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Abstract 

Title: Media and Information Literacy (MIL) in kindergarten: A phenomenological study of 

preschool teachers' perceptions, competencies and preconditions for the introduction of media 

information literacy (MIL) in preschool.  

Author: Paramaporn Erdtman 

Instructor: Janne Kontio 

Autumn Term 2016 

Various studies have shown that there has been a great increase in the use of digital media for 

children of all ages, especially children of preschool age. A need for skills and knowledge in how 

we as educators should be able to help children manage digital media and information has become 

essential. In 2011, UNESCO presented the concept of media information literacy or MIL, which 

is a collective concept of media literacy and information literacy in a network society. According 

to state media council, MIL is a tool to enhance understanding and critical abilities and to manage 

the problems that will arise in everyday media. Such skills are essential in order for children to be 

able to exercise both their rights and their responsibilities in a democratic society. 

The purpose of this study is to examine the different conditions that exist amongst pre-school 

teachers which will help in introducing media - information literacy in the preschool context. 

The study is based on a quantitative method, i.e. survey and qualitative interviews. The study is 

aimed toward preschool teachers who have worked with digital tools in preschool. 

The result shows that there are positive opportunities for working with MIL in preschool. 

Preschool teachers have some understanding of the concepts of media and information literacy are 

about. Preschool teachers consider themselves to have the most of the important skills in order to 

bring MIL into the preschool. The result also indicates that children need more opportunities to 

create and communicate in intercultural dialogues and critical discussions with the help of digital 

media. Early childhood educators approach to children's use of digital media and information is a 

prerequisite to MIL's implementation in preschool. Early childhood educators are in favor of 

working with MIL's main points which they have already implemented in the preschool. 
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socio-cultural perspective 
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1. Inledning 
 
Vi lever nu i ett informationssamhälle där digitala medier och information har en stor 

påverkan på våra vardagsliv. Barns användning av digitala medier och verktyg börjar i tidig 

ålder och användningen ökar i en väsentlig snabb takt. IIS eller Internetstiftelsen i Sverige har 

publicerat en rapport "Svenskarna och internet 2016". Denna rapport visar att barns 

Internetanvändande har fortsatt att öka. 7 av 10 två åringar eller 72 % använder internet och 

3 av 10 eller 32 % av de yngsta barnen använder internet varje dag. Treåringar är den gruppen 

som anses ha den största ökningen av Internetanvändningen jämfört med 2011 

      
                                                             

(IIS 2016, s. 28) 
 
Samtidigt har barnen även tillgång till digitala medier och verktyg i förskolan. Att arbeta med 

digitalt verktyg är något som de flesta förskolor anser som en del av den pedagogiska 

verksamheten. Enligt skolverkets rapport om it-användning och it-kompetens i skola 2015 

visar det att barns och förskolpersonals tillgång till de digitala verktygen och internet har ökat 

sedan 2008. Det har blivit mycket vanligare med trådlösa nätverk och tillgång till och 

användning av internet bland förskolorna.  

 

 

 

 

(Skolverket 2016. s.23) 

Figur 1.1 Figur 1.2 

Tabell 1.1 
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1.1 Bakgrund 
På grund av en ökning i informationsflödet kring barnen samt ett bevis som visar att barnen 

tillbringar en stor del av sin tid med medier och information från digitala nätverket. Därför har 

ett behov av kompetens och kunskaper kring hur vi som pedagoger ska kunna hjälpa barnen 

att hantera digitala medier och information blivit väldigt viktiga.  Europaparlamentet (2011) 

har lagt "digital kompetens" som en av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande 

d.v.s. kunskaper, färdigheter som är viktiga för barns självförverkligande och deras personliga 

och sociala utveckling samt ett aktivt medborgarskap.  

 Det står även i förskolans uppdrag i läroplanen för förskolan 98 reviderad 2016 att 

förskolan har ett uppdrag att utveckla varje barns "förmåga att kunna kommunicera, söka ny 

kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på 

sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver"(Skolverket 2016, s. 6). Samt "multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning"(Skolverket 2016, s.7). 

Under utveckling och lärandes mål står dessutom att förskolan ska sträva efter att "varje barn 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa"(ibid., s.10). 

 2011 presenterade Unesco medie- informationskunnigheten eller MIK för lärare och 

lärarutbildningen. Medie- informationskunnighet (MIK) är ett samlingsbegrepp om 

informationskunnighet (information literacy) och mediekunnighet (media literacy) i ett 

nätverkssamhälle. Enligt Statens medieråd handlar MIK bland annat om "att förstå mediers 

roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, själv kunna uttrycka 

sig och skapa innehåll i olika medier" (Statens medieråd 2016).  

 MIK är riktad till lärare och barn i skolan och högre utbildning därför finns det ännu 

inte ett krav att arbeta kring MIK i förskoleverksamheten. Dock anser en del förskollärare att 

man bör tillämpa MIK till den pedagogiska verksamheten i förskolan. Ulla-Karin Lundgren 

Öhman (2015) framhåller att vi behöver föra in medie- och informationskunnighet redan i 

förskolan. Det handlar om att vi som förskollärare ska vara intresserade av vad barnen gör på 

nätet och hur de använder de digitala verktygen när de får välja skälva. Det går även att arbeta 

konkret med barn om källkritik samt visa hur viktigt det är att ha ett kritiskt förhållningssätt. 

Hon är en förskollärare och mediepedagog samt arbetar på CMiT som är ett resurscentrum för 

it - och mediepedagogik (skolverket 2015).  

 På grund av att pedagoger har använt IKT som didaktiska verktyg och oftast använder 
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medier och information från digitalnärverk som material till undervisningar. Därför har 

pedagoger en god möjlighet att kunna ge barnen verktyg för att stärka deras förståelse, 

kritiska förmågor och även tillsammans hantera de problem som kan uppstå. Samt minska 

risker som barn kommer att uppleva i medievardagen.  

 Medie- informationskunnigheten eller MIK kan möjligen vara en relevant riktlinje för 

pedagoger och användas för att skapa medvetenhet om hur man kan arbeta med digitala 

medier och information på ett effektivt sätt. Samt kunna väcka barnens kritiska tankar när det 

gäller användning av digitala medier och information. Detta kommer vara en bra 

grundläggande kunskap för barn som senare ska arbeta med MIK i skolan. Dessutom har MIK 

en stor betydelse för barnens livslånga lärande och är en absolut nödvändig kompetens för 

både pedagoger och barn i förskoleverksamheten. Enligt statens medieråd ger MIK 

"kunskaper och förmågor att både göra vår röst hörd och att fatta medvetna beslut. Det är 

dessutom en förutsättning för att kunna utöva både rättigheter och skyldigheter i ett 

demokratiskt samhälle samt en nyckelkompetens för alla" (Statens medieråd 2016). 

1. 2 Centrala begrepp 

1.2.1 IKT 
IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. Den handlar inom skolan 

och förskolan om användning av olika IT verktyg och medier i undervisningen för att gynna 

barns inlärning. Begreppet syftar på den teknologi och verktygen som finns tillgängligt för att 

stödja pedagogisk undervisning och innebär digitala verktyg som datorer, surfplattor, internet 

osv. Begreppet IKT är en utökning av begreppet Informationsteknik (IT) som syftar till 

användning av dator och nya teknologier (Wahlström, 2015). Skolverkets betydelse av 

begreppen IKT/IT/Mediekompetens handlar mer om kunskaper och den praktiska 

hanteringen. Begreppen leder till en syn av tekniska kompetenser och syn på användning av 

medier och verktyg som tekniska hjälpmedel (Oxtrand 2013, s. 18). 

1.2.2 Digital kompetens 
Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Enligt EU 

innefattar digital kompetens grundläggande färdigheter i informations och 

kommunikationsteknik (IKT) samt användning av informationssamhällets teknik på ett säkert 

och kritiskt sätt (Europaparlamentet 2011). Digital kompetens handlar om att man ska kunna 

hämta fram, bedöma, producera och lagra information samt kommunicera med och genom 

digitala medier. Förutom dessa kreativa aspekter handlar digital kompetens också om etiska 

och juridiska aspekter (Forsling 2011, s.78). 
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1.2.3 Informationskompetens (information literacy) 
Informationskompetens är ett begrepp som har sitt ursprung inom bibliotekspraktiken. 

Begreppet kommer från det engelska begreppet Information Literacy sedan 1974 av Paul 

Zurkowski. Zurkowski definierade begreppet som " förmågan att använda tekniker och 

färdigheter med hjälp av det breda utbudet av informationsverktyg samt primärkällor för att 

forma information och hitta lösningar till problemen" (Nilsson 2007, s.18, översättning av 

uppsatsförfattaren). På grund av att samhället har blivit mer och mer digitaliserat har 

begreppet informationskompetens utvecklats och fått olika tolkningar. Därtill anger 

Alexandria proklamation (2005) att "Informationskompetens ligger som kärnan i det livslånga 

lärandet. Det ger möjligheten för människor i alla samhällsskikt att kunna söka, utvärdera, 

användning och skapa information på ett effektivt sätt för att nå sina personliga, sociala, 

yrkesmässiga och pedagogiska mål. Det är en grundläggande mänsklig rättighet i en digital 

värld och främjar social integration av alla nationer" (Alexandria proklamation 2005, 

översätt). Limberg (2013) påpekar att informationskompetens anses som samspel mellan 

informationssökning, användning av information och lärande. Begreppet har en betydelse som 

ligger nära begreppet mediekunnighet. Det handlar om att förstå och förhålla sig kritisk samt 

kunna skapa mening, producera samt förmedla information med och genom olika medier 

(Limberg 2013, 67-68). 

1.2.4  Medie- Informationskunnighet (MIK) och Medie Literacy 
 
Medie- informationskunnigheten eller MIK är ett relativt nytt begrepp som Unesco 

presenterade år 2011. Detta är ett samlingsbegrepp om informationskunnighet (information 

literacy) och mediekunnighet (media literacy) i ett nätverkssamhälle. Enligt Oxtrand (2013) 

innebär media literacy i korthet att kunna få tillgång till medier, hantera och förstå samt kunna 

kritisera, granska medieinnehåll samt att kunna uttrycka sig och publicera med hjälp av 

medier (Oxtrand 2013, s.18). Medie- Informationskunnighet är ett stort paraplybegrepp där 

olika kompetenser ingår. MIK inkluderar tre kunskapsfält, den första är "kunskap om och 

förståelse för medier och information som källor och form för demokratiska processer". den 

andra är "värdering av medietexter och informationskällor" och den tredje är "produktion och 

användning av medier och information" (Wilson, m. fl. 2011, s.22). 

 Dessutom förklarar Statens medieråd vad medie- informationskunnighet (MIK) handlar 

om på ett liknade sätt. Enligt statens medieråd så kan MIK ge kunskaper, förmågor och 

verktyg för att stärka förståelse och kritiska förmågor, samt att hantera problem. Detta är en 
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förutsättning för att kunna utföra både rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. 

Samt minska risker som kommer att uppstå i medievardagen (Statens medieråd 2016).  

1.3 Syftet 
Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningarna för att arbeta med medie - 

informationskunnighet i förskolekontext. Att undersöka hur förskollärare uppfattar och förstår 

begreppet medie informationskunnigheten (MIK). Att synliggöra förskollärarnas erfarenheter 

och kompetens av att föra in medie - informationskunnighet i verksamheten. Hur ser 

förskollärarnas roll ut när det gäller användning av digitala medier och verktyg i förskolan. 

Samt vilka punkter utifrån MIKs huvudområde som förskollärarna anser kan tillämpas i den 

pedagogiska verksamheten i förskolan.  

1.4 Frågeställningar 
 
1.  Hur uppfattar förskollärare begreppet medie- informationskunnighet? 

2.  Vilka relevanta kompetenser besitter hos förskollärarna som skulle hjälpa vid 

implementationen av MIK i förskolan? 

3. Vilka är förskollärarnas roll när det gäller användning av digitala medier och verktyg i 

förskolan? 

4.  Vilka punkter utifrån MIKs huvudområde anser förskollärare kan tillämpas i 

förskoleverksamhet? 

2. Tidigare forskning 

2.1 Digital kompetens i förskolan  
Karin Forsling (2011) diskuterar kring betydelse av digital kompetens hos barn och 

vuxna i svenska förskolan i sin vetenskapliga artikel "Digital kompetens i förskolan". Hon 

föreslår att digital kompetens är en oerhört viktig egenskap för barn redan i förskoleåldern. 

Det visar sig i många doktorsavhandlingar att de digitala verktygen används i de 

svenska förskolorna. Dock kan man ändå ifrågasätta om förskolepersonals digitala kompetens 

och hur förskollärare använder de digitala verktygen för att utveckla både sin egen och 

barnens digitala kompetens (Forsling 2011, s.77).  

 Forsling (2011) noterar att små barns aktiviteter på digitalnätverk fortfarande är ett 

okänt forskningsområde och att det är vanligare för forskningar kring användandet av internet 

och medier för barn i skolan i samband med skoluppgifter. Men även i förskolan nuförtiden så 

händer det att man söker information från internet. Enochsson (2007) problematiserar om 
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risken för hur barn kan hamna fel på internet. Enochsson påpekar att internet är ett utmärkt 

verktyg för att söka information som sedan kan tas fram och utforma kunskap. Det är viktigt 

att pedagoger ska vara delaktiga och närvarande när barnen sitter vid datorn. Förskollärarna 

ska även samarbeta och utföra samtal med barnen genom att ta tillvara barnens frågor och 

funderingar (Enochsson 2007 i Forsling 2011, s.84). 

 Forsling (2011) nämner om skolutvecklingspaket "Nosa på nätet - Den första stegen 

mot ett vaket nätanvändande" som är ett samarbete inom EU projektet "Det unga internet". 

Det är ett material som riktar sig till barn 5-8 år och pedagoger. Syftet med materialet är att 

stödja barn kring hur man kan ta reda på om information på internet är sann eller inte och att 

samtala med vuxna är en viktig del. Enligt Nosa på nätets författare Åsa Kronkvist (2011) 

handlar inte samtal om att visa vad som är rätt eller fel utan att lyssna till barnen och visa 

intresse för att veta mer om barnens erfarenheter och deras tankar kring datoranvändning 

(Kronkvist 2011 ibid., s.84).  

 Ljung-Drärfs (2004) doktorsavhandling "Spelet runt datorn - datoranvändande som 

meningsskapande praktik i förskolan" där hen ifrågasätter om hur förskollärarna förhåller sig 

till IKT verktygen och hur de används i verksamheten. Ljung-Drärf betonar att i miljöer där 

förskollärarna är okunniga och barn inte är motiverade att använda verktygen då uppmuntras 

inte heller barnen och deras möjligheter till utvecklande av digital kompetens (Ljung-Drärf 

2004 ibid., s.82).  Enligt Ljung-Djärfs studie har förskollärarnas sätt att positionera digitala 

verktyg och dess användning en stor betydelse för barnen och deras möjligheter till 

utvecklande av digitala kompetenser. Ljung-Djärf förklarar om tre olika lärande miljöer eller 

tre typer av förskollärarnas roller i sin studie. Dessa roller är skyddande, stödjande respektive 

vägledande roll (ibid., s. 84-86) 

 Även resultat i Anna Klerflets (2007) avhandlings "Barn multimediala berättande, En 

länk mellan mediekulturerna och pedagogisk praktik" visar att pedagoger har blivit mer 

intresserade av de mediekulturer som produceras och riktar sig till små barn. Att pedagoger 

ska ge möjligheter till barns eget meningsskapande och att utveckla sin kultur (Klerflet 2007, 

s. 121-123). Klerfelt betonar på samma sätt som Ljung- Drärf att pedagogers osäkerhet 

i förhållande till IKT verktygen kan bidra till ofullständig användning av verktygen där 

lärande inte står i centrum. Klerfelt (2007) framhåller att förskollärare behöver ge barnen 

möjligheter att ha konkret inflytande genom att de ska få visa sin mediekultur som kan 

kombinera med förskolans traditionella verksamhet. Klerfelt betonar även att samspelet 

mellan vuxna - barn och mellan barnen är en viktig del. Att detta samspel sker vid barns 

användning av datorn och genom samtal och kroppsspråk. Detta kan möjliggöra barnens 
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delaktighet i sitt eget lärande. Det ger även möjligheten för förskollärarna att förstå barnens 

mediekultur där barnen är både användare och producenter samt deras påverkan på kulturen i 

förskolan (ibid., s.102-103, 123).  

2.2 Mediekunnighet i skolan  
I sin doktorsavhandling "Från medie literacy till mediekunnighet: Lärares uppfattning och 

förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på 

medieundervisning" undersöker Barbro Oxtrand (2013) hur lärare som arbetar med barn i 

mellanstadiet uppfattar och förstår begreppet "mediekunnighet" i skolans kontext samt vad det 

beror på. Studien kopplar även till hur lärarna uppfattar sin egen och elevernas 

mediekunnighet i praktiken. Oxtrands (2013) studie bygger på intervjuer med 20 lärare i 

parintervjun. I den första delen tydliggör Oxstand definition och bakgrund av begreppet 

"mediekunnighet" som kommer från engelska "medie literacy". Oxtrand framhåller att 

mediekunnighet (medie literacy) innebär  

Att få tillgång till medier och lära sig använda dessa, att lära sig att analysera och att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till olika medier, att kunna förstå och utvärdera medier, bland annat om mediernas 
historia, villkor, innehåll och betydelser, samt att kunna skapa kreativt med olika medier.  
(Oxtrand 2013, s.18) 

Oxtrand (2013) betonar att mediekunnighet kopplas allt mer till frågan om att vara ett aktivt 

medborgarskap och demokrati genom att öka förmågan att kunna använda, hantera, kritiskt 

granska medier och dess innehåll. Att ha en kritisk medieförståelse är en viktig förmåga som 

har en framträdande roll i skolans medieundervisning (ibid. s.20,24). Oxtrand menar att 

lärares uppfattning om mediekunnighet är en grundläggande del för medieundervisning i 

skolan. Att lärares egen mediekunnighet har en stor betydelse för hur de kan stödja eleverna i 

deras arbete och hjälpa dem till en god mediekunnighet. Samt att kunna skapa en miljö som 

kan stimulera elevernas kreativa deltagande och kritiskt förhållningssätt i och genom medier 

(ibid., s.179). Oxtrand (2013) påpekar att lärarna behöver ha kunskap om barnets 

mognadsnivå för att kunna stödja barnen. I studien nämner Oxtrand om barnsutvecklingsteori 

i olika stadier utifrån Piaget (1973) . Piaget förklarade att barn i 10-12 årsåldern är mogna för 

ett abstrakt tänkande som kan stimuleras och utvecklas genom dialog och samspel med de 

vuxna (Piagets 1973i ibid., s.62).  

 Resultat som presenteras i andra delen har delats in i tre perspektiv dvs. organisation, 

generation och lärarens stödjande roll. Det visar sig i resultat att det finns stor skillnad på hur 

lärare uppfattar begreppet mediekunnighet och hur medieundervisning ska se ut. Resultat 

visar att skolorganisationer har betydelse för hur lärare uppfattar mediekunnighet. Det finns 
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skillnader på tekniska förutsättningar och möjligheten till fortbildning (ibid. s. 177).  

Det är en stor skillnad för lärares mediekunnighet i skolorna. Den största skillnaden är det 

mellan lärare som har fått fortbildningskurser i medier hantering och de andrar lärare (ibid., s. 

174). 

 Oxtrand framhåller att det visar sig i resultaten att det finns skillnader om hur ofta de 

använder digitala medier för lärare i olika generationer där de yngre lärarna använder mer är 

de äldre lärarna gjorde. Dock visar inte resultaten på några direkta skillnader av 

mediekunnighetsundervisning till elever. Däremot finns det skillnader mellan lärares 

generation när det gäller kritiska tänkandet, medieförståelsen. Oxtrand förklarar att lärare i 

den yngre generationen utmanar elever att söka informations källor från internet själva och 

diskuterar sedan informations värde. Medan lärare från de äldre generationerna undervisar 

utifrån förhandsgranskade källor på internet. Angående frågan om medier och genus har flera 

yngre lärare uttryckte tankar kring genus i sina medieundervisningar. Och även de äldre 

lärarna som hade utbildat sig i de senare lärarutbildningarna där genus betonas tydligt i 

läroplanen.  

 Resultaten visar att Lärare använder begreppet" IKT" i större utsträckning än begreppet 

"mediekunnighet". Några av de lärarna insåg inte att det finns skillnader mellan de två 

begreppen. Oxtrand noterar att lärare gav en positiv ställning till begreppet mediekunnighet 

med tanken att den inte betonar tekniken utan istället lyfter den upp kunskapsmål (ibid., s. 

178). Oxtrand nämnde att det finns osäkerhet bland lärarna om vad de fick eller inte fick göra 

med medier i skolarbeten. Detta kan visa ett tecken om att lärarna är osäkra och inte kan finna 

information om medieanvändningen själva. Oxtrand framhåller även att lärares olika 

kompetens i mediekunnighet har betydelse på lärarens förmåga att stödja sina elever. Detta 

innebär att eleverna kommer att få olika förutsättningar för att få en bra medieundervisning 

(ibid., s. 179). 

2.3 Informationskompetens i skolan och förskolan 
Louise Limberg (2013) diskuterar kring begreppet informationskompetens i sin artikel 

"Informationskompetens i undervisningspraktiker" om hur informationskompetens skulle 

kunna skapa lärande objekt för undervisning till lärare och bibliotekarier. Limberg förklarar 

att de nya informationsresurserna t.ex. Google eller Wikipedia har i stort sett tagit över de 

traditionella medierna och källorna. De digitala medierna har ändrat förutsättningar för 

undervisning och lärande med fokus på kommunikation och användning av information 

(Limberg 2013, s.67-68).  Limberg har även tagit upp resultaten från olika forskningar inom 
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området Informationskompetens. Upprepande frågor inom området gäller "hur och vad elever 

lär vid undersökande arbetssätt via sökning och användning av information medierad via olika 

redskap som datorer, internet, Google, sociala medier samt genom tryckta källor" (ibid., s. 

78). Sammanfattning av studiernas resultat visar att det dominerande sättet för elevernas 

informationssökning riktar mot att söka fakta. Samt att hitta information som kan svara på 

elevernas frågor och val av informationskällor (ibid., s. 78-79). 

 Resultaten i Anna Lundhs (2011) studie "Doing Research in Primary School: 

Information Activities in Project-Based Learning" visar att eleverna under de första skolåren 

oftast söker efter bilder i stället för text . Detta är elevernas sätt att skapa mening i 

informationssökningen. Bilder anses som en annan sort av information. Eleverna sökte bilder 

med syftet att illustrera sina arbeten dvs. att det inte är kunskapen som står centralt i denna 

process. Däremot påpekar Lundhs att bildsökandet blev ett lekfullt sätt att söka information 

där eleverna är ivrigt engagerade med varandra (Lundh 2011, s. 49). 

 Kelly L. Heider (2009) diskuterar kring informationskompetens för barn i de tidiga 

åldrarna i sin vetenskapliga artikel "Information Literacy: The Missing Link in Early 

Childhood Education". Heider påpekar att American Association of School Libraries 

offentliggjort informationskompetens som en basfärdighet för studenternas lärande för klass 

K-12 sedan 1998. Informationskompetens har varit en prioritet i många grundskolor men den 

är fortfarande inte en prioritet i den tidiga ålders grupper. Dessutom tenderar förskollärare att 

underskatta den typ av forskningsuppdrag som barnen kan hantera (Heider 2009, s. 153-154).  

 Heider nämner att enligt Epstein (2008) att barn på förskolan också kan använda 

skolbiblioteket för att utveckla sin informationskompetens. Barn kan redan i tre års ålder och 

bör lära sig informationskompetens. Små barn kan och är i stånd av att planera och reflektera 

de viktiga aspekterna av kritiskt tänkande, som planerare. För att främja ett kritiskt tänkande 

hos barn så måste lärare själva vara uppmärksamma för sina metoder och att kunna utvärdera 

sin effektivitet. Läraren kan gynna både eleverna och sig själva genom att samarbeta med de 

andra lärarna. Arbetslaget kan utforma aktiviteter som tillåter eleverna att planera, reflektera 

och uppmuntra dem att undersöka problem, diskutera deras idéer, experimentera och hitta 

lösningar (Epstein 2008 i Heider 2009, s. 154) (Översätt) 

 De tidigare forskningar och studier som har nämnts i denna undersökning handlar om 

förskollärares digitala kompetens och förhållningssätt till användning av digitala verktygen i 

relation till barns digitala medielärande. Lärares uppfattning kring begreppet mediekunnighet 

och lärares kompetenser i mediekunnighet i relation till medieundervisning i skolan. Samt 

forskningar och en artikel om informationskompetens i skolan och hur kan man utveckla 
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informationskompetens för barn i tidigare åldrar. Dock anser jag att det fortfarande saknas 

undersökningar om medie- informationskunnighet i förskoleverksamheten. Därför är jag 

intresserad och valde att undersöka om medie- informationskunnighet i förskolan. Jag anser 

att dessa forskningsfält har en tydlig relation till mitt valda studieområde och kommer att 

kunna förklara om olika fenomen i min undersökning som handlar om begreppet medie- 

informationskunnighet i förskolekontext. 

3. Teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
I ett sociokulturellt perspektiv använder människor olika redskap för att förstå sin omvärld. 

Dessa är fysiska redskap (olika apparater) och den språkliga dvs. intellektuella redskap som 

anses ingå i en kultur. I ett samspel eller kommunikation/interaktion har dessa redskap 

(artefakter) en central roll för människors lärande och utveckling (Säljö 2013, s. 20-22).  

Vi lever i en värld där dessa kulturella redskap ger oss möjlighet att kommunicera, ta emot 

och dela med oss information, skriva och lagra texter m.m. och dessa processer kallas 

mediering (ibid., s.74). Genom interaktioner/samspel med andra så skapar individen 

erfarenheter som förmedlas genom språk. I ett sociokulturellt perspektiv anses att 

lärares/pedagogers och vuxnas handlingar har en väsentlig betydelse för barns lärande och 

utveckling. Genom interaktion med kompetenta personer eller vuxna så kan barn ta till sig 

olika sätt att tänka, handla och förstå sin omvärld.  

 Säljö (2013) förklarar att detta är det Vygotsky menar om den närmaste utvecklings-

zonen. Vygotsky definierade denna utvecklingszon som avståndet som ett barn kan prestera 

själva och utan stöd och vad de kan prestera under en vuxens stöd eller med hjälp av kunniga 

kompisar . Säljö förklarar vidare att vuxna kan stödja barnen genom att strukturera, dela upp 

eller förenkla uppgiften så kan barnen klara av det som de inte skulle kunna klara av utan 

någon hjälp. Det vill säga att "utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den 

lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person" (ibid., s.120-

123). Säljö påpekar även om olika kontext som sammankopplas med människors handlingar i 

social praktik eller verksamhet. Det vill säga den fysiska, kognitiva, kommunikationen och 

historiska kontexten. Den fysiska kontexten är den miljö eller verksamhet där handling är 

genomförd. I varje verksamhet finns det kognitiva och kommunikation kontexter som är 

väsentliga för hur man utför en handling. Det finns olika regler för hur man ska kommunicera 

och detta är beroende på historisk kontext dvs. traditioner. t.ex. skolan (förskolan) är en 
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speciell verksamhet som har en lång kommunikativ tradition (ibid., s. 135-136). 

 Säljö (2013) framhåller att de nya teknologierna och redskapen som människor har 

genom tiden skapat har ändrat vår relation till omvärlden. Det leder till att vårt sätt att handla i 

olika verksamheter samt att kunskap har blivit mer abstrakt. Kraven på vad vi behöver klara 

av för att kunna hantera olika typer av intellektuella samt fysiska redskap har ökats, särskilt 

informationstekniken. Detta ställer även högre krav på avancerad läs- och skrivförmåga. Samt 

färdigheter att kunna sammanfatta, granska och kritiskt värdera kommer att bli viktiga 

egenskaper för barn i ett informationssamhälle (ibid., s. 240-242). 

 Dessutom kan det nya redskapet vara ett stöd för läroprocesser på ett annorlunda sätt. 

Det ger möjlighet till nya former av interaktivitet mellan människor och fysiskt redskap 

(maskin). Möjligheten till att visualisera, göra det som osynligt blir synligt och påtagligt. 

Samt att stimulera verkligheten genom multimedia och genom det använder man flera sinnen. 

Detta förändrar den traditionella kommunikationen mellan lärare och elever. Lärare behöver 

inte längre svara på vad som är rätt eller fel utan tillsammans med elever kommer det fram till 

en lösning och lärandet blir mer som en produktion (ibid., s. 245-247). Det sociokulturella 

perspektivet är det jag har valt att utgå ifrån på grund av att det kan förklara om människors 

lärandeprocess. Genom att använda det sociokulturella perspektivet som ett analysverktyg så 

kommer jag att kunna klarlägga och synliggöra hur förskollärares förhållningssätt kan gynna 

och vara en förutsättning till barns lärande och utveckling i medie - informationskunnighet, 

som är mitt valda undersökningsområde. 

3.2 En modell av mediekunnighet 
 

Enligt Pérez & Pi (2011) har en god mediekunnighet två dimensioner dvs. den individuella 

kompetensen och miljöfaktorn. Den goda mediekunnigheten är en kombination av 

medieundervisning och en miljö som stimulerar och uppmuntrar deltagandes kreativitet i och 

genom medier. Pérez & Pi framhåller att individuell kompetens hänvisar till den personliga 

förmågan att utöva vissa färdigheter dvs. att ha tillgång, användning, analysera, förstå och 

skapa i förhållande till medier. Dessa färdigheter tillåter oss att öka nivåer av medvetenhet, 

vår förmåga till kritisk analys, en kreativ problemlösnings kapacitet och förmågan att skapa 

och kommunicera innehåll, bl.a. när vi deltar i det offentliga livet. Miljöfaktorn är en samling 

av kontextuella faktorer som påverkar individer och är relaterade till medieutbildning, 

mediepolitik, kulturmiljö, medborgarnas rättigheter, roller som mediebranschen och det civila 

samhället, etc. (Pérez & Pi 2011, s. 73-74) (översätt) 
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Tabell 3.1. Ramen för grundläggande kriterier för att bedöma mediekunnighet (ibid., s. 75) 

Dimensioner Kriterier Mål 

• Individuella kompetenser  • Användning avfärdigheter 

(tekniska) 

• kritisk förståelse (Kognitiv 

kompetens) 

• kommunikativ förmåga 

• att öka medvetenheten om hur 
mediebudskap har ett inflytande 
på uppfattningar, populärkultur 
och personliga val. 

• att ge färdighet för kritisk analys 
• att ge den kreativa förmågan till 

att lösa problem 
• utveckla kapacitet för produktion; 
• att konsolidera kommunikativa 

rättigheter; 
• att utveckla interkulturell dialog; 
• att befästa demokratin; och 

Att utveckla aktiv och deltagande 
medborgarskap 

 

 

Figur 3.1. Struktur av kriterier för bedömning av mediekunnighet.  (ibid., s.76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell och denna modell visar innebörden av mediekunnighet vilken är relevans 

för denna undersöknings syfte. Denna modell har jag valt att utgå ifrån i min analys för att 

undersöka hur förskollärare uppfattar mediekunnighet och vilka förutsättningar som finns för 

att arbeta med mediekunnighet i förskolekontext. Vidare har jag även använt denna modell 

vid formuleringen av mina enkätfrågor och intervjufrågor. 
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3.3 Unescos Medie- informationskunnighets kärnkompetens för lärare 
 
Följande är kärnkompetenser för lärare som har sina utgångspunkter från MIKs ramverk . 

Dessa kompetenser fokuserar på olika kunskaper som lärare bör tillgodogöra sig efter dem har 

arbetat med olika MIKs moduler.  

MIK kompetens 1: Förståelse av mediernas och informationens betydelse för demokratin 

MIK-läraren stiftar bekantskap med vilka funktioner medier och andra 

informationsleverantörer fyller och kan förstå hur viktiga de är för ett aktivt medborgarskap 

och ett upplyst beslutsfattande. 

MIK kompetens 2: Att förstå medieinnehåll och dess användning 

MIK-läraren ska kunna uppvisa kunskap om och förstå hur människor använder medier i sina 

privata och offentliga liv, sambandet mellan människor och medieinnehåll och hur medier 

används för olika syften. 

MIK kompetens 3: Att snabbt och effektivt få tillgång till information 

MIK-läraren ska kunna avgöra vilken sorts information som behövs för en särskild uppgift 

och få söka och tillgodogöra sig den på ett snabbt och effektivt sätt. 

MIK kompetens 4: Att kritiskt värdera information och informationskällor 

MIK-läraren ska kunna kritiskt värdera information och källor och kunna integrera utvald 

information vid problemlösning och analys av idéer. 

MIK kompetens 5: Att tillämpa nya och traditionella medieformat 

MIK-läraren lär sig att förstå olika användningsområden för digital teknologi, 

kommunikationsredskap och nätverk för insamlande av information och beslutsfattande. 

MIK kompetens 6: Att placera medieinnehåll i sin sociokulturella kontext 

MIK-läraren ska kunna uppvisa kunskaper om och förståelse av att medieinnehåll produceras 

i sociokulturella kontexter. (Wilson, m.fl. 2011, s.29-34)1

 Dessa kärnkompetenser är de jag har valt att utgå ifrån på grund av att de är konkreta 

färdigheter och kan synliggöra vad MIK handlar om. Genom att använda dessa färdigheter  

som ett analysverktyg och en indikator kommer jag att kunna upptäcka de relevanta medie- 

informationskunnigheter som finns hos förskollärare. Dessutom har jag valt att formulera 

mina enkätfrågor och intervjufrågor utifrån dessa kompetenser. 

.  

 

                                                
1 Notera att kompetens 7 tas bort pga. att förskollärarna i denna undersökning inte har fått MIK utbildningen 
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4. Metod 

4.1 Val av undersökningsmetod 

4.1.1 Fenomenologi 
Enligt Brinkkjᴂr & Høyen (2013) är fenomenologin en vetenskapsteori som betonar det 

subjektiva dvs. den har ett fokus på människors egna värderingar och uppfattningar. 

Fenomenologin fanns sin utgångspunkt i människors tänkande, upplevelser och erfarenheter i 

sitt medvetande och sin subjektivitet precis som hermeneutiken. Skillnaden mellan 

fenomenologi och hermeneutik är att fenomenologin ägnar sig åt hur man upplever här och 

nu. Medan hermeneutiken riktar sig mot historiskt förhållande och det kan förstås utifrån en 

viss kulturell ram. Dessutom förklarar Brinkkjᴂr & Høyen (2013) att inom fenomenologin 

ska man undersöka hur något uppenbarar sig för medvetandet innan det blir till ett begrepp 

eller sätts in i ett system. Det vill säga att man ska kunna beskriva ett fenomen som visar sig 

för det omedelbara medvetandet. I pedagogiska sammanhang har fenomenologin använts för 

att beskriva yrkesutövares upplevelser i sin verksamhet vilket anses som erfarenheter i 

livsvärlden (2013, s.59-60).  

 Angående den ovannämnda förklaringen anser jag att min undersökning har en 

fenomenologisk ansats. Därför att denna undersökning har ett syfte att synliggöra 

förskollärarnas erfarenheter och kompetens av att föra in medie - informationskunnighet i 

verksamheten. Med detta syfte kan förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter synligöras 

samt betraktas som ett fenomen i pedagogiska sammanhang. Dessutom anser jag även att 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter kring MIK i förskolan är ett omedelbart 

fenomen som inte ännu har blivit till ett begrepp eller satts i förskolverksamheten. 

4.2 kvantitativ metod/Enkäter 
Undersökningen använde en kvantitativ undersökningsmetod. Jag valde att genomföra 

enkätundersökningen för att få mer och bredare information som kan ge mig en bättre översikt 

över mitt valda ämne. Denna metod innebär att forskare samlar ett stort antal data och 

analyserar dem för att hitta ett mönster och ordning samt resultaten ska kunna generaliseras. 

Metoden som jag använder i denna undersökning är strukturerade enkäter. Enligt Stukát 

(2011) är frågeformulär en relevant metod för att nå ett stort antal människor i en 

undersökning. Detta ger möjligheten att generalisera och ger tyngd åt resultaten. Det 

strukturerande frågeformuläret innehåller fastställda frågor och svarsalternativ.  I formuläret 

använde jag bland annat frågor där informanter bara skulle välja bara ett svar. Flersvarsfrågor 

där svaren presenteras i olika alternativ samt en femgradig skala där informanter kunde välja 
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att svara om svaret inte alls stämmer eller stämmer helt. Den sista frågan gav jag utrymme för 

informanter att lämna kommentarer och deras egna tankar kring undersökningen (Stukát 

2011, s.35-50). Tanken med att göra en enkätundersökning var att jag skulle vilja se en 

bredare bild av vad förskollärarna anser om deras kompetens angående MIK och vilka 

punkter utifrån MIKs huvudområde som de anser kunna förenklas och använda med barnen. 

4.3  Kvalitativa intervjuer 
Undersökningen använde även en kvalitativ undersökningsmetod. Detta innebär att kvalitativa 

intervjuer kommer att tillämpas som datainsamlingsmetod och vidare kommer det sker 

tolkande analyser av textmaterial (Patel & Davidson 2011, s.14). Jag valde kvalitativa 

intervjuer dvs. semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoden p.g.a. att den kan ge 

en större möjlighet till intervjuperson att svara med egna ord. Enligt Patel & Davidson har 

semi- strukturerade intervjuer en låg grad av strukturering. Därför kan intervjuaren välja att 

ställa frågorna i den ordning som är mest lämpliga för det enskilda tillfället. Detta innebär att 

intervjuaren kan göra en lista över ett bestämt tema som skall genomföras men ändå har 

intervjuperson en stor möjlighet att utforma svaren (2011, s.81-82). Dessutom kan 

intervjuaren få en beskrivning av situationer som man inte kan få grepp om genom 

formulerade frågor (Eriksson- Zetterquist & Ahrna 2016, s. 38). De kvalitativa intervjuerna 

skulle kunna ge djupare information om hur förskollärarna uppfattar begreppet medie- 

informationskunnighet. Samt vilka förhållningssätt/roll de har när det gäller användning av 

medier i verksamheten. 

 Jag valde att kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod i denna undersökning för 

att sträva efter god validitet för undersökningsmaterialen. Enligt Patel & Davidson (2011) så 

är varje kvalitativ forskningsprocess unik därför kan man inte säkerställa validiteten. 

Resultaten utifrån den kvalitativa metoden kan inte generaliseras eller ge en helhet bild av 

fenomenen. Patel & Davidson beskriver vidare att vid insamling av data därför kan man 

tillämpa olika insamlingsmetoder och detta sätt kallas triangulering av metoder (Patel & 

Davidson 2011, s.107). Jag anser att material från den kvantitativa metoden dvs. resultaten 

från enkäten kan generellt beskriva fenomenet och kunna öka validitet för de kvalitativa 

intervjuerna i denna undersökning.  
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4.4 Urval 

4.4.1 kvantitativ metod/Enkäter 
För att få svar för min undersökning valde jag att göra en enkätundersökning. Urvalet är 40 

förskollärare som har ansvar för åldergrupper 3-5 år från 12 kommunal förskolor i en 

kommun som ligger söder om Stockholm svarar på webbenkät. Dessa förskolor är de 

förskolorna som anger i informationen om sin verksamhet att de arbetar med IKT dvs. 

information och kommunikationsteknik. En del förskolor har IKT som ett prioriterat 

utvecklingsområde. Andra beskriver att de arbetar med IKT och detta innebär att 

verksamheten har tillgång till trådlösa nätverk och datorer för den pedagogiska verksamheten. 

Dessutom utvecklar de ett pedagogiskt arbete med läsplattor i barnverksamheten. Urvalet är 

valt pga. att dessa pedagoger förmodligen har en viss erfarenhet och använder de digitala 

verktygen i sin verksamhet. Jag valde att göra en mindre undersökning med hänsyn tagen till 

den givna tidsramen. 

4.4.2 Kvalitativa intervjuer 
Fyra kvalitativa intervjuer ligger som grund för analysen. Urvalet är fyra förskollärare från 

fyra kommunala förskolor av de ovannämnda förskolorna i en kommun som ligger söder om 

Stockholm. Urvalet skedde genom att jag personligen kontaktade de fyra respondenterna som 

var de personerna som jag hade lämnat informationsbrevet och enkäter till i början. 

Respondenter är förskollärare som arbetat med barn mellan 3- 5 år. Jag har valt denna grupp 

eftersom jag anser att de har större möjlighet att arbeta fullständigt med flera variationer av 

medier och verktyg jämfört med de småbarngrupperna.  

4.5 Avgränsning 
På grund av att begreppet medie- informationskunnighet är ett stort paraplybegrepp där ingår 

olika kompetenser och olika typer av medier. Därför har jag valt att avgränsa min studie 

genom att välja att fokusera på förskollärarnas arbete kring digitala medier/ innehåll och med 

hjälp av verktygen som finns tillgängligt och används i förskolan. Det vill säga dator, 

surfplattor, interaktiv tavla eller smartboard, smartphone, digitalkamera osv. Dessutom har jag 

valt att avgränsa min enkätundersökning till förskollärare som arbetar med barn mellan 3-5 år 

på 12 kommunala förskolor i en kommun som ligger söder om Stockholm. Samt att jag har 

valt att intervjua fyra förskollärare från 4 olika förskolor i samma kommun. Denna 

avgränsning utförts med hänsyn till uppsatsens syfte, storlek och tidsram. 
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4.6 Undersökningsmaterial/Undersökningspersoner 
 

4.6.1 Enkätundersökning 
Undersökningsmaterialen till den kvantitativa metoden är svaren från 21 enkätinformanter 

som svarade på frågorna i en webbenkät som jag skapade i Google webbformulär.  

Informanterna är förskollärare som arbetar med barn i 3-5 årsgrupper. Jag valde att göra 

webbenkäten med hänsyn till antalet av urval och tidsbegränsning samt att det är enklare att 

samla materialen genom webbenkäten. Webbenkäten består av 22 frågor samt varje fråga har 

olika svarsalternativ. Detta gjordes för att få fram poäng i varje fråga eftersom de olika 

frågorna har olika karaktärer. Jag har valt att ställa olika frågor som har relationer till denna 

undersöknings teoretiska ram dvs. medie- informationskunnighetsram.   

4.6.1.1 Enkätinformanters information 
Enkätinformanterna bestod av 20 kvinnor (95,2%) och 1 man (4,8 %). Åldern är varierad. 2 

personer är mellan 21-29 år (9,5 %), 4 personer är mellan 30-39 år (19 %), 7 personer är 

mellan 40-49 år (33,3%), 7 personer är mellan 50-59 år (33,3%) och 1 person är äldre än 60 år 

(4,8 %). 4 person har arbetat 1-5 år (19 %), 6 personer 6-10 år (28,6%), 1 person 11-15 år (4,8 

%), 2 personer 16-20 (9,5 %), och 8 personer 20 år eller mer (38,1%). 

4.6.2 Kvalitativa intervjuer 
Undersökningspersonerna till de kvalitativa intervjuer var fyra förskollärare som arbetar med 

åldergrupper mellan 3-5 år. De fyra förskollärarnas ålder är 24, 28, 46,47 år och de har jobbat 

inom förskolan från 1, 5, 10 och över 20 år. Tre av de fyra förskollärarna har ansvar för 5 

årsgruppen och en förskollärare har ansvar för 3-4 åringar. Alla förskollärarna har 

erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg som är tillgängliga i den förskolan där de 

arbetar.  

4.7 Genomförande 
I denna undersökning valde jag att undersöka förskollärares uppfattning och kompetenser 

inom medie- informationskunnighet (MIK). Jag sökte information om förskolorna och valde 

ut 12 kommunala förskolor från tre områden i en kommun som ligger söder om Stockholm. 

Dessa förskolor anger information om sin verksamhet i den kommunala webbsidan att de 

arbetar med IKT. Jag kontaktade alla förskolorna via telefon och hade fått en kontaktperson 

för varje förskola. Jag åkte till förskolorna träffade de kontaktpersonerna och gav ett 

informationsbrev som ingick även länken till webbenkäten. Kontaktpersonerna skulle skicka 

vidare brevet till andra förskollärare som skulle delta i undersökningen. Det tog ungefär 3 
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veckor att samla in alla svaren från enkätundersökningen. Informanterna fick sedan en 

påminnelse genom kontaktpersonerna. Det var 21 personer som svarade på enkäten och det 

räknas som 52,5% av urvalet och 47,5% räknas som bortfall dvs. de som inte svarade på 

enkäten (Ejlertson 2014, s. 26). Orsakerna till de flesta bortfallen var pga. att många av 

förskollärarna inte hade tid att svara och att det fanns ett problem med internet på en del av 

förskolorna.  

 De kvalitativa intervjuerna skedde efter jag kontaktade de fyra förskollärarna för att 

intervjua dem. Varje informant är förskolläraren på olika område och har varierande ålder 

mellan 21-47 år och har arbetat olika lång tid inom förskolan. Intervjuerna tog ungefär 30-40 

minuter att genomföra och jag spelade in alla intervjuer för att senare kunna transkribera och 

analysera resultatet.  

4.8 Bearbetning av material och analysmetod 
 Jag valde att framställa resultaten från enkäten i form av siffror, text och tabell för att 

förklara vad resultaten ger.  Jag valde att använda den deskriptiva statistiken för att beskriva 

de insamlade materialen i form av siffror och tabeller (Patel & Davidson 2011, s.111). Olika 

variabler har olika egenskaper dvs. en del har mätvärdet i kategorier den kallas nominalskala 

t.ex. kön, hur länge har de arbetet inom förskolan osv. Dels används intervalskala dvs. 

mätvärdet som visar skillnader och avstånd mellan mätvärden (ibid., s. 113). De statistiska 

resultaten har gjorts för att försöka se resultaten i olika kategorier och olika grader vad 

förskollärarna anser sig ha för kompetenser. 

 Jag valde att transkriberade inspelade intervjuerna vilket innebär att det som sägs på 

inspelningen skrivs ner ordagrant. Dessa transkriptioner blir sedan grundmaterial för min 

tolkning och min analys. Jag är medveten om att materialen under transkriptionsprocessen har 

mer eller mindre påverkan på underlag av analysen (ibid., s. 107). För att minska den så 

försöker jag reflektera över min hantering av informationen under analysprocessen.  Jag har 

använt mig av kodning som ett verktyg till intervjuanalysen. Kodning och kategorisering 

används för att ha en översikt av textmaterial (Kvale & Brinkmann 2014, s. 241). 

Meningstolkning eller meningskoncentrering är en form av kategorisering av transkriberade 

intervjuer enligt Kvale & Brinkmann. Den kan således strukturera det som sägs till djupare 

och mer kritiska tolkning av texter (ibid., s. 245).       
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4.9 Validitet och reliabilitet 

4.9.1 Validitet 
Patel & Davidson (2011) framhåller att undersökningar om människor oftast handlar om deras 

inställning, kunskap, upplevelse osv. Dessa fenomen är således abstrakta därför kan vi inte 

titta på dem och bestämma oss för vad de egentligen är (Patel & Davidson 2011, s.101). I en 

kvantitativ undersökning ska det instrumentet som vi konstruerar mäta just det vi vill veta 

(ibid., s 102). Jag har försäkrat mitt instrument genom att jag formulerade enkätfrågorna 

utifrån den teoretiska ramen för undersökningen. Samt ett annat sätt jag använder är att göra 

kvalitativa intervjuer. Jag kommer sedan kunna pröva och jämföra enkätresultatet med 

informationen från intervjuerna. Validitet i en kvalitativ undersökning enligt Patel & 

Davidson gäller det att förstå innebörden av livsvärlden eller att kunna förklara och beskriva 

uppfattningar eller fenomen dvs. att det gäller hela forskningsprocessen (ibid., s.105). Ett sätt 

som kan försäkra validiteten i denna undersökning är att säkerställa innehållsvaliditeten 

genom en logisk analys av innehållet i instrument. Denna analys ska kopplas till 

undersökningens teoretiska ram som sedan översätts till frågor i en intervju (ibid., s.102). 

4.9.2 Reliabilitet 

Samtidigt förklarar Patel & Davidson (2011) att reliabilitet är instrumentens tillförlitlighet. 

Detta handlar om hur väl instrumentet motstår olika slag av eventuella slumppåverkanden. 

För att försäkra enkätundersöknings tillförlitlighet har jag gett svars alternativ i enkäten samt 

sett till att respondenter ska få fram en poäng i alla svaren. Jag använde olika sätt att svara, det 

vill säga ett svar, flersvars alternativ och attitydskala osv. Jag försökte ställa frågorna så 

tydligt som möjligt för att försäkra att frågorna inte går att missuppfatta (Patel & Davidson 

2011, s.104-105). För att kunna försäkra reliabilitet i kvalitativa intervjuer behöver jag "lagra 

verkligheten" i form av en ljudinspelning så att registreringarna kan göras i efterhand. På detta 

sätt kan jag gå genom registreringarna i repris för att försäkra mig om att jag har uppfattat allt 

rätt. Man kan använda den lagrade informationen för att kontrollera interbedömarreliabilitet 

dvs. överensstämmelse mellan registreringarna av svaren (ibid., s.103-104).  

4.10  Etiska överväganden 
En god forskningssed innebär att forskaren behöver ha hänsyn och förhålla sig till de 

forskningsetiska principerna, regelverket samt det etiska förhållningssättet (Löfdahl 2015, 

s.32). Denna undersökning har tagit hänsyn till de viktiga forskningsetiska principerna. Innan 

genomförandet av undersökningen skall dessa individskyddskrav informeras. 



 
 

20 
 

Informationskrav och samtyckekrav 

Enligt vetenskapsrådet (2002) skall forskaren informera informanterna om den aktuella 

undersökningsuppgiftens syfte Samt informanterna har själva rätten att bestämma över sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-9). Respondenter ska få skriftlig information som 

innehåller uppgifter som de behöver för att kunna ta ställning till deltagandet i denna 

undersökning. Informanterna ska ge samtycke till att delta i undersökningen. Personerna ska 

även ges information om att de kan avbryta undersökningen även om de har godkänt sitt 

samtycke att delta från början (Löfdahl 2015, s.36). 
Konfidentialitetskrav 

Enligt vetenskapsrådet (2002) Informanterna skall ges största möjliga konfidentialitet och 

deras personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 

2002, s.12). Informanter ska få skriftlig information om att deras deltagande kommer att vara 

konfidentiellt i denna undersökning. Detta innebär att informanternas uppgifter ska vara 

praktiskt omöjliga för utomstående att kunna identifiera. Det är endast forskaren som har 

tillgång till de uppgifterna (Patel & Davidson 2011, s.74). 

Nyttjandekravet 

Enligt vetenskapsrådet (2002) skall insamlade uppgifter för en undersökning endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s.14). 

Informanter ska få skriftlig information om att uppgifter som är insamlade inte ska användas 

till något annat syfte än vetenskapliga syften. Informanterna svar och resultat kommer att 

behandlas så att det är omöjligt för obehöriga att kunna ta del av dem (Löfdahl 2015, s.36) 

5. Resultat och analys  
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de insamlade resultaten till undersökningen. 

Undersöknings syfte är att undersöka om hur förskollärares uppfattning och förståelse kring 

begreppet medie- informationskunnighet. Att synliggöra förskollärarnas kompetenser och 

deras roll när det gäller användning av digitala medier och verktyg i förskolan. Samt vilka 

punkter utifrån MIKs huvudområde som förskollärarna anser kan tillämpas i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Jag valde att genomföra en mindre enkätundersökning och vidare 

genomförde jag fyra intervjuer med förskollärarna för att få en djupare förståelse för deras 

situationer, erfarenheter och tankar. Jag kommer att presentera resultat i växlande sätt från 

både svaren från enkäten och svaren från intervjuerna för att svara på mina frågeställningar. 
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5.1 Bakgrund 
Här kommer jag att presentera bakgrundsinformation från de insamlade resultaten utifrån 

enkäten och intervjuerna. Enkäten skickades ut till 40 förskollärare och 21 stycken svarade 

och medverkade i undersökningen.  

5.1.2 Digitala verktyg  

I denna undersökning visade resultatet att det verktyg som förskollärarna använder mest är 

surfplattor. Alla respondenterna 21 personer (100 %) svarade att de använder surfplattan med 

barnen på deras avdelning. De andra verktygen är bärbara datorer som 13 personer (61,9%) 

använder. Smartphone och digitalkamera har 9 respondenter (42,9%) och Smartboard (en 

interaktiv tavla) har 8 respondenter (38,1%) använt. Däremot var det bara 3 respondenter 

(14,3%) som använder stationära datorer. Det övriga verktyget som togs upp är projektor och 

det var 3 personer (14,3%) som använder den.  

5.1.3 Användning av digitala verktyg och medier i förskolan 
Utifrån intervjuerna med förskollärarna har jag fått en översikt på hur de använder olika 

verktyg och medier med barnen i deras verksamheter. Den som används mest är surfplattan 

och den används för att söka information, göra dokumentationer, spela pedagogiska spel, samt 

andra pedagogiska syften t.ex. att spela musik och visa film. Den används även att koppla till 

en projektor och projicera, skapa ljus och mönster, visa bilder och spela musik i det rum eller 

utrymme där barnen hade en aktivitet. Syftet är att skapa en spännande och en lustfylld 

lärandemiljö dvs. mediemiljö. Bärbara datorer och stationära datorer använder de nästan på 

samma sätt som surfplattan. Dock används datorerna i en mindre utsträckning än surfplattan. 

Smartphone och digitalkamera används oftast som dokumentationsverktyg för både 

förskollärare och barn. 

När det gäller användning av medier är det bilder, information, musik, film, spel och 

applikationer som används på verksamheten. Webb sökmotor som oftast används är Google 

och de webbsidorna som oftast besöktes är Youtube.com, Barnkanalen.se, Ur.se samt 

Wikipedia.org.  

 För att söka bilder använder både förskollärare och barn Google. De söker oftast 

bilderna när de diskuterar om någonting som barnen är intresserade av eller undrar över. 

Youtube är det mest omtalande när det gäller att söka musik, film, och andra typer av videor. 

Barnkanalen.se, Ur.se och SVT.se används i de flesta fall för att visa olika pedagogiska eller 

didaktiska barnfilmer eller barnprogram. Wikipedia.org används mest av förskollärarna för att 

hitta fakta och information de behöver för att svara på barnens frågor. På surfplattan finns 



 
 

22 
 

endast de pedagogiska spelen och applikationer som förskollärarna redan har granskat. De har 

diskuterat i arbetslag vilka applikationer och spel som är lämpliga. Där bestämdes även att 

spelen med belöningssystem inte är tillåtna. Det ska vara rent pedagogiskt och kunna utmana 

barnens lärande. De applikationerna och spelen som är tillåtna på verksamheten är matematik 

och språkinlärning, naturvetenskap och applikationer som kan skapa konst eller mönster.  

5.2 Förskollärarnas förståelse för begreppen mediekunnighet och 
informationskunnighet 
 

Här kommer jag att presentera resultaten från intervjuerna av de fyra förskollärarna som 

svarade på frågor om vad mediekunnighet och informationskunnighet innebär för dem som 

förskollärare. Därefter kommer jag att analysera resultaten utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och tidigare forskningarna. 

5.2.1 Mediekunnighet 
 

Förskollärarnas gemensamma förklaringar är att mediekunnighet innebär att förskollärare bör 

ha kunskaper om användning av olika medier och att ha grundläggande kunskaper för att 

använda verktygen och även att kunna involvera barnen i processen.  

Att man ska kunna använda sig av medier och att man ska kunna det "basic" men också få 
erbjudas fortbildning om man känner att man behöver det.   
(Förskollärare A, 19-10-2016) 

Att jag har tillgång till och kunskap om olika former av digitala medier. Att jag kan integrera det i 
den dagliga verksamheten och även kan involvera barnen.  
(Förskollärare B, 21-10-2016) 

Att man ska ha kunskap om vilket innehåll som är lämpligt för barn, vad är det för typ av 

innehåll och vad speglar innehållen man har valt. Förskollärarna ska även kunna koppla det 

till syftet och gärna till läroplanen eller till ett specifikt målområde. Förskollärarna ska vara 

medvetna om att barnen blir inspirerade av medier hemma dvs. musik, filmer, barnprogram 

t.ex. de populära filmerna bland barnen. Detta kan vara både positivt och negativt och oftast 

bearbetar barnen mediekultur och innehåll i leken.  

Någonstans så måste vi pedagoger vara närvarande när vi använder oss av t.ex. Youtube. /…/ och 
vad är det för val av låtar och video vi valde. /---/  de blir inspirerade hemma tänker jag av medier, 
filmer och sånt  t.ex. Frost, den är populär bland barnen och Spider man. Jag tycker det kan vara 
både positivt och negativt.  De bearbetar i leken vad de ser i medier. 
(Förskollärare C, 27-10-2016) 
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Mediekunnighet innebär även att förskollärarna måste hålla sig uppdaterade inom sociala 

medier. Två av förskollärarna nämnde att förskollärarnas egna kunskaper är väldigt ojämna 

från person till person. Samt att alla förskollärare behöver få utveckling och utmaning inom 

detta område.  

Att man ska ha kunskap för att kunna gå ut och söka tillsammans med barnen om saker som de vill 
ha svar på. /…/ man måste hålla sig uppdaterad inom sociala medier. /…/ om vi spelar ett spel så 
är det ett genomtänkt spel och att det finns ett syfte med det. Mediekunnighet är ett svårt ord. När 
jag tänker på mediekunnighet då tänker jag på min egen kunskap. /…/ det är väldigt ojämnt från 
person till person. Det behöver alla få utveckling och utmaning.    
(Förskollärare D, 01-11-2016)  

5.2.2 Informationskunnighet 
 
Enligt förskollärarna innebär informationskunnighet kunskap för att kunna söka och hitta 

olika former av information, var man ska söka och hur man ska söka informationen. Även 

vilka källor som är tillförlitliga dvs. det handlar om källkritik. De framhöll att 

informationskunnighet innebär att förskollärarna ska vara medvetna om att allting som sägs 

eller visas som information inte alltid är sanningen. Det handlar om att förskollärarna ska 

kunna sortera ut och granska information samt att våga ta det som möjlighet till att involvera 

barnen. Det handlar om informationen vi sänder ut till barnen och information som barnen tar 

till sig. Att förskollärarna alltid ska vara medvetna om informationen som ska föras vidare till 

barnen och att vara närvarande är väldigt viktigt.  

Att jag vet hur jag ska hitta olika former av information, var jag ska söka och hur jag ska söka, och 
vilka källor som är tillförlitliga eller att kunna om källkritik. 
(Förskollärare B, 21-10-2016) 

När jag tänker på informationsteknik då tänker jag på Google , Youtube. och alla olika 
sökmotorer, att lära sig hitta informationen. 
(Förskollärare D, 01-11-2016) 

Det handlar om att man sållar och att man vågar ta upp och säga att allt inte kan visa sig vara sant 
och fem åringar, de är ganska stora och de får information från olika medier. Så det är viktigt att vi 
pratar om det med barnen. 
(Förskollärare A, 19-10-2016) 

Jag tycker att det är vad vi pratar om, vad är informationen vi sänder ut till barnen. Vad är det de 
tar till sig. Och vad får de se, och vad de ska ta med sig. Och det är det jag menar,  att man ska ha 
koll på informationen som man ska föra vidare till barnen.  
(Förskollärare C, 27-10-2016) 

En sammanfattning av mediekunnighet och informationskunnighet enligt Oxtrand (2013), 

Pérez & Pi (2011), Unesco (2011) och statens medieråd (2016) innebär att få tillgång samt ha 

olika färdigheter av att använda olika form av medier. Att lära sig analysera och ha ett kritiskt 

förhållningssätt till dessa medier, att kunna förstå och utvärdera medier bland annat om dess 

historia, villkor, innehåll och betydelser som källor och form för demokratiska processer. Det 
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gäller även kunna producera, uttrycka sig och  kreativt  skapa innehåll med hjälp av olika 

medier (Oxtrand 2013, s. 18, Pérez & Pi, 2011, s. 75, Wilson, m. fl. 2011, s.22, Statens 

medieråd  2016). Dessa innebörder betraktas ha likheter med förskollärarnas förståelse kring 

innebörden av mediekunnighet och informationskunnighet som tidigare presenterades. 

Däremot saknas det fortfarande en viktig del av innebörden eftersom förskollärarna inte har 

nämnt om betydelsen av ett kreativt skapande i förhållande till medier samt att kommunicera 

och uttrycka sig genom medier (Oxtrand 2013, s. 18, Pérez & Pi, 2011, s. 75, Wilson, m. fl. 

2011, s.22, Statens medieråd  2016) som en del av mediekunnighets och 

informationskunnighets innebörder.  

5.3  Förskollärarnas relevanta kompetenser vid implementationen av MIK i 
förskolan 
Här kommer jag att redogöra förskollärares olika kompetenser inom medie- 

informationskunnighet utifrån svaren från enkätundersökningen. Dessa är resultaten av vilka 

relevanta individuella kompetenser förskollärarna anser sig ha samt hur de har arbetat med 

barnen i verksamheten. Jag har valt att presentera resultaten i form av stapeldiagram som visar 

en femgradig skala. Jag kommer att ange medelvärde och median som ett slutresultat. Dessutom 

kommer jag att redogöra resultaten utifrån intervjuer med fyra förskollärare för en djupare 

förståelse av förskollärarnas tankar kring detta ämne.  

5.3.1 Att förstå mediernas och informationens funktioner och dess betydelse för 

demokratin. 

 

 

 

 

Figur 5.1 Barnens möjligheter att använda digitala medier för ett kreativt skapande 

Resultatets medelvärde blev 3,2 och medianen 3. Detta visar att förskollärarna anger ett 

neutralt svar och att det varken stämmer bra eller dåligt. Detta betyder att förskollärarna anser 

sig att de varken ofta eller aldrig ger barnen möjligheter att använda digitala medier för ett 

kreativt skapande 

 

1- Stämmer inte alls 
2-Stämmer dåligt 
3- Stämmer varken bra eller dåligt 
4-Stämmer ganska bra 
5-Stämmer helt 
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Figur 5.2 Förskollärares förståelse av hur användning av digitala medier/verktyg och 

information kan skapa ett aktivt medborgarskap och demokrati i förskolan 

 Resultatets medelvärde blev 3,7 och medianen 4. Detta visar att förskollärarna anger ett 

positivt svar dvs. att det stämmer bra. Det betyder att förskollärarna anser sig ha ganska god 

förståelse av hur användning av digitala medier/verktyg och information från digitala nätverk 

kan skapa ett aktivt medborgarskap och demokrati i förskolan. 

Resultaten från intervjuerna 

Förskollärarna svarade att de ger barnen möjligheter att använda digitala medier för ett 

skapande mål i verksamheten ganska lite eller ibland beror på olika anledningar och vad de 

gjorde för aktiviteter.  

Vi är alltid lite rädda att Ipaden ska bli som barnvakt,  man måste fundera ofta om vad som är 
syftet med att ta fram Ipaden. Och vad är det de kan göra där som de inte kan göra någon 
annanstans.  /.../ så det är en liten balansgång.  
(Förskollärare A, 19-10-2016)  

Förskollärarna förklarade även att de har jobbat med kreativitet på annat sätt och inte ofta med 

hjälp av IT. Dessutom förklarade en av förskollärarna att hen var osäker på sin kunnighet av 

att arbeta med verktygen och att ibland verktygen eller internet inte fungerade som de skulle 

göra. Förskollärarna förklarade om hur digitala medier/information och verktyg ger barn 

möjligheter att uttrycka sig, göra sin röst hörd och välja att göra det de vill samt påverka andra 

både vuxna och barn. Dessa möjligheter anser de som grundläggande av en aktiv medborgare 

och demokrati i förskolan. När det gäller de digitala verktygen nämnde förskollärarna oftast 

om dokumentationen där barnen själva tar bilder och filmar och är delaktiga i processerna.  

De får ta foton eller filma själva. De använder Ipad. Men de har inte ”fri tillgång” utan måste be en 
pedagog om att nu vill de ta kort och behöver kameran, eller nu vill de använda ipaden. 
(Förskollärare B, 21-10-2016) 
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Däremot när det gäller de digitala medierna fokuserar förskollärarna mest på de informella 

aktiviteterna och lärandet. De flesta nämnde spel och musik aktiviteter som barnen får vara 

delaktiga i, göra sin röst hörd och kunna påverka aktivitetens innehåll.  

Med hjälp av medievärld så får de att vara delaktiga, att vara med, välja  och bestämma t.ex. om 
vad som ska spelas. 
(Förskollärare C, 27-10-2016) 

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarna anses ha 

kännedom om olika mediefunktioner samt förståelse för hur viktiga de är för ett aktivt 

medborgarskap och beslutsfattande som stämmer överens med den första MIK kompetensen 

(Wilson, m.fl. 2011, s.29). Förskollärarna har även förståelse för hur man använder medier för 

att kunna stärka demokratin och för att utveckla ett aktivt och deltagande medborgarskap 

enligt mål för individuell kompetens i mediekunnighet (Pérez & Pi 2011, s.75). Däremot när 

det gäller att kunna utveckla kapacitet för produktion (ibid., s.75) ansåg förskollärarna att de 

sällan gav barnen möjligheter att kunna använda digitala medier för ett kreativt skapande. 

Detta är pga. att de behöver ha en balansgång för att genomföra aktiviteter även med de 

traditionella metoderna samt en del osäkerhet på deras egna IT-färdigheter.  

 

5.3.2 Att förstå medieinnehåll och dess användning 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 Förskollärares förståelse om barnens mediekonsumtion på förskolan  

Resultatets medelvärde blev 4,5 och medianen 5. Detta visar att förskollärarna anger ett 

väldigt positivt svar och att det stämmer helt. Det betyder att förskollärarna anser sig att de väl 

känner till vilka innehåll barn intar när de använder digitala verktyg på förskolan. 
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Figur 5.4  Förskollärares diskussioner om medieinnehåll med barnen på förskolan 

 Resultatets medelvärde blev 3,9 och medianen 4. Detta visar att förskollärarna anger ett 

positivt svar och att det stämmer bra. Det betyder att förskollärarna i stor utsträckning eller 

ganska ofta har diskuterat med barnen om de innehåll barnen tittar eller spelar på i de digitala 

medierna på förskolan.  

Resultaten från intervjuerna 

Förskollärarna angav att de alltid är närvarande när barnen använder verktygen och barnen 

alltid behöver fråga om tillåtelse för att få använda verktygen. Alla de digitala innehållen som 

barnen ska ta till sig kommer att bli granskade av förskollärarna innan de visar eller låter 

barnen använda dem. Förskollärarna nämnde oftast om användningen av spel i surfplattan och 

innehåll från internet dvs. musikvideor och filmer från Youtube.  

Pedagoger måste vara närvarande pga. reklam som kommer t.ex. på Youtube. Vi spelar mycket 
videoklipp och sånt de flesta är från Youtube. /.../ och om innehåll, vad är det för val av låtar och 
video vi väljer. Vad speglar dem. 
(Förskollärare C, 27-10-2016) 

Dessutom diskuterade förskollärarna ganska ofta med barnen om innehållen som barnen tittar 

eller spelar på de digitala medierna. Förskollärarna betonade om att de diskuterar med barnen 

om de innehållen som barnen är intresserade av och olika frågor som uppstod bland barnen. 

Förskollärarna sökte efter material eller innehåll från det digitala nätverket och visade sedan 

det för barnen. De tittar alltid tillsammans med barnen och sedan diskuterar de om innehållen 

och vad barnen tycker och tänker kring dem.  

De blir inspirerade hemma tänker jag från medier. filmer och sånt, t.ex. Frost, den är populär bland 
barnen och Spider man. Jag tycker det kan vara både positivt och negativt.  De bearbetar i leken 
vad de ser i medier.  
(Förskollärare C, 27-10-2016) 

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarna anses kunna visa 

förståelse för hur barn använder medier.  Resultaten från intervjuerna visar att förskollärarna 

kan ange sambandet mellan barn och medieinnehåll samt hur medier används för olika syften 
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(Wilson, m.fl. 2011, s.31). Resultaten från intervjuerna visar även förskollärarnas 

medvetenhet om hur mediebudskap har ett inflytande på barns förståelse deras populärkultur 

och personliga val enligt mål för individuell kompetens i mediekunnighet (Pérez & Pi 2011, 

s.75). Utifrån intervjuernas resultat visar det att förskollärarna har fått förståelse av 

medieinnehållen och barnens användande av medier och verktyg genom att vara närvarande 

och ständigt diskutera med barnen om de medieinnehållen de intar. .  

5.3.3 Att få tillgång till information 

 

 

 

 

 

Figur 5.5 Förskollärares förmåga att avgöra vilken sorts information som behövs för en 

särskilt uppgift och att kunna söka upp den på ett snabbt och effektivt sätt 

 Resultatets medelvärde blev 4,2 och medianen 4. Detta visar sig att förskollärarna anger 

ett positivt svar och att det stämmer bra. Det betyder att förskollärarna anser sig ha en ganska 

bra förmåga att avgöra vilken sorts information som behövs för en särskilt uppgift och att 

kunna söka den på ett snabbt och effektivt sätt. 

Resultaten från intervjuerna 

Förskollärarna förklarade på samma sätt att de använder sig av sökmotorn Google för att söka 

bilder, information, musik och filmer. Samt den webbsidan som oftast besöktes och hämtade 

material ifrån är Youtube.com, Barnkanalen.se, Ur.se, Svt.se samt Wikipedia.org. Detta är på 

grund att de källorna är lätta att hämta information ifrån och innehållen är varierade. 

Dessutom en del av källorna t.ex. Barnkanalen.se, Ur.se, Svt.se anses som trovärdiga källor. 

Vi googlar eller använder Youtube när det är  nånting som vi vill veta.  Vi använder mest Google 
eller Youtube.  Vi tar ofta material från barnkanalen. /.../ De är statliga program, undersöks, de 
visar källor och de är barnvänliga.   
(Förskollärare A, 19-10-2016) 

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarna anses kunna 

bedöma vilken sorts information som behövs. De kan söka och få tillgång till information på 
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ett snabbt och effektivt sätt i enlighet med den tredje MIK kompetensen (Wilson, m.fl. 2011, 

s.31-32). Dessutom genom att snabbt och effektivt kunna söka fram trovärdig information kan 

förskollärarna ge barnen den kreativa metoden och förmågan till att lösa problem enligt mål 

för individuell kompetens i mediekunnighet (Pérez & Pi 2011, s.75).   

5.3.4 Att kritiskt värdera information och informationskällor 

 

 

 

 

 

Figur 5.6 Förskollärares förmåga att kunna kritiskt värdera information och källor samt kunna 

integrera utvald information vid problemlösning och analys av idéer 

 Resultatets medelvärde blev 4 och medianen 4. Detta visar att förskollärarna anger ett 

positivt svar och att det stämmer bra. Det betyder att förskollärarna anser sig kunna kritiskt 

värdera information och källor samt har förmåga att kunna integrera utvald information vid 

problemlösning och analys av idéer. 

 

 

 

 

 

Figur 5.7 Förskollärares diskussioner om etiska frågor/ sekretess och källkritik när det gäller 

digitala medier/nätverk eller användning av digitala verktyg med barn på förskolan 

 Resultatets medelvärde blev 2,2 och medianen 2. Detta visar att förskollärarna anger ett 

negativt svar dvs. att det stämmer dåligt. Det betyder att förskollärarna har väldigt lite eller 

nästan aldrig diskuterat med barnen om etiska frågor/ sekretess och källkritik när det gäller 

digitala medier/nätverk eller användning av digitala verktyg. 
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Resultaten från intervjuerna 

De flesta förskollärarna angav att de oftast söker information på Google men sedan behöver 

dem kritisera och granska innehållen innan de används t.ex. innehållen från youtube eller 

wikipedia. Statliga källor är det förskollärarna är mest säkra på och anser att de är tillförlitliga 

källor för att hämta och använda innehållen. Dessutom med hjälp av kollegor i deras arbetslag 

får de hjälp av validera deras val av källor som lämpliga och att det passar för barnens nivå.  

Förskollärarna nämnde att de inte alls diskuterade med barnen om etiska frågor, sekretess och 

källkritik. Däremot pratade förskollärarna ibland om etiska frågor när det handlar om barnens 

dokumentationer dvs. när de ta bilder eller filmer på sig själva. När det gäller källkritiken 

anser förskollärarna att den passar bättre för barnen i skolnivå och högre nivåer med högre 

kognitiva och kritiska förmågor. Däremot har förskollärarna påstått att de har arbetat med ett 

kritiskt förhållningsätt av informationen på annat sätt. T.ex. att de pratade om att man kan 

komma fel på internet samt de diskuterade spontant om vad som kommer upp och det kan 

vara låtar, reklam, nyheter eller andra händelser osv. 

 
Vi har inte direkt jobbat med källkritik utan vi pedagoger granskar innan om det inte är från ”säkra 
källor” (t.ex. utbildningsradion). Däremot samtalar vi med barnen efter att vi tittat på en film t.ex. 
där vi pratar om att man kan tycka olika eller tolka olika.   
(Förskollärare B, 21-10-2016) 

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarna anses ha förmågan 

att kunna kritiskt värdera information och källor samt kunna samordna denna information vid 

problemlösning och analys av idéer i enlighet med den fjärde MIK kompetensen (Wilson, 

m.fl. 2011, s.32). Däremot visar resultaten på samma sätt utifrån både enkäten och 

intervjuerna att förskollärarna sällan ger barnen möjligheter att kritiskt diskutera om etiska 

frågor, sekretess och källkritik när det gäller användning av digitala medier/verktyg. Detta 

anses som en brist av individuell kompetens i mediekunnighet där förskollärare behöver ge 

barnen färdigheter för kritiska analyser (Pérez & Pi 2011, s.75). Dock påstod förskollärarna i 

intervjuerna att de har arbetat med ett kritiskt förhållningssätt av informationen på annat sätt 

pga. att barn i denna ålder ännu inte har de kritiska förmågorna. Förskollärarna beskrev att de 

arbetar med att väcka barns kritiska tänkande genom att diskutera spontant och reflektera med 

barnen om vad som kommer upp när de använder medier. Detta sätt att arbeta anses som ett 

kommunikativt stöd eller scaffolds enligt Säljö (2013). Säljö påstår att de vuxna kan stödja 

barnen genom att strukturera, dela upp eller förenkla uppgiften så kan barnen klara av det som 

de inte skulle kunna klara av utan någon hjälp (Säljös 2013, s.123). Dessutom framhåller 
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Epstein (2008) att småbarn i 3 års ålder kan planera och reflektera över de viktiga aspekterna 

av kritiskt tänkande. För att främja ett kritiskt tänkande hos barn så måste lärare tillåta 

eleverna att planera, reflektera och uppmuntra dem att undersöka problem, diskutera deras 

idéer, experimentera och hitta lösningar (Epstein 2008 i Heider 2009, s. 154). Även Kronkvist 

(2011) menar att väcka barns kritiska tankar inte handlar om att säga eller att visa vad som är 

rätt eller fel utan att lyssna till barnen och visa intresse för att veta mer om barnens 

erfarenheter och deras tankar (Kronkvist 2011 i Forsling 2013,s.84). På grund av dessa 

förklaringar så kan även förskollärarnas arbetssätt med ett kritiskt förhållningssätt uppfylla 

mål av individuell kompetens i mediekunnighet där förskollärare behöver ge barnen 

färdigheter för kritiska analyser. 

 

5.3.5  att förstå grunderna för hur kommunikationsredskap används och att tillämpa 

nya och traditionella medieformat 

 

 

 

 

 

Figur 5.8 Förskollärares personliga intresse för digitala medier samt förståelse för grunderna 

för hur de används i olika sammanhang och i olika syften 

 Resultatets medelvärde blev 3,8 och medianen 4. Det visar sig att förskollärarna anger 

ett positivt svar dvs. att det stämmer bra. Det betyder att många av förskollärarna har ett 

personligt intresse av att arbeta med digitala medier samt en ganska bra förståelse för 

grunderna för hur dessa kommunikationsredskap används i olika sammanhang och i olika 

syften. 
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Figur 5.9 Förskollärares tillämpning av de traditionella medieformaten med hjälp av de 

digitala medierna 

 Resultatets medelvärde blev 3,9 och medianen 4. Det visar att förskollärarna anger ett 

positivt svar dvs. att det stämmer bra. Det betyder att förskollärare i stor utsträckning eller 

ganska ofta har arbetat och tillämpat de traditionella medieformaten med hjälp av de digitala 

medierna. 

Resultaten från intervjuerna 

3 av 4 förskollärarna angav att de har ett personligt intresse av att jobba med dessa medier och 

verktyg. De anser även att de har tillräcklig förståelse för grunderna för hur dessa 

kommunikationsredskap används i olika sammanhang. Däremot påstod en av förskollärarna 

att förskollärare ändå behöver fortbildning inom detta område och att hens kunskap endast är 

att klara av arbetet. Utifrån de intervjuerna anser förskollärares personliga intresse av att 

arbeta med digitala medier samt förståelse för grunderna för hur dessa redskap används är 

olika från person till person.   

Förskollärarna har arbetat med att använda digitala medier till hjälp och för att stödja de 

traditionella medieformaten t.ex. böcker, TV, inspelad musik, brädspel (traditionellt spel), 

kamera, filmkamera etc. som används i förskoleverksamhet. Förskollärarna och barnen kan 

läsa på surfplattan istället för böcker samt även koppla den till projektorn eller smartboard för 

att kunna visa till barnen i en större grupp. Surfplattan, datorn används för att komplimentera 

med traditionella spel eller musik apparater, radio, TV apparat osv. Surfplattan, smartphone 

används även som kamera och filmkamera oftast för att dokumentera. 

Vi har jobbat projekt inriktat, vi har jobbat med barnens berättelse i BookCreator. Då fick alla göra 
en berättelse. Och då gjorde de en berättelse om snigeln och den var helt fantastisk. Och då gjorde 
vi så att vi visar upp i stor grupp med projektorn och då fick man läsa deras saga. BookCreator är 
väldigt lätt att använda, att man förklara vad de ska hitta saker och sedan kan de göra det själva. 
(Förskollärare D, 01-11-2016) 

1- Stämmer inte alls 
2-Stämmer dåligt 
3- Stämmer varken bra eller dåligt 
4-Stämmer ganska bra 
5-Stämmer helt 
 



 
 

33 
 

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarna i stor utsträckning 

anses ha intresse och förståelse av  hur de kan använda dessa digitala redskap i olika 

sammanhang. Dessutom kan de även tillämpa de traditionella medieformaten med hjälp av de 

digitala medierna. Förskollärarna har förståelse för olika användningsområden samt 

kommunikationsredskap och nätverk för insamlande av information och beslutsfattande enligt 

den femte MIK kompetensen (Wilson, m.fl. 2011, s.33). Enligt Oxtrand (2013) kan lärares 

egen mediekunnighet avgöra möjligheter eller hinder för elevernas mediekunnighet och deras 

lärande om medier. Lärare som är mediekunniga använder medier för att underlätta sin 

undervisning samt det kan göra den mer lustfylld och intressant. Hen kan skapa mediemiljö 

runt eleven för att ge nya kunskaper, uppmuntra diskussioner och möjligheter för att arbeta 

genom olika medier (Oxtrand 2013, s. 69). Utifrån resultaten kan man även tyda att 

förskollärarnas intresse och mediekunnighet i denna undersökning kan stärka barnens 

kommunikativa rättigheter i enlighet med mål för individuell kompetens i mediekunnighet 

(Pérez & Pi 2011, s.75).  

5.3.6 Att förstå medieinnehåll i sin sociokulturella kontext 

 

 

 

 

 

Figur 5.10 Förskollärare förståelse av att medieinnehåll produceras i sociokulturella kontexter 

 Resultatets medelvärde blev 3,9 och medianen 4. Detta visar sig att förskollärarna anger 

ett positivt svar och att det stämmer bra. Det betyder att förskollärarna har en ganska god 

förståelse av att medieinnehåll produceras i sociokulturella kontexter. 
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Figur 5.11 Förskollärares arbete med olika interkulturella perspektiv med hjälp av digitala 

medier 

 Resultatets medelvärde blev 3,2 och medianen 3. Detta visar att förskollärarna anger ett 

neutralt svar och att det varken stämmer bra eller dåligt. Det betyder att förskollärarna arbetar 

med olika interkulturella perspektiv med hjälp av digitala medier eller information från 

digitala nätverk varken ofta eller aldrig dvs. ibland. 

Resultaten från intervjuerna 

Förskollärarna anger att barn är och blir inspirerade av medier och dess innehåll både i 

hemmiljö och i förskolan samt dess påverkan både är positiva och negativa. Det är viktigt att 

förskollärare ska ta upp, visa och diskutera om problem har uppstått bland barnen. Samt det är 

förskollärares uppgift att kritiskt granska innehållen och vara uppmärksamma för skadligt 

innehåll, för att barn inte ska hamna på fel plats eller konsumera olämplig information. 

Däremot ska förskollärare stödja barnen genom att söka efter innehållen eller informationen 

som kan ge svar till barnens frågor och gynna barnens utveckling och lärande. 

"Ja, absolut det gör vi, vi hittade en sång på Youtube som de sjunger om att vi är olika och visar på 
mångfalden. Och att man har olika hudfärger och sen kom en diskussion om vad beror det här på , 
varför vi är olika. Så det är klart att vi gör det".   
(Förskollärare A, 19-10-2016) 
 

Förskollärarna har jobbat med det interkulturella perspektivet på olika sätt för att utföra 

interkulturella dialoger med barnen. En del arbetar genom att visa innehållen för att ge barnen 

en tydlig förståelse för fenomen som uppstår bland barn. T.ex. förklaring till varför man har 

olika hud färg eller varför killar vägrar att titta på tjejfilmer eller program. En del anger att de 

arbetar utifrån likabehandlingsplanen och försöker använda medier för att föra in innehållen 

till barnen på ett lustfyllt sätt. En av förskollärarna anger att hen inte har någon strategi för att 
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använda medier när det gäller att arbetar med interkulturellt perspektiv. Utan det ska speglas 

in i verksamhetens miljö och förhållningssätt.  

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarna i stor utsträckning 

anses ha god förståelse om att medieinnehåll produceras i sociokulturella kontexter. Det 

stämmer med den sjätte MIK kompetensen (Wilson, m.fl. 2011, s.34). Däremot visar 

resultaten utifrån enkäten och intervjuerna att förskollärarna inte ofta använder digitala medier 

för att utveckla interkulturella dialoger med barnen enligt mål för individuell kompetens i 

mediekunnighet (Pérez & Pi 2011, s.75). Detta är pga. att förskollärarna behöver hitta en 

balansgång av att använda digitala medier/verktyg och den traditionella metoden när de 

arbetar med olika interkulturella perspektiv. 

5.4  Förskollärarnas roll när det gäller användning av digitala medier och 
verktyg i förskolan 
 
Förskollärares roll när det gäller medier och verktyg är att förskollärarna själva har kunskap, 

att kunna använda digitala medier samt att hjälpa barnen att använda dem. Förskollärares roll 

när det gäller medier och barnen handlar om kunskap inhämtande och att de vuxna ska ha ett 

granskat förhållningssätt.  
Det handlar om kunskaps  inhämtande, för här tillåter man inget spel. Det finns bara didaktiska 
appar t.ex.  matte appar , inget annat spel som lego allt sådant spel är borttaget.  Utan det är rena 
pedagogiska material.  
(Förskollärare A, 19-10-2016)  
 

Alla förskollärarna betonade på samma sätt att de alltid behöver granska innehållen innan de 

låter barnen titta på någon film, video eller annat program. Dessutom behöver de alltid vara 

närvarande när barnen använder verktygen. För att försäkra att barnen inte kommer att hamna 

på fel plats eller få se olämpliga innehåll, samt för att se till att barnen använder verktygen på 

rätt sätt. Det som framgår av förskollärarnas svar är likartat med det Ljung- Drärf (2004) 

benämner om den skyddande rollen. Ljung- Drärf (2004) förklarar att förskollärare kommer 

att styra eller leda aktiviteter och barnens intresse samt ha en överordnad position. 

Förskollärarna har ansvar för regler och ska kontrollera över verktygsanvändandet (ibid., s. 

85-86). Det finns tre aspekter som riktar sig mot förskollärarnas handlingar när de utfört 

denna roll. Den första är att skydda barnen således att förskollärarna tänker på barnens 

välbefinnande. Den andra är att skydda verktygen från skadegörelse. Den sista är att skydda 

sig själva dvs. att skydda sig från problemen som kan uppstå (ibid., s. 85). Enochsson (2007) 

påpekar även att internet är ett utmärkt verktyg för att söka information men det finns också 
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risker att barn kan hamna på fel sida (Enochsson 2007 i Forsling 2011, s.84). Oxtarnd (2013) 

framhåller att läraren behöver kunskap om barnets mognadsnivå för att kunna förstå vilket 

stadium som är just det barnets nivå. Enligt Piaget (1973) barn mellan 0-6 år är i 

sensomotoriska stadiet och pre-operationella stadiet. Barnet kan förstå sin omvärld genom att 

använda sina sinnen. Barnets tänkande styrs av deras uppfattningsförmåga och deras tänkande 

rör sig kring vad som sker just här och nu. (Piagets 1973 i Oxtrand 2013, s.62).  

Förskollärares roll är framför allt är att ge barnen möjligheter att vara delaktiga. 

Förskollärarna ska reflektera eller känna till om vad de gör för val, vad de väljer bort och 

varför. Att det handlar om ett ömsesidigt lärande för i många fall lär barnen ut deras 

kunskaper både till andra barn och även till de andra vuxna.  

 
Jag tänker framför allt på när barnen är delaktiga. Barnen lär sig väldigt snabbt när de har tillgång 
till verktygen. Det är klart att övning ger färdighet, och allt är aktuellt hela tiden. Och det är så 
mycket runt barnen, telefon, Ipad, datorer. Det är sånt som är i barnens vardagar. Och där nånstans 
behöver jag veta, eller känna till om vad gör jag för val och vad jag kan välja jag bort.  Att vårt val 
kan påverka barnen därför är vår roll är viktig. Och hela tiden finns närvarnade pedagoger så man 
ser vad som händer. Och jag känner att barnen lär oss också det är ömsesidigt lärande.  
 
Förskollärare C, 27-10-2016) 

Den andra rollen som visas utifrån resultaten är den stödjande rollen. Denna roll utför 

förskollärarna när barnen själva gav förslag till aktiviteter. Det gäller oftast de informella 

aktiviteterna t.ex. att hitta låtar eller musikvideor på Youtube, att hitta ett svar (information) 

för barnens funderingar, att hitta något från internet för att genomföra aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är oftast spontana och är inte något som planerades. Förskollärarnas handlingar är 

oftast att se till att barnen får den hjälp de behöver för att kunna utföra aktiviteterna själva. 

Samt att vara närvarande när barnen behöver ett stöd och även diskutera och reflektera över 

innehållen med barnen. Ljung- Drärf (2004) menar att den stödjande rollen har sina 

utgångspunkter i barnens intresse och deras behov av att de behöver uttryckta sig. 

Förskollärare ska vara tillgängliga samt stötta och uppmuntra barnen under aktiviteten. Både 

förskollärarna och barnen samspelar i en interaktion med varandra samt båda parterna anses 

som "möjliga kunskapskällor" (ibid., s. 86). Enligt Klerfelt (2007) visar förskollärarna i denna 

roll "det interaktionella mönstret" mellan barnen och förskollärarna". Förskollärarna handlar 

utifrån pedagogiska ståndpunkten och gav barnen möjligheter att föra in sin kultur i 

pedagogiska aktiviteter där barnens handlande stöttas (Klerfelt 2007,s.102). 

Förskollärare har även en roll som vägledare/handledare men samtidigt kan barnen även 

komma på idéer och utföra aktiviteterna själva.  
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Jag tänker mer att jag inte handleder, det gör barnen. Och om det är nånting som barnen tycker det 
är svårt så kan vi vägleda barnen. Så känner jag att man är mer som handledare under tiden när 
barnen jobbar och att man stöttar. 
   (Förskollärare D, 01-11-2016) 
 

Den tredje rollen som visas är den vägledande rollen dvs. när förskollärarna genomför olika 

planerade pedagogiska aktiviteter med barnen. T.ex. aktiviteter där förskollärarna använder 

sång och filmer om olikheter som ett innehåll och visar för barnen samt aktiviteter där barnen 

fick skapa en berättelse från appen BookCreator. Denna roll har även utgångspunkt i barnens 

intresse dock är det förskollärarna som styr och bestämmer över barns deltagande. Det 

handlar om likvärdighet och att alla barn ska ha lika förutsättningar och möjligheter. 

Förskollärarna är tillgängliga för att stötta när barnen behöver hjälp men också att styra på ett 

aktivt och pedagogiskt sätt (Ljung-Djärf 2004, s.86).  

Förskollärarnas roller som visas utifrån studiens samlade resultat uppfattas som en del av den 

miljö eller verksamhet som kan vara förutsättningar för barnens lärande med hjälp av digitala 

medier och verktyg i förskolan. Säljö (2013) betonar om olika kontexter som sammankopplas 

med människors handlingar i social praktik eller verksamhet. Den fysiska kontexten är den 

miljö där handling är genomförd (Säljö 2013, s. 135-136).  

 Enligt Säljö (2013) främjas barnens lärande och utveckling med hjälp av de fysiska 

redskapen (digitala medier) och det intellektuella redskapet (språket) i en så kallad medierings 

process . Det vill säga en interaktion eller ett samspel med en eller flera kompetenta vuxna. 

Detta gör att barnen kan ta till sig olika sätt att tänka, handla och lära sig om sin omvärld 

(ibid., s. 120-123). Den stödjande rollen kan dessutom ge förskollärarna en djupare förståelse 

för barnens mediekultur och en riktig bild av hur barnen använder medier och informationen i 

verkligheten. Detta stämmer även med det Säljö (2013) framhåller att det nya redskapet 

förändrar den traditionella kommunikationen mellan lärare och elever. Lärare behöver inte 

längre svara på vad som är rätt eller fel utan tillsammans med elever kommer det fram till en 

lösning och lärandet blir mer som en produktion (ibid., s. 245-247).        

5.5 . MIKs huvudområde som förskollärarna anser kan tillämpas i 
förskoleverksamhet 
 
Här kommer jag att presentera resultaten från enkätundersökningen och sedan från 

intervjuerna om vilka punkter utifrån MIKs huvudområde som förskollärarna anser att kunna 

tillkämpas i förskoleverksamheten. Jag kommer att presentera endast de punkterna som mer 

än 50 % av respondenterna har valt. Det är 19 personer av de tillfrågade 21 respondenterna 

som svarade på denna fråga.  
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15 av 19 respondenter (78,9%) valde 

• Hur medier och andra informationsleverantörer på ett rationellt sätt kan bidra till att 

främja grundläggande fri- och rättigheter samt livslångt lärande, särskilt med avseende 

på hur unga människor idag får tillgång till medier och information samt hur och 

varför de använder, väljer och värderar detta utbud.   

13 av 19 respondenter (68,4%) valde 

• Individens förmågor, rättigheter och ansvar i relation till medier och information. 

• Verktyg för ta reda på var information finns och hur den kan hämtas. 

11 av 19 respondenter (57,9%) valde 

• Hur man bevarar, lagrar, återanvänder, överför, arkiverar och presenterar information i 

användbara och hållbara format. 

10 av 19 respondenter (52,6 %) valde 

• Etiska aspekter i hanteringen av medier och information. 

• Internationella normer (FN:s deklaration om mänskliga rättigheter), 

informationsfrihet, konstitutionella garantier om yttrandefrihet, begränsningar som 

krävs för att förhindra kränkning av andra människors rättigheter (som till exempel 

hatyttringar, förtal och intrång i privatlivet). 

Resultaten från intervjuerna  

Förskollärarna förklarade att de punkterna som valdes är de som de redan har jobbat och 

pratat med barnen om i den dagliga verksamheten t.ex. mediernas betydelse för 

grundläggande fri- och rättigheter, livslångt lärande samt FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter. Förskollärarna förklarade att etiska aspekter och Individens förmågor, rättigheter 

och ansvar i relation till medier och information är grunderna för barnen att kunna använda 

medier. Samt de är viktiga för att ha en levande diskussion med kollegor och föräldrar. 

Förskollärarna anser att de kan diskutera med barnen om verktyg för att ta reda på var man 

kan hitta information. Enligt en pedagogisk synpunkt behöver även alla pedagoger ha 

kunskaper om detta, då skulle verktygen möjliggöra för många pedagoger. Om den sista 

punkten dvs.  "hur man bevarar, lagrar, återanvänder, överför, arkiverar och presenterar 

information i användbara och hållbara format". Detta anser förskollärarna viktigt för att kunna 
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hitta tillförlitlig information samt vilka regler som gäller kring användandet. Att de behöver 

kunna dela med sig av information på ett enkelt sätt till varandra. Förskollärarna påpekade att 

de andra punkterna som inte är valda  anses långt i från barnens värld att de är för svåra att ta 

upp och passar inte för barnens nivå. Förskollärarna nämnde även att det skulle vara väldigt 

bra om det finns en mindre skala och riktar till hur man kan jobba konkret med MIK i 

förskolan. För det kan säkerställa att alla får det på samma plan, att det blir jämnt fördelat. För 

att de ska kunna plocka fram det när det gäller arbete med IKT. Samt att den behöver brytas 

ner för att kunna anpassas till förskoleverksamhet och barnens nivåer. Den behöver förklaras 

med enklare språk så att alla ska ha förståelse för vad det betyder. Dessutom påpekade de 

även att de absolut kommer att kunna arbeta med MIK i förskolan i framtiden. 

Utifrån både enkätens och intervjuernas resultat visar det att förskollärarnas val utifrån MIKs 

huvudområden stämmer överens med varandra samt kommentarerna kan tydliggöra om varför 

de anser att dessa punkter ska kunna användas och tillämpas i förskoleverksamheten. 

6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat diskussion 
 
Här kommer jag att diskutera resultaten och även redovisa mina tolkningar och funderingar 

kring resultaten. Jag kommer vidare att reflektera över undersökningsmetoden samt att 

presentera undersökningens slutsats därefter kommer jag att ge förslag till en fortsatt 

forskning. 

6.1.1 Förskollärarnas förståelse för begreppen mediekunnighet och 
informationskunnighet 
 
Förskollärarnas tankar kring begreppen mediekunnighet och informationskunnighet skiljer sig 

uppenbarligen på grund av deras förkunskaper och bakgrund när det gäller att använda 

digitala verktyg. Dock finns det även en gemensam syn på hur de tolkar begreppen utifrån 

deras erfarenheter av att använda verktygen i verksamheten. Utifrån förskollärarnas 

förklaringar anser jag att mediekunnighet har två huvudinnebörder. Den första är den tekniska 

innebörden där några förskollärare betonade att man behöver ha tillgång till och ha 

grundläggande kunskaper av att hantera digitala verktyg i sitt arbete. Denna kunskap anses 

som en väsentlig del av arbetet med digitala verktyg och har betydelse för begreppet 

mediekunnighet enligt förskollärarna. Några av förskollärarna uttryckte även att det behöver 

fortbildning för pedagogerna som är osäkra av att använda eller inte har tillräcklig kunskap 
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inom detta område. Det är på grund av att förskollärarna har olika grader av kunskap och 

intresse inom IT och dess verktyg.  

 Den andra innebörden där anser förskollärarna att mediekunnighet handlar om att ha 

kunskap av olika medier och innehåll i allmänhet. Förskollärarna menar att man ska kunna 

använda sig av samt ha kunskap om olika former av medier. Det är viktigt att pedagoger 

måste ha kunskap om vilka innehåll som är lämpliga för barn. Förskollärarna ska vara 

medvetna om vilka typer av innehåll de har att välja på, vilket är syftet och vad speglar 

innehållet av det de har valt. Detta kan jag tolka som ett kritiskt tänkande när det gäller 

användning av medieinnehåll. Dessutom betonade förskollärarna även förskollärarnas 

närvarande och barns delaktighet i denna mening av mediekunnighet som jag tycker är en 

ganska viktig synpunkt. Utifrån förskollärarnas förklaringar anser jag att 

informationskunnighet handlar om kunskap om informationen. Förskollärarna behöver ha 

kunskap om hur man lära sig att hitta olika former av information, var kan man söka och även 

om information är tillförlitlig. Förskollärarna måste kunna sortera ut och granska information 

innan de för den vidare till barnen samt ger möjlighet att ha diskussioner om informationen 

med barnen. Det handlar dessutom om att ha ett kritiskt förhållningssätt när man ska hitta och 

använda information från olika former av medier.  

 Genom förskollärarnas förklaring kring innebörden av mediekunnighets och 

informationskunnighet uppmärksammar jag att den är likartad med en sammanfattning av 

mediekunnighets och informationskunnighets innebörd enligt Oxtrand (2013), Pérez & Pi 

(2011), Unesco (2011) och statens medieråd (2016). Vilket innebär att man får tillgång samt 

har olika färdigheter av att använda dessa medier. Det handlar om att lära sig analysera samt 

har ett kritiskt förhållningssätt till olika medier, att kunna förstå och utvärdera medier bland 

annat om dess historia, villkor, innehåll och betydelse som källor och form för demokratiska 

processer. Det gäller även att kunna producera, uttrycka sig och kreativt skapa innehåll med 

olika medier (Oxtrand 2013, s. 18, Pérez & Pi, 2011, s. 75, Wilson, m. fl. 2011, s.22, Statens 

medieråd  2016). Däremot saknas det fortfarande en viktig del av Oxtrands definition, Pérez 

& Pis grundläggande kriterier och Unescos kunskapsfält. Den viktiga delen som saknas är ett 

kreativt skapande i förhållande till medier samt att kommunicera och uttrycka sig genom 

medier. Förskollärarna nämnde inte om betydelsen av att kreativt skapa eller producera med 

olika medier trots att de har jobbat en del med barnen i verksamheten. 

 Resultaten visar att förskollärarna ibland ger barnen möjligheter till att producera/skapa 

eller kommunicera med och genom medier. Detta innebär att förskollärarna i en mindre skala 

anser att skapa/producera och kommunicera med och genom medier är en viktig innebörd av 
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mediekunnighet. Jag anser att det väl stämmer med det Oxtrand (2013) påstår kring lärares 

uppfattning av mediekunnighet som en grundläggande del för medieundervisning. Att lärarnas 

uppfattning har en stor betydelse för hur de kan stödja eleverna i deras arbete samt att kunna 

skapa en miljö och det är en förutsättning som kan stimulera elevernas kreativa deltagande 

genom medier (Oxtrand 2013, s.179). 

6.1.2 Förskollärarnas relevanta kompetenser vid implementationen av MIK 
i förskolan 
 
Utifrån studiens insamlade resultat visar det att förskollärarna har ganska god förståelse av 

hur användning av digitala medier/verktyg och information skapar ett aktivt medborgarskap 

och demokrati och leder till beslutfattande för barn i förskolan. Samt de visar sig ha förståelse 

för vad medier och verktyg har för funktioner i förskoleverksamheten. Däremot i praktiken 

erbjuder förskollärarna inte ofta möjligheter att skapa/producera och kommunicera med hjälp 

av digitala medier och verktyg. Detta är pga. att förskollärarna behöver hitta en balansgång 

mellan användning av digitala medier/verktyg och den traditionella metoden samt en del 

osäkerhet på deras egna IT färdigheter. Förskollärarna känner ganska väl till vilka innehål 

barn tar till sig när de använder digitala verktyg på förskolan. Samt att de alltid är närvarande 

och ofta diskuterar med barnen om de innehåll som barnen tittar eller spelar på. Detta anser 

jag som en fördel att förstå barns medieanvändning och en del av deras mediekultur. Däremot 

förskollärarnas granskning av allt medieinnehåll utifrån det pedagogiska perspektivet kan ge 

en overklig bild av hur barn använder medier och verktyg i verkligheten. Detta behöver 

kompenseras med att oftare låta barn visa sina mediekultur genom användning av medier, 

diskussion och reflektioner.   

Utifrån studiens insamlade resultat visar det att förskollärarna kan bedöma och söka 

information på ett effektivt sätt. Förskollärare är oftast det viktigaste stödet för barn att kunna 

lösa problem och svara på deras funderingar genom att söka information från internet. 

Dessutom hämtar förskollärarna oftast och använder material för undervisning utifrån det 

digitala nätverket. Detta ger barn möjlighet att kunna lösa sina problem på ett snabbt och 

effektivt sätt. Utifrån studiens insamlade resultat visar att förskollärarna själva kan kritiskt 

värdera information och källor samt använda denna information som material på ett kreativt 

och effektivt sätt. De tar även hjälp av varandra i arbetslaget för att vara säkra vid val av 

information och källor. Resultaten visar att förskollärarna inte alls eller ganska sällan 

diskuterar om detta ämne särkilt om källkritik. De tycker att källkritik är någonting som inte 

passar för barn i denna nivå samt granskningen av källor har redan gjorts innan den visas upp 
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för barnen. Förskollärarna anger att de arbetar med att väcka barns kritiska tänkande genom 

att diskutera spontant och reflektera med barnen om vad som kommer upp när de använder 

medier. De diskuterar oftast om vad barnen tycker och tänker i olika situationer. Denna 

förklaring anser jag att förskollärarnas arbetsätt med ett kritiskt förhållningsätt kan även 

uppfylla mål av individuell kompetens i mediekunnighet där förskollärare behöver ge barnen 

färdighet för kritisk analys. Denna förklaring beskrivs enligt Säljö (2013) som en 

kommunikativ stöd eller scaffolds (Säljö 2013, s.123) som kommer att öka barnens kritiska 

tänkande sätt. 

 Studien visar också att förskollärarna har ganska bra kunskap och förståelse för 

grunderna för hur dessa kommunikationsredskap används i olika sammanhang och i olika 

syften. Förskollärarna kan tillämpa de traditionella medieformaten med hjälp av digitala 

medierna. Med detta menar jag att förskollärares egna kunskaper och färdigheter på hur man 

använder verktyg och medier är väsentlig. Däremot en del av förskollärarna betonade även att 

det fortfarande finns skillnader mellan förskollärarnas olika grad av kunskaper och färdigheter 

när det gäller verktygen och fortbildning i detta ämne behövs. Detta stämmer enligt Oxtrand 

(2013) att lärares egen mediekunnighet har en stor betydelse för hur de kan stödja eleverna i 

deras arbete och hjälpa dem till en god mediekunnighet (Oxtrand 2013,s. 68-69). Dessutom 

visar resultaten även att förskollärarna har en god förståelse om att medieinnehåll produceras i 

sociokulturella kontexter. Dock visar resultaten att förskollärarna inte ofta arbetar med olika 

interkulturella perspektiv med hjälp av digitala medier. Detta är pga. att förskollärarna 

behöver hitta en balansgång av att använda digitala medier/verktyg och den traditionella 

metoden när de arbetar med olika interkulturella perspektiv. Utifrån de insamlade resultaten 

anser jag att förskollärarna denna undersökning har de relevanta kompetenser som krävs 

utifrån MIKs kärnkompetenser för lärare (Wilson, m.fl. 2011, s.29-34). Däremot behöver 

förskollärarna öka möjligheter för barnen att kunna producera, uttrycka sig och  kreativt  

skapa innehåll samt utföra flera interkulturella dialoger och kritiska diskussioner med hjälp av 

digitala medier och verktygen på förskolan. 

6.1.3 förskollärarnas roll när det gäller användning av digitala medier och 
verktyg i förskolan 
Utifrån förskollärarnas syn på sina roller samt mina tolkningar av insamlade intervjuernas 

resultat visar det att förskollärarnas roll när det gäller användning av digitala medier och 

verktyg i förskolan har tre huvudroller. Dessa är likartade med de tre rollerna Ljung-Drärf 

(2004) har nämnt i sin studie och de är skyddande, stödjande och den vägledande rollen 
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(Ljung-Djärf 2004, s. 84).  

 Jag uppmärksammar att förskollärarna hela tiden ändrade sin roll. Detta anser jag beror 

på aktiviteternas karaktärer, situationer samt förskollärares digitala kompetens bakgrund.  Det 

som framgår av förskollärarnas svar är likartat med det Ljung- Drärf (2004) benämner om den 

skyddande rollen. Ljung- Drärf (2004) förklarar att förskollärare kommer att styra eller leda 

aktiviteter och barnens intresse samt ha en överordnad position. Förskollärarna har ansvar för 

regler och ska kontrollera över verktygsanvändandet (ibid., s. 85-86). Jag anser även att 

granskningen av medieinnehåll samt att sätta reglerna om vad som är tillåtet eller inte även 

ingår i den skyddande rollen. I enlighet med Piaget anser jag att barn i förskolenivå inte är 

mogna nog att välja och kritisera själva om vilka typer av innehåll som är lämpliga eller 

olämpliga. De behöver fortfarande hjälp av vuxna och pedagoger att granska och välja 

innehåll åt dem. Samt att förskollärarna ska vara målmedvetna och alla aktiviteterna ska alltid 

kunna kopplas till syftet och läroplanen. 

 Den andra rollen som visas utifrån resultaten är den stödjande rollen. Denna roll märker 

jag att förskollärarna utför när barnen själva gav förslag till aktiviteter. Både förskollärarna 

och barnen samspelar i en interaktion med varandra samt att båda parterna anses som "möjliga 

kunskapskällor" (Ljung- Drärf 2004, s. 86). Under denna aktivitet betraktar jag att både 

förskollärarna och barnen genomförde ett ömsesidigt lärande. Att förskollärarna lär ut något 

till barnen samtidigt så lär barnen ut olika färdigheter och deras mediekultur både till 

förskollärare och andra barn. Enligt Klerfelt (2007) visar förskollärarna i denna roll det 

interaktionella mönstret mellan barnen och förskollärarna. Förskollärarna handlar utifrån 

pedagogiska ståndpunkten och gav barnen möjligheter att föra in sin kultur i pedagogiska 

aktiviteter där barnens handlande stöttas (Klerfelt 2007,s.102).  

 Den tredje rollen som visas är den vägledande rollen dvs. när förskollärarna genomför 

olika planerade pedagogiska aktiviteter med barnen. Utifrån Ljung-Djärfs förklaring betraktar 

jag att förskollärares stödjande och vägledande roll i högsta grad kan gynna möjligheter för 

lärande och utveckling i medie - informationskunnighet för barnen. Särskilt den stödjande 

rollen, den kan dessutom ge förskollärarna en djupare förståelse för barnens mediekultur och 

en riktig bild av hur barnen använder medier och informationen i verkligheten.  

Förskollärares roller som visas utifrån studiens samlade resultat uppfattas som en del av den 

miljö eller verksamhet som kan vara förutsättningar för barnens lärande med hjälp av digitala 

medier och verktyg i förskolan. Detta stämmer med Säljös (2013) förklaring om den fysiska 

kontexten är den miljö där handling genomförds (Säljö 2013, s. 135-136). Enligt Säljö 

stimuleras barnens lärande och utveckling med hjälp av interaktioner eller ett samspel med en 
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eller flera kompetenta personer och i detta sammanhang är det förskollärarna. Detta gör att 

barnen kan ta till sig olika sätt att tänka, handla och lära sig om sin omvärld (ibid., s. 120-

123).  

6.1.4 MIKs huvudområde som förskollärarna anser kan tillämpas i 
förskoleverksamhet 
 
De flesta förskollärarna väljer de punkterna utifrån MIKs huvudområde som handlar mest om 

mediernas betydelse för grundläggande fri- och rättigheter, livslångt lärande, FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter. Dessutom väljer de etiska aspekter och Individens förmågor, 

rättigheter och ansvar i relation till medier och information . Och även att kunna hitta 

tillförlitlig information samt hur man bevarar, återanvänder, presenterar information på ett 

hållbart sätt. Förskollärarna förklarade att dessa är grunderna att kunna använda medier samt 

som viktiga punkter att samtala med barn, kollegor och föräldrar om. Med dessa punkter 

anger förskollärarna dessutom att de har jobbat med barnen i den dagliga verksamheten. 

Enligt en pedagogisk synpunkt är dessa punkter något som behövs även för alla förskollärare 

att kunna och ha kunskaper om detta ämne. Däremot påpekade förskollärarna att de andra 

punkterna som inte är valda2

6.2 Metoddiskussion 

 anses för svåra att ta upp för barnen i denna nivå. 

Den valda metoden var en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer. Jag valde att 

genomföra enkätundersökningen för att få mer och bredare information. Samtidigt genomföra 

kvalitativa intervjuer skulle det ge mig en fördjupad information av vad förskollärarna har för 

erfarenheter, färdigheter, hur de arbetar i praktiken samt deras syn när det gäller digitala 

medier och verktyg. Förskollärarna ansåg jag var de som var bäst passande att undersöka för 

denna studie. Med anledning av att de har det övergripande ansvaret och är viktiga 

förutsättningar för att implementera kunskap om medie - informationskunnighet till barnen. 

 På grund av att jag genomförde en mindre undersökning, med detta är jag medveten om 

att den kan påverka resultatet så att det kan ses annorlunda ut när det jämförs med 

förskollärare i allmänhet. Jag anser att enkätundersökningen var ett bra sätt att kunna visa ett 

bredare synsätt dock kan genomförandet kunna ha gjorts på ett annat sätt för att öka antalet 

informanter. Jag kanske skulle överlämna och hämta enkäten personligen eftersom att 

överlämning via kontaktperson blev till att många inte ville svara eller enkäten förbisågs. Det 

kan vara något felaktigt i formuleringen av informationsbrevet som var oklar eller inte 

                                                
2 Se bilaga MIKs huvudområde s. 57 
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tillräckligt intresseväckande. Det kan vara att det fanns för många frågor på enkäten. Det 

övriga hindret är verksamhetsnätverksproblem, med detta skulle jag inte kunna påverka. 

Samtidigt är svaren i enkäten och intervjuerna ganska lika varandra, vilket kan visa att 

undersökningen har en god tillförlitlighet. Under intervjuerna har jag delat begreppet medie- 

informationskunnighet till mediekunnighet och informationskunnighet vilket kunde ha 

medfört både fördelar och nackdelar i sig. Dels kan det göra att förskollärarna har ett tydligt 

svar för enskilt begrepp och dels kunde de missuppfattat begreppet helt. Med tanke på 

tidsramen samt att medier och informationskompetenser är väldigt många och är ett stort 

område. Därför behövde jag välja att formulera frågorna utifrån några av detaljerna i de olika 

kompetenserna. Detta gjorde att jag inte kunde ge en komplett bild av de olika 

kompetenserna. Men syftet av denna undersökning är att jag ville försöka förstå helheten. 

 Därför anser jag att undersökningen ändå kan ge en översikt på hur förskollärare 

uppfattar begreppet medie- informationskunnighet. Vilka kompetenser som finns hos 

förskollärarna samt förutsättningar när der gäller att implementera kunskap om medie- 

informationskunnighet till barnen i förskolekontext.  

6.3 Slutsats 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur förskollärare uppfattar och förstår 

begreppet medie informationskunnigheten (MIK). Att synliggöra förskollärarnas erfarenheter 

och kompetens av att föra in medie - informationskunnighet i verksamheten. Hur ser 

förskollärarnas roll ut när det gäller användning av digitala medier och verktyg i förskolan. 

Samt vilka punkter utifrån MIKs huvudområde som förskollärarna anser kan tillämpas i den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. 

 Utifrån de insamlade undersökningsresultaten kan dessa syften besvaras. Förskollärarna 

som medverkar i denna undersökning har delat begreppet mediekunnighet i två innebörder 

dvs. den tekniska innebörden och användningen av de digitala verktygen och det andra 

begreppet är kunskapen av olika medier och innehåll. När det gäller informationskunnighet 

uppfattar förskollärarna begreppet som kunskap om informationen dvs. att kunna söka, hitta 

tillförlitlig information och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Förskollärarnas uppfattningar 

om betydelse av begreppen verkar stämma bra med Oxtrands (2013), Pérez & Pis (2011) samt 

Unescos definition av medie- informationskunnighet som tidigare presenterades.   

 Förskollärarna anses ha kompetenser för att kunna föra in medie- informationskunnighet 

till barnen och verksamheten. Resultaten visar att förskollärarna anses ha förståelse för 

mediernas och informationens betydelse för demokratin. Dock har de inte så ofta gett barnen 
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möjligheter att skapa/producera och kommunicera med hjälp av digitala medier och verktyg. 

 En förklaring till otillräcklighet av kreativa skapande aktiviteter med hjälp av medier är 

att förskollärarna behöver ha en balansgång för att genomföra aktiviteter även med de 

traditionella metoderna. Det är även pga. att förskollärarna är osäkra på egna IT- färdigheter. 

Förskollärarna visar förståelse för medieinnehåll och dess användning, hur barn använder 

medier Samt låta barnen visa sin mediekultur i olika informella pedagogiska aktiviteter. De 

kan snabbt och effektivt hitta och få tillgång till information. Förskollärarna kan kritiskt 

värdera information och informationskällor. Däremot har de ganska sällan diskuterat med 

barn om etiska frågor och källkritik. Det är pga. att detta ämne inte passar för barn på denna 

nivå. Förskollärarna kan tillämpa nya och traditionella medieformat samt ha förståelse för 

olika användningsområden för dessa digitala kommunikationsredskap. Dock betonar de att 

förskollärares digitala färdigheter skiljs från person till person och att en fortbildning inom 

detta ämne behövs. Förskollärarna har kunskaper och förståelse av att medieinnehåll 

produceras i sociokulturella kontexter. Däremot visar det att förskollärarna inte ofta utförde 

interkulturella dialoger med hjälp av medier och digitala verktygen. Förklaringen till bristen 

av att utföra interkulturella dialoger med hjälp av medier är att Förskollärarna behöver hitta en 

balansgång och genomföra aktiviteter även med de traditionella metoderna.

 Förskollärarnas roll när det gäller användande av digitala medier och verktyg i förskolan 

som visas utifrån intervjuerna är den skyddande, stödjande och den vägledande rollen. Jag 

betraktar att alla roller har betydelse för barnens utveckling, lärande samt deras befinnande 

och säkerhet när det gäller medie- informationskunnighet. Även den skyddande rollen ibland 

kan anses som ett hinder för barnens utveckling och lärande. Å andra sidan behöver 

förskollärare utföra denna roll för barnens skull. Med anledning av att barnen på denna nivå 

inte ännu har en förmåga att kunna välja lämpliga innehåll och granska innehållen själva. 

Därför behöver barnen kunniga personer som kan hjälpa att välja och granska innehållen. 

 De punkterna utifrån MIKs huvudområde som förskollärarna har valt handlar mest om 

de viktiga punkterna som de kan samtala med barnen om och redan har jobbat med i den 

dagliga verksamheten. Däremot förklarar förskollärarna att de andra punkterna som inte är 

valda3

                                                
3 Se bilaga MIKs huvudområde s.57 

 anses för svåra att ta upp med barnens på denna nivå. Det finns positiva möjligheter för 

att arbeta med MIK i förskolan. Förskollärarna nämnde även att en enklare version av medie- 

informationskunnighet som riktar till hur man kan jobba konkret med MIK i förskolan behövs 
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för att kunna anpassas till förskoleverksamhet och barnens nivåer. Dessutom betonade 

förskollärarna även att de absolut kommer att kunna arbeta med MIK i förskolan i framtiden. 

6.4. Förslag till fortsatt forskning  
Under tiden undersökningens gång har flera intressanta aspekter som kopplades till 

undersökningsämnet synliggjorts . De som jag är mest intresserad av att undersöka är hur man 

kan väcka förskolebarns kritiska tänkande med hjälp av medier i olika format. Under 

undersökningens gång har det visat sig att barns kritiska tänkande är den viktigaste kunskapen 

för barnen att kunna vara ett aktivt och deltagande medborgarskap. Alla förskollärarna anser 

att de har arbetat med att väcka barnens kritiska tänkande på olika sätt. Med anledning av att 

medier är ett område som jag alltid intresserat mig av. Dessutom medier har en stor påverkan 

på våra barns vardagsliv. Därför vill jag undersöka hur förskollärarna kan väcka eller utveckla 

förskolebarnens kritiska tänkande genom medier. 
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7. Bilagor 
 
7.1 Informationsbrevet 

Information om undersökningen till förskollärare 
2016-10-10 

 

Mitt namn är Paramaporn Erdtman, jag studerar sista terminen på förskollärarprogrammet 

med interkulturell inriktning vid Södertörnshögskolan. Just nu skriver jag examensuppsats där 

det övergripande syftet är att undersöka förskollärarnas uppfattning och förhållningssätt kring 

Medie- informationskunnighet eller MIK i förskolverksamhet. Medie- 

informationskunnighet (MIK) är ett samlingsbegrepp om informationskunnighet (information 

literacy) och mediekunnighet (media literacy) i ett nätverkssamhälle. 2011 presenterade 

Unesco MIKs ramverk för lärare och lärarutbildning. Den är riktad till lärare och barn i skolan 

därför finns det inget krav kring MIK i förskoleverksamheten. Dock anser en del förskollärare 

och forskare att man bör tillämpa MIK till den pedagogiska verksamheten i förskolan. MIK 

handlar bland annat om att förstå mediers roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt 

värdera information, själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. 

Undersökningen är tänkt att bygga på enkäter till förskollärare för åldersgrupper 3-5 år 

(enkäter ska delas ut under v. 41) samt individuella intervjuer med några förskollärare som 

kommer att ske efter enkätinsamling (v.42-43). Intervjun kommer att fördjupa sig i några av 

frågorna i enkäten. Syftet med enkäterna är att nå fler förskollärare och ha bredare syn än om 

jag bara gjort intervjuer med några få. För mig är det viktigt att få så många svar som möjligt. 

Undersökningen följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt dess krav på 

konfidentialitet. Detta innebär att varken förskola eller namn på deltagarna i undersökningen 

kommer att anges. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen samt att ni har rätt att 

avbryta ert deltagande. En hög svarsfrekvens är viktig för undersökningens tillförlitlighet. 

Därför ber jag er att hjälpa mig att besvara enkäten. Det materialet från enkäterna och 

intervjuerna kommer att förstöras efter examination blir godkänd.  

Länken till enkätformuläret  --->       https://goo.gl/forms/sOWuNQGrRt8Ctntn2 

eller ange er e-post adress till pond.erdtman@gmail.com så att jag direkt kan skicka 
enkätformuläret till er e-post adress! 
Tack på förhand!     
Med vänlig hälsning  
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Paramaporn Erdtman     
Handledare:  Janne Kontio / E:mail : janne.kontio@sh.se 

 

7.2 Enkätundersökningsfrågor  
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7.3 Intervjufrågor 

Frågor: namn, ålder, hur länge har jobbat i förskolan? vilken åldersgrupp? 

1. Vad innebär mediekunnighet för dig? 
2. Vad innebär informationskunnighet för dig? 
3. Har du personligt intresse av att arbetar med digitala verktyg?  
4. Kan du beskriva om dina kunskaper när det gäller att använda de tillgängliga digitala 

verktygen? 
5. Vilka funktioner har digitala medier i förskolan?  Hur använder barnen digitala 

verktygen? Vilka innehåll brukar de titta, spela osv.  
6. Kan du berätta om hur och var hämtar du information och material för undervisning 

från digitalnätverk? 
7. Vilka typer av källor anser du vara tillförlitligt, trovärdigt? Har du diskuterat med barn 

om vad man kan lita på eller inte lita på? 
8. Hur ofta har barnen möjligheten att använda digitala verktyg för att producera (skapa) 

något tillsammans? både själva/ tillsammans med förskollärare? Kan du berätta? 
 

9. Har du samtalat med barn om etiska frågor/ sekretess/källkritik när det gäller digitala 
verktyg eller användning av digitalt verktyg? JA, nej, varför? 
 

10. Kan du beskriva dina tankar om hur användning av digital medie/digitala verktyg och 
information från digitalnätverk kan skapa ett aktivt medborgarskap och demokrati i 
förskolan? på vilket sätt?  

11. Hur har ni arbetat med interkulturella perspektiv med hjälp av de digital medie eller 
information och innehåll från digitalt nätverk?  
 

12. Hur har ni arbetat med att väcka barnens kritiskt tänkande förhållningssätt till 
medier/medier innehåll och internet i allmänhet?   
 

13. Kan du beskriva dina tankar kring din lärarroll och användning av digitala medier i 
förskolan. 
 

14. Är det möjligt att arbeta med MIK i förskolan? Vilka punkter utifrån MIK- 
huvudområden för lärare anser du kan förenklas och tillämpas till den pedagogiska 
förskoleverksamheten? Varför? 
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