verksamhet å andra sidan.  
 
Förskollärare C beskriver att man har kommit långt i det avseendet på hens arbetsplats:  
 
”Vi har ett stort intresse för det just här, så för oss är det naturligt, vi jobbar med det 
dagligen på alla sätt... Våra barn är ju typ proffs på lärplattor och projektorer och så 
vidare. Det är väldigt integrerat i verksamheten. Den ligger framme varje dag och dom 
kan hämta. Ibland väljer vi att den här appen får ni använda idag, beroende på vilken 
situation så klart. Ute har vi till exempel vissa appar de kan använda, då har vi en mapp 
som vi öppnar. Vi har ju styrt det, så det är kontrollerat vilket innehåll de får titta på.” (C) 
 
”Nu håller vi på med estetik, värden och känslor, demokratiuppdraget och vi jobbar med 
skapande, så där får vi in ganska stora bitar ur läroplanen i ett verktyg, som en lärplatta. 
Annars hade jag behövt bok, pensel, mycket mer… allt det kan jag göra på lärplattan.” (C) 
 
Här beskrivs plattan som ett verktyg som kan underlätta uppdraget och man stödjer sig på 
läroplanen. En mångfald av läroplansmål kan alltså adresseras med hjälp av plattan. 
Huruvida plattan ersätter bok, pensel och annat material eller ska ses som ett komplement 
är oklart. Plattan har integrerats tack vare förskollärarnas förmåga att se och finna många 
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användningsområden men om tekniken har integrerats på bekostnad av annat eller inte 
framgår inte.  
 
Förskollärare D beskriver delar av hur hens arbete ser ut:  
 
”Jag är mer inne i apparna, den kunskapen, det flödet... Jag försöker hitta nya vägar in, 
nya verktyg, nya hjälpmedel.” (D)  
 
Här förefaller också uppfinningsrikedomen och flexibiliteten, det gränsöverskridande och 
det kreativa, vara kompetenser som blir betydelsefulla.  
 
Sammantaget framgår att förskollärarna i studien ger uttryck för att vilja tänka nytt, att 
finna metoder och rutiner för att arbeta med plattan, och att det gemensamma målet 
förefaller vara att implementera den digitala tekniken som ett alldagligt inslag i den 
pedagogiska verksamheten. En beståndsdel i ledet för att lyckas i den strävan tycks vara att 
anamma ett flexibelt och gränsöverskridande arbetssätt där kreativitet och 
uppfinningsrikedom blir viktiga inslag. 
 
 
 
 

6.2 Konstruktion av positioner och professionell självbild 

 
Under föreliggande rubrik finns en sammanställning och analys av respondenternas utsagor 
som kan hänföras till hur man bygger upp sin position avseende IKT i förskolan. Samtliga 
respondenter är som tidigare nämnts intresserade av, och kunniga om, IKT och de verkar i 
varierande grad och via varierande uppdrag för att utveckla arbetet med digitala verktyg i 
förskolan. Bilden av, och synsätten på, IKT som framträder i mina intervjuer präglas av 
tilltro, optimism och vilja. Det ser inte ut så överallt, vilket bland annat 
forskningsöversikten har visat. Respondenterna bekräftar också själva att deras synsätt inte 
är allenarådande och att de har stött på och stöter på motstånd och andra uppfattningar 
bland förskollärare, annan personal och vårdnadshavare beträffande IKT. Därför är det 
intressant att försöka bryta ned och förstå dessa positioner och synsätt på IKT. Hur 
konstrueras positionerna och vad tar de stöd i? Hur ser argumentationen ut? Nära förbundet 
med det är givetvis synsätten man har på förskolan i stort och därmed också sitt uppdrag.  
 
Samtliga förskollärare i min studie ligger nära konsensus i sina synsätt på IKT även om 
man betonar olika aspekter emellanåt. Sammantaget kan man säga att de alltså intar en 
likvärdig position i förhållande till IKT och sitt uppdrag, men hur man har nått fram till 
denna position, hur man underbygger den, varierar delvis. I konstruktionen av sig själv 



 

40 
 

som professionellt subjekt konstruerar man också den andre och markerar och profilerar 
sitt synsätt gentemot en tänkt motsats, säkerligen baserad på andra förskollärares åsikter 
man stött på i tjänsten vilka man inte delar. Mer koncist uttryckt, när man berättar vad och 
vem man är, så berättar man också vem och vad man inte är. De utsagorna räcker givetvis 
inte för att beskriva och förstå denna ”andra” position som man avgränsar sig mot, men 
förskollärarnas uppfattning av denna ”andra” är dock intressant. Som kommer att framgå 
är positionerna delvis sammansatta av och bottnar i faktorer som går tillbaka till 
forskningsöversikten. Detta kommer att analyseras och diskuteras närmare i uppsatsens 
diskussionskapitel. Hur den teknikoptimistiska positionen, som delas av respondenterna, är 
sammansatt och är tolkat och nedbrutet under följande tre rubriker nedan.  
 

6.2.1 Framtidsperspektiv och progressivitet 
Ett argument för att använda IKT i verksamheten, som det framträder i mina intervjuer, 
kretsar kring att förbereda barnen för framtiden. Tydligast kanske det märks i förskollärare 
B:s yttrande:  
 
”Jag känner att om dagens barn ska överleva i framtidens samhälle så måste vi låta de 
leka, experimentera med paddorna på egen hand. För när de blir 16, då finns inte 
paddorna längre, då är det nått nytt… Men de måste få pröva på det här, för det är så 
samhället ser ut. Det är teknik. Du skriver inte längre med penna och papper. Det är ju 
samhället, du måste ge dem.. annars hamnar de ju utanför samhället, utanför den sociala 
kompetensen. Men - träna dem samtidigt att inte tappa vanlig social kompetens och bara 
försvinna in i de här.” (B)  
 
Här är det just själva artefakten, plattan, att få utforska den och leka med den, som är det 
viktiga snarare än specifika användningsområden. Tekniken är framtiden och förskolan har 
ett ansvar här att förbereda barnen inför framtiden och att klara av att möta morgondagens 
samhälle och de teknologiska krav det samhället uppfattas ställa. Ordvalet ”överleva” är 
intressant. Det speglar både vikten förskolläraren lägger vid IKT, men också att man 
egentligen inte har några valmöjligheter, delvis kan ordvalet möjligen spegla att det på sätt 
och vis kan vara ett nödvändigt ont. Förskollärare B menar också att:  
 
”Det är ju inte bara ett jobb vi går till, vi tar ju hand om framtiden, vi liksom förvaltar 
framtiden och den ska klara sig, dom här ska överleva i ett samhälle längre fram.” (B)  
 
Ordvalet ”överleva” återkommer igen tillsammans med formuleringen att barnen ska 
”klara sig”. Här framgår också hur hen ser på uppdraget och på sin yrkesroll: nämligen att 
förvalta framtiden, att förbereda barnen på morgondagens utmaningar, att arbeta 
framåtsyftande. Om IKT representerar framtiden och synsättet att förbereda barnen inför 
framtiden är förankrat i den professionella självbilden och synen på förskolans uppdrag - 
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då föreligger ingen konflikt vad gäller att använda IKT i förskolan. Tvärtom är det 
önskvärt, eller åtminstone nödvändigt.  
 
 
Förskollärare A betonar också kopplingen mellan IKT och ett framåtsyftande synsätt:  
 
”Jag vill att de ska kunna lära sig att veta hur de ska kunna källkritiskt hämta kunskap. 
Det känner jag att vi måste börja med när de är tre-fyra år. Är det här verkligen sant? Kan 
man göra så här?” (A) 
 
Det framtidsorienterade är inte lika synligt här. Huruvida källkritik är viktigt för barn just 
nu eller med utblick mot framtiden framgår inte. Att man ”måste börja med” menar jag 
dock antyder att detta är en förmåga som kommer att bli viktig längre fram i livet, varför 
man alltså bör börja med det tidigt.  
 
Förskollärare C ger också uttryck för det progressiva i att använda IKT, det moderna. Hen 
menar att:  
 
”Någonstans är det 2017 och det är det här som är viktigt, och då tycker jag man kan 
bestämma det. Och de som inte kan förhålla sig till det här… de kanske inte ska jobba med 
det här. Om du kommer som läkare och säger att du inte vill använda den nya tekniken, 
jag blev utbildad 1972 och tycker inte att det här är något bra, så nej, jag fortsätter med 
det här gamla... Då skulle man ju inte få jobba som läkare, men som lärare kan du bara 
säga: nej, jag vill inte, och så tar det sju år att få igenom en organisation och nu ska vi 
jobba med dator… det finns fortfarande folk som vägrar!” (C)  
 
Att det är 2017 visar att det är underförstått att moderna förskolor använder IKT. Det 
signalerar att man strävar efter att hålla sig a jour med utvecklingen, att man är progressiv. 
Här konstrueras den ”andre” som bakåtsträvande och omodern. Citatet visar också att 
andra åsikter förekommer och att oviljan att anamma tekniken väcker frustration.  
 
Många yttranden om att olika arbetsplatser och förskollärare har kommit olika långt 
förekommer i utsagorna. Exempelvis:  
 
”…arbetsplats och, om man säger, jag har ju följt med i utvecklingen och det står ju still 
på vissa ställen.” (B)  
 
”Jag kommer ihåg när de skulle lära sig digitalkameran så kunde de inte det… Och de 
ligger ju också efter idag.” (C)  
 
Här ställer man både sig själv och sin arbetsplats i relation till andra som inte har kommit 
lika ”långt”. Man uttrycker sig inte i termer av att man arbetar på olika sätt utan det ses 
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mer som en linjär utvecklingslinje med värderande inslag. Att ha kommit långt är önskvärt. 
Begrepp som ”modern”, ”progressiv”, ”utveckling” och liknande närliggande termer för de 
flesta människor rymmer positiva konnotationer. Att beskriva sig själv och sin arbetsplats i 
sådana termer skulle kunna vara förenligt med att arbeta med digital teknik. Teknik är 
troligen för många människor en symbol för framtiden. Det är tänkbart att ett 
framåtsyftande synsätt på förskolans roll och uppdraget harmonierar med tankar om digital 
teknik och utveckling. Det vore dock en förenkling att påstå att förskollärarna i studien har 
ett entydigt och odelat framåtsyftande och framtidsorienterat synsätt. Så förhåller det sig 
inte. Men i relation till IKT framträder en sådan syn.  
 

6.2.2 Stöd i forskning och styrdokument 
Tre av de fyra förskollärarna i min studie hänvisar vid olika tillfällen till styrdokument och 
aktuell forskning när vi diskuterar IKT. Att hänvisa till och bygga sina positioner utifrån 
styrdokument och forskning ger givetvis ökad tyngd och trovärdighet. Dessutom signalerar 
det att man är kompetent, påläst och håller sig a jour med utvecklingen. Genom att referera 
till forskning och påvisa den vetenskapliga grunden för sitt synsätt och arbetssätt signalerar 
man också, att man är uppdaterad, modern och ligger i framkant. Det hänger delvis alltså 
ihop med föregående underrubrik.  
 
Att referera till forskning och styrdokument innebär också att innebörden kan presenteras 
som objektiv och mer opersonlig. Det förhåller sig helt enkelt så. Det är inte troligt att det 
skulle vara en medveten strategi eller argumentationsteknik eller dylikt dock. Det ingår 
snarare i den professionella självbilden och i hur den teknikoptimistiska positionen är 
underbyggd.  
 
Förskollärare C berättar om hur hen skulle kunna tänkas bemöta vårdnadshavare som är 
kritiska till att barnen använder plattor:  
 
”Jag läste en studie under utbildningen där de jämförde barn som skrivit på dator och 
barn som skrivit för hand, vilka som hade störst ordförråd, rättstavning och fin handstil.. 
Och då hade ju de som skrivit på tangentbord överlägset bättre resultat än de som skrivit 
för hand hela tiden... Bara det kan man ju ta upp när man diskuterar med föräldrar.” (C)  
 
På frågan om vad hen anser generellt om små barn och digital teknik tar förskollärare A 
hjälp av aktuell forskning:  
 
”Jag har läst ganska mycket om det där för det har ju varit ganska mycket diskussioner om 
strålning, om ögon och så. Det man har sett är ju att barn som är från 2,5–3 år, alltså, 
innan dess ska de ju sitta väldigt kort tid för att de ska få upp olika seenden så att de inte 
fastnar i närseendet. Men sen har man ju inte sett att det är någon fara.” (A)  
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Återkommande är att man hänvisar till läroplanen och att plattan underlättar uppdraget i 
avseendet att uppfylla läroplanens skrivelser. Följande citat kan exemplifiera detta:  
 
”Om man tittar på läroplansmålen som så, så tycker jag att jag kan få in många av målen. 
Det är ett lätt verktyg att använda.” (D) 
 
”Barnen kan och har ett intresse, och det står också i läroplanen att vi ska spinna vidare 
på deras tidigare erfarenheter.” (C)  
 
”Vi kan ju förhålla oss till läroplanen, vi är i läroplanen, vi jobbar utifrån det vi ska, mitt 
uppdrag som förskollärare. Och jag tycker att jag kan göra mitt uppdrag lättare än vad 
jag kunde innan.” (C) 
 
”Jag tycker det är smidigare nu. Just det här att man snabbt, tillsammans med barnen, kan 
titta på bilden och ha en reflektion direkt. Vad var det som hände? Vad var det vi gjorde? 
Tekniken är, den hjälper oss mycket mycket mycket, det gör den.” (A)  
 
”Nu håller vi på med estetik, värden och känslor, demokratiuppdraget och vi jobbar med 
skapande, så där får vi in ganska stora bitar ur läroplanen i ett verktyg, som en lärplatta.” 
(C)  
 
Plattor underlättar alltså för respondenterna när det gäller att uppfylla styrdokumentens 
målsättningar. Det framgår här att man betraktar och använder plattan både som innehåll 
och metod i verksamheten och att tekniken underlättar deras uppdrag. Att ta stöd i 
styrdokument väger givetvis tungt och fungerar legitimerande. Det visar att man är 
förtrogen med sitt uppdrag och sköter sitt jobb. Allt man gör i förskolan ska givetvis kunna 
motiveras utifrån läroplanen och görs så också. Det är mycket vanligt bland förskollärare, 
oavsett vad det handlar om, att hävda att läroplanen ska vara vägledande. Men läroplanen 
är också tolkningsbar i hög grad och ger stor handlingsfrihet vad gäller metoder. 
Förskollärarna i min studie använder läroplanen för att visa hur IKT hjälper dem att göra 
sitt uppdrag utifrån styrdokumenten. I skrivande stund föreligger inga formuleringar i 
läroplanen som explicit påbjuder eller fordrar användning av IKT i förskolan. Läroplanen 
är dock under revidering för närvarande och dylika mål och formuleringar är föreslagna.  
 

6.2.3 Lärande och pedagogik 

Under föreliggande rubrik har jag samlat, sammanställt och analyserat utsagor som kan 
hänföras till hur respondenterna betraktar IKT i en förskolepedagogisk kontext. Det vill 
säga, hur passar verktygen och innehållet in i förskolans pedagogiska praktik och dess 
institutionella normer? Hit hör också lärandebegreppet och hur man ser på undervisning 
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och lärande i förskolan. Det visar sig att lärandepotentialen betonas i förhållande till IKT 
bland respondenterna. Lek utifrån IKT nämns också, men framstår emellanåt som en aning 
pliktskyldigt eller åtminstone sekundärt. Lärandet är under alla omständigheter vad som 
betonas när man talar om IKT.  
 
 
Hur ser man då på IKT och närmare bestämt plattor i relation till övrigt material och 
verksamhet i förskolan? Förskollärare A menar att:  
 
”Vi pratade om det i något sammanhang, vi sa att plattan är ju precis som skrivmaskinen, 
som pennor och papper, som bandspelaren, som boken, den är ju alltihopa. Och.. de andra 
sakerna har ju barnen fri tillgång till... så egentligen borde de ju ha fri tillgång till den 
också… Och våra barn, de har ganska bra fri tillgång till den.” (A)  
 
Här syns alltså ambitionen att inlemma plattan som en alldaglig artefakt i förskolan. Plattan 
borde alltså betraktas på samma sätt som pennor, papper och annat material som finns i 
förskolan enligt detta synsätt. Någonstans finns dock ett hinder för det som framgår av 
citatet och då menar hen att barnen på förskolan trots allt har ganska fri tillgång till plattan. 
Det har dock uppenbarligen inte varit någon självklarhet att anamma det synsättet och 
praktiken att låta plattan vara fritt tillgänglig, eftersom det har föregåtts av diskussion och 
problematiserande, enligt citatet.  
 
Förskollärare C ger också uttryck för en strävan mot att se och använda plattan som en 
artefakt bland andra i förskolan:  
 
”Den ligger framme varje dag och de kan hämta... Ibland väljer vi att den här appen får ni 
använda idag, beroende på vilken situation så klart. Ute har vi till exempel vissa appar de 
kan använda, då har vi en mapp som vi öppnar. Vi har ju styrt det, så det är kontrollerat 
vilket innehåll de får titta på.” (C) 
 
Vad gäller innehållet är det alltså frihet inom vissa ramar och vad gäller själva bruket av 
plattan framgår att plattan kan användas i olika situationer och för olika syften, men att 
plattan ofta är med i verksamheten på något sätt samt att barnen kan hämta den själva. Här 
framstår plattan som väl inpassad och förankrad i förskolans dagliga verksamhet.  
 
Förskollärare C beskriver vidare hur hen uppfattar plattan i förhållande till 
förskolepedagogik:  
 
”Ett visst motstånd var det ju alla gånger, men då tyckte jag också att det var lite mer 
traditionell förskolepedagogik som också hägrade… Det var mycket mer, du vet, bok, leta 
löv... Vi kan leta löv fortfarande men vi kan ju använda helt andra sätt att titta nära på 
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lövet och ta reda på mer om lövet och så vidare... det finns mycket mer, djupare, jag tror 
man kommer längre med barnen...” (C) 
 
Med hjälp av plattan kommer man alltså längre. Formuleringen vittnar om en viss skepsis 
mot den traditionella förskolepedagogiken - med plattans och pedagogens hjälp kan 
pedagogen nå längre, utvecklas. Dock är det inget brott eller avståndstagande mot 
traditionell förskolepedagogik i uttalandet - hen menar ju att man fortfarande kan leta löv, 
men att man kan göra det mer raffinerat och mer lärandeorienterat med hjälp av plattan. 
Det är alltså snarare en förlängning och utveckling av ”traditionell förskolepedagogik” än 
ett brott, ett avståndstagande, mot densamma. Plattan placeras alltså in i linje med den 
förskolepedagogiska traditionen, men i termer av att föra den framåt. Detta synsätt torde 
göra det lättare att implementera plattan än ifall det uppfattades som en ny pedagogik eller 
ett nytt arbetssätt utan förankring i tidigare praxis, normer och pedagogik.  
 
Förskollärare A jämför också verksamhet med digitala verktyg med andra traditionella 
aktiviteter inom förskolan och menar:  
 
”Det är samma sak om du sitter och läser en bok: ”jag ser inte, jag ser inte..”, det är ju 
det ständiga man får höra från barnen.. Så man måste tänka till, var ska jag vara 
någonstans? Vad ska jag använda? Om man tittar på det didaktiska, då ser man ju 
cirklarna liksom, det går runt, runt, runt. Så att det är ju bara tekniken man måste ta med 
sig in i det här.” (A)  
 
Hen menar alltså att de didaktiska utmaningarna inte är speciella vad gäller digitala 
verktyg. Det är bara tekniken som man måste ta med sig in i det hela. Detta speglar i likhet 
med ovanstående utsagor hur teknikens varande i förskolan inte står för något dramatiskt 
brott mot pedagogisk praxis och andra aktiviteter och material. De didaktiska 
utmaningarna är inte annorlunda enligt dessa synsätt. Tekniken så att säga ”passas in” och 
”passar in” i förskolan.  
 
Att digitala verktyg rymmer lärandepotential framhävs av samtliga respondenter vid 
upprepade tillfällen. Detta framhävs som en viktig faktor. Vilken typ av lärande är det då 
som betonas i relation till plattor? Idéer till lek, utveckling och turtagande, liksom visst 
estetiskt lärande, tas upp men i huvudsak ligger tonvikten vid det mer formella, skolnära 
lärandet. En av respondenterna använder konsekvent begreppet ”lärplatta” vilket vittnar 
om att plattan ses just som ett verktyg för att lära. Att söka fakta, söka kunskap, källkritik, 
plattan som ett led i att bli förtrogen med bokstäver och text, liksom att lära sig tekniken i 
sig, förefaller vara det lärande som respondenterna lägger störst vikt vid. Förskollärare A 
säger apropå plattor och undervisning:  
 
”Hela undervisningsbegreppet har ju tagit fart sista året nästan. Där tror jag att plattorna 
hjälper oss väldigt mycket. För att få fatt i det. Så vi kan göra inspelningar, så vi kan titta 
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tillbaka, det är också projektmodellen som hjälper oss att reflektera och planera på ett helt 
annat sätt än vad vi gjorde för tio år sedan. Där har det ju hänt någonting... Kanske inte 
plattorna, men datoriseringen överlag, att kunna samla kunskap, samla material och sina 
egna dokument, det är det som är det viktiga, för att kunna få en helhet och kunna gå 
tillbaka och titta.” (A) 
 
Datoriseringen kopplas här samman med ett undervisande arbetssätt. Tekniken förenklar 
och främjar undervisningen för pedagogerna. Här är det inte så mycket innehållet som 
själva verktyget i sig som underlättar när det gäller att undervisa. 
 
Förskollärare C delger sin syn på undervisning och IKT:  
 
”Vi måste ha högre erfarenhet och kunskaper än barnen för att kunna undervisa. Då krävs 
det att man kan själv för att kunna visa för barnen. Jag känner ju att jag måste äga 
verktyget, det är jag som undervisar. Jag skulle ju till exempel inte undervisa i geografi på 
gymnasiet utan att vara påläst.” (C)  
 
Ovanstående gäller alltså när det handlar om att undervisa. Det utesluter inte andra typer av 
användande av plattor bland barnen. Synsättet här är att kunskapsmonopolet måste finnas 
hos förskolläraren och motiveras genom analogin till skolan. Risken finns givetvis att 
övertolka och läsa in för mycket i ett uttalande, men undervisning beskrivs i termer av 
skola och kunskapsmonopol och inte i exempelvis termer av gemensamt utforskande eller 
liknande. Detta skulle kunna vittna om att IKT sätts samman med en mer skolnära syn på 
kunskap och lärande. 
 
Sammantaget ses IKT av förskollärarna som dels ett verktyg, det vill säga en metod för att 
främja undervisning och lärande, och dels som ett verktyg som tenderar att 
sammankopplas med mer formellt lärande och skolnära kunskap. Dock betonar man att 
barnens intressen och frågor ska vara vägledande. Men IKT i förhållande till lek och social 
och personlig utveckling är inte vad som framhävs i första hand.  
 

6.3 IKT och professionen 

En av uppsatsen föresatser är att utröna om, och i så fall hur, förhållningssätt och 
positioner bland förskollärare avseende IKT kan tolkas med hjälp av professionsteoretiska 
utgångspunkter. Kan IKT uppfattas/användas som ett led i professionaliseringssträvan? 
Kan de divergerande uppfattningarna om IKT bland förskollärare förstås genom en 
professionsteoretisk lins? Hur hänger förskolläraryrket förstått som profession ihop med de 
olika positionerna bland förskollärare i förhållande till IKT? Dessa och andra frågor ämnar 
jag att adressera mer utförligt i uppsatsens avslutande kapitel. Här presenteras och 
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analyseras kortfattat utsagor från respondenterna som kan hänföras till kopplingar mellan 
IKT och förskollärarprofessionen.  
 
Under intervjuerna diskuterades en del kring organisatoriska frågor beträffande IKT. Vilka 
friheter har man att exempelvis välja ut och ladda ned appar? Hos vem finns det 
övergripande ansvaret? Detta är intressant utifrån professionsteoretisk synvinkel då högre 
grad av autonomi i arbetet anses medföra högre status och mer förtroende för 
yrkesgruppen. Förskollärare B berättar:  
 
”Nej, vi kan inte ladda ner själva, det är de som har den här inloggningen, de måste kolla 
igenom först vad det är för app, det finns alltid en som är ytterst ansvarig innan det släpps 
igenom, och det är bra tycker jag, annars är det för lätt att ladda ner.” (B) 
 
Förskollärarna kan här inte välja innehåll, det vill säga appar, själva, utan det måste gå via 
en ytterst ansvarig. Förskollärare B menar att det är bra eftersom att det annars är för lätt 
att ladda ned.  
 
Förskollärare A berättar att de för närvarande är inne i en omställningsfas på arbetsplatsen 
gällande rutinerna för att ladda hem appar:  
 
”Nu kommer kommunen ta in plattorna och göra om dem för man har sett att det spretar 
så mycket. Det är mycket dåliga saker som hämtas hem och används. Nu ska man försöka 
göra ett basutbud på barnplattorna och sen ett basutbud för lärarplattorna. Så man får en 
kvalitet som kanske har varit väldigt spridd förut.” (A)  
 
Jag förstår ovanstående yttrande som ett stöd för att centralisera kontrollen över plattorna 
och apparna, hen menar att mycket dåligt material har hämtats hem och att denna 
förändring kan ge en jämnare kvalitet på innehållet. Hen beskriver alltså att förskollärarnas 
autonomi vad gäller appar är på väg att minska eftersom kommunen ska överta det 
övergripande ansvaret och välja utbudet på plattorna. Ur professionsteoretiskt perspektiv 
skulle detta kunna förstås som negativt ur statushänseende och som en försvagning av 
professionen. Av de två ovan citerade förskollärarna betraktas dock inte det som ett 
problem, snarast tvärtom. Man medger att brister har funnits och att detta förfarande verkar 
vara en bättre väg att gå för att säkerställa kvaliteten på innehållet. Det är intressant att man 
relativt friktionsfritt och enkelt släpper ifrån sig en del av sin autonomi här.  
 
Förskollärare C beskriver också denna förändring vad gäller kontrollen över plattor och 
appar:  
 
”Jag tror att vi ändå fortfarande kommer få ganska stor påverkan på vilka appar vi 
faktiskt kommer att använda. Jag tror att det är mycket skit, barnen sitter vid Youtube och 
använder plattan själva, och den synen har ju inte vi här. På det sättet är det bra. Däremot 
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kan ju jag tycka att jag har kunskap själv att välja vilken app som passar, att jag besitter 
den kunskapen, men jag vet ju att det finns förskollärare som inte har den kunskapen, så 
då… då kanske kontrollen är bättre. På nått sätt sänker de ju ändå statusen om inte jag 
kan välja.” (C)  
 
Som framgår är det för förskollärare C mer problematiskt att få autonomin beskuren. Hen 
föreslår att det kan bero på att det finns förskollärare som inte har den nödvändiga 
kompetensen och att det är därför kommunen har behövt inskränka handlingsfriheten vad 
gäller att ladda hem appar. Hen har dock kunskap själv att träffa dessa val och ser det som 
statussänkande att inte längre kunna välja själv.  
 
Som förhoppningsvis har framgått under tidigare rubriker vittnar samtliga förskollärare i 
studien om betydande skillnader i kunskaper och attityder bland förskollärare gällande 
IKT. Man berättar att det skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser och olika förskollärare. 
Även ett motstånd och ovilja inom kåren menar man sig ha träffat på. Utifrån mina 
intervjuer framträder alltså bilden av en ganska fragmenterad yrkeskår när det gäller IKT. 
En faktor som skulle kunna ha betydelse är de skilda utbildningsbakgrunderna bland 
förskollärare - både generellt och vad gäller IKT. Som beskrivits har möjligheterna till 
kompetensutveckling inom IKT varit begränsade eller vilat på eget engagemang bland 
förskollärarna i min studie. Förskollärare C som tog examen i början av 2010-talet, och 
således har en relativt färsk examen, berättar om IKT under utbildningen:  
 
”Det var väl den kursen jag läste, annars var det mest bok och papper, det var inte så 
mycket IKT. Men.. man hade kanske nån kursuppgift. Det är väl ungefär det. Så det är 
väldigt lite.” (C)  
 
De andra förskollärarna i studien har äldre examina och bekräftar att det inte förekom 
några inslag av IKT under deras utbildningar. Bristen på formell utbildning gällande IKT, 
samt det övervägande egna ansvaret och engagemanget för fortbildning och 
kompetensutveckling om IKT, ger sammantagna förmodligen en av förklaringarna till 
kunskapsklyftor och skillnad i attityder och spridningen inom kåren. Detta är förmodligen 
en bidragande faktor till att den professionella självbilden när det gäller IKT uppfattas 
olika av många yrkesverksamma.  
 
Förskollärare B uttrycker förvirringen gällande de olika examina, styrdokument och former 
som har genomsyrat förskollärarutbildningen under senare år:  
 
”Frågan är om jag har det längre (behörighet). Man måste gå den här lärarutbildningen 
där man läser ihop första året… och… när den kom, då gällde inte längre vi som hade gått 
förr, jag tror att vi måste läsa in en komplettering då för det blev annorlunda… Jag tror… 
det kommer bli kris om några år... Sen har de gjort om, efter jag tog examen har de ju 
gjort om utbildningen flera gånger... Först ihop med lärarna, sen skulle man välja 
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inriktning, sen togs det bort..Sen kom det tillbaka fast en annan variant, sen togs det bort 
igen... Jag tror det blev väldigt snurrigt, för alla.” (B) 
 
Ovanstående citat handlar inte explicit om IKT utan om yrket som helhet. Tillför man 
dessutom IKT och premisserna för kompetensutveckling och utbildning gällande det, så 
förstärks intrycket av och förståelsen för att IKT mottagits och uppfattats olika inom 
professionen. Den professionella självbilden är inte entydig. Förskollärare C bekräftar 
mångfalden beträffande bland annat utbildningsbakgrund och behovet av samsyn:  
 
”Det är mycket diskussioner som krävs när man kommer från olika utbildningar och olika 
åldrar. Det är ju ett stort spann av människor som ska samarbeta. Just för att ställa sig på 
en gemensam plattform.” (C) 
 
Tre av förskollärarna i min studie menar att IKT i verksamheten och deras kompetens att 
hantera IKT höjer yrkets status och de använder sina färdigheter på området i lönesamtal. 
En förskollärare menar dock att IKT är så pass självklart i uppdraget att hen specifikt inte 
använder sin förtrogenhet med digitala verktyg som ett argument vid lönesamtal - det är 
något som man måste behärska snarare än en spetskompetens och/eller bonus enligt den 
förskolläraren. Förskollärare C anser följande beträffande IKT och yrkets status:  
 
”Ja! Ja, det tycker jag absolut att det höjer statusen, man förhåller sig till det som är nytt, 
det här bygger ju ändå på forskning.” (C) 
 
Förskollärare C utvecklar det vidare:  
 
”Det finns ju fortfarande någon slags allmän syn där ute om att ”hej, jag är lärare... jaha, 
vad roligt, vilken skola jobbar du på? nej, jag jobbar på förskolan… Jahaa…” Då har de 
helt plötsligt sänkt nivån. Men nu tror jag det börjar bli uppmärksammat vilket jobb vi 
faktiskt gör, vilken nivå vi ligger på i förskolan, och ibland kan jag känna att vi ligger 
högre än skolan på vad vi gör med barnen här. Den synen börjar ändras... och det tycker 
jag kan sättas ihop med plattor och IKT, för jag tycker vi har kommit längre än skolan, 
skolan ligger efter med traditionell undervisning med papper och skriva av fyra gånger.” 
(C)  
 
Här görs jämförelsen med skolan och lärare, vilka enligt en professionsteoretisk synvinkel 
åtnjuter högre status och är en stabilare och mer sanktionerad profession än 
förskollärarkåren. Här blir alltså IKT en hävstång för att höja yrkets status och vinna mark 
gentemot skolan och lärarkåren. Skolan beskrivs som mer traditionell och stelare än 
förskolan vad gäller metoder. Hen upplever en generellt ändrad syn på förskolan (oklart 
om det är förskolan som institution eller just hens arbetsplats) som hen kopplar till bruket 
av plattor och IKT. Uttalandet ger vid handen att plattor har potential att höja nivån på 
förskolan och därmed förskollärares status.  
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Givetvis torde ovan nämnda statushöjning dock vara beroende av att förskollärare har hög 
kompetens vad gäller nyttjandet av plattor och andra digitala verktyg. Betydande 
kunskapsklyftor bland förskollärare finns dock på området intygar samtliga respondenter 
vilket förmodligen innebär att IKT potentiellt skulle kunna ”höja nivån” och statusen, men 
att det inte nödvändigtvis behöver resultera i det. Naturligtvis är respondenternas synsätt 
dessutom deras egna och kan inte generaliseras till att omfatta andra än de själva. Det finns 
dock heller ingen anledning att tro att dessa synsätt på yrkets status och IKT inte skulle 
kunna delas av andra förskollärare.   
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7. Diskussion 

Enligt Brantes (1989, s. 48) synsätt ska professioner förstås som föränderliga över tid och 
beroende av det omgivande samhällets premisser; historisk kontext och samhällssystem 
formar alltså villkoren för professioner. Översatt till området för min studie innebär det i 
korthet att förskolläraryrket, eller professionen, inte alltid har sett likadan ut och förändras 
i samklang med och i relation till samhällsförändringar. Som noterades i 
forskningsöversikten påtalar Sheridan et al. (2015) att lärarkompetens historiskt sett har 
haft olika innebörd och att det omförhandlas och omtolkas i takt med samhälleliga 
förändringar. Vidare framgick att samhällets målsättningar, manifesterade av 
styrdokument, skapar och influerar förskollärares uppfattningar om vad lärarkompetens 
betyder i förskolan (Sheridan et al., 2015). I uppsatsens bakgrundskapitel redogjordes för 
det pågående arbetet med att revidera läroplanen samt den av regeringen nyligen antagna 
nationella digitaliseringsstrategi för det svenska utbildningsväsendet. Det framgick i 
förslagen till reviderad läroplan ett flertal nya formuleringar som lägger tonvikt vid IKT.  
 
Den teknologiska utvecklingen och utbredningen av plattor och Smartphones har gått 
snabbt de senaste åren. Tekniken har blivit en allt mer ofrånkomlig och nödvändig del av 
samhällslivet. Läroplanens pågående revidering samt den nationella digitaliseringsstrategin 
kan betraktas som utbildningspolitiska svar i linje med den teknologiska och samhälleliga 
utvecklingen. Detta fordrar rimligen mer kompetens vad gäller IKT bland förskollärare. 
Här framgår tydligt hur de teoretiska resonemangen kring professioners föränderlighet i 
samband med historisk och samhällelig kontext materialiseras i det svenska samhället år 
2017 vad gäller förskollärarprofessionen. Samhällets målsättningar uttryckta via 
styrdokument kommer som sagt att påverka förskollärares syn på vilka kompetenser som 
behövs. Studiens resultat styrker detta vilket märks genom att förskollärarna tillmäter IKT 
stor betydelse med hänvisningar till styrdokument. Samtidigt påtalas att man mött 
motstånd inom kåren och från andra aktörer som verkar inom förskolan. Man ger bilden av 
att det ser olika ut på olika arbetsplatser och att många inte hänger med eller delar detta 
synsätt på IKT. Det framstår som mer förklarat varför och hur det kan förhålla sig så inom 
en profession - då professioner som sagt är föränderliga över tid och förskolans 
styrdokument i skrivande stund håller på att förändras. Både samhälle, teknik, 
förskollärarutbildning och utbildningspolitik har de senaste decennierna genomgått många 
förändringar och det ger alltså utifrån detta synsätt på professioner vid handen att 
förskollärarprofessionen därmed också har förändrats på många olika sätt på förhållandevis 
kort tid. Detta sammantaget skulle kunna vara en av flera faktorer som förklarar de olika 
synsätt på IKT i förhållande till den professionella självbilden som existerar bland 
förskollärare idag.  
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Föregående kapitels analys visade att fortbildning och kompetensutveckling gällande IKT 
är något som förskollärarna i mångt och mycket själva har fått ansvara för och  som har 
byggt på deras eget intresse. Man är med i Facebook-grupper angående IKT i förskolan, 
vissa deltar i informella nätverk med andra pedagoger, man uttrycker sig i termer av att det 
är upp till individen att ta ansvar för sitt lärande och möjligheterna till formell fortbildning 
beskrivs av någon som ej förekommande och av de andra som byggandes på egna initiativ 
och vilja. Liknande resultat finner Marklund (2015) angående fortbildning och teknologisk 
utveckling. Om man med detta i minne beaktar Lindahl och Folkesson (2012a) som 
diskuterar ”ontologisk osäkerhet”, alltså osäkerhet kring förskolan som praktik, yrkesrollen 
och kunskapsbasen, bland förskollärare med anledning av nya verktyg som datorer skänker 
det ytterligare en dimension till förståelsen av den professionella självbilden och 
inkorporeringen av IKT i densamma.  
 
Denna ”ontologiska osäkerhet” alltså delvis behövts adresseras på egen hand, bland annat 
via egna initiativ till kompetenshöjning, informella vägar till fortbildning, genom att ta 
ansvar för det egna lärandet samt genom att följa forskning. Ontologisk osäkerhet torde 
också kunna vara en följd av professionens och dess premissers snabba förändringar som 
redogjorts för ovan. Förskollärares bristande kännedom om IKT kan, enligt Lindahl och 
Folkesson (2012a), föranleda upplevelser av ontologisk osäkerhet. Om kännedom och 
kunskaper om IKT har varit upp till den individuella förskolläraren själv att utveckla och 
ansvara för (som utsagorna tyder på) torde det medföra att det både råder ontologisk 
osäkerhet och ontologisk säkerhet bland förskollärare alltefter individens egna ansatser och 
ansträngningar. Det vill säga, IKT och i förlängningen förskolan som pedagogisk praktik 
och den professionella självbilden, blir heterogen bland förskollärare. Det råder alltså 
divergerande uppfattningar kring den professionella självbilden och förståelsen av 
förskolan baserade på förtrogenhet med och attityder till IKT. Det kan alltså bli 
problematiskt om ontologisk osäkerhet är upp till den individuella pedagogen själv att 
avhjälpa via nämnda utvecklings- och fortbildningsstrategier.   
 
Ovanstående kan tolkas som att ligga i linje med vad Selander (1989, s. 114) menar 
angående professionaliseringsprojekt: organiserade yrkesgrupper söker sin specifika 
kunskapsbas och inte tvärtom som i äldre tider, då kunskapen var den givna kärnan och 
professionaliseringsprojekt kännetecknades av yrkesgruppens organisatoriska strävanden. 
Kunskap är idag snabbt föränderlig och IKT kan betraktas som ett ur vissa aspekter nytt 
kunskapsfält. Förskollärarna i denna studie förefaller ha erövrat denna nya kunskap, 
tillgodogjort sig den och är engagerade i bruket av IKT i förskolan. Man kommunicerar sin 
kompetens, arbetar med att upplysa vårdnadshavare och kollegor och åsikter om att IKT är 
statushöjande för yrket och att deras kompetens kan användas i lönesamtal förekommer. 
Ovanstående skulle kunna ses som ett uttryck för en professionaliseringssträvan via att 
söka och utveckla sin kunskapsbas, att införliva IKT i professionens kunskapsbas och 
därigenom höja yrkets status och erkännande. Selander (1989, s. 114) menar att 
professionalisering kan ske både på kollektiv och individuell basis. Förskollärarna i studien 
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når troligen mest genomslagskraft i denna riktning på individuell basis och inte för kåren 
som kollektiv, då som redan nämnts kunskapsklyftorna är betydande och attityderna skiljer 
sig åt inom kåren som helhet. Detta gör att jag tolkar att detta professionaliseringsprojekt 
är mer på individuell basis än kollektiv. Bland förskollärarna i studien tenderar IKT som 
”ny” kunskapsbas att användas i statushöjande syfte men det är knappast en kollektiv 
strategi eftersom synsätten och färdigheterna är så pass divergerande.   
  
Brantes (1989, s. 49) teori om professionstyper som förklaring till att motstridiga intressen 
och ideologier kan existera inom en och samma profession har inte fullt ut kunnat studeras. 
Samtliga respondenter i studien arbetar på kommunala förskolor. Det är tänkbart att 
professionstyp kan vara en faktor som har betydelse för synen på uppdraget och därmed 
den professionella självbilden, men det har inte kunnat vederläggas. Ovan har jag redogjort 
för samhällelig och historisk kontext och att professioner förändras i takt med de 
parametrarna. Förskolan och dess styrdokument har förändrats i relation till dessa 
omgärdande faktorer. Även utbildningen har förändrats. I min studie har förskollärarna 
olika examina och är utbildade mellan 80-talet och 2010-talet. Dock råder relativ samsyn 
vad gäller professionell självbild och syn på IKT vilket gör att vilken typ av formell 
utbildning man har inte visar sig medföra olikheter i uppfattning av uppdraget och attityder 
till IKT. Förskollärarna själva påtalar dock att det kan vara, och är, en faktor, att man möter 
motstånd och olika inställningar angående IKT, och man relaterar det delvis till 
utbildningsbakgrund och ålder.  
 
Genomgående i litteraturen beträffande professionsteori betonas vikten av att professionen 
ska vila på vetenskaplig grund. Berntsson (1999, s. 201) menar att den vetenskapliga 
förankringen är ett krav för att yrkeskåren ska kunna ha anspråk på att vara en profession. 
Som tidigare har visats hänvisar respondenterna ofta till forskning beträffande IKT. Man 
bevisar sin kompetens och underbygger sin position med argument och exempel hämtade 
från vetenskaplig litteratur och forskning. Två av förskollärarna är också delaktiga i IKT-
nätverk samt berättar om deltagande på seminarier. Selander (1989, s. 113) och Berntsson 
(1999) menar att kontrollen över kunskapsproduktionen, det vill säga att yrkesgruppen 
själva producerar sin kunskap, är betydelsefull ur professionssynpunkt. Förtrogenheten 
med och användandet av forskning, samt initiativen till att skapa och delta i IKT-nätverk, 
kan tillsammans förstås som professionsstärkande. Nätverken producerar kunskap genom 
att man utbyter erfarenheter. Sammantaget tolkar jag det då som att förskollärarna i min 
studie begagnar sig av IKT i professionaliseringssyfte, de uppfyller ovan beskrivna 
kriterier beträffande vetenskaplighet och professionalisering. Dock menar jag inte att det 
nödvändigtvis är förskollärarnas uttalade syfte men konsekvenserna skulle kunna tolkas 
som professionaliserande.  
 
Förskollärarna i studien strävar efter en praktik där digitala verktyg är fullt integrerade i 
den dagliga verksamheten och man har nått dit i varierande utsträckning. Som redogjordes 
för i föregående kapitel diskuterades plattor i relation till traditionell förskolepedagogik 
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och tendensen var att betrakta plattan i linje med andra artefakter och aktiviteter i 
förskolan. Denna strävan menar jag bekräftar Lindahl och Folkessons (2012b) slutsatser 
angående att förankra IKT i rådande förskoletraditioner. Man menar att förmågan att tolka 
och omtolka relationen mellan barns aktiviteter och rådande förskoletraditioner blir viktig 
för att inkorporera digitala verktyg i verksamheten (Lindahl och Folkesson, 2012b). Jag 
menar att strävan mot att se digitala verktyg och aktiviteter kring plattor som annat 
material i förskolan och inte skarpt avgränsat mot andra aktiviteter kan ses som uttryck för 
att förankra IKT i rådande normer och traditioner. Man visar att ramarna så att säga 
fortfarande kan vara desamma i exemplen om att utforska löv samt att syssla med estetiska 
aktiviteter. Att använda plattor tillsammans med barnen står därmed inte för ett brott mot 
traditioner och normer. Detta torde få till följd att inkorporeringen av plattor i 
verksamheten liksom IKT i den professionella självbilden sker mer friktionsfritt. I den 
meningen står inte plattorna för ett sådant skarpt paradigmskifte i verksamheten.  
 
Sammanfattningsvis framgår att förskollärarnas tonvikt vid lärande, en tendens till 
framåtsyftande och framtidsförberedande barnsyn samt förankringen av IKT via forskning 
och styrdokument är faktorer som underlättar inkorporeringen av IKT i den professionella 
självbilden. IKT hotar på detta sätt inte den ontologiska säkerheten. Med ett 
professionsteoretiskt perspektiv framgår att IKT är något som upplevs som statushöjande 
av förskollärarna och man avgränsar sig därmed gentemot skolan vilken upplevs vara mer 
trög i gamla analoga former. En upplevd statushöjning av yrket torde rimligtvis också 
underlätta att den statushöjande faktorn, IKT, lättare införlivas som en aspekt av yrket, 
givetvis förutsatt att förskolläraren har den härvidlag nödvändiga kompetensen. 
Professionsteorin stödjer också studiens resultat vad gäller IKT som individuellt 
professionaliseringsprojekt. Förskollärarna i studien berättar att kompetensutveckling vad 
gäller IKT är något som i hög grad är upp till individen själv att ansvara för.  
 
De nyckelkompetenser som framträder är kompetensen att kommunicera förtjänsterna med 
att använda IKT i verksamheten, och därmed också kommunicera sin egen kunskap om 
IKT. Upplysning visavi vårdnadshavare samt annan personal visar sig också vara 
betydande. En annan nyckelkompetens är att ta ansvar för det egna lärandet och den egna 
utvecklingen av IKT-relaterade förmågor. Flexibilitet och uppfinningsrikedom framträder 
som nyckelkompetenser i verksamheten. Hit hör att inlemma IKT i aktiviteter med barnen i 
syfte att utveckla aktiviteterna och att använda IKT både som innehåll och metod. På så 
sätt blir inte bruket av IKT ett så genomgripande och kontroversiellt paradigmskifte som 
det annars kunde bli. Befintliga aktiviteter och praktiker utvecklas och justeras genom bruk 
av plattor och andra verktyg. Genom en sådan flexibilitet och uppfinningsrikedom 
förändras inte förskoletraditioner och normer på ett lika hotfullt sätt och den ontologiska 
säkerheten blir därmed mer intakt.  
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De positioner som framträder bland förskollärarna är framtidsorienterade och fokuserade 
mot lärande. Förskolan bör inte vara isolerad från det teknologiska samhället, tvärtom. Att 
vara progressiv och modern ingår i positionerna kring IKT som förskollärarna står för. 
 

7.1 Konklusion 

Förskollärarna i föreliggande studie förefaller att betrakta och använda IKT i 
professionaliseringssyfte på individuell basis. Man menar att IKT är statushöjande för 
yrket. Att kommunicera sin kompetens och arbeta upplysande gentemot kollegor och 
föräldrar, liksom att vara förtrogen med forskning kan ses som led i ett statushöjande 
arbete. IKT kan också i föreliggande studie betraktas som del av den kunskapsbas en 
profession söker. Att tillgodogöra sig ny kunskap och genom kommunikation och 
upplysning, bland annat, få denna kunskapsbas sanktionerad och legitimerad, kan ses som 
professionaliserande. IKT förankras på olika sätt i rådande förskoletraditioner och normer 
med hjälp av tolkningar och omtolkningar.   
 
Kompetensutveckling har mestadels skett på egna initiativ och beroende av eget 
engagemang och har bottnat i ett eget intresse. Detta i kombination med IKT som nytt 
kunskapsfält och tidigare varken omfattat av läroplan eller förskollärarutbildningar i någon 
betydande utsträckning bidrar till större förståelse för kunskapsklyftor och varierande 
positioner i förhållande till IKT bland förskollärare. Att utveckla IKT-kompetenser och 
därmed också adressera ontologisk osäkerhet till följd av den teknologiska och 
samhälleliga utvecklingen framstår som ett delvis personligt projekt av utsagorna att döma.  
 
Plattans lärandepotential tillsammans med ett framåtsyftande och framtidsorienterat synsätt 
på uppdraget förefaller vara ledande för hur man talar om och förstår IKT. Detta är dock 
inte entydigt - barns aktörskap, lek och intresse nämns också i anslutning till teknikens 
möjligheter.  
 

7.2 Fortsatt forskning  
Vidare studier angående fortbildning och IKT vore intressanta, i synnerhet i ljuset av de 
föreslagna ändringarna i läroplanen som avser förskolechefens ansvar för 
kompetenshöjning. Longitudinella studier med anledning av den reviderade läroplanen och 
regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet vore också intressanta att 
genomföra och skulle kunna belysa deras genomslagskraft och konsekvenser för den 
dagliga förskoleverksamheten. Ontologisk osäkerhet är ett intressant och relevant begrepp i 
dagens snabbt föränderliga samhälle. Studier som tar ett bredare grepp kring det och 
systematiskt undersöker ontologisk säkerhet/osäkerhet bland förskollärare skulle kunna 
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vara givande. Vidare studier om IKT och professionens förändring, både vad gäller 
innehåll och ur professionaliseringssynpunkt, framstår som relevanta.  
 
  



 

57 
 

Litteraturförteckning 

Bell, Judith. 2006. Introduktion till forskningsmetodik. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bergman, Maria Elena och Fors, Uno. 2015. Lärplattor och Appar i Förskolan har kommit 
för att stanna men för vadå?: en studie om appar med inriktning på matematik och språk i 
Upplandsbro och Vaxholms kommuner. Stockholm: Stockholms universitet.  
 
Berntsson, Paula. 1999. Förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. 
Pedagogisk forskning i Sverige 4 (2): 199-212. 
 
Brante, Thomas. 1989. Professioners identitet och samhälleliga villkor. I Staffan Selander 
(red.). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens sociala 
grund. Lund: Studentlitteratur, 37-56.  
 
Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/ALL/?uri=celex:32006H0962 (Hämtad 2017-11-13).  
 
Forsling, Karin. 2011. Digital kompetens i förskolan. KAPET Karlstads universitets 
Pedagogiska Tidskrift 7 (1): 76-95.  
 
Granbom, Ingrid. 2011. ”Vi har nästan blivit för bra” - Lärares sociala representationer 
av förskolan som pedagogisk praktik. Diss., Jönköpings universitet.  
 
Jernes, Margrethe, Alvestad, Marit och Sinnerud, Marta. 2010. ”Er det bra, eller?”: 
Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Nordisk 
barnehageforskning 3 (3): 115-131.   
 
Jönsson, Karin. 2012. ”Paddagogik”: att använda ett digitalt redskap i 
svenskundervisningen. I Sven Persson (red.). Forskningscirklar : kunskapsutveckling för 
förskola, skola och högskola. Malmö: Malmö högskola, 81-94.  
 
Kjällander, Susanne och Moinian, Farzaneh. 2014. Digital tablets and applications in 
preschool - Preschoolers’ creative transformation of didactic design. Designs for Learning 
7 (1): 10-33.  
 
Klerfelt, Anna. 2007. Barns multimediala berättande: en länk mellan mediakultur och 
pedagogisk praktik. Diss., Göteborgs universitet.  
 



 

58 
 

Lindahl, G. Mats och Folkesson, Anne-Mari. 2012a. ICT in preschool: friend or foe? The 
significance of norms in a changing practice. International Journal of Early Years 
Education 20 (4): 422-436.  
 
Lindahl, G. Mats och Folkesson, Anne-Mari. 2012b. Can we let computers change 
practice? Educators’ interpretations of preschool tradition. Computers in Human Behavior 
28: 1728-1737. 
 
Läroplan för förskolan, Lpfö, utkast 2: 2017-11-06, Skolverket.  
 
Marklund, Leif. 2015. Preschool teachers’ informal online professional development in 
relation to educational use of tablets in Swedish preschools. Professional Development in 
Education 41 (2): 236-253.  
 
Masoumi, Davoud. 2015. Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice. 
Contemporary Issues in Early Childhood 16 (1): 5-17. 
 
Nationalencyklopedin, informationsteknologi. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/informationsteknologi (Hämtad: 2017-
10-30). 
 
Nationalencyklopedin, kompetens.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kompetens (Hämtad: 2017-10-30).  
 
(Nationalencyklopedin, ontologi. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ontologi (Hämtad: 2017-12-27). 
 
Nationalencykopedin, profession. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/profession (Hämtad: 2017-10-30). 
 
Nilsen, Malin. 2014. Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan. Lic.-avh., Göteborgs 
universitet.  
 
Selander, Staffan. 1989. Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier. I 
Staffan Selander (red.). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap: 
professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur, 111-124.   
 
Sheridan, Sonja, Sandberg, Anette, Williams, Pia och Vuorinen, Tuula. 2011. Preschool 
teaching in Sweden - a profession in change. Educational Research 53 (4): 415-437.  
Trost, Jan. 2006. Kvalitativa intervjuer. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 



 

59 
 

Skolverket. https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-
larande/itiskolan/forskolans-digitalisering-1.260141 (Hämtad: 2017-11-13).  
 
SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barnlakare-varnar-for-surfplattor 
(Hämtad: 2017-11-13).  
 
Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2017-08-31/vi-digitala-turister-ska-inte-satta-
agendan-for-framtiden (Hämtad: 2017-11-13).  
 
Utbildningsdepartementet. Bilaga till regeringsbeslut I:1 2017-10-19. Nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-
digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/ (Hämtad 2017-10-30). 
 
Vetenskapsrådet. 2004. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Walldén Hillström, Kristina. 2014. I samspel med surfplattor: om barns digitala 
kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. Lic.-avh., Uppsala universitet.  
 
Otryckta källor 
 
Intervju med förskollärare x 4. Intervjuer gjorda mellan 2017-10-29 och 2017-11-09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 

 
 
 

Bilagor 

Intervjumall 
 
BAKGRUND:  
 
Din examen? 
 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
 
Jobbat på andra former av FSK? (Privata, föräldrakooperativ, dagbarnvårdare etc?)  
 
Professionell utveckling avseende IKT? (Deltagit? Hur? Informell och/eller formell, t.ex 
diskussionsgrupper på Facebook eller dyl.) 
 
Hur ser dina erfarenheter ut av plattor och datorer? 
 
Tänker du något särskilt om att barn använder plattor och datorer mycket nuförtiden? 
 
 
IKT 
 
Vad tycker du generellt om att använda plattor och digital teknik i förskolan? 
-varför? 
-varför är IKT bra/dåligt?  
 
Hur använder ni plattor i verksamheten?  
 följdfrågor.  
 Som lek? För att lära? 
 Reglerat? Fritt? Schemalagt?  
 vad vill du att barnen ska få med sig av att använda plattor? 
 
Har det varit lätt/svårt att börja använda IKT i verksamheten? 
 hur? 
 
Hur skiljer aktiviteter med plattor sig från andra traditionella aktiviteter tycker du? 
 utmaningar? 
 Svårigheter/förtjänster?  
 Likheter?  
 
Vad behöver en förskollärare kunna idag för att jobba med IKT anser du? 
 vad skulle du vilja utveckla? 
 särskilda förskollärarkompetenser kopplade till IKT?  
 Tekniska? Didaktiska? Andra förmågor? 
 
Är det någon i ert arbetslag som har mer ansvar än andra för IKT? 
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Tycker/tror du att förskolläraryrket har förändrats i och med den digitala teknikens 
införande i verksamheten? 
 
 
Har du mött olika åsikter i arbetslag och bland kollegor angående plattor och IKT? 
 hur?  
 Olika på olika arbetsplatser? 
 Om ja - vad tror du det beror på? 
 Om nej - hur kommer det sig tror du?   
 
Diskuterar ni plattor/IKT ofta i arbetslaget på APT, planeringsmöten och liknande? 
-hur? 
 
Är IKT viktigt för chefer och i styrdokument, upplever du? 
-hur? 
-varför tror du att det är så/inte är så? 
 
Tror du att IKT-kompetenser är viktiga för yrkets status? Ger det fördelar vid lönesamtal?  
 
Upplever du att IKT är viktigt för barnens föräldrar/vårdnadshavare? 
- varför? Varför inte?  
 
 
 
 
 
 
 
  


