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Sammanfattning

I  den  här  studien  vill  jag  undersöka  hur  några  förskollärare  ser  på  att  undervisa  med

digitala verktyg, med anledning av att digital teknik fick en mer framträdande roll i den

nya  läroplanen.  Studien  vill  ge  svar  på  hur  de  idag  använder  digitala  verktyg  i  sin

undervisning,  vilken  roll  de  tycker  att  verktygen  har  samt  hur  den  professionella

diskussionen  om digitala  verktyg  på  förskolan  ser  ut.  Eftersom den  nya  Läroplan  för

förskolan 18 (Lpfö18) gav digital teknik en helt ny ställning, som ett obligatoriskt inslag i

undervisningen, är det angelägna frågor. Redan i förskolan förväntas barnen ta de första

stegen mot den digitala kompetens samhället idag kräver av medborgare, vilket ställer krav

på  förskolans  verksamhet  &  lärarnas  kompetens.  I  en  kvalitativ  intervjustudie  med

sociokulturellt  perspektiv  vill  studien undersöka hur  några förskollärare  redan arbetade

med IKT-resurser (information & kommunikationsteknik), hur de såg på att arbeta med

IKT-resurser samt om det på förskolan fanns någon diskussion om arbetet. 

Studien visade att alla intervjudeltagare redan använde digitala verktyg i sin undervisning,

på många olika sätt & med många olika sorters resurser. Alla intervjuade var positiva till

de möjligheter som verktygen erbjöd barnen & dem själva, även de som enligt dem själva

inte var lika kunniga som sina kollegor. Studien visade också att det var stora skillnader

hur  olika  förskoleenheter  i  samma  kommun  tänkte  kring  kollegialt  lärande.  På  vissa

förskolor var den väldigt formell, med särskilt avsatt tid både i veckoschemat & på vissa

personalmöten, på andra var den mer informell t.ex. att man sökte upp de nyckelpersoner

som fanns när man behövde fråga något.

Nyckelord: IKT, kvalitativ intervju, sociokulturellt perspektiv, pedagogik
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1 Inledning

Den digitala tekniken har på bara ett drygt decennium utvecklats i en väldig fart mot större

användbarhet & mobilitet. När en allt större del av samhället digitaliseras ställer det krav

på invånarna att hålla sig á jour med teknikutvecklingen för att kunna ta del av viktiga

samhällsfunktioner. I förskolans läroplan står det skrivet bl.a hur ”utbildningen i förskolan

ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket 2018, s 7) & därför måste arbetet

med  IKT  börja  redan  i  förskolan.  2019  fick  förskolan  en  ny  läroplan  som  tydligare

betonade  arbetet  med  digitala  verktyg  & förskollärarens  ansvar  för  desamma.  Där  det

tidigare  varit  frivilligt  att  använda  IKT  är  det  nu  ett  krav  som  förskollärarna  måste

uppfylla.  Men  hur  trygga  är  förskollärarna  med  att  de  nu  behöver  ta  ansvar  för  att

undervisa med IKT?

Jag har på verksamhetsförlagd utbildning & förskolor jag arbetat  på sett  både bättre &

sämre användande av t.ex.  lärplattor  i  förskolegrupper.  I  några fall  har  jag upplevt  att

förskollärarna inte fått det stöd de behövt med att se möjligheterna i den nya tekniken. I

andra har huvudmannen sett till att pedagogerna fått en gedigen utbildning i de digitala

verktygen. Med det som bakgrund ville jag undersöka hur några förskollärare i en kommun

i Mellansverige 2018 använde & såg på IKT & vilken roll de tyckte att det hade, vilka

möjligheter & utmaningar det innebär.

En del av denna studie gjordes innan Lpfö18 trätt i kraft. Därför refererar den ibland, t.ex. i

resultatdelen, till  Lpfö 18 som något som kommer att börja gälla. Av samma anledning

används i studien ordet ”förskolechef”, en yrkestitel som ersattes av ”förskolerektor” i och

med Lpfö 18.
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2 Bakgrund

IKT är något som på gott & ont på relativt kort tid fått en allt mer framträdande roll i den

svenska förskolan & över lite längre tid i det svenska samhället i stort.  För bara 15 år

sedan var IKT-resurser i skolan synonymt med en persondator & OH-projektor i ett hörn

av klassrummet. På förskolan  fanns knappt det. Idag är det inte ovanligt att elever i skolan

får en egen bärbar dator att arbeta på, & på många förskolor arbetar pedagogerna mycket

med  personliga  lärplattor  som går  att  ta  med  ut  i  skogen,  m.m.  Lärplattor  med  olika

pedagogiska  appar  &  spel,  smartboards,  smarta  telefoner,  datorer,  digitalkameror,

projektorer av olika slag kan alla anses vara en del av begreppen IKT & IKT-resurser. Den

nya läroplanen ger IKT en helt annan ställning än tidigare.

Statens Medieråd rapporterade att 2018 använde var tredje ettåring, 33%, internet  ”några

gånger i veckan eller oftare”, & var femte, 21%, använde internet ”dagligen”. Siffror som

ökat från 21% respektive 10% sedan 2016. Idag har 65% av 0-1 åringarna & 82% av 2-4

åringarna tillgång till internet hemma i någon form, en siffra som inte förändrats så mycket

sedan  2016  (Statens  medieråd  2019,  s  11,  17).  Världshälsoorganisationen  WHO  gick

tidigare i år ut med riktlinjer som slog fast att barn under ett år inte bör ha någon skärmtid

alls & barn 1-2 år maximalt en timme per dag (WHO 2019, s viii-ix). Riktlinjer som av

forskare kritiserats för att ensidigt fokusera på stillasittande & tidsmängder, & inte på vad

barnen använder skärmarna till eller om de gör det tillsammans med andra, som en social

aktivitet (Nylander 2019).

I alla versioner av förskolans läroplan fram till  Lpfö 98 rev. 2016 nämns bara digitala

verktyg en gång som en del av ett stycke som handlar om skapande & kommunikation:

”Multimedia & informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer

som i tillämpning.” (Skolverket 2016, s 7). Det här är enda gången orden ”multimedia”,

”informationsteknik”  eller  något  annat  ord som relaterar  till  digitala  verktyg  används i

läroplanen.  I  Lpfö 18 används ordet ”digital”  i  någon form åtta  gånger.  I motsvarande

stycke om skapande står det nu ”[...]barnen ska få möjlighet att konstruera, forma & skapa

genom att använda olika material & tekniker, såväl digitala som andra.” (Skolverket 2018,

s 9)  Där Lpfö 98 föreslår att IKT kan användas i skapande verksamhet, konstaterar alltså

Lpfö 18 att  digitala  verktyg  är  lika viktiga som andra.  Förskolläraren  åläggs också ett

särskilt ansvar för att alla barn får ”[...] använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar

utveckling & lärande.” (ibid s15), & det finns ett särskilt avsnitt om att utveckla digital

kompetens,  förståelse  &  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  teknik  hos  barnen  (ibid  s  9).
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Eftersom den nya läroplanen som tydligt betonar IKT trädde i kraft 2019 är det intressant

att  höra  hur  förskollärare  tänker  om att  deras  ansvar  för  arbetet  med  digitala  verktyg

skärpts. Därför är det intressant att undersöka hur förskollärarna planerar & genomför sin

undervisning med digitala verktyg.
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3 Syfte

Syftet med studien är att med anledning av de nya formuleringarna om digitala redskap i

Lpfö 18, undersöka vilken roll IKT & digitala redskap har i förskollärarnas undervisning &

på förskolan. Vad gör förskollärarna för att uppnå läroplanens mål på detta område & hur

ser diskussionen om IKT i undervisningen ut på förskolan?

Den här undersökningen vill besvara följande forskningsfrågor:

– Hur använder några förskollärare IKT i undervisningen?

– Vilken roll tycker förskollärarna att IKT har i undervisningen?

– Vilket stöd får förskollärarna från förskolechef & huvudman?
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4 Teoretiska perspektiv

I det här avsnittet presenteras den bakomliggande teorin som studien är baserad på. Först

avhandlas  vad  Lev  Vygotskijs  teorier  om ett  sociokulturellt  perspektiv  på  lärande  är,

därefter  vad några samtida  forskare anser  att  det  innebär  för arbete  med IKT-resurser.

Slutligen presenteras några kritiska perspektiv på IKT i allmänhet & pedagogiska spel &

appar i synnerhet.

4.1 Vygotskij & det sociokulturella perspektivet

Enligt Lev Vygotskijs teorier om ett sociokulturellt perspektiv på lärande utvecklas barn

först genom biologiska processer och senare genom sociokulturella. Allteftersom de växer

sig större, starkare & mer kompetenta utvecklas alla barn i stort sett på samma vis baserat

på dessa biologiska processer. Denna utveckling genom biologiska processer ser i stort sett

likadan ut, oavsett var i världen ett barn växer upp eller inom vilka kulturella ramar. När

barnet börjar kommunicera med sin omgivning kommer dock utvecklingen att betonas mer

av  vad  som  kallas  sociokulturella  faktorer,  där  språk  &  kommunikation  spelar  en

nyckelroll. Språket var för Vygotskij ett av många medierande redskap som förmedlar den

kunskap som människor lagt i dem. Traditionellt delas redskap in i fysiska & psykologiska.

Ett fysiskt redskap, eller en artefakt, är ett konkret hjälpmedel skapat av människor för att

fylla en viss funktion t.ex. en penna för att skriva med. Ett psykologiskt redskap är något vi

använder i kommunikation med oss själva & andra, t.ex. språk, räknesätt o.s.v.. Språkets

roll i lärandet är först att dela erfarenheter med andra & sedan att internalisera erfarenheten

för att erövra kunskapen. Detta sker genom olika medierande redskap, t.ex. språk.

Vygotskij trodde att lärande uppstod i den proximala utvecklingszonen, något som var just

bortom vad barnet klarade av nu, men skulle kunna klara av med stöttning,  scaffolding.

Med  stöttning  från  någon  som  kan  mer  än  barnet  kan  hen  erövra  den  proximala

utvecklingszonen & nå lite längre. Från denna nya position kan hen sedan sträva mot en ny

proximal utvecklingszon. Ur ett lärande- & undervisningsperspektiv är det i den proximala

utvecklingszonen en lärare ska förlägga undervisningen. (Säljö 2005, s 111, 116-129). 
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4.2 Undervisning, IKT & lärande

Lpfö 18 definierar undervisning som att: ”stimulera & utmana barnen med läroplanens mål

som  utgångspunkt  &  riktning,  &  syftar  till  utveckling  &  lärande  hos  barnen.

Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom

barns utveckling & lärande sker hela tiden.” (Skolverket 2018).

Ur ett sociokulturellt perspektiv på IKT-resurser är digitala verktyg s.k. artefakter. En app

på en lärplatta anses ha ett kunskapsinnehåll att förmedla till den som använder den, ett

medierande redskap.  Lantz-Andersson & Säljö ser digitala redskap som en bland många

andra sorter som varken stöttar på ett bättre eller sämre sätt, men otvivelaktigt annorlunda.

De menar dock att digitaliseringen har gjort att de verktyg vi har tillgång till  är många

gånger mer kraftfulla än de traditionella. Det tar sig uttryck i att saker sker snabbare &

lättare  när  vi  ”outsourcar”  mycket  till  maskinen som har  lika  lätt  för  att  ”multiplicera

543,12 med 13,33 som att räkna ut 5 * 5” – något som inte är sant för en mänsklig hjärna

(Lantz-Andersson & Säljö 2014, s 26).

Enligt forskare innebär IKT-revolutionen att  lärare & elever  placeras på ett  någorlunda

jämlikt plan när de använder IKT för att berätta sagor (Lantz-Andersson & Säljö 2014, s

31).  Barnen  kan  i  stor  utsträckning  påverka  vilken  vändning berättelsen  tar  & läraren

hjälper till med stöttning i ett guidat deltagande i arbetet. Mycket inom IKT går att använda

utan att kunna läsa eller skriva, därför lämpar den sig särskilt bra till unga barn. De menar

att digital teknik ger särskilt goda möjligheter till att utveckla kunskaper inom symboler &

skriftspråk, men att det måste finnas ett pedagogiskt syfte med användandet (Pramling &

Säljö 2017 s  161).  Ett  ord som ofta  används om läs-  & skriftinlärning är  literacy,  ett

begrepp som saknar en bra svensk översättning (ibland literacitet). Begreppet literacy var

från början ett samlingsnamn på ”läs- & skriftspråkande aktiviteter”, men idag inkluderas

ofta andra former av kommunikation också. Vissa forskare påtalar samspelets betydelse för

literacy & kopplar det till en sociokulturell inlärningsteori.

Pramling & Säljo ger flera exempel på hur förskollärare kan hjälpa barnen skapa mening i

appar genom att med vägledande deltagande få dem att lyckas med något de inte kunde

själva (2017 s 164-166). IKT kan ge barn vad Pramling & Säljö kallar  access points till

nya kunskaper & möjligheter att lära. Ett tangentbord t.ex. ger större möjligheter för små

barn i åldern 1-3 år, s.k. toddlare (Løkken, 2008, s 7), att leka med/utforska bokstäver &

siffror än pennor skulle göra (ibid, s 168). Inom IT talar man om affordans, en översättning
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av det  engelska ordet  affordance.  Den affordans en sak har är  vilka funktioner  en sak

bjuder in till, t.ex. kan man säga att en boll bjuder in till att rulla, kasta & studsa. De vill

dock  betona  lärarens  roll  i  den  digitala  förskolan  eftersom  teknologin  oftast  inte  är

självinstruerande – särskilt inte om man inte kan läsa eller skriva (Pramling & Säljö 2017,

s  167).  En  lärare  som kan  vägleda  elevers  arbete  med  digitala  verktyg  ses  som helt

avgörande (Lantz-Andersson & Säljö 2014,s 27). Idén om scaffolding förutsätter att någon

med mer erfarenhet kan synliggöra vad som krävs för att lyckas. Då uppstår en proximal

utvecklingszon där förskolläraren kan stötta för att barnet ska kunna erövra en ny position

(Pramling & Säljö 2017, s 167-168). Pramling & Säljö lyfter också frågan om ett kritiskt

förhållningssätt till tekniken. Eftersom mycket små barn i så stor utsträckning nuförtiden

använder internet måste förskolan lägga grunden till ett källkritiskt förhållningssätt till den

nya tekniken (ibid, s 168-169).

4.3 Pedagogiska spel & appar

Flera  forskare  uppmanar  till  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  de  appar  &  program man

använder på förskolan – specialdesignade pedagogiska spel värderas högre än s.k. COTS-

spel, ”commercial off the shelf” (Linderoth 2014, s 175). Lantz-Andersson & Säljö menar

att det inte är givet att mottagaren lär sig vad programmeraren avsåg (2014, s 27). Som ett

exempel på COTS-spel ges Sim City,  ett  spel som tar mycket  lång tid att  komma in i

(Linderoth  2014,  s  177).  Lantz-Andersson  &  Säljö  lyfter  några  av  digitala  redskaps

begränsningar:  i  deras  exempel  med  miniräknaren  erbjuds  ingen  djupare  förståelse  för

uträkningen, inte heller  någon förklaring  varför  något är fel.  (Lantz-Andersson & Säljö

2014,s 27).  Linderoth  beskriver  en studie där eleverna hellre  prövade sig fram till  rätt

resultat i ett pedagogiskt spel än använde de färdigheter uppgiften krävde. På samma sätt

var barnen mer motiverade att komma vidare i spelet än att utmana sig själva & spelade på

den  enklaste  svårighetsgraden.  Linderoth  kallar  det  ”enklaste  vägen  till  framgång”

(Linderoth 2014, s 183).
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5 Forskningsläge

I det här stycket presenteras relevant forskning för studiens inriktning. Det är indelat i flera

mindre stycken relaterat  till  den teoretiska grunden & forskningsfrågorna. Artiklarna är

hämtade  ur  databasen  Education  Source,  med  sökorden  ”Preschool  digital  learning

strategy” och ”Preschool digital didactic” samt ur DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.

5.1 Lärplattor som medierande redskap

Persson & Andersson har i sin studie undersökt om lärplattor kan fungera som medierande

redskap,  &  vilken  roll  samspelet  vid  lärplattan  spelar  för  lärande.  De  genomförde

intervjuer  med  förskollärare  om  hur  dessa  använde  lärplattan  i  verksamheten.

Förskollärarna  uppgav  att  barnen  får  sitta  tillsammans  med  andra  barn  eller  en

förskollärare när de skulle använda plattan. När de satt tillsammans med andra barn hjälpte

de  varandra,  när  en  förskollärare  var  med  försökte  hen  ställa  vägledande  frågor.

Förskollärarna tycker att man kan hitta lärande i alla appar ”om du letar”, men att det är

viktigt att ha ett uttalat syfte innan man laddar ner appen. De nämner också att barnen får

träna på turtagning på plattan. Förskollärarna har observerat att barnen utvecklat ett starkt

intresse för andra språk – t.ex. de språk som fanns i barngruppen – & att de kan flera ord

på engelska.

Författarna drar slutsatsen från intervjuerna att lärplattor kan fungera som ett medierande

redskap  för  lärande,  då  de  förmedlar  ett  kunskapsinnehåll  i  t.ex.  pedagogiska  spel.

Förskolläraren använder också plattan till att söka information att presentera för barnen.

Implicit säger författarna att en multimodalitet, t.ex. att bild kopplas till ljud, i lärandet gör

det lättare för barn att  lära sig (Persson & Andersson 2017 23-24). De betonar särskilt

vikten av samspel med en förskollärare eller andra barn som något positivt för lärande (ibid

s 29-30).

I en artikel beskriver B. Fantozzi m.fl. hur de introducerade en lärplatta i sin barngrupp. De

ville  undersöka  hur  de  kunde  använda  potentialen  i  IKT för  att  skapa  berättelser  (B.

Fantozzi  m.fl.  2018, s  681).  I  syfte  att  stimulera  skapande,  samspel  & kommunikation

bland barnen använde de sig av appar för att skapa kasperteater & spela in multimodala

sagor, men också en plattform för att  kommunicera med föräldrarna.  En av författarna

observerade aktivt barngruppen två dagar i veckan, de andra två bidrog med anekdotala

observationer. Vid projektets slut analyserade de allt material barngruppen producerat på
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plattan (ibid s 683-684). De noterar att mycket av arbetet kunde gjorts analogt men hävdar

att det finns affordanser i lärplattan som särskilt gynnar literacyutveckling: de menar att

barnen får mer agens i att skapa berättelser om sig själv, att lärplattan uppmuntrade till

samarbete  i  projekt  med  flera  författare,  &  att  det  var  lättare  att  kommunicera  med

hemmen.  Särskilt  ansåg de att  apparna i  projektet  främjade samarbete,  samskapande &

förhandlande om roller i leken/sagan (ibid s 684, 686).

De noterade några utmaningar under projektets gång. Ett barn ville väldigt ofta ha plattan

för att, som de uttryckt det, ”slippa interagera med resten av gruppen”. Därför införde de

en regel som sa att han måste ha ett syfte med sitt användande. Författarna konstaterar

därför att lärplattor inte är någon mirakelkur utan kräver lärares reflektion & utvärdering

(ibid 688).

5.2 Vad IKT kan erbjuda förskolebarn

En svensk studie på förskolebarn i åldern 1-4 år har undersökt hur små barn skapar mening

i  appars  design,  &  hur  barn  kan  förändra  didaktiskt  innehåll.  Forskarna  har  gjort

fältobservationer  med  videokamera  &  filmat  när  en  grupp  barn  använder  lärplattan

tillsammans  med  en  förskollärare.  Filmmaterialet  har  sedan  observerats  utförligt  &

analyserats  (Kjällander  & Moinian  2014,  s  15-17).  Resultaten  kunde visa  att  lärplattor

erbjuder  mycket  meningsskapande  även  för  så  små  barn.  Studien  menar  att  barnen

genomgående  uppskattar  de  affordanser  lärplattans  multimodalitet  erbjuder,  men  att

toddlare särskilt uppskattar ljuden. De kunde se en tydlig skillnad i intresse & interaktion

när ljudet på plattan var på eller av. I de fall lärplattan hade affordanser för att göra ”fel”

var detta något som väckte intresse hos barnen. Författarna kallar detta ”att förändra det

didaktiska innehållet” & beskriver det som ett sätt att utmana de vuxna i en relation som är

horisontell  mellan  vuxen  & barn,  snarare  än  vertikal,  med  den  vuxne  över  barnet.  I 

horisontella relationer mellan barn & vuxna har barn möjligheter att skapa sin egen mening

i apparna oberoende av vad förskolläraren planerat (ibid s 18-19, 27). I studien noterade

forskarna även att barnen ofta samlades många på en gång runt lärplattan (ibid, s 27-28).

När en studie där barn som var 8 år & äldre fick lära en ”digital elev” utföra uppgifter i en

app  kunde  man  observera  positiva  effekter  på  barnens  lärande.  En  uppföljande  studie

undersökte om yngre barn 3-6 förstod vad en digital elevs roll i en app var, & om de var
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engagerade i att instruera eleven. Författarnas anser att detta är intressant för att små barn

kan lära sig genom att lära andra (Haake m.fl. 2015, s 14-15).

Innan försöket gjordes olika tester,  både för att  försäkra sig om att barnen skulle klara

uppgiften, & för att ge en fingervisning om hur resultatet skulle bli av försöket. Författarna

använde en app där barnen måste hjälpa fågelungar upp till  rätt gren i ett träd. I appen

fanns en digital elev som lärde sig av barnens resultat. Barnen fick ingen instruktion av

vuxna i spelet, utan blev bara handledda av eleven i appen. Efteråt fick barnen genomgå en

intervju om vad spelet handlade om, varför eleven var i spelet & vilken funktion den hade

(ibid s 16-18).

Studien visar att  små barn kan använda ”lära genom lära”-appar för att  skapa mening.

Författarna blev överraskade över att barnens resultat på intervjun efter att de använt appen

var mycket bättre än det på det förberedande testet & drar slutsatsen att appens affordanser

antingen var en bättre motivation för att utföra uppgiften, eller att uppgiften sattes i en

kontext barnen kunde förstå (ibid s21-22).

I  en  studie  över  barns  handrörelser  när  de  målar,  menar  Price  att  IKT  kompletterar

traditionella medium, t.ex. fingerfärg. Price lät barnen fylla i färg i en bild på lärplatta, &

måla samma bild, fast utskriven på papper med fingerfärg. För att senare analysera filmade

Price studietillfällena (Price m.fl. 2015, s 133,137). Det visade sig att barnen interagerade

lite mer & under längre tid med plattan än med pappret, men på olika sätt.  På plattan

använde barnen mest  sina pekfingrar,  & drog längre  sammanhängande  streck,  men  på

pappret använde de också andra fingrar i högre utsträckning än på plattan. Price är kritisk

till  att  bara pekfingret används, att  resultatet  på plattan ofta blev likformigt  & att  t.ex.

känslan av färg saknas på plattan. Price föreslår därför att sådana här appar ska ses som ett

komplement till traditionella medium (ibid s 138-140).

5.3 Förskollärares syn på IKT

Andersson & Hallqvist har i sin intervjustudie undersökt ur ett didaktiskt perspektiv hur 6

förskollärare ser på användandet av lärplattor som pedagogiskt verktyg. De ville undersöka

vad förskollärarna ansåg att plattan användes till, hur de använde den samt vilka för- &

nackdelar de kunde se med lärplatta som pedagogiskt verktyg. Intervjuerna transkriberades

senare för analys (Andersson & Hallqvist 2015, s 5).
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Förskollärarna hävdade att de använde plattorna för att söka information, skapande, film &

pedagogiska spel,  samt dokumentation.  Förskollärarna använde ofta andra IKT-resurser

såsom  webb-ägg  &  projektorer.  Det  fanns  en  strävan  att  använda  plattorna  för  att

medforska  med  barnen,  d.v.s.  en  horisontell  relation  mellan  förskolläraren  &  barnen.

Författarna  noterar  att  det  varit  svårare  när  plattans  använts  till  att  se  film eller  spela

pedagogiska spel. En del såg film & spel som något negativt, för de ansåg att barnen då

inte var aktiva och/eller sociala. Bland fördelarna med plattan lyfte förskollärarna fram att

den var lätt  att  ta  med,  enkel,  snabb & har stort  utbud. Bland nackdelarna att  den var

ömtålig, att barnen kunde råka komma in på ”olämpliga sidor” samt att tiden inte alltid

räckte för att de skulle vara med (ibid s. 29-32).

I  kommunen  där  Persson  &  Andersson  gjorde  studien  finns  det  möjligheter  för

kompetensutveckling  inom IKT,  men  förskollärarnas  anser  att  det  är  tiden  som sätter

gränser för dem. I enkäten framkom det att  vissa föräldrar uttryckt  sig negativt  om att

förskolan  använder  lärplattor,  men  att  förskollärarna  försöker  upplysa  dem om hur  de

arbetar med plattan på olika sätt.  Vissa föräldrar vill  ha tips på bra appar.  (Persson &

Andersson 2017, s13-15, 22-23). I den nya läroplanen, som inte trätt i kraft när Perssons &

Andersson studie gjordes, blev det obligatoriskt för alla förskollärare att arbeta med IKT-

resurser. Därför efterlyser författarna vidare forskning om den nya läroplanen & IKT (ibid

s 33).
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6 Metod

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som användes i studien. Avsnittet är uppdelat i

styckena  datainsamling,  urval,  genomförande & databearbetning,  reliabilitet  & validitet

samt etiska ställningstaganden.

6.1 Datainsamling – kvalitativ intervju

Bell anser att undersökningsformen intervju är att föredra för att få svar på djupare frågor

än  de  som  kan  kvantifieras  i  t.ex.  en  enkätundersökning.  Vidare  anser  Bell  att

ljudinspelning ger  bäst  möjligheter  att  hålla  kontinuerligt  fokus på intervjuobjektet  vid

intervjutillfället, att det ger goda möjligheter att få med alla svar, enkelt kunna analysera

materialet samt att det är en garant för autenticiteten i svaren (Bell 2011, s 158, 163, 165).

Dock  kan  förekomsten  av  inspelningsmaterial  göra  att  intervjupersonen  känner  sig

obekväm  &  undertrycker  ärliga  responser  (ibid  s  165).  Intervjun  var  en  s.k.

semistrukturerad intervju – det fanns en lista med ett antal grundfrågor att besvara, och

intervjuobjekten  fick följdfrågor  om jag ville  att  de  skulle  utveckla  särskilt  intressanta

tankar. 

6.2 Urval

Datainsamlingen genomfördes  som fem intervjuer med sju förskollärare  verksamma på

fyra kommunala förskolor inom samma kommun – på två av intervjuerna intervjuades två

förskollärare samtidigt, efter önskemål. På förskolorna har det funnits barnskötare kunniga

inom IKT, men studien riktade sig bara till  förskollärare eftersom det är de som enligt

läroplanen har ansvaret för att undervisningen genomförs (Skolverket 2018, s 19). Utifrån

frågeställningarna var det inte relevant att begränsa urvalet ytterligare. Det är också möjligt

att  snävare kriterier  hade resulterat  i färre intervjuer. Det fanns en stor bredd bland de

deltagande förskollärarna – vissa hade jobbat många år med förskolebarn medan andra

bara  jobbat  några  enstaka  år.  Intervjudeltagare  hade  många  olika  bakgrunder  &

modersmål.  Vissa  var  förskolans  IKT-nyckelpersoner,  andra  hade  inte  så  mycket

erfarenhet av att arbeta med IKT.

Antalet intervjuer & deltagare bestämdes dels p.g.a. att få tillräckligt mycket material –

något som hade blivit svårt vid tre eller färre intervjuer med en person – dels för att ha
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marginal  om  någon  skulle  bli  sjuk  vid  intervjutillfället  eller  senare  vilja  avbryta  sin

medverkan i studien. Om samtliga intervjuer gjorts på samma förskola fanns en risk att

svaren skulle bli alltför lika, därför fick förskolechefer på flera olika förskolor förfrågan

om att delta i studien. På de förskolor där fler än en förskollärare intervjuades arbetade de

intervjuade på olika avdelningar. Jag begränsade urvalet av förskolor till ett antal som låg i

mitt  närområde.  På så vis skulle jag slippa lägga lika mycket  tid på resor till  och från

intervjun. På flera av förskolorna hade jag jobbat korta timvikariat, dock kontaktade jag

inte de avdelningar jag jobbat med utan förskolechefen direkt.

6.3 Genomförande & databearbetning

Innan intervjun gjordes ett kort ljudtest på inspelningsutrustningen för att testa att ljudet

blev bra. I varje intervju ställdes samma åtta öppna intervjufrågor (bilaga 1) som relaterade

till syfte & forskningsfrågor. Öppna frågor är frågor som inte går att besvara med ”ja” eller

”nej”, utan kräver mer djupgående svar. Frågorna i en enkät får inte vara ledande, inte

värderande & bara en fråga i taget ska ställas (Bell 2011, s 138-139, 158).

Utifrån  frågorna  fick  intervjudeltagarna  tala  förhållandevis  fritt.  Det  förekom  enstaka

uppföljande frågor till  förskolläraren. Syftet med dessa följdfrågor var att förskolläraren

skulle  utveckla  något  de  sagt  tidigare.  Just  detta  anses  vara  en  av  styrkorna  med  en

intervjustudie,  möjligheten  att   föra  djupare  resonemang  och  minska  risken  för

missförstånd eller tvetydighet som en skala eller kryssfråga i en enkät kunnat leda till (Bell

2011, s 158, 162). P.g.a. detta blev inte två intervjuer helt likadana, även om samma frågor

ställdes. Dessa följdfrågor redovisas inte då de i värsta fall skulle kunna bryta mot löftet

om konfidentialitet. Den största fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det blir en

avslappnad stämning i samtalet jämfört med t.ex. en strukturerad intervju. Det blir också

mer professionellt och lättare att jämföra än en ostrukturerad intervju. Nackdelarna är att

man kan förlora fokus när intervjuobjektet får tala nästan helt fritt.  Förskollärarna hade

möjlighet  att  visa  något  projekt  de  gjort  med  IKT,  t.ex.  en  app  de  använde  i

undervisningen.

Efter intervjun sammanställdes alla intervjusvar på papper. Varje intervju fick en egen sida

där intervjudeltagarnas svar kategoriserades runt intervjufrågorna. Syftet med detta var att

datan  skulle  bli  lättöverskådlig,  samt  att  en  transkription  skulle  tagit  allt  för  lång  tid.

Utifrån de åtta  frågorna blev skapade jag en matris  med åtta  områden att  kategorisera
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svaren i för senare analys.  På det sättet var det enkelt att jämföra vad olika förskollärare

svarat på samma fråga.

6.4 Reliabilitet & validitet

Reliabilitet  är  ett  annat ord för tillförlitlighet.  I  forskningssammanhang innebär  en hög

reliabilitet  att  någon annan skulle  kunna genomföra  samma undersökning & få samma

resultat.  I intervjuer är det svårt att hävda hög reliabilitet.  Bell nämner t.ex. att nyligen

inträffade händelser kan påverka vilket svar en intervjuperson ger. Det är inte heller säkert

att två olika forskare som ställer samma frågor får samma svar eller att samma forskare

som ställer samma fråga vid olika tillfällen får samma svar.

Validitet är ett mått som berättar hur väl data ger svar på de frågor som ställs & ett annat

ord för giltighet. Det kan t.ex. innebära att ställa rätt frågor för att få rätt svar. En hög

validitet  innebär  att  man  får  bra  svar  på  de  frågor  man  ställer.  Validitet  är  avhängigt

reliabilitet,  såtillvida  att  en fråga som inte  är  reliabel  inte  heller  är  valid,  men en hög

relibilitet är inte en garant för en hög validitet. Bell uttrycker det som att ”...en fråga kan ge

samma svar vid olika tillfällen, men ändå inte mäta vad den är avsedd att mäta.” (Bell

2011, s 117-118).

Det  måste  beaktas  att  många  av  intervjuerna  var  med  den  aktuella  förskolans

nyckelperson/-er inom IKT. Personer som inte haft lika mycket kompetens hade kanske

gett  andra  svar  eller  inte  varit  lika  positiva.  Dock  fanns  det  bland  intervjupersonerna

personer  som  inte  var  IKT-nyckelpersoner  som  upprepade  mycket  av  det  IKT-

nyckelpersonerna sade. Att det var en fokuserad intervju gjorde att deltagarna fick använda

sina egna ord & gå på djupet i frågorna på ett sätt som en enkät inte tillåtit, skänker mer

validitet till svaren. Flera av de intervjuade kunde visa upp något projekt, vilket även det

gav  mer  validitet  till  de  svaren  som gavs.  Att  jag  jobbat  kortare  vikariat  på  flera  av

förskolorna är värt att nämna, då det kan ha påverkat intervjupersonernas inställning till

mig  och  deras  svar.  Dock  var  det  en  absolut  minoritet  av  de  intervjuade  som jobbat

tillsammans  med  mig,  och  i  det  enda  fallet  förmedlades  kontakten  också  genom

förskolechefen som beskrevs i 6.2.
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6.5 Etiska ställningstaganden för genomförandet av studien 

För att säkerställa att ingen lider skada av att delta i ett forskningsprojekt rekommenderar

Vetenskapsrådet i sina forskningsetiska riktlinjer att vissa åtgärder vidtas (Vetenskapsrådet

2002, s 5). Förskolecheferna fick i ett tidigt skede information om studien (bilaga 2). I

brevet  alla  förskolechefer  fick  blev  de  underrättade  om  att  studien  genomfördes  vid

Uppsala Universitets förskollärarprogram, vad syftet var, att intervjun skulle spelas in samt

vilka etiska förhållningsregler som omfattade studien (Bell 2011, s 62-63; Vetenskapsrådet

2002, s 7). Alla deltagare i studien fick intervjufrågorna skriftligt i förväg (bilaga 1). Här

upprepades informationen om att intervjun skulle spelas in. Detta för att de bättre skulle

veta vad de gav sig in på & därför minska risken att de t.ex. tog tillbaka sitt samtycke till

intervjun under intervjuns gång varpå materialet skulle behöva förstöras (Bell 2011, s 157).

I  brevet  till  förskolecheferna  erbjöds  alla  deltagare  konfidentialitet  enligt  Sapfords  &

Abbot definition i Bell: ”ett löfte att man inte ska kunna identifieras (eller beskrivas på ett

sådant sätt att man kan identifieras)”, & att ingen annan än den/de som genomför studien

skulle vet vem som sagt vad (Bell 2011 s 57, Vetenskapsrådet 2002, s 12). Den här studien

använder det könsneutrala pronomenet ”hen” när den syftar till antingen en person där kön

inte är viktigt eller en intervjudeltagare. I det första fallet är det mer praktiskt än att skriva

han/hon om ett godtyckligt barn. I det andra fallet är det av konfidentialitetsskäl – män är

så gott som alltid i minoritet i förskolan & det är potentiellt möjligt att en manlig deltagare

i studien skulle kunna identifieras. Alla som tackade ja till att delta informerades om att

deltagande var  helt  frivilligt  & att  de när  som helst  skulle  kunna välja  att  avsluta  sin

medverkan. Om de valde att inte längre delta i studien skulle allt material som handlade

om dem att förstöras & i den mån det använts, tas bort ur arbetet (Vetenskapsrådet 2002, s

9-10). När arbetet var färdigt skulle allt material destrueras (Vetenskapsrådet 2002, s 14).

Alldeles  innan  intervjun  upprepades  denna  information  muntligt  för  att  säkerställa  att

intervjuobjekten  fått  & förstått  den.  Intervjuobjekten  har  således  inte  lämnat  samtycke

skriftligt, något som är att föredra. Jag antog att eftersom de fått informationen muntligt

vid intervjun och före det från förskolechefen var de väl införstådda med villkoren. Dock

kan jag i efterhand inte vara helt säker på att alla fått eller tagit till sig informationen från

förskolechefen.

Slutligen fick  alla  som  deltog  erbjudande  om  att  få  en  kopia  på  det  färdiga  arbetet

(Vetenskapsrådet  2002,  s  15).  Att  godkänna  citaten  i  en  transkription  var  något  som

intervjudeltagarna blivit lovade inför intervjun men mellan den första kontakten & att den
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första intervjun var det uppenbart att det skulle bli svårt att hinna med. Vid intervjutillfället

blev  intervjudeltagarna  muntligen  informerade  om  att  det  troligtvis  inte  skulle  bli  en

transkription & därför inte heller lika många citat att godkänna. I de få fallen ett direkt citat

eller en direkt formulering användes söktes godkännande från deltagaren.
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7 Resultat & analys

I  detta  kapitel  redovisas  intervjusvaren,  &  analyseras  utifrån  relevant  forskning  &

läroplanen.  Förskollärarna  har  kodats  med  koderna  FL1-7  för  att  hålla  på

konfidentialiteten. Svaren på intervjufrågorna har sammanställts i tre olika stycken för att

besvara forskningsfrågorna:

– Hur använder några förskollärare IKT i undervisningen?

– Vilken roll tycker förskollärarna att IKT har i undervisningen?

– Vilket stöd får förskollärarna från förskolechef & huvudman?

7.1 Hur använder några förskollärare IKT i undervisningen?

Undersökningen visade att IKT-verktygen är väl etablerade på de utvalda förskolorna, men

att några intervjupersoner saknade självförtroende i användandet av dem. Lärplattor med

appar  fanns  på alla  förskolor, men  förskollärarna  använde  sig  också  av  smartboard,

ljusbord, projektor, dator, kamera, overhead(OH)-projektor, skrivare, webb-ägg (en sorts

elektronisk lupp), smarta telefoner & Clevertouch (som en lärplatta många kan trycka på

samtidigt,  i  TV-storlek).  Alla  dessa  verktyg  fanns  inte  på  alla  förskolor.  Ofta  hade

förskollärarna sorterat apparna i mappar efter ämnesområde, t.ex. alla appar om djur eller

kroppen på ett ställe. Flera använde sig av QR-koder.

Hur intervjupersonerna har använt tekniken har varierat lite p.g.a. att förskolorna haft olika

utrustning.  Dock  har  alla  svarat  att  de  använder  lärplattor  (iPads)  &  projektor  i  sin

undervisning. Flera ger exempel på aktiviteter där barnen är drivande, t.ex. appar där de

kan göra egna berättelser. 

De förskollärare som jobbat längre än tio år i förskola menar att IKT i en bred bemärkelse

(t.ex. kamera & datorer, OH-projektor) alltid har funnits, men att barnen successivt blivit

mer delaktiga i arbetet med IKT. FL 4, 6 & 7 säger t.ex. att barnen själva kan fotografera

med plattorna. De flesta av förskollärarna som jobbat längre än 10 år menar att någonstans

mellan 15 & 5 år var när digitala verktyg började slå igenom i förskolan. FL3 menade att

barnen sällan  jobbade med  de digitala  verktygen  innan förskolan  köpte  in  lärplattorna

2013. 
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FL4 & 5 berättade att de i sin undervisning visade bilder & filmer (t.ex. på Youtube) för att

inspirera & instruera barnen i projektarbeten, söka information & spela musik & sagor från

Spotify. På Smartboard & projektorn brukade flera FL2 projicera sång & dans för barnen,

& FL3 förstorade saker med webb-ägg. FL 6 & 7 fick inte visa film på IKT-resurserna, om

det inte var inom ett projekt. FL6 & 7 kunde visa en film på stor skärm inifrån en bil eller

ett flygplan,  så att barnen som satt framför upplevde att de satt i  förarsätet.  I  några av

apparna FL1, 6 & 7 använde kunde de tillsammans med barnen skapa digitala böcker,

filmer, pussel eller kasperteater.

Intervjudeltagare i både småbarn- & syskongrupp dokumenterade verksamheten t.ex. med

hjälp  av  digitala  bildspel  &  presentationer.  Det  förekom  också  att  barnen  fick  spela

pedagogiska spel på plattor såväl på syskonavdelning som på småbarnsdito. Flera arbetade

med QR-koder,  FL2 hade  gjort  sångkort  med QR-koder till  sång & dans,  på FL6-7:s

förskola  kunde  barnen  scanna  QR-koder  för  att  få  höra  de  språken  som  fanns  i

barngruppen. FL3 hade på sin avdelning genomfört ett  projekt om vänskap, där barnen

kunde scanna koder för att få se filmer på det temat. På en förskola hade pedagogerna

försökt projicera bild utomhus, på förskolans husvägg men resultatet hade inte blivit så bra

som de hoppats.

Sammanfattningsvis:

• Förskollärarna arbetar med en mängd olika verktyg, men framför allt plattor. Det

skiljer sig lite mellan förskolorna exakt vad som finns att tillgå, men alla har svarat

att de använder plattor, samt något verktyg för att projicera på skärm – Smartboard

och/eller projektor.

• På  plattorna  är  pedagogiska  spel  &  appar  vanliga,  men  också  att  barnen  får

fotografera själva eller scanna QR-koder.

• Projektionsytorna används främst till antingen informationssökning & inspiration,

eller spela upp sånger, sagor & dansfilmer.
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7.2 Vilken roll tycker förskollärarna att IKT har i undervisningen?

På  varje  förskola  som var  med  i  studien  fanns  det  IKT-nyckelpersoner  som har  mer

utbildning i undervisning & användande av digitala verktyg. Tre av de sju intervjuade var

förskolans nyckelpersoner & kände sig trygga i att använda tekniken. De intervjudeltagare

som inte var nyckelperson var också positiva till  tekniken & att arbeta med den. En av

dessa kände ibland att hen tvivlade på sin förmåga & sina kunskaper om tekniken. 

Ingen  av  de  intervjuade  var  negativ  till  att  använda  IKT  i  sin  undervisning,  de  var

genomgående  positiva  & talade  om hur  verktygen  berikade  verksamheten,  inspirerade,

bjöd in & lockade barnen på ett annat sätt än traditionella verktyg. ”Jag kan inte tänka mig

att  jobba  utan  IKT i  undervisningen”, sade  FL4.  FL1  talade  om en  lekfullhet  i  IKT-

resurser,  att  barnen  utforskar  mer.  FL1 ansåg  också  att  IKT-resurser  gör  att  man  kan

variera sitt arbetssätt mer. Alla intervjuade ansåg att IKT-resurser erbjuder barnen fler sätt

& möjligheter att lära & att man får fler sätt att nå dem – inte minst de barn som inte lockas

av traditionella medier. FL7 berättade att ett barn som i vanliga fall hade svårt att vänta på

sin tur klarade det när hen väntade på att använda plattan. FL6 påtalade att det från 2019,

när nya läroplanen började gälla, skulle bli ett  krav att bedriva verksamhet där digitala

verktyg är ett inslag. I flera intervjuer nämnde deltagarna på vilka sätt de anser att IKT-

redskap gör deras jobb enklare rent praktiskt. Med streamingtjänster på Internet får man en

flexibilitet som inte finns med t.ex. dvd-spelare. Ett annat exempel på en app som sparade

tid åt FL4 & 5 kunde skriva ner ljud & konversationer. Några använde plattorna till snabb

faktasökning. Lättillgänglighet var ett ord som användes för att beskriva lärplattorna, FL6

sade att  man kunde ta  med  dem ut  i  skogen.  Barnens delaktighet  lyfts  också fram av

intervjupersonerna; kameran på en lärplatta är väsentligt lättare att använda än en vanlig

digitalkamera, & barnen kan själva fota sig för att t.ex. göra bilder till sina hyllor eller för

att göra pussel, som på F6:s förskola.

FL3 menade  att  det  just  är  kombinationen  text,  bild  & ljud  som erbjuder  saker  andra

medier inte kan. FL2 berättade om en omtyckt app som kombinerade bilder på vanliga djur

med ljud när man tryckte på skärmen. FL5 sa i intervjun att en saga eller sång på lärplatta

eller smart telefon kunde fånga intresset eller hjälpa till att hålla kvar den röda tråden. Som

exempel gav hen att barnen blev mer fokuserade på sagan när de fick höra den på telefonen

än när hen läste den & att en sång med Babblarna på telefonen hjälpte barnen fokusera på

att leta efter Babblarna ute. FL4 & FL5 beskrev det som att man kan förstärka ett tema man

arbetar med, med hjälp av IKT-resurser.  I stort sett alla intervjupersonerna ger minst ett
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exempel  på  hur  de  integrerat  IKT-resurser  i  sin  övriga  verksamhet,  t.ex.  kombinerat

analogt & digitalt genom att scanna in teckningar i plattan. Flera säger uttryckligen att IKT

ska vara en ”naturlig del, ett alternativ av många” för att t.ex. att söka information, ”ska

finnas i allt, inte separat […] en del av miljön”. Ett ord som återkommer i intervjuerna är

”komplement”.

FL2 & FL4-7 nämner särskilt hur IKT-resurser kan vara en viktig del i språkinlärningen,

både för att utveckla de tvåspråkiga barnens modersmål & identitet, men också hur man

kan arbeta språkstärkande med de barn som bara pratar svenska. Ett exempel på hur de

arbetade med att främja flerspråkighet & barnens identitet var att spela sånger & sagor

samt visa danser på barnens egna språk på storbildsskärm. FL6 nämnde Bornholmsappen,

en app där man kan träna på att göra de handrörelser som krävs för att forma bokstäver.

Bl.a. FL5 ansåg att de hade en uppgift att erbjuda bättre, pedagogiska spel & appar än

barnen  hade  hemma.  FL6  skiljde  på  appar  med  ett  pedagogiskt  syfte,  avsedda  för

undervisning & vad hens kollega  kallade  ”Coca-Colaspel”  där  man ”bara trycker”.  Ett

exempel på ”Coca-Colaspel” var Minecraft. De spelen ansågs inte ha ett syfte (trots att just

Minecraft används av lärare i undervisningssyfte & det finns en särskild skolversion av

spelet). FL1, 6 & 7 uttryckte vikten av att ha ett pedagogiskt syfte med IKT-verktygen, att

det inte bara var en barnvakt utan vilka appar man använder & varför måste kopplas till

läroplanen.  FL1  ville  dock  understryka  att  all  verksamhet  i  förskolan  kräver  ett

pedagogiskt syfte & att det inte är något unikt för IKT.

En del av förskolorna låg i ett  socioekonomiskt svagt område & FL3, 4 & 5 ansåg att

förskolan hade någon sorts kompensatoriskt uppdrag gällande digitala verktyg. De nämnde

språket, men också att alla skulle få möjlighet att använda digitala verktyg eftersom de

skulle komma att behöva det i framtiden & i arbetslivet. Till en början var föräldrarna på

FL6-7:s förskola skeptiska till att barnen skulle hålla på med IKT, men efter att de fick se

förskolans  styrdokument  förstod  de att  pedagogerna  använde IKT som ett  pedagogiskt

verktyg. 

Sammanfattninsgvis:

• Alla  tyckte  att  IKT-resurser  erbjöd  fler,  varierade  &  andra  möjligheter  att  nå

barnen.

• Alla arbetade integrerat med IKT-resurser i förskolans traditionella aktiviteter. FL2,

3, 4 & 5 nämnde särskilt kombinationen ljud & bild som något positivt. 
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• Fem stycken förskollärare uttryckte att de ger barnen något de inte kan få hemma.

• Fem stycken menade att plattorna var en stor hjälp vid svenskspråksinlärningen.

• Fem stycken nämnde uttryckligen att det var viktigt att ha pedagogiska syften med

IKT-redskap.

• Fyra stycken sa att IKT var ett komplement till övriga verktyg. De övriga tre sa att

IKT erbjuder andra sätt att nå barn.

• Tre ansåg att barnen behövde lära sig använda tekniken för framtiden.

• Två stycken nämnde att förskolan skulle erbjuda pedagogiska spel & appar istället

för sådana utan pedagogiskt syfte, som man antog att de hade hemma.

7.3 Vilket stöd får förskollärarna från förskolechef och huvudman?

Ofta har deltagarna i studien fått sina kunskaper i en satsning på fortbildning kommunen

gjort.  Kommunen erbjuder workshops några gånger per termin,  där alla nyckelpersoner

bjuds in. FL5 var inte helt nöjd med dessa träffar & nämnde specifikt att träffarna ibland

diskuterade saker ”man redan kan”. FL5 & 6 önskade att hen som var ansvarig för dessa

workshops skulle komma ut till förskolorna.

På förskolorna där tre av sju deltagare jobbade fanns det just då en grupp med fokus på att

utveckla undervisningen med IKT, som nyckelpersonerna ofta lett för att utbilda resten av

kollegorna genom kollegialt lärande. Fyra deltagare saknade en sådan grupp på förskolan.

Hur det sett ut har varierat, på en förskola fick nyckelpersonerna FL 6-7 avsatt tid på något

personalmöte per termin för att hålla workshop där kollegorna fick uppgifter att utföra i en

app  eller  ett  program.  Man  pratade  också  om nya  appar  & gick  igenom kommunens

styrdokument.  Utöver det hade nyckelpersonerna på den förskolan regelbundet ”drop-in

workshop” där kollegor kunde komma med frågor de hade. På de förskolor där det för

tillfället  inte  funnits  en särskild grupp eller  dylikt  för att  utveckla  arbetet  med digitala

verktyg har man ändå försökt integrera IKT i de andra fokusområden man har. På dessa

förskolor  fanns det ändå informella  diskussioner  om hur man kan använda IKT, oftast

pratade man med en kollega som kunde mer eller en av IKT-nyckelpersonerna. En av IKT-

nyckelpersonerna, FL3, sa att de försökte ge kollegor IKT-tips. FL2, 3, 4 & 5, som för

tillfället inte hade någon officiell IKT-grupp på förskolan, tyckte att det saknades tid till

kollegialt lärande.
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Fem  av  sju  intervjudeltagarna  talar  om  vikten,  men  också  svårigheten  i  att  hålla  sig

uppdaterad  på  den  nya  tekniken.  Ett  bra  arbete  med  digitala  verktyg  kräver  kunniga,

medvetna  pedagoger  som  vågar  &  intresserar  sig,  enligt  FL2.  FL3  upplevde  att  alla

pedagoger inte var bekväma med tekniken. Det ställer krav på förskolläraren att ständigt

utvecklas. De nämner brist på tid till denna fortbildning som en utmaning, samt att den

handledning de får inte håller jämna steg med teknikens utveckling. De intervjuade som

inte är IKT-nyckelpersoner säger att de vill ha mer handledning oftare. 

FL4 & 5 önskade fler handfasta tips hur man kan jobba med IKT. Tillgången till verktygen

har också sett olika ut. På några förskolor hade i princip varje pedagog en egen platta, på

andra fick flera arbetslag samsas om digitalkameror & projektorer. Att tekniken inte räckte

till  alla  var  något  som flera  kände  igen  & upplevde  som en  hämsko.  FL3  tyckte  att

tekniken ibland begränsade & att de ville göra saker som appen eller verktyget inte tillät.

FL2 menade att det på förskolan inte fanns utrustning (kamera och projektor) så det räckte

till alla, och att hen ”skulle använda tekniken mer om den fanns nära”. 

FL3 berättade om det förhållningssätt de hade för plattan. Det fanns ingen tidsbegränsning

på hur länge ett barn fick använda plattan, men det krav de hade var att plattan skulle vara

en mötesplats där barnen kunde lära av varandra. I de fallen barnen upprepade gånger inte

hade följt denna regel hade de avinstallerat den app som de ansåg inte främjade samtal &

interaktion kring plattan.

FL5  upplevde  att  de  yngsta  barnen  hade  mycket  stor  tillgång  till  plattor  &  telefoner

hemma. Därför började de på hens avdelning att avvänja dem från att ha plattan när de

ville, & använde till en början inte den i stor utsträckning. Längre fram kunde de använda

plattan till att spela spel. FL6 tog spontant upp att hen föredrog appar som man betalade en

liten  summa  för,  framför  gratisappar.  Hen  tyckte  att  det  var  för  mycket  reklam  i

gratisapparna & att den störde barnen. 

På FL6-7:s förskola var användandet av alla IKT-redskap reglerat av hur pedagogen skulle

koppla det till styrdokumenten. Om en pedagog ville ladda ner en ny app var hen tvungen

att ha ett pedagogiskt syfte med appen kopplat till läroplanen. Sedan fick hen berätta vad

hen tänkt till förskolans IKT-nyckelperson som kunde ladda ner appen om pedagogen gjort

en  analys  av  vilka  förtjänster  appen  skulle  ge.  På  den  förskolan  var  det  inte  okej  att

använda verktygen till att visa film, såvida det inte skett inom ramen av ett projekt. 
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Sammanfattningsvis:

• Huvudmannen ansvarar för att utvalda personer får kunskaper inom IKT. Detta sker

på  kommunens  IKT-träffar  någon  eller  några  gånger  per  termin.  Dessa

nyckelpersoner ska senare lära ut till sina kollegor.

• Alla  deltagare  har  eller  har  haft  en  grupp för  att  utveckla  arbetet  med  IKT på

förskolan. Genom kollegialt lärande skulle denna grupp lära de övriga kollegorna.

Vid tillfället fanns en sådan grupp hos endast tre deltagare.

• Sex deltagare berättar på något sätt om sina förhållningssätt till plattorna. Tre av

dem hade särskilda uttalade mål för vad de ville att apparna skulle ge barnen.

• Fem deltagare tycker  att  det som förskollärare är viktigt  men svårt  att  hålla sig

uppdaterad på tekniken.

• De fyra som inte hade någon IKT-grupp på förskolan tyckte att det saknas tid till

kollegialt lärande. De efterlyste mer handledning. Två ville ha konkreta tips.
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8 Diskussion

Denna  studies  syfte  är  att  undersöka  hur  några  förskollärare  använder  IKT  i  sin

undervisning,  samt  vilka  förutsättningar  de  får  från  förskolechef  &  huvudman  för  att

utveckla  den.  I  det  här  avsnittet  diskuteras  resultaten  utifrån den teoretiska  grunden &

tidigare forskning. För det syftet  formulerades forskningsfrågorna ”Hur använder  några

förskollärare  IKT i  undervisningen?”;  ”Vilken  roll  tycker  förskollärarna  att  IKT har  i

undervisningen?” samt ”Hur ser diskussionen om IKT i undervisningen ut på förskolan?”.

Studiens resultat visade att förskollärarna redan innan den nya läroplanen trädde i kraft

arbetade integrerat med IKT. FL5, som jobbade med yngre barn, beskrev hur barnen blev

mer fokuserade på att hitta Babblarna ute när de fick hjälp av en Babblarna-sång på smart

telefon. Kjällander &  Monian menar i sin studie att just ljud är ett särskilt viktigt stimuli

för toddlare, som får dem att svara med en handling (Kjällander & Moinian 2014, s 24).

Även  Persson  &  Andersson  kommenterar  i  sin  studie  hur  förskollärare  kan  använda

lärplattor för att hjälpa barn lära sig t.ex. audiellt, visuellt (Persson & Andersson 2017, s

23-24). FL2 berättade om en app som småbarnen uppskattade mycket, en app med bilder

på djur som också kunde spela upp djurens läten. FL3 menar att kombinationen text, ljud,

stilla & rörliga bilder ger oändliga möjligheter att erbjuda ett varierat sätt att lära.

B. Fantozzi m.fl. beskriver i en studie på en förskolegrupp sin syn på sina lärplattor som

”ett verktyg att använda där vi ser möjligheter att förstärka lärande” (2018, s 688). Samma

slutsats  som förskollärarna  drar  Price  m.fl.  i  sin  studie  om barn som målar  både med

fingerfärg  & på  lärplattor  –  att  digitala  & fysiska  resurser  i  mycket  stor  utsträckning

kompletterade varandra för ändamålet i studien. Barnen använde olika fingrar & på olika

sätt för att måla på platta & fingerfärg. Price m.fl. talar om många fördelar med att använda

plattor eller andra pekskärmar i låga åldrar, t.ex. att tillägna sig ”svep”-rörelsen eller att

lägga grunden till att läsa & skriva. För små barn som inte kan använda datormus ännu ger

pekskärmen dem möjligheter att använda IKT-resurser som inte tidigare fanns (Pramling &

Säljö 2017, s 168). Price m.fl.  konstaterar att barnen ritar på ett annorlunda sätt på plattan,

med längre streck, jämfört med papper. De riktar dock kritik mot att plattorna begränsade

barnen till att främst använda endast ett finger på en hand (Price m.fl. 2015, s 133,137-

140). FL6 berättade om Bornholmsappen,  en app där man kunde med handen träna de

rörelser  som  krävdes  för  att  skriva  bokstäverna.  Förskollärarna  gav  uttryck  för  en

balanserad syn på IKT-resurser. Alla intervjuade var positiva till att arbeta med tekniken,

men det är möjligt att det fanns anställda på förskolan som INTE var positiva till tekniken
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som inte  ville  bli  intervjuade.  Tre  av  intervjudeltagarna  var  förskolans  nyckelpersoner

inom IKT, & det är inte långsökt att de skulle vara mer positiva. FL3 menade att vissa

kunde vara obekväma för att barnen kunde mer än dem. De som inte besatt lika mycket

kunskap om IKT såg positivt på möjligheterna i tekniken, men tvivlade ibland på sin egen

förmåga. Fyra stycken deltagare sade att IKT-resurserna var ett komplement. De tre andra

att  de erbjöd fler  eller  andra möjligheter  att  nå barn som inte  lockades  av traditionella

verktyg.

Många deltagare erbjöd barnen pedagogiska spel på lärplattor.  Linderoth har undersökt

synen på vilka spel som anses ”bra” & vilka som anses ”dåliga”. Han har kommit fram till

att s.k. pedagogiska spel värderas högre än vad han refererar till som COTS – commercial

off-the-shelf-spel som huvudsakligen är gjorda för nöje. Ett exempel på ett COTS-spel är

SimCity-serien, en stadsplaneringssimulator (2014, s 175, 177). Ett annat COTS-spel är

Minecraft, som ibland används i undervisningssyfte (Glada 2016). FL6 ansåg att förskolan

skulle erbjuda pedagogiska spel & appar, något man antog inte fanns i hemmen. Appar

utan uttalat pedagogiskt syfte, ”Coca-Colaspel” som FL6 kollega hade uttryckt det, ansågs

inte vara något för förskolan. Intervjudeltagarna i Persson & Anderssons studie menade

dock att det gick att hitta lärande i alla appar, inte bara uttalat pedagogiska sådana. T.ex.

FL4 & 5 använde ju Spotify & Youtube, kommersiella appar, i sin undervisning. Persson

& Andersson är dock överens med andra forskare om vikten av att pedagogerna har ett

pedagogiskt syfte  för apparna,  samt att  förskolan erbjuder andra appar med ett  inbyggt

pedagogiskt syfte. Finns detta syfte menar Pramling & Säljö att den digitala tekniken är

särskilt bra för literacy, att lära sig symboler & skriftspråk (Persson & Andersson 2017,

s14-15; B. Fantozzi m.fl. 2018, 688; Pramling & Säljö 2017 s 161). Mycket talar således

för att  det inte  är ”Coca-Colaspelen” som sådana,  utan att  spelaren utan stöttning från

någon som har ett pedagogiskt syfte ”bara trycker” för att komma vidare. Men Linderoth

har beskrivit hur även elever som spelat pedagogiska spel motiverats mer av att komma

vidare i spelet än att utmana sig själva på en nivå som passar dem. Detta tog sig uttryck

t.ex. i att eleverna spelade på den lättaste svårighetsgraden, hämtade en skicklig kompis

eller provade sig fram (Linderoth 2014, s 183). Flera forskare påpekar att det inte är säkert

att  mottagaren lär  det programmeraren tänkt om det är  roligare att  göra ”fel” eller  om

tekniken är för dålig på att förklara varför eller varför inte det blir som det blir (Lantz-

Andersson & Säljö 2014, s 27; Kjällander & Moinian 2014, s 18-19, 27). Mycket talar med

andra ord för lärarens roll & ett pedagogiskt syfte i arbetet med IKT-resurser. Idén att barn
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lär av varandra eller någon vuxen som kan lite mer, s.k. scaffolding, är grundläggande i det

sociokulturella perspektivet (Säljö 2005, s 111, 116-129; Pramling & Säljö 2017, s 164-

166). Flera forskare menar att en lärares vägledning kan vara helt avgörande för att lärande

ska ske – dels för tanken om scaffolding, men också för att en icke läskunning användare

ska kunna tillgodogöra sig innehållet (Pramling & Säljö 2017, s 167; Lantz-Andersson &

Säljo 2014, s 27). I Perssons & Anderssons studie nämner de just samspelet mellan barn

eller mellan barn/vuxen som viktigt  för lärandet (2017, s 29-30). I Haakes m.fl.  studie

interagerade barnen med en digital elev, som de kunde lära utföra vissa lätta uppgifter i

spelet.  Studien fann att de affordanser appen erbjöd antingen var en bra motivator eller

kontextualiserade uppgiften på ett förståeligt sätt, så att många barn presenterade ett för

forskningsteamet förvånande bra resultat. De drar därför slutsatsen att små barn kan lära av

att  lära  andra (Haake m.fl.  2015, s 21-22).  Studien visade att  det på förskolorna fanns

många tankar om hur man skulle använda resurserna för att på bästa sätt främja barnens

lärande. FL6 & 7 var noga med att alla appar behövde ha en koppling till läroplanen, FL1

uttryckte att allt arbete, inte bara IKT, behövde pedagogiska syften. På FL3:s förskola var

man noga med att följa upp hur appar fungerade i gruppen.

Oavsett pedagogiska syften kanske inte alla appar svarar mot de mål som förskollärarna

har ställt  upp, t.ex.  att  appen ska vara en lärande mötesplats  för flera.  I Anderssons &

Hallqvist studie om några förskollärares syn på lärplattor uttryckte några deltagare skepsis

mot att låta barnen se på film, det sågs som en passiv aktivitet. Deltagaren i studien ville att

barnen skulle vara aktiva med resurserna.  Andra deltagare i Andersson & Hallqvists studie

delade denna skepsis, men hade löst det på det viset att de projicerade på storskärm om de

ville  att  fler  skulle  kunna  vara  med.  Andra  studier  har  beskrivit  hur  plattan  blir  en

samlingsplats för många barn att leka & lära tillsammans. (Andersson & Hallqvist 2015, s

29-32;  Kjällander  &  Moinian  2014,  s  27-28;  Persson  & Andersson  2017,  s13-15;  B.

Fantozzi m.fl. 2018, s 686). FL6 berättade i studien om att de aldrig tittade på film på deras

förskola, de fick inte använda resurserna till det. Kort därefter tillade FL6 & 7 dock att om

filmen var inom ett projekt, då var det ok. Det går att tolka som att FL6 & 7 anser att det

måste finnas ett syfte med filmen. FL3 berättade om deras förhållningssätt, där det viktiga

var att spelen & apparna främjade samspel & interaktion mellan deltagare. Om en app inte

fungerade på det sättet tog de bort den från plattan. FL3 ger här uttryck för ett synsätt som

stämmer väl överens med sociokulturella teorier om lärande. 
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Läroplanen  tar  upp  språk  på  flera  ställen,  t.ex.  ska  förskolan  ”stimulera  barnens

språkutveckling i svenska”; barnen ska ”ges möjlighet att utveckla […] sitt modersmål”; få

förutsättningar  att  utveckla  svenska,  andra  modersmål,  och/eller  minoritetsspråk

(Skolverket 2018, s 8-9, 14). B. Fantozzi m.fl. beskriver i en studie hur ett barn med annat

modersmål med hjälp av IKT-resurser fick självförtroendet att öva sitt andraspråk (2018, s

685).  FL4 & 5 tyckte det var viktigt  att  arbeta  språkstärkande med IKT-resurser,  men

också att bekräfta barnens modersmål & egen identitet. De använde sina IKT-resurser till

att  spela  sånger,  både  på  svenska  & på  barnens  modersmål.  Även  FL6-7  ville  stärka

barnens modersmål med IKT-resurser, & hade QR-koder som barnen kunde scanna för att

få höra.

Flera studier talar om hur IKT-resurser stjälper omkull den traditionella vertikala lärar-elev

relationen & skapar dessa mer horisontella relationer, där barnen kan utmana de vuxnas

auktoritet  & förändra  det  didaktiska  innehållet  (Kjällander  &  Moinian  2014,  s  15-17;

Andersson & Hallqvist 2015, s 30; Lantz-Andersson & Säljö 2014, s 31). B. Fantozzi m.fl.

beskriver  hur  barnen  som  använde  en  kasperteater-app  tillsammans  byggde  fram  en

berättelse,  allt  medan de tillsammans  förhandlade om roller  & handlingen i  berättelsen

(2018, s 686). Flera ger exempel på aktiviteter där barnen är drivande, t.ex. hade FL6 & 7

appar där barnen kunde göra egna berättelser eller pussel, & FL1 gjorde filmer. Sådana

appar ger möjligheter till det forskare kallar horisontella relationer, där lärare & elev deltar

på jämlika villkor.  Det var ingen intervjudeltagare som valde att särskilt lyfta fram detta

som horisontella relationer. Men man ska inte heller anta att den ”informationssökning”

som t.ex. FL4 säger att de gör i gruppen är helt lärarstyrd. En förklaring kan vara att alla

aktiviteter eller appar inte möjliggör horisontella relationer. En annan det som lärarna i

flera svenska studier uppger – att de inte alltid har tid (Anderssons & Hallqvist 2015, s 31;

Persson & Anderssons  2017, s 14). 

Pramling  & Säljö anser  att  förskolan  måste  verka  för  att  även små  barn  utvecklar  ett

källkritiskt tänkande till IKT-resurser, eftersom så små barn idag använder internet (2017, s

168-169). Även den nya läroplanen ålägger förskolläraren ett ansvar för att barnen lär sig

värdera information & att vara kritiska till tekniken (Skolverket 2018, s 9). I en svensk

studie talar några förskollärare om reklam som en nackdel med plattorna (Andersson &

Hallqvist  2015, s 29-32). En del appar,  framförallt  gratisappar,  har ofta reklam. Det är

möjligt att barnen genom att titta eller klicka på en reklam får tillgång till material med

annat innehåll  än läraren tänkt,  eller  material  som är olämpligt.  Det här var något FL6
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reflekterade över, hen föredrog spel & appar som kostade lite grand framför gratisappar om

de var reklamfria. Hen ansåg att reklamen störde barnen. 

Nästan alla betonar på något sätt hur viktigt det är med utbildning och/eller kontinuerlig

fortbildning i den digitala tekniken, men det var bara tre av sju deltagare som för tillfället

hade en grupp för att utveckla arbetet med IKT. Risken finns att just den kontinuerliga

fortbildningen blir lidande av att IKT-gruppen saknas. Studien visade att de fyra som för

tillfället inte hade en IKT-grupp tyckte att det saknades tid till kollegialt lärande. FL3 sade

att hen försökte ge kollegor IKT-tips. FL4 & 5 sa att man kunde söka upp kollegor som vet

mer, men då blir det individens ansvar att hålla sig uppdaterad, snarare än något huvudman

& förskolechef tar ansvar för. FL2 talar om pedagoger som vågar, men det är möjligt att de

som INTE vågar inte söker upp IKT-nyckelpersonerna. 

9 Konklusion 

I denna studie undersöktes hur förskollärare använder IKT-resurser i sin undervisning för

att uppnå läroplanens mål, samt hur diskussionen om IKT ser ut på förskolan. Det går inte

att dra en generell slutsats om hur förskollärare arbetar med IKT utifrån studien – t.ex. FL3

nämner ju kollegor som inte är bekväma, som inte vågar – men sett bara till de intervjuade

förskollärarna arbetar många redan idag integrerat  med IKT i sin undervisning, som ett

komplement  till  traditionella  verktyg.  Arbets-  &  förhållningssätten  till  de  digitala

resurserna skiljer sig mycket mellan förskolor, men pedagogerna använder resurserna för

att jobba mot läroplanens mål. De deltagare i studien som diskuterar pedagogiska spel &

appar t.ex. FL3, 6 & 7, är noga med att ha tydliga syften för apparna, & följa upp hur de

fungerar. I uppföljande studier kan man i en enkätstudie undersöka hur ett större urval av

förskollärare  arbetar  med  IKT.  En  uppföljande  intervjustudie  skulle  kunna  undersöka

vilket stöd de förskollärare som upplever sig obekväma med att arbeta med IKT behöver. 

Deltagarna  uppgav att  huvudmannen  såg  till  att  utbilda  några  nyckelpersoner  på  varje

förskola, som skulle föra kunskapen vidare genom kollegialt lärande. Men drygt hälften av

deltagarna  hade  inte  vid  tillfället  en  aktiv  IKT-grupp  på  förskolorna,  &  där  var

diskussionen om IKT mer informell. Att det skiljer väldigt mycket i hur diskussionen om

IKT-resurser fördes på de olika förskolorna kan vara oroande, & kan eventuellt leda till att

pedagoger på de olika förskolorna eller på samma förskola på sikt inte utvecklas i samma

takt. Det kan i värsta fall leda till att de pedagoger som behöver mer och/eller får mindre
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stöd, i lägre grad klarar av att integrera IKT i sin undervisning än de som får mer.  Vissa

intervjusvar  antyder  att  det  redan sker  idag.  Uppföljande studier  kan t.ex.  i  enkätform

undersöka  om  det  finns  ett  samband  mellan  avsaknad  av  en  IKT-grupp  samt  hur

personalen ser på sin utveckling inom IKT.
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11 Bilagor

Bilaga 1 – Intervjufrågor

Det är  helt  frivilligt  att  delta & du kan när som helst  avbryta  din medverkan.  Om du gör det

kommer jag förstöra allt material som handlar om dig & inte ta med något av det i mitt arbete.

Jag kommer att spela in materialet för att senare transkribera det. Om du vill får du läsa igenom

intervjun när den är färdig & godkänna citaten. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt,

d.v.s. att ingen ska kunna identifiera dig genom att läsa det färdiga arbetet. När arbetet är godkänt

kommer  jag att  förstöra  allt  material.  Om du vill  kan du visa ett  projekt  där ni  använt  IKT i

undervisningen.

-IKT –  informations-  & kommunikationsteknik.  Plattor,  appar,  smartboards,  datorer,

spel etc

-Undervisning  –  ”...(att)  stimulera  &  utmana  barnen  med  läroplanens  mål  som

utgångspunkt  &  riktning,  &  syftar  till  utveckling  &  lärande  hos  barnen.”  (Reviderad

läroplan för förskolan 2018

Hur länge har du jobbat i förskola?

Hur använder du IKT i din undervisning?

Hur länge har du använt IKT i undervisningen?

Vilken roll tycker du att IKT har i undervisning i förskola?

Vilka möjligheter erbjuder IKT för undervisning & lärande?

Vilka utmaningar medför IKT i undervisning & lärande?

Har du fått någon handledning eller utbildning i att undervisa med IKT i förskolan?

Brukar du diskutera med kollegor om hur ni arbetar med IKT i undervisningen?
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Bilaga 2 – Brev till chefer

Intervju för examensarbete

Här är lite mer information om hur jag tänkt mig arbetet. Jag skriver som jag nämnde mitt

examensarbete  vid Uppsala  Universitet  om hur  förskollärare  använder  informations-  &

kommunikationsteknik (IKT) för att undervisa.

Jag skulle vilja intervjua en förskollärare om hur de arbetar med IKT i undervisningen, &

vilken roll de tycker att IKT har på förskolor. Jag har tänkt spela in intervjun för att senare

transkribera. Om det hjälper dem att förklara så kan de få visa ett eller två projekt där de

använt digitala verktyg i undervisningen! Jag kan vara ganska flexibel med tider utifrån

vad som passar förskolläraren.

Det är helt frivilligt att delta & förskolläraren kan när som helst, om de vill, avbryta sin

medverkan.  Jag  kommer  att  anonymisera  materialet  så  att  det  inte  går  att  identifiera

henom. Intervjumaterialet är bara till för att använda i mitt examensarbete. Hoppas vi hörs

snart, antingen på den här mailen eller på telefon xxx-xxxxxxx.

Vänligen

Daniel Söderström Berglund
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