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ICT in preschool: new opportunities and old misgivings – discourse analysis on two preschool 

Curriculums and the descriptions made by six preschool teachers on how they work with ICT.  

The aim of the study is to learn more about the way preschool teachers work with Information 

and Communication Technology(ICT). More specifically, this study aims to explore how 

preschool teachers describe their experience of ICT, the conditions and opportunities to work 

with ICT, and their own knowledge and competence in the use of digital tools with preschool 

children. The research method consists of interviews with preschool teachers and observations 

at five municipal preschools in Stockholm as well as an analysis of the relevant passages in 

the Curriculum for the Preschool and the Curriculum of Stockholm city. This study shows 

that there seems to be great variation in the amount of ICT tools present in preschools. 

Preschool teachers expect a lot from ICT, and the improvements that it can make on their 

work. They express that the preschool has to meet the demands of an ever-developing society 

with respect to information and technology. They also recognize the importance of letting 

children use ICT tools, which are already familiar in the home environment. In the preschool, 

ICT is used as a part of the teacher-led activities and in theme work with the child group. 

Experience-based activities are also created with ICT tools. The rules and norms regulating 

ICT at the preschools include how the new devices, especially the tablets, should be used in 

preschool activities and what the mutual approaches at the preschools should be. These 

discussions are still active in this study and the preschool teachers seem to be looking for a 

quick fix, a simple manual that can lead them forward in their work with ICT. 

Search words: ICT, preschool, digital tools, digital competence, digital conditions and 

opportunities 
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Inledning 
 

I dagens samhälle finns digitala medier överallt och människor kan söka information, nyheter 

och underhållning via uppkopplade smartphones, surfplattor1 och datorer dygnet runt. Barnen 

som växer upp i detta samhälle lär sig tidigt att dessa digitala verktyg är intressanta och 

användbara både till nytta och nöje.  

De digitala verktygen finns i människors liv hela tiden både i arbetslivet och i 

den privata sfären. Förskolans lärande ska vara för livet, här och nu och i framtiden enligt 

förskolans läroplan (Skolverket 2010, s. 7).  För att barnen ska kunna hänga med i denna 

utveckling behöver förskolan se till att barnens får möjlighet att utveckla kunskaper och 

färdigheter som kommer att behövas i framtiden genom att få möta och använda digital teknik 

i vardagen. 

Flera forskare, bland andra Karin Forsling, har skrivit om digital kompetens i 

förskolan och menar att skillnader i digital kompetens, verktyg och förhållningssätt kan 

påverka barnens framtida möjligheter till inflytande i vårt samhälle. Hon menar att förskolan 

har ett uppdrag att ge alla barn en likvärdig utbildning och fostra demokratiska medborgare, 

även på den digitala arenan. Frågan är enligt henne snarare hur än om förskolan ska utveckla 

den digitala kompetensen (Forsling, Karin 2012, s. 93).  

I förskolans läroplan finns det flera stycken som visar på en strävan att inkludera 

multimedia och informationsteknik i verksamheten genom skapandeprocesser och tillämpning 

men det finns inga uttalade mål om att förskolan ska utveckla barnens digitala kompetens.  

Därför är det viktigt att få veta mer om hur förskollärarna ser på IKT- uppdraget utifrån 

läroplanen och hur de ser på sitt arbete med IKT, vilka förutsättningar och möjligheter de 

upplever att de har för att göra detta.  

Förskollärarnas förutsättningar och möjligheter för att driva på och utveckla 

arbetet med IKT har inte belysts lika mycket som t ex. forskning om pedagogers attityder till 

IKT. Fokus kommer därför att vara på hur de intervjuade förskollärarna i denna studie 

                                                           
1 Surfplattan är en mobil pekdator med olika appar (applikationer) dvs. program. Surfplattan har många namn 

och jag har valt att använda flera av dessa, lärplatta inom förskolan och ibland pekplatta för att visa på 
variationen på namn som uttrycker olika synsätt på surfplattan som artefakt. Översikt av ord och begrepp: 
https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/ipad-i-foerskolan/beskrivning-5 
 
 

https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/ipad-i-foerskolan/beskrivning-5
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beskriver att de arbetar med IKT2 (Informations- och kommunikationsteknologi) och vilka 

digitala verktyg (dator, surfplatta, digitalkamera, projektorkanon etc) de använder och vilka 

andra förutsättningar, det vill säga egna kunskaper och kompetenser i IKT, de har och hur 

tillgängliga de är. Förutsättningar för IKT-arbetet handlar också om vilka normer och 

värderingar som finns om IKT i verksamheten, om hur tillgängligheteten till de digitala 

verktyg i miljön ser ut för barnen och hur förskollärarna beskriver att de och barnen använder 

dessa, vad barnen kan, får och vill göra med de digitala verktygen. 

 

 

  

                                                           
2 Jag kommer att använda förkortningen IKT genomgående i texten.  
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Bakgrund  
I denna del kommer jag att beskriva min egen ingång till ämnet IKT i förskolan och 

läroplanens och förskolans relation till IKT. Jag kommer också kort att beskriva hur det 

digitala användandet ser ut i samhället bland barn och unga just nu.  

 Mitt intresse för att skriva om IKT i förskolan väcktes av den variation som 

verkar finnas i IKT-arbete på olika förskolor och vilka förutsättningar man har för att göra 

detta. Jag ville veta mer om förutsättningarna och frågade alla jag träffade hur de arbetade 

med IKT på sina arbetsplatser. Det visade sig var mycket olika. Det varierade från att barnen 

aldrig fick använda en dator, kamera eller dylikt till att de dagligen dokumenterade sitt eget 

lärande, producerade egna filmer och berättelser med olika digitala verktyg och använde 

pedagogiska program på surfplattor. 

Förskolans arbete regleras av flera styrdokument men läroplanen för förskolan LPfö 98 rev 

2010 är det mest dominerande och använda styrdokumentet. I läroplanen betonas lärandet, 

leken och omsorgen som tre delar av en helhet (Skolverket 2010, s. 7 ). Läroplanen beskriver 

ett kunskapsinnehåll som ska lyftas fram i det pedagogiska arbetet med barnen och 

strävansmålen visar på riktningar som undervisningen ska ha. Läroplanens värdegrund, 

normer och värderingar ska styra förskolans arbete och vilken kunskapssyn och barnsyn som 

ska genomsyra verksamheterna (Skolverket 2010, s. 7ff). Förskolans läroplan betonar vikten 

av att hänga med i utvecklingen och att förskolan ska förbereda barnen för ett livslångt 

lärande (Skolverket 2010, s. 7 ). Förskolans läroplan visar på olika strävansmål i 

verksamheten men hur arbetet ska utföras i praktiken bestämmer förskollärarna tillsammans 

med arbetslagen. Detta innebär att det finns många olika sätt att tolka och uppfatta hur man 

ska arbeta med läroplanens mål och uppdrag. Jag kommer att fokusera på och analysera de 

delar av läroplanen som jag uppfattar har koppling till IKT i förskolan längre fram i texten.  

 

De kommunala förskolorna inom Stockholms stad har samma styrdokument som andra 

förskolor i landet men styrs även av stadsdelsnämndernas politik som är formulerade i 

åtaganden och i Stockholms stads förskoleplan. I denna studie är fem av stadens stadsdelar 

representerade. Inom varje stadsdel finns det ett antal förskolenheter där varje enhet leds av en 

förskolechef, biträdande förskolechef eller pedagogisk ledare/pedagogista. Dessa enheter i sin 

tur kan ha olika inriktningar och arbetssätt. Många arbetar med det som på Stockholms stads 

hemsida kallas traditionell förskolepedagogik, vilket innebär att man följer styrdokumenten 

och plockar metoder och idéer från olika pedagogiska tanketraditioner som passar 

verksamhetens ledning och pedagoger. Flera arbetar även Reggio-Emilia inspirerat där 
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pedagogisk dokumentation och reflektion är centrala delar liksom projektinriktat arbetssätt. 

Det är upp till stadsdelarna och de budgetansvariga cheferna att köpa in digitala verktyg och 

att utbilda sin personal. De kommunala förskolorna har fått ta del av en kompetenssatsning 

inom IKT som heter PIM (Praktisk IT & Mediekompetens) och som Skolverket nyligen har 

avslutat. Varje enhet har haft en PIM-examinator som leder PIM-undervisningen för övriga 

anställda. Utbildningens syfte var att öka IKT-kompetensen och att lära sig använda olika 

datorprogram för dokumentationer, presentationer för och med barn med text och bild. Det 

var fokus på mjukvaruanvändning samt etik och rättigheter kring bildanvändning. Flertalet 

digitala verktyg som används i dag, projektor (bildkanon), lärplatta/surfplatta, interaktiv 

skrivtavla (stationär pek- och skrivskärm) etc. ingick inte i den grundläggande PIM-

utbildningen. Efter det har det inte funnits några generella utbildningssatsningar från 

Skolverkets sida inom IKT i förskolan.  

Medierådet3 presenterar uppgifter om hur barns medieanvändande utvecklas 

över tid och den senaste undersökningen är från 2015. Studien ”Småungar & medier” visar på 

att småbarns användande av olika medier (datorer, surfplattor, TV, internet, datorspel, 

smartphones) ökat sedan den senaste mätningen 2012/2013 och att användningen av medier 

gått nedåt i åldrarna. Surfplattorna har blivit mycket vanligare bland barn. Bland 2–4-åringar 

har 79 % och bland 5–8 hela 84 % tillgång till en surfplatta i hemmet och detta motsvarar 

ungefär en fördubbling jämfört med 2012/13. Föräldrar är också mer positivt inställda till 

barns spelande jämfört med 2012/13, och det är dubbelt så många som helt håller med om 

påståendet att barnet lär sig bra saker genom spelande (Medierådet 2015, s. 9).  

Det vi kallar nya medier är för många idag helt integrerade delar av vardagslivet. Särskilt gäller 

det barn och unga som växt upp med dem och som tar dem mer eller mindre för givna. Att vara 

online håller på att bli ett normaltillstånd och brist på mobiltäckning eller wifi är snarast ett 

irriterande undantag (Statens medieråd 2013, s.4).  

                                                           
3 Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem 

från skadlig mediepåverkan.  Myndigheten ska också följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge 

vägledning om barns och ungas mediesituation.  
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Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med IKT i förskolan och 

hur de beskriver och uppfattar sina egna och förskolans förutsättningar att göra detta.  Med 

förutsättningar menas i denna undersökning förskollärarnas digitala kompetens och kunskap 

samt vilka digitala verktyg förskolan har för att kunna arbeta med IKT. Det är också relevant 

att få veta mer om hur förskollärare tänker kring IKT och om vad IKT får och kan användas 

till i förskolan.  

IKT-uppdraget är otydligt formulerat i läroplanen och ger utrymme för många olika 

tolkningar. Därför är det också av intresse att belysa om och i sådana fall hur förskollärare 

tolkar och uppfattar styrdokumentens uppdrag kring IKT samt vad de tycker om dessa och hur 

de beskriver att de arbetar med dessa.  

 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med IKT? 

 Hur ser de digitala förutsättningarna ut på förskolorna i studien? (Nätverk, it-pedagog, 

utbildning, kompetens) samt vilken teknikutrustning som finns (datorer, lärplattor, 

projektorer, smartboards, digitalkameror etc.)? 

 Vilka för-och nackdelar med IKT upplever förskollärarna?  

 Hur ser förskollärarna på styrdokumenten och påverkar dessa hur de arbetar med IKT? 

 Vilka regler och förhållningssätt finns kring arbetet med IKT? 
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Tidigare forskning 
Här nedan presenteras några olika inriktningar inom forskningsfältet IKT i förskolan. Det 

märks att teknikutvecklingen i samhället har gått snabbt. Ett flertal nya digitala verktyg har 

kommit ut på marknaden de senaste fem åren. Jag kan vid en genomgång av tidigare 

uppsatser inom forskningsfältet konstatera att utvecklingen gått från studier kring 

datoranvändning till användning av surfplattor på förskolorna.  

Jane Brodin & Peg Lindstrand skriver i ”Perspektiv på IKT och lärande” om datorteknikens 

utveckling i samhället och hur samhället utvecklats från ett industrisamhälle till ett 

informationssamhälle (Brodin & Lindstrand 2007, s. 53). De menar att vårt behov av ha 

tillgång till snabb och ständig information har ökat och att människors förväntningar på den 

tekniska utrustningen och IT var höga när den introducerades och man hoppades att IKT 

skulle lösa många problem i arbetslivet och i skolans värld (Ibid., s. 53f). Datorerna 

introducerades på förskolan under 90-talet och det var stationära datorer i miljön som innebar 

att 1-2 barn kunde arbeta med datorn. Syftet var att förskolebarnen skulle få bekanta sig med 

tekniken och använda olika datorprogram för lek (Brodin & Lindstrand 2007, s. 55f). Brodin  

& Lindstrand menar att den nya tekniken har gett individerna högre förväntningar på 

möjligheterna att påverka sitt eget liv och att vi också förväntas att ta större ansvar för våra 

livsval i och med den nya tekniken (Ibid., s. 53). Brodin & Lindstrand lyfter upp en viktig 

faktor, nämligen lärarnas bristande kompetens och kunskap om tekniken och om hur IKT ska 

användas didaktiskt i lärsituationer med barnen (Brodin & Lindstrand 2007, s. 171). 

  

Även Anna- Karin Svensson studerade tidigt (1996) barns samspel med varandra vid datorn 

och fann att samarbetet vid datorn var engagerat, målinriktat och att barnen gärna hjälpte 

varandra. När barnen använde sig av öppna mjukvaror, där de själva fick skapade innehållet, 

interagerade de mer än när de använde färdiga pedagogiska program. Förskollärarna föredrog 

de färdiga programvarorna vilket berodde på en övertro på den färdiga programvarans 

möjligheter att ge kunskaper i ämnen som t ex. matematik och svenska. Svensson menar att 

okunskap om möjligheterna med öppna mjukvaror var en anledning till att de inte föredrogs 

av förskollärarna. Fördelarna med datorerna var enligt förskollärarna i hennes studie att barn 

som annars hade svårare att sitta och koncentrera sig på en uppgift presterade bra med datorn 

(Svensson 1996, s. 15f.).  
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Agneta Ljung-Djärf har studerat ur ett sociokulturellt perspektiv hur pedagogerna handlar i 

mötet mellan övergripande IT-visioner och förskolans vardagsarbete. Hennes studier visar att 

datorn beskrivs som en sak att leka och lära med och att barnen erbjuds olika möjligheter när 

det gäller tillgång till datorn och innehållet, det vill säga vilka program de får använda. Hon 

visar på tre olika förhållningssätt som hon benämner skyddande, stödjande och vägledande 

och genom dessa visar hon hur pedagogerna förhåller sig till datoranvändandet. I den 

skyddande lärmiljön beskriver hon hur barnet skyddas från datorn. Pedagogen försöker 

begränsa och hålla tillbaka barnens intresse för datorn, för att se till att det finns tid till andra 

aktiviteter. Barnet skyddas från störningar från omgivande kamrater samt datorn skyddas från 

oaktsam hantering och skador. Studien visar att i den skyddande miljön lämnas barnet ensamt 

vid datorn. Den stödjande respektive vägledande miljön präglades däremot av pedagogernas 

engagemang och av att även kamraterna gjordes delaktiga. Ljung-Djärfs resultat visar att 

barnens position vid datorn påverkas av pedagogens förhållningssätt, som skapar villkor för 

den interaktion som har möjlighet att äga rum mellan barnen och datorn (Ljung-Djärf 2007, s. 

83ff).  

Även Anna Klerfelts avhandling fokuserar på datoranvändningen i förskolan och projektet 

”Skapa med dator” där barns berättande med hjälp av datorn studeras och där olika diskurser 

kring teknikens roll i förskoledidaktiskt arbete diskuteras. Avhandlingen vill bidra till 

förståelse av hur berättelser och datorer kan brukas i interaktiva processer i institutionella 

pedagogiska praktiker. Hon visar hur pedagoger och barn möts i en praktik villkorad av olika 

tankesätt, erfarenheter och traditioner. Hon lyfter fram hur barnen genom att förhandla med 

pedagogerna skaffar sig möjligheter att använda delar av mediakulturer utanför förskolan och 

för med sig dessa in i förskolan och att förskollärare kan ändra sitt arbetssätt och sin 

inställning när de genom interaktion med barnen förstår vad digitalt skapande betyder för dem 

(Klerfelt 2007, s. 94).  Hon visar i sin studie att pedagogens position och inställning påverkar 

barnens inflytande i användandet av datorn. Pedagogerna vill att datorn ska användas på ett 

visst sätt till vissa bestämda saker. De vuxna styr över huruvida barns mediakultur och 

intresse välkomnas i förskolan. Detta pekar på maktfrågans betydelse för att barns 

mediakultur och den pedagogiska praktiken ska kunna mötas. Barns delaktighet och 

inflytande i den pedagogiska praktiken är beroende av deras möjlighet att använda verktyg 

och hur de och vad de får använda dessa verktyg till (Klerfelt 2007, s. 118). Om lärande i allt 

högre grad handlar om att få tillgång till och lära sig använda IKT-verktyg, kommer den 
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pedagogiska praktiken att behöva förändras liksom inställningen till vilka verktyg som får 

användas av vem (Klerfelt 2007, s. 119).   

Rune Krumsvik har skrivit om hur skolan/förskolan i Norge integrerar IKT utifrån sina 

styrdokument och hur lärarna/förskollärarna implementerar detta i sin undervisning. Det 

informella lärandet, det vill säga användandet av digitala medier i olika sammanhang på 

fritiden, kan påverka hur barn och unga ser på sin egen tekniska kompetens. Användandet av 

digitala verktyg oavsett syfte, kan på sikt stärka deras självförtroende och inställning till sin 

egen digitala kompetens (Krumsvik 2009, s. 168). Krumsvik ser detta som en viktig faktor för 

att fler barn och unga i utbildningsväsendet ska bli mer tekniskt kunniga och intresserade i 

framtiden (Krumsvik 2009, s. 173).    

 Karin Forsling, universitetsadjunkt och specialpedagog på Karlstad universitet, 

betonar också barnens rätt att utveckla en digital kompetens. Hon har skrivit bl.a. två 

uppsatser om digital kompetens, som lyfts fram som en av EU:s åtta nyckelkompetenser. 

Dessa nyckelkompetenser anses viktiga att prioritera för framtiden för att kunna anpassa sig 

till och behärska den digitala världen. Digital kompetens definieras som kunskap och 

färdigheter ”för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information 

samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet” (Europeiska 

kommissionen 2007, s. 1). Forsling betonar förskolans och skolans uppdrag att alla ska rätt till 

en likvärdig utbildning. Hon menar att förskolorna har olika möjligheter och förutsättningar 

att ge barn en digital kompetens och att detta beror bland annat på att många förskollärare inte 

vågar, vill eller kan använda digitala verktyg i sitt arbete med barnen (Forsling 2011, s. 77).

 Ett sätt att lyckas med att ge IKT mer plats är enligt Forsling att utgå från det 

lustfyllda lärandet som lyfts fram i läroplanen. Forsling pekar på barnens medielek som ett 

lustfyllt lärande, en lek som har får sin inspiration från medier, tv, film, böcker, spel eller 

dylikt och som barnen tar med sig i sina fantasilekar, egna produktioner med mera. Hon 

menar att det är viktigt att närma sig barnens erfarenhetsvärld och intressen för att hitta 

gemensamma nämnare för dessa lek- och lärandeprocesser. Genom att använda barnens 

intresse för medier kan man ge barnen möjlighet att öva upp sin digitala kompetens genom 

leken (Forsling 2012, s. 19f). Meningen nedan sammanfattar väl Forslings slutsatser; 

Förskolläraren är grundbulten. Som alltid. Det är förskolläraren som till att börja med riggar den 

institutionella inramningen. Det är förskolläraren som erbjuder verktygen. Det är förskolläraren 

som vågar leka sig till lärande. Medieleker. Tillsammans med barnen. (Forsling  

2011, s. 93).  
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Susanne Kjällander, fil.dr på Stockholms universitet, har i samarbete med Botkyrka kommun 

arbetat med forskningsprojektet APPknapp som handlar om implementering av digitala 

pekplattor (surfplatta/lärplatta) i förskolan. Resultaten visar att förskollärarna designar 

didaktiskt för grupparbete med tre till fem barn, där barnen turas om att leda aktiviteten på 

skärmen men flera kan vara aktiva vid skärmen samtidigt. Förskollärare och barn antar bägge 

en utforskande roll när de undersöker det digitala gränssnittet. De yngsta barnen verkar vara 

mest intresserade av auditiva teckensystem och gillar att klicka på symboler som skapar ljud. 

Medan de äldre barnen verkar föredra bilder, animeringar och att ta egna bilder och göra egna 

filmer (Kjällander 2014, s. 4f). Barnen positionerar sig både som lärande och spelande. Ibland 

utmanar barnen förskollärarens presenterade uppgift och väljer istället att spela och ha kul. 

Andra gånger utmanar de hur appen ska användas genom att prova alternativa vägar och gör 

medvetet fel för att se vad som händer (Ibid., s. 6). Kjällander visar i sin studie att 

förskollärarna släpper kontrollen och makten över det digitala verktyget genom att anta en 

utforskande roll och därmed en annan position. Detta innebär också att barnen kan välja att 

göra det som förskollärarna ofta inte vill att de ska göra, att spela.   

 

Ulla-Karin Lundgren är förskollärare och arbetar på Centrum för media och IT (Cmit) i Piteå 

kommun. Hon menar att IKT kan betraktas som en del av mediepedagogiken vars syfte är att 

utveckla barns förståelse för sin omvärld genom att de får skapa, tänka och reflektera. Hon 

definierar fyra steg som pedagogen passerar för att tillägna sig ett mediemedvetet och 

mediepedagogiskt förhållningssätt. Det handlar om att förstå uppdraget, att vilja erövra 

tekniken, att vilja integrera media och IKT i verksamheten med barnen och att vilja 

dokumentera, reflektera och utveckla vidare (Lundgren, U-K 2014, s. 13f).  

Hon diskuterar lärplattorna i förskolan och att det ständigt utvecklas nya användningsområden 

i arbetet med dessa och att det kan leda till att pedagoger känner att de tar steg ut i okänt 

område, där de inte har grepp om allt. Lundgren menar att det är, i detta mellanrum mellan det 

trygga och det okända, som de pedagogiska förändringarna kommer att ske framöver (Ibid., s. 

22). Jag uppfattar det som att Lundgren menar att ett mediepedagogiskt förhållningssätt 

kväver mycket kunskap, intresse och reflektion på egen hand och tillsammans med andra. Det 

finns ingen enkel och snabb väg eller manual för IKT-arbetet utan det är en lärprocess som 

kommer att ta tid och som kommer att utvecklas och förändras hela tiden. Information och 

kunskap förändras och med den även den pedagogiska praktiken. Vi måste lära oss att hantera 

detta osäkerhetstillstånd och se det som en utmaning istället för ett hinder.  
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Teoretiska utgångspunkter    

Jag har valt att använda mig av ett diskursanalytiskt perspektiv i min uppsats, vilket innebär 

att jag ser IKT som en del av diskurs som jag har valt att kalla den progressiva diskursen. 

Bernt Gustavsson, professor i pedagogik, skriver att diskurser ska ses som ett språk, en 

begreppsram eller en världsbild. Diskurs är en förutsättning för hur vi uppfattar tillvaron och 

hur verkligheten representerar sig för oss (Gustavsson 2001, s. 86). Iver B. Neumann, forskare 

vid utrikespolitiska Institutet i Norge, beskriver diskurs som ett system som producerar en 

uppsättning utsagor och praktiker som etablerar sig institutionellt och framstår som det 

normala och som konstituerar verklighetsuppfattningen hos sina. Diskurserna är 

verklighetskonstituerande och innebär att vi uppfattar vissa förhållanden, vissa 

representationer av verkligheteten som tänkbara och normala (och andra som otänkbara och 

onormala) (Neumann 2003, s. 157). Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips forskare 

vid Roskilde universitet, skriver att diskurser kan ses som sociala mönster av 

betydelsefixeringar som står i instabila förhållanden till varandra. Diskurs är ett bestämt sätt 

att tolka och tala om världen eller en del av världen, inom vilket det råder enighet. En 

diskursordning omfattar flera diskurser som är motstridande och där olika diskurser strider om 

att ha monopol på sanningen (Winther Jörgensen och Phillips 2012, s. 134).  

Det diskursanalytiska fältet rymmer flera olika inriktningar men det som är gemensamt för 

alla är att de bygger på fyra premisser, enligt Winther Jörgensen och Phillips. För det första en 

kritisk inställning till självklar kunskap, det vill säga kunskapen om vår omvärld kan inte ses 

som objektiv sanning. Vår kunskap och världsbild är påverkad av vårt sätt att kategorisera och 

organisera världen. För det andra är vår syn på kunskap kulturellt, social och historiskt 

konstruerad. Dessa uppfattningar och representationer av världen är specifika men också 

kontingenta dvs. kontextbundna. Diskursivt handlande innebär socialt handlande som bidrar 

till konstruerandet av den sociala världen och bevarandet av vissa mönster. För det tredje 

skapas och upprätthålls vårt sätt att uppfatta världen i sociala processer. Vi bygger upp 

gemensam kunskap och gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant/falskt. För 

det fjärde så innebär detta att i en bestämd världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra 

otänkbara (Winther Jörgensen och Phillips 2012, s. 11f). 

Hall et als beskriver i boken ”Modernity and its futures”, att det moderna samhället växt fram 

efter industrialiseringen. Modernitet stod för förnuft, rationalitet, framstegstänkande, 

utveckling och kulturell, social och ekonomisk förändring. Moderniteteten hänger ihop med 
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kapitalismen i våra liberala demokratier, enligt Hall et als och där ekonomisk tillväxt, 

massproduktion och konsumtion är viktiga delar. Moderna samhällen är komplexa enligt 

författarna, och där individualiseringen i samhället har inneburit bland annat att vissa stater, 

institutioner och organisationer söker större möjligheter till reglering och övervakning av det 

sociala livet (Hall, Held och McLennan 1996, 2f.). Förskolans läroplan är ett sätt att forma, 

skapa och kontrollera och reglera förskolornas verksamhet.   

Sociologen Anthony Giddens skriver i boken ”Modernitet och självidentitet” (1999) om den 

senmoderna världen och de sociala förändringarna som sker i snabbare takt än under tidigare 

perioder och menar att dessa förändringar påverkar sociala praktiker mer omfattande och 

djupare än tidigare (Giddens 1999, s. 257). Giddens menar att individen skapar sin egen 

identitet i relation till samhället och till de förändringar och artefakter som finns i samhället 

Det blir viktigt att ha en relation till artefakterna som man omger sig med och som 

symboliserar vem man är (Giddens 1999, s. 144). Roger Sälgö skriver att människan alltid har 

försett sig med olika hjälpmedel under historiens lopp och att de tekniska artefakterna 

används som stöttor, som tar över en del av de kognitiva och fysiska funktionerna och hjälper 

oss att bli smartare och bättre på saker som vi inte skulle behärska lika bra annars. I de 

intellektuella redskapen finns diskurser och dessa har byggts in i våra artefakter (Sälgö 2014, 

s. 234). Modernitetens dynamik innebär att all kunskap omkring oss är flyktig och kan 

komma att omkullkastas av nya vetenskapliga idéer och resultat (Giddens 1998, s. 31). Detta 

gör att individen måste ta ställning till ett virrvarr av expertis från olika auktoritetskällor(Ibid., 

s. 30). Marshall Berman (1981) beskriver modernismen som ”moderna människors olika 

försök att bli moderniseringens subjekt såväl som objekt, att få grepp om den moderna 

världen och göra sig hemmastadda i den” (Berman 2010, s. 11). I ett samhälle där inget är 

bestående och stabilt utan allting förändras, utlovas nya möjligheter och nya faror hela tiden 

(Ibid., s. 21).  

Förskolans läroplan betonar vikten av att hänga med i utvecklingen och att förskolan ska 

förbereda barnen för ett livslångt lärande (Skolverket 2010, s. 7 ). Förskolan måste också 

orientera sig i denna föränderliga kontext ur vilken jag har identifierat två diskurser inom 

förskolan som jag valt att kalla för den progressiva diskursen och osäkerhetsdiskursen. Den 

progressiva diskursen representeras av ett sätt och tänka och tolka världen där IKT uppfattas 

som en del av det framåtstävande, positiva och nya i samhället och som betonar vikten av att 

hänga med i utvecklingen och framförallt i den tekniska och digitala utvecklingen. Den 
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progressiva diskursen skapar och konstituerar ett ideal om hur modern och framåtsträvande 

förskola och förskollärare ska vara. Den progressiva diskursen är en del av en större och 

bredare diskurs i samhället, modernitetsdiskursen, som genomsyrar stora delar av 

informations- och kunskapssamhället. Den progressiva diskursen tar fasta på de nya 

möjligheterna och framåtsträvandet. Osäkerhetsdiskursen däremot har i sin utgångspunkt i de 

nya farhågorna som kan uppkomma i ett konstant föränderligt samhälle och i synnerhet med 

IKT. Individer inom osäkerhetsdiskursen uttrycker andra subjektspositioner och däribland en 

skepsis och osäkerhet till IKT i förskolan och hur IKT ska användas i verksamheten. 

Osäkerhetsdiskursen handlar också om att barnen behärskar delar av tekniken bättre än vuxna 

och att positionerna och maktrelationerna på förskolan ruckas av detta. Osäkerhetsdiskursen 

är relaterad till den progressiva diskursen genom modernitetsdiskursen och är en egen diskurs 

fastän på en lägre nivå i diskursordningen och som strider i samma terräng om att representera 

sanningen (Winther Jörgensen och Phillips 2012, s. 34). Inom varje diskurs finns det ett antal 

olika subjektspositioner som individerna kan anta och förhålla sig genom. Till dessa 

positioner knyts vissa förväntningar om hur man ska bete sig och vad man kan säga och inte 

säga (Winther Jörgensen och Phillips 2012, s. 48).  

Jag använder begreppet diskurs som ett sätt att få syn på de olika sätt som intervjupersonerna 

beskriver sin praktik. Genom samtalet skapar, upprätthåller och bildar människor begrepp och 

förståelser om sin egen praktik. Diskursen ger ramar för hur vi tänker, pratar om och handlar i 

en specifik verksamhet. Deras utsagor utgör spår av de olika diskurserna som finns i samhället 

och förskolan generellt och på förskolor specifikt. Jag kommer att ha fokus på två av dessa, 

den progressiva diskursen och osäkerhetsdiskursen. 

Material & Metod 
Mitt material består av sex intervjupersoner fördelade på fem olika förskolor inom samma 

kommun, Stockholms stad, liksom observationer och valda delar ur två av förskolornas 

styrdokument. Jag har intervjuat en förskollärare på varje förskola och på en av förskolorna 

intervjuades även förskolechefen. Jag har valt dessa utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom 

jag har fått kännedom om deras IKT-arbete genom mina medstudenter på den 

erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Jag har utgått från att 

mina studiekamrater har en god överblick av sin arbetsplats och hur deras förskolor arbetar 

med IKT. Det har dessutom underlättat att få kontakt med personer som har kunnat och velat 

ställa upp i en intervju. Jag har hört mig för om arbetssättet på de olika förskolorna och 
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medvetet försökt välja att besöka några verksamheter som kommit långt i sitt IKT-arbete och 

några som nyligen kommit igång och en som är i startskedet för att få veta mer om hur arbetet 

kommer igång och hur och om det påverkar IKT-arbetet. Urvalet utgör inte någon 

representativ population utan berättar snarare något om denna individ och den kontext hen 

befinner sig i (Kullberg 2014, s. 145)  

Jag har kontaktat intervjupersonerna via mejl och vi har bokat upp tider under deras arbetstid. 

Jag har haft möjlighet att göra alla intervjuer på dagtid på intervjupersonernas respektive 

arbetsplats. Intervjuerna har gjorts på förskolorna, oftast i ett avskilt rum till, exempel 

dokumentationsrum, matsal eller kontor där samtalet kunde ske ostört. Vid tre tillfällen blev 

dock intervjuerna avbrutna eller störda av personer som av olika anledningar behövde komma 

in i rummet för att hämta något. Jag anser inte att detta skadade intervjuerna nämnvärt 

förutom vid ett tillfälle då förskolechefen uppsöktes av Sisab för information om 

utebelysningen. Jag stängde av inspelningen och upptäckte sedan vid intervjun slut att den 

sista delen inte spelats in. Jag försökte skriva ned så mycket jag kunde direkt efter intervjun. 

Jag har bett alla om möjlighet att få komplettera intervjuerna med vid behov.  

Observationerna har gjorts på alla förskolor för att få en bild av hur arbetet med IKT 

presenteras i miljön och hur de digitala verktygen finns tillgängliga för barnen. Efter 

intervjuerna har jag bett om att få kort rundvisning i lokalerna som oftast varit utan barn på 

grund av att de varit ute eller att förskolan snart skulle stänga. Förskollärarna har visat var de 

har tekniken i lokalen och hur de gör för att använda den, koppla olika sladdar till datorn, till 

lärplattan etc. Alla observationer har inneburit att jag har fått en konkretare visuell bild av hur 

IKT presenteras i miljön och hur tillgänglig den är för barnen och pedagogerna i vardagen. 

Patel och Davidson skriver i boken ”Forskningsmetodikens grunder” att syftet med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka och identifiera beskaffenhet hos något t ex. den intervjuades 

uppfattning av något och att studera ett fenomen samt förändringar (Patel och Davidson 2011, 

s. 82). Eftersom delar av IKT-arbetet, som till exempel lärplattan och den interaktiva 

skrivtavlan, är relativt nya inslag i det pedagogiska arbetet på förskolan, ser jag kvalitativa 

intervjuer som ett relevant verktyg för att få veta mer om hur IKT-arbetet beskrivs av 

förskollärare. Det finns inget självklart sätt eller en metod för att arbeta med IKT i förskolan 

och läroplanen är tolkningsbar i sina formuleringar kring hur IKT ska användas. Jag ser det 

som svårt att täcka upp alla tänkbara användningsområden, eftersom jag själv inte kände till 
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alla före intervjuerna, i en eventuell enkätundersökning och mäta förekomsten av dessa, utan 

att ha möjligheten att ställa relevanta följdfrågor om användningen av IKT. 

Intervjuerna har utgått från öppna frågor och kretsade kring teman som jag ville ha svar på i 

studien (se Bilaga 2). Kullberg skriver att öppna frågor är nyfikna och öppna för ny kunskap. 

Intervjuaren måste vara aktivt lyssnande och närvarande för att se på saker ur 

intervjupersonens perspektiv (Kullberg 2014, s.119). Jag har valt att spela in intervjuerna efter 

godkännande av intervjupersonerna. Dels för att kunna lyssna på inspelningen som stöd för 

minnet, dels för att kunna vara mer närvarande under intervjutillfället och lyssna mer aktivt 

och att få möjlighet att följa intervjupersonens tankar och kunna ställa bra uppföljningsfrågor. 

Jag har haft ett underlag som bygger på teman som jag uppfattat i den tidigare litteraturen. Jag 

har velat undersöka om de är aktuella hos mina intervjupersoner och använt dem för att kunna 

formulera följdfrågor. Under studiens gång har nya teorier att genererats ur empirin, från 

observationerna och förskollärarnas berättelser. Studien har således en induktiv karaktär och 

har följt upptäckandets väg genom intervjupersonernas uppfattningar och beskrivningar 

(Kullberg 2014, s. 119f). Min förförståelse handlar om att jag har haft ett antagande om att de 

materiella förutsättningarna ser olika ut på olika förskolor.  

Intervjuerna är inspelade på min Iphone och transkriberade ord för ord. Citaten från 

intervjuerna som används i löpande text har jag redigerat så lite som möjligt. Vissa 

talspråkliga uttryck har jag valt att skriva på korrekt svenska, till exempel ”e” som ”är”, för att 

innehållet ska bli tydligare och lättare att förstå för läsare.  I intervjuerna gav jag inte något 

större utrymme till informanterna att berätta om sin bakgrund. Här följer en kort presentation 

av mina informanter.     

 Anna är 57 år och har arbetat inom barnomsorgen länge, först som barnskötare 

under flera år och sedan valde hon att utbilda sig till förskollärare, en förkortad utbildning för 

barnskötare på Lärarhögskolan i Stockholm. Anna har ett stort engagemang för sitt yrke och 

har gått handledarutbildningen och tar emot många VFU-studenter från Stockholms 

universitet. Hon menar att hon lärt sig mycket om IKT genom att arbeta med en yngre mer 

insatt kollega och genom de studenter hon handleder i verksamheten. Hon tycker inte att hon 

kan mycket om IKT men vill gärna lära sig mer och använda IKT mer i verksamheten. Hon 

tycker att förskolan ska satsa på att köpa in mer IKT- verktyg.  

 Elin är 28 år och nyexaminerad förskollärare och har arbetat två efter examen. 

Hon arbetade på förskola även före studierna. Hon tycker inte att utbildningen lärde henne 

mycket om IKT och hur man kan arbeta med IKT på förskolan. Det hon kan har hon lärt sig 
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själv, genom sitt eget intresse och genom att vara med i olika inspirationsgrupper till exempel 

på Facebook. Hon tror att hon fick IKT-uppdraget på förskolan eftersom hon är nyexaminerad 

och förväntas kunna mer om IKT och att vara mer intresserad av det än andra. Elin ser 

lärplattan som det viktigaste IKT-verktyget och som hon använder till alla arbetsmoment: 

dokumentation och reflektion med barnen, filma, fotografera och söka information och olika 

pedagogiska appar. 

Katinka är 34 år och har arbetat inom förskolan länge som barnskötare och har 

fortbildat sig till förskollärare. Hon avslutade precis en förskollärarutbildning på Stockholms 

universitet. Katinka har arbetat på flera förskolor och jämför dem under intervjun. Det är 

tydligt att hon kan ta ställning till olika verktyg och vad de kan användas till. På den förskolan 

som hon arbetar just nu finns det få digitala verktyg tillgängliga. De som finns är 

svårtillgängliga och de kan inte användas av barnen. Katinka vill arbeta med IKT på ett 

medvetet och reflekterat sätt och ser framemot de beställda lärplattorna.  

 Malin är 30 år och har arbetat som förskollärare i sju år. Hon har arbetat på flera 

förskolor innan men tycker att den hon arbetar på nu är den som har satsat mest på IKT. Hon 

sitter med i IKT-gruppen på förskolan och är med och tar fram appar som kan vara 

pedagogiskt relevanta för barnen. Malin har ett stort intresse för IKT och använder en del av 

sin fritid för att lära sig mer. Hon har även fått gå på vissa kurser om de nya verktygen som 

interaktiv pektavla (smartboard) och lärplattor men eftersöker mer utbildning och kunskap om 

hur dessa kan användas pedagogiskt med barnen.   

  Inger är 59 år och har arbetat i förskolan i snart trettio år. Hon 

arbetade först som barnskötare men valde att fortbilda sig till förskollärare. Hon tycker inte att 

hon kan mycket om IKT men har sett till att lära sig mycket under de senaste fyra åren då hon 

arbetat inom den kommunala förskolan. Det började med PIM-utbildningen, men sedan har 

hon även gått VFU-handledarutbildningen på SU. Inger tycker att hon inspirerats av VFU-

studenternas IKT-arbete. Hon ser till att lära sig av de yngre som kan mer och oftast är mer 

intresserade av teknik. Hon menar att det inte är möjligt att välja bort IKT utan att man måste 

kunna använda det i sitt arbete som förskollärare i dag.   

 Pernilla är 40 år och arbetar i dag som förskolechef men började som 

barnskötare och studerade sedan vidare till förskollärare efter flera år i yrket. Hon har även 

haft en tjänst som pedagogisk utvecklingsledare och i den rollen drivit på arbetet med IKT på 

förskolan. Detta har hon fortsatt med på den enhet som hon har ansvar för men nu delegerar 

hon ut uppgifterna på förskollärarna i verksamheten och i synnerhet till IKT-gruppen som ser 
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till att fortbilda resten av personalgruppen. Pernilla tycker att det viktigaste är att ha 

intresserad personal som har rätt inställning och som ser nya möjligheteter med de digitala 

verktygen och att de gynnar barnens utveckling och lärande. Det värsta som kan hända är att 

tekniken används på fel sätt, som barnpassning. Hon hoppas på att stadens satsning på en 

gemensam skolportal ska underlätta IKT-arbetet på förskolorna.  

Diskursanalys som metod 

Jag har valt att bearbeta och tolka mitt material genom diskursanalys. Diskursanalytikerns roll 

som forskare är att arbeta med det som faktiskt sagts och skrivits för att urskilja vilka mönster 

det finns i utsagorna och vilka konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får (Winther, Jorgensen och Phillips 1999, s. 28). När man själv som jag är nära 

det undersökta fältet kan det vara svårt att få syn på det självklara i materialet, diskurserna, 

eftersom jag själv är en del av den förskolekultur jag undersöker. Därför är det viktigt att 

försöka göra sig främmande inför materialet och inta en annan roll när man tittar på det och 

sätta en parantes kring sig själv. Jag har sett mig själv som en nyfiken nybörjare när det gäller 

IKT-fältet och därmed gett intervjupersonerna plats att berätta om sitt arbete, oftast med 

entusiasm. Utsagorna kan ses som att de beskriver en verklighet, en representation av en 

verklighet, som de är en del av och som de är med och konstruerar genom att beskriva den 

som de gör.  

Jag har valt ut teman ur materialet som jag samlat in som har kopplingar till den tidigare 

forskningen och som jag tolkat och analyserat och sett, visar på olika mönster i texten och i 

utsagorna. Dessa mönster har jag knutit till de två diskurserna som jag anser finnas inom 

förskolan i någon utsträckning. Jag är medveten om att detta är en liten studie och att det inte 

finns utrymme för generaliserande slutsatser men att det kan vara intressant och lärorikt att 

betrakta sin omgivning genom olika perspektiv och dessa diskurser är ett sätt att se och tolka 

verkligheten.  

Källkritisk diskussion 
Jag har valt att göra intervjuer med förskollärare för att ha fokus på en yrkesgrupp i förskolan 

som kan förväntas ha en likvärdig utbildning och god kännedom om förskolans styrdokument. 

Observationer i pågående verksamhet hade kunnat vara ett intressant och lärorikt sätt att 

undersöka hur barn och pedagoger arbetar med IKT i förskolan. Valet av intervjuer har dock 

underlättat de etiska övervägandena eftersom vuxna kan bestämma över sitt deltagande på ett 

annat sätt än barn och att tillstånd från vårdnadshavare inte behövts. Det hade även varit 

intressant att få in barns perspektiv på IKT och vad de vill och kan använda det till.  
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Kvale och Brinkmanns bok” Den kvalitativa intervjun” tar upp flera aspekter av att använda 

sig av intervjuer som forskningsmetod. De menar att den kvalitativa intervjun inte ska ses som 

ett neutralt medium som möjliggör ett fritt möte mellan samtalsparter som är opåverkade av 

sammanhanget. Intervjuerna ska snarare ses som förmedlare som kan möjliggöra ett visst sätt 

att förhålla sig till varandra och kan försvåra andra sätt att vara (Kvale och Brinkmann 2014, 

s. 122).  Maktförhållanden är en aspekt i intervjusituationen och de menar att forskaren ofta 

har en överordnad position gentemot den intervjuade (Ibid., s. 113). I mitt fall har det varit 

från ett nyfiket underläge och oftast snarare som jämställd som snart färdig förskollärare. Den 

tidigare forskningen har pekat på betydelsen av ålder och generation för den digitala 

kompetensen. Detta har gjort att jag försökt få en åldersspridning på intervjupersonerna. Alla 

intervjupersoner är kvinnor och 97 procent av de yrkesverksamma inom förskolan är kvinnor. 

Det skulle vara intressant att undersöka genusaspekter av IKT i förskolan men det ligger inte i 

fokus i denna studie.  

Etiska överväganden 
Jag skickade ut ett missivbrev via mejl till de förskollärarna jag ville intervjua. I brevet har de 

fått ta del av information om undersökningens syfte och upplägg och de har fått 

intervjufrågorna. Samtliga informanter har informerats om de fyra övergripande etikreglerna.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som berörs av forskningen om 

dess syfte. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och att de kan avsluta sin medverkan i studien om de så 

önskar. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter skall ges konfidentialitet och 

att uppgifterna ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet betyder att insamlade 

uppgifter endast får användas för forskningsändamål (Patel och Davidson 2011, s. 63).  

Resultat av undersökningen 
I denna del kommer jag att presentera två analysdelar. Dels en analys av två styrdokument för 

förskolan och om hur visioner och mål beskrivs i dessa och dels en diskursanalys av de 

intervjuade förskollärarnas utsagor om arbetet med IKT. Den sista delen består av en analys 

av observationerna i miljöerna på förskolorna. Observationsresultaten redovisas i en tabell på 

sidan 24. 
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Diskursanalys av två styrdokument 
Mitt diskursanalytiska bidrag innebär att försöka urskilja vilka mönster det finns i utsagorna 

och vilka konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får i läroplanens 

textstycken. 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 

forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Skolverket 2010, s. 9, min 

kursivering). 

De ord som förekommer i ovanstående text ger uttryck för en aktivitet och delaktighet i 

förskolans material och aktiviteter genom uttryck som; att skapa, kommunicera, forma, 

konstruera. Det uttrycker ett görande av barnen. Formuleringen med ett kan istället för ska ger 

utrymme för valfrihet och skulle kunna tolkas som att det är valfritt att använda multimedia 

och informationsteknik på förskolan. Texten ger inga förklaringar på vilka verktyg som kan 

kategoriseras som multimedia och informationsteknik och hur dessa ska finnas och användas i 

förskolans miljö. IKT-uppdraget är försiktigt formulerat. Denna försiktighet kan i sin tur 

skapa en osäkerhet kring hur arbetet med informationsteknik och multimedia ska se ut. 

Osäkerhetshetsdiskursen färgar alltså förskolans mest grundläggande styrdokument.  

 

Nästa utdrag ur läroplanen betonar en annan sida av Läroplanens uppdrag.  

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny information 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 2010, s. 8) 

 

I denna del betonar läroplanen att samhället förändras snabbt och barnen behöver få tillgång 

till strategier för att orientera sig i ett stort informationsflöde. Jag urskiljer ett mönster i texten 

som tar fasta på att samhället förändras snabbt och informationsflödet är stort och att 

förskolan behöver se till att barnen tillägnar de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensramen i samhället. Det är tolkningsbart vilka dessa kunskaper kan vara. Detta skulle 

kunna tolkas som att förskolans ska arbeta för att utveckla barns digitala kompetens, men det 

skrivs inte explicit. Texten ger uttryck för den progressiva diskursen där framstegstänkande, 

utveckling och teknologi representerar en världsbild och som erbjuder lösningar på många 

samhällets framtida utmaningar.  
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Stockholms stads förskoleplan 
Stockholms stads förskoleplan kom några år senare (2013) och där har IKT-uppdraget 

vidareutvecklats och den ger en tydligare bild av vad tillämpning kan innebära för de 

verksamma pedagogerna och barnen.  

Stockholms stad är navet i en region med stark utveckling och tillväxt. Det är också en 

kunskaps- och teknikintensiv stad med hög förändringstakt. Informations- och 

kommunikationsteknologi skapar nya förutsättningar för lärande och kommunikation. IKT är ett 

viktigt verktyg för utveckling av framtidens förskola. Det ställer krav på personalens kompetens 

och förskolans tekniska möjligheter (Stockholms stads förskoleplan 2013, s. 4). 

 

Stockholm beskrivs som en storstadsregion med stark tillväxt och utveckling och en 

kunskaps- och teknikintensiv stad med hög förändringstakt. Det återkommande mönstret finns 

tydligt, med en hög förändringstakt och att IKT har en viktig roll i samhället. Dessa 

upprepade mönster i formuleringarna i dokumenten, representerar en världsbild och uttrycker 

en stark tro och övertygelse, en sanning om verkligheteten. Här finns tydliga mönster i texten 

som uttrycker den progressiva diskursen. Det finns även en kopplingar till andra diskurser 

som nyttodiskurser och arbetslivsdiskurser i samhället.  

Förskoleplanen beskriver vidare att informations- och kommunikationsteknologin tillför nya 

förutsättningar för lärande och kommunikation och att det ställs högre krav på personalens 

IKT-kompetens och kunskap och på förskolans tekniska möjligheter. Detta indikerar att 

förskolan borde satsa på IKT-utbildning och inköp av IKT-verktyg.  Dokumentet tar också 

upp hur IKT-arbetet kan tillämpas eftersom verktygen ska vara tillgängligt för barnen. ”IKT 

ska finnas tillgängligt för barnen (Ibid. s. 7)”. Om man utgår från hur annat material oftast 

finns tillgängligt för barnen, borde det innebära att IKT ska finnas till hands för dem som 

vilka andra artefakter som helst i miljön till exempel lera, färger, pennor, papper, 

byggmaterial etc.  

 

Informations- och kommunikationsteknologi ska integreras i förskolans verksamhet och syftet är 

att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande på samma sätt som andra former för barnens 

skapande och kommunicerande. (Ibid. s.7). 

 

I detta stycke beskrivs det tydligt att IKT ska vara ett verktyg för lärandet och att det ska 

integreras i den befintliga verksamheten. Förskoleplanen uttrycker sig tydligare med ett ska 

istället för kan. Detta för att IKT bidrar till lärandet del av verksamheten och kan ses som ett 

uttryck för den progressiva diskursen. Det är fortfarande inte tydligt uttryckt vilka digitala 
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verktyg som barnen ska möta i sin vardag. IKT-verktygen ska integreras i verksamheten som 

verktyg för lärande genom skapande och kommunicerande. Jag tolkar det som att det finns ett 

förgivettagande om att pedagogiken redan finns på plats i förskolan och förvaltas av 

förskollärarna och att det som läggs till är IKT som ett ytterligare verktyg. Texten uttrycker 

inte att förskolan ska lära barnen att använda IKT för att utveckla en digital kompetens. 

Resultat och analys av intervjuerna 

Förskollärarna berättar hur de arbetar med IKT 

De intervjuade förskollärarna beskriver att de arbetar med IKT i sin verksamhet på många 

olika sätt. De digitala verktygen lyfts oftast fram som komplement, ett verktyg och ett 

hjälpmedel till flera olika aktiviteter inom verksamheten. Komplement uppfattar jag som en 

tolkning av tillämpning som innebär att förskollärarna skulle kunna använda IKT i många 

olika aktiviteter som de har med barnen. I ett utforskande projekt/tema kan det innebära att 

förskollärna fördjupar, förstärker och skapar nya upplevelser för och med barnen. I projekt- 

och temaarbeten används IKT som ett verktyg för filma, fota och skapa dokumentationer. 

Lärplattan används även för informationssökning i projekten.  

Malin- ja så att det blir ett bra komplement till verksamheten man ska ju inte ta bort 

verksamheten heller utan det är klart att det ska finnas, annan pedagogisk verksamhet utan 

IKT:n men den är så bra att ha till hands och det händer ju så mycket, som med vårt fiskprojekt 

och vi sitter i vår samling och barnen börjar fråga om fiskar kan prutta. Och det jätteroligt och 

det är ingen som vet. Ja, men vi går och hämtar lärplattan och det tar två sekunder för den har vi 

på plats och så bara googlar vi upp det och bara  - vet ni vad, fiskar kan faktiskt prutta eller 

sillar de pratar när de pruttar och alla skrattar och tycker det är roligt. Och helt plötsligt har vi 

lärt oss något tillsammans. Den är så lättillgänglig och ha med. 

Malin berättar att IKT förenklat arbetet med barnen eftersom hon kan ha surfplattan i 

barngruppen och att de tillsammans kan söka efter information och kunskap. Hon poängterar 

också att det går snabbt att få fram informationen. Snabbheten och tillgängligheten ses som en 

självklar fördel.  

De som har en lärplatta i sin verksamhet använder olika pedagogiska appar som kan innehålla 

olika ämnesområden som matematik, språk, skapa berättelser, skapande genom att rita eller 

måla med skärmen. Här nedan beskriver Elin hur de arbetar med stadsdelens miljöåtaganden. 

Elin- ... när vi skulle ha miljövecka så skulle vi gå och återvinna och då var vi inne och jobbade 

mkt med miljön och då laddade jag ner en app som handlade om återvinning innan. Och så 

skulle vi gå och återvinna och då kanske vi pratade om det vi har sorterat, material på 

avdelningen och så säger vi.. -nu ska vi gå och återvinna och så pratar vi om det och så visar jag 

den här appen och så får de sortera skräpet i appen, i den appen som inte är jättebra men 

beroende på man använder den så kan den bli bra. Och i och med att den bara är ett komplement, 

så tycker jag att den stärker upp aktiviteten.  
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Så då fick de sortera upp skräpet i den här och plast och metall och papper och så här och den 

när den blir full kan de liksom skicka iväg den till en återvinningscentral. Så det är ju en leksak, 

det är tecknat, det är massa bubblor, så det är ju som en lekvärld, men inte en riktig ordnad 

värld. Men fortfarande så få får barn en annan uppfattning än när jag står och berättar nu skickas 

den här eller hämtas med en traktor till en återvinningscentral. De får se det på ett annat sätt, de 

får sortera, de skickas iväg och de får trycka på lite knappar och de kommer musik, de kommer 
bubblor och den jobbar med någonting i det här maskineriet som sen spottar ut en ny kartong t 

ex. och så skickas den här kartongen till en situation där de är några som har picnic och då så 

kanske det blir en ny glasflaska med saft och sen dricker de upp flaskan och då är den tom och 

då får de sortera den igen och så går det runt … då visar jag den innan vi går och sen när vi 

återvunnit, så att de får en tanke och så går vi och så återvinner vi och har sorterat allting och så 

tar vi appen en gång till och när maskineriet startar så är de ju musik och då, står vi där och 

dansade, jag har ju småbarn 1-3 så de tycker ju att det är jätteroligt så det tillför ju någonting helt 

annat till den här aktiviteten.  

Elin beskriver hur hon använder en app om återvinning för att, på ett ytterligare sätt, visuellt 

visa de yngsta barnen hur återvinning går till. De får se den animerade versionen av 

återvinning upprepade gånger både innan och efter att de varit vid återvinningscentralen. Det 

hela ackompanjeras dessutom av olika visuella effekter och musik. Det handlar om att 

synliggöra och förklara vad återvinning kan vara och att göra en uppgift som inte verkar rolig 

till en spännande erfarenhet. IKT blir ett hjälpmedel för att göra de pedagogiska åtagandena 

roliga och lustfyllda för barnen. Både Malin och Elins utsagor ger uttryck för den progressiva 

diskursen som tar fasta på de nya möjligheterna med IKT. 

 

Projektorn används i nästan alla verksamheter, oftast för att kunna förstora upp bilder på en 

duk eller en vägg när det är reflektion kring ett tema/projekt. Förskollärarna menar att det 

underlättar delaktigheten när fler kan se bilden bra och delta i reflektionen.  

Förskollärarna producerar film, tar bilder, spelar in ljud med lärplattan eller digitalkameran 

med barnen och i vissa fall dokumenterar barnen själva eller tillsammans med förskollärarna. 

Dokumentationen blir sen en del av reflektionen tillsammans med barnen.  

Inger- ja det är projektet som vi gör, vi har tittat och har en återblick, tittar, reflekterar med 

barnen, om det vi har gjort gången innan kanske för att vi har varit iväg på en utflykt och vi vill 

lyfta vad vi har gjort för barnen och får vara med och berätta hur de upplevde.  

Katinka- Så ibland när det har funkat så har vi filmat i vårt projekt och så har vi bara (puff) 

slängt in på datorn och kollat igenom, för man måste kolla igenom, alltså just det här med det 

etiska. Alltså det är så mycket bilder, film, vad är det vi vill visa? Vilka barn? Vad är det för 

situationer? ... som vi visar för alla att se! Etikfråga. Vill du (till barnet), ska vi ta det här fotot?  

Katinka tar upp etikaspekten med dokumentation och lyfter fram barnens delaktighet i valet 

av bilder och filmer. Hon diskuterar även hur bilderna förvaras och säkerheten kring 

förvarandet av bilderna men även användandet av bilderna. Hon menar att lärplattan är ett sätt 
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att komma närmare barnen i etikfrågan eftersom dokumentationsverktyget är lämpat att 

använda i barngruppen till skillnad från datorn och digitalkameran som är mindre tåliga.  

Dokumentation har lyfts fram i den tidigare forskningen som en förväntad förbättring av 

arbetet och detta bekräftas av alla intervjupersoner i studien. Det som poängteras ofta är att 

arbetsuppgifterna kan utföras snabbare och lättare med den nya tekniken.  

Elin- … jag ser den som ett komplement till det vi redan gör alltså. Jag vill liksom inte att den 

här ska vara enbart en speldosa, dels använder jag den själv, antecknar och skriver i den istället 

för på papper, mejlar och har mig, min jobbamail är ju i den och som ett block tillgängligt till 

mig hela tiden och sen så dokumenterar jag ju med den, filmar och fotar och gör 

dokumentationer i den.  

Elin betonar att lärplattan är ett verktyg med flera användningsområden. Hennes utsagor ger 

uttryck för den progressiva diskursen. Samtidigt påpekar hon att den inte ska vara en 

speldosa. Lärplattan är fylld av möjligheter men den innebär också en fara om den används på 

fel sätt i verksamheten. I dessa utsagor ger hon samtidigt uttryck för osäkerhetsdiskursen. IKT 

utlovar både nya möjligheter och nya farhågor. 

Förskolan som är med i tiden 

Flera av intervjupersonerna har berättat om vikten av att förskolans ska hänga med i 

samhällsutvecklingen och i teknikutvecklingen. De tolkar att det ingår i läroplanens uppdrag 

att arbeta med IKT. De berättar att barnen på förskolan redan är en del av den tekniska 

utvecklingen och att förskolan måste se till att arbeta vidare med detta intresse hos barnen och 

se till att de får möjlighet att använda IKT och leka, lära och upptäcka de digitala verktygen 

på förskolan. Det de beskriver tolkar jag som utsagor som bildar ett mönster som hör till den 

progressiva diskursen. Det är viktigt att betona att förskolan är en del av samhället och 

förskolans verksamhet måste hänga med i samhällsutvecklingen.  

Malin - Det är väldigt roligt och barnen tycker det är roligt. Med tanke på hur IKT och hur det 

ser ut idag med plattor, smartphones, barnen kan ju det här bättre än vad vi kan. På ett sätt så 

känns det så. De vet ju precis, kanske inte smartboarden men lärplattan vet de ju precis hur de 

ska gå in och ur. Men barnen trycker och grejar, och trycker och donar. Och det krävs en 

smartphone i samhället i dag för att kunna fungera. Du behöver kunna och ha en app för att åka 

buss, betala dina räkningar, app handla rabatter på Ica. Allt går ju liksom ju via telefonen eller 

via internet idag … det kommer bara bli mer och mer. Att inte låta barnen leka med lärplattan 

och med smartboarden och få med dom i här skulle ju bara vara bakåtsträvande. Det är ju 

mycket bättre om de får vara med och nyttja det och får lära sig och liksom hur de kan leka och 

fram. Det är så jag har lärt mig.  

Malin beskriver med konkreta exempel hur hon tror att framtiden kommer att se ut och vilka 

kunskaper som kommer att behövas. Hon menar också att det är bakåtsträvande att inte låta 
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barnen ta del av denna teknik. Det vore att hindra barnen från att utveckla kunskaper och 

förmågor som de kommer att behöva framöver. Malin uttrycker tydligt den progressiva 

diskursen i sina utsagor om barnen och framtiden. 

Elin - Jag tror att man kan få, öppna liksom tankar utifrån att de barn som vi har nu växer upp i 

den här världen, det här är deras vardag, dom är ju liksom den här generationen som växer upp i 

det här så att för dem är inte konstigt att ha Ipads eller smartphone. Det är liksom vardag för 

dom så här typ av teknik och då tycker jag inte att man liksom ska skrämmas utav det utan man 

ska utnyttja det sen tycker jag inte att det ska ersätta liksom någonting men i och med att de 

också är så vana vid det så tror jag också att man kan utnyttja det och få dom liksom för att ge 

dom ett bredare en värld liksom.  

Inger - Jag tror också att man kan fastna i det på något sätt. För jag känner att våra barn är 

väldigt, är det någonting som de kan göra väldigt länge så är det att sitta och se på en film, sitta 

vid en padda, en dator och rulla. Det är någonting som de vuxit upp med och som de får någon 

form av tillfredställelse. För att de får, de behöver inte själv engagera sig så mycket utan man får 

någonting till sig, tillför någonting och det tror jag kan vara en fara i det hela, för jag tror att det 

är ju liksom som allt annat i lagom dos. Allt annat ska ju finnas kvar och samtalet är ju minst 

lika viktigt, man vill ju inte att allt ska vara digitalt. Jag tror att man måste tänka lite så.  

Det finns en komplexitet kring IKT där olika ställningstaganden kommer till uttryck i 

ovanstående utsagor. Malin och Elin tillhör den yngre generationen, bägge födda på 80-talet 

och de tillhör själva de så kallade digitala infödingarna som vuxit upp med tekniken omkring 

sig, medan Inger, som uttrycker en skepsis, har fått arbeta för att lära sig använda IKT i 

arbetet. De ser alla tre att barnen fångas av tekniken och att de kan hålla på och utforska dessa 

verktyg länge. Längre än många andra saker i förskolan. Malin och Elin vill de visa på att det 

gynnar barnen att använda tekniken, de är bekanta med och tycker om den. De tycker heller 

inte att man ska vara rädd för att barnen behärskar tekniken bättre än de vuxna. Tekniken 

förhöjer aktiviteten, den blir häftig och ny, det händer något och fler kan stanna kvar i 

aktiviteten en längre stund. Inger däremot uttrycker en oro för att barnen fastnar i tekniken 

och i själva bläddrandet och bytandet av appar och aktiviteter på skärmen. Jag tolkar det som 

att hon uttrycker att barnen riskerar att passiviseras när de inte behöver ta initiativ och 

aktivera sig själva. Tekniken tar plats från annat i verksamheten som är viktigt att barnen får 

ta del av. Här i dessa utsagor, ser jag tydligt den progressiva diskursens fokus på möjligheter 

och osäkerhetsdiskursens som tar fasta på farhågorna med IKT. 
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De digitala förutsättningarna 
 

intervju arb
ets
år 

IKT-
kom
pete
ns 

intr
esse 

profi
l 

IKT/ 
Barn 

Lärplatta Hög-
läsni
ng 

Barng
rupp 
Y/Ä 

Film/f
oto/ 

Medie
lek 
  

Info-
kunsk
apssö
kning 

IKT-
grupp  

policy 

Anna 25 2 2 1 ja nej nej Ä Ja, dk ja ja nej nej 

Elin 4 5 4 2 ja ja 1/6 B ja Y Ja, lp ja Ja ja nej 

Katinka 10 4 3 1 nja nej nej Y Ja, dk nej nej nej nej 

Malin 7 5 5 2 ja Ja 1/17 B Ja Ä Ja, dk nej Ja Ja ja 

Inger 29 3 3 1 ja Ja 1/25B ja Ä Ja, lp nej Ja Ja ja 

Pernilla 18 5 5 2 ja Ja 1/17B ja ÄY  Ja, lp nej ja Ja ja 

 

Tabell 1. Redovisar intervjupersonernas antal år i yrket, kompetens och eget intresse för IKT. Profil 1=Reggio 

2= traditionell förskolepedagogik. Alla barn får använda ngn teknik, nja betyder välja bilder på datorn till 

bildspel. På två förskolor saknas lärplattor (lp), men dessa är på väg. Högläsning med projektor förekommer på 

tre förskolor, med en lärplatta och projektor eller smartboard. Alla förskolor filmar och fotar med barnen i 

projekt och i dokumentationssyfte med digitalkamera (dk) eller lärplatta eller både och. Katinkas förskola har tv-

skärmar i hallarna där man visar bilder och filmer från verksamheten. TV nämns på två av förskolorna som en 

digital resurs och används då för att se på film, oftast efter barnens önskemål. Det kan vara Bokstavslandet, 

Frost, Bamse etc.  Medielek förekommer uttalat på två förskolor ibland och med de äldsta barnen. Katinka 

uppger att hon inte söker information på nätet med sin grupp, vilket alla andra gör. Men hon arbetar med de 

yngsta barnen och det framgår att de andra avdelningarna gör det via datorer. Tre av förskolorna har en IKT-

grupp och två förskolor har en IKT-policy. 

De som berättar mest om sitt arbete med IKT är de som har tillgång till flest verktyg i sin verksamhet. Det spelar 

stor roll om man har en lärplatta i sin verksamhet eller inte. I kombination med projektor kan lärplattan användas 

till många saker. Många av dessa aktiviteter kan också göras med en dator om den kopplas ihop med projektorn. 

Skillnaden utgörs av att datorn är svårare att ha med i barngruppen eller av att tekniken är inlåst och 

undanstoppad och att det kräver för mycket tid att ta fram och installera tekniken.  

Fördelar och nackdelar med IKT    

Det som kan ses som fördelar har med IKT har ju berörts till stora delar i avsnittet om hur 

förskollärarna arbetar med IKT. Men det finns ytterligare några aspekter som inte har kommit 

fram i dessa exempel. Förskollärarna beskriver på många sätt hur barnen fängslas av tekniken 

och att de kan fånga fler barn i olika aktiviteter genom att använda sig av IKT. 

Intervjupersonerna berättar hur IKT kan användas när verksamheten behöver anpassas till en 

större barngrupp till exempel med hjälp av interaktiv skrivtavla eller projektor. Malin 

beskriver att barnen vill se bilderna i böckerna och att det är svårt för alla att se bilderna när 
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hon läser ur boken. IKT och i detta fall projektorn kopplad till en lärplatta hjälper barnen att 

få se bilderna bra när de förstoras upp och det lättare att följa med i läsningen.   

Elin berättar hur hon skakar liv i ett spel som barnen inte skulle visa intresse för annars. Ett 

traditionellt memoryspel kan med hjälp av IKT bli en interaktiv händelse där flera barn är 

aktiva i alla moment och kan se och följa händelserna på en stor vägg. IKT ger nya effekter 

och upplevelser genom att flera sinnen aktiveras och att barnen kan delta med hela kroppen 

genom att gå fram till väggen för att vända på kortet. En stillasittande aktivitet blir en rörlig 

aktivitet istället. Elin uttrycker att hon själv har en stark relation till lärplattan som hon inte 

skulle vilja arbeta utan. Hon uttrycker även att barnen har en stark relation till lärplattan och 

tekniken som de älskar. Genom sitt sätt att prata om IKT-verktygen visar Elin att hon delar 

världsbilden i den progressiva diskursen. Hon är med och skapar den genom att prata om IKT 

som ett förbättrande och framåtsyftande fenomen och genom att visa hon har en relationen till 

IKT-verktygen.  

En annan viktig aspekt av IKT lyfts upp av Elin som menar att tekniken skrämmer många 

eftersom barnen behärskar den bättre än pedagogerna. Det viktigaste är att känna att man kan 

pedagogiken och hur IKT kan användas i lärsituationer med barnen. 

Elin - De som inte kommit igång. De säger - jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Då försöker 

vi att trycka på att det viktigaste kanske inte är att du kan tekniken utan, för att barnen kan oftast 

tekniken. Men att vi kan pedagogiken och att man inte ska vara rädd för att många tycker att 

barnen, de bara trycker för att dom kan, och det är lite synd för att det behöver liksom inte vara 

en nackdel utan tekniken kan man lära sig men man ska vara trygg i att man kan pedagogiken.  

Jag tolkar det som att barnens kunskapsövertag med främst lärplattan, utmanar den rådande 

maktordningen där förskollärarna bestämmer hur barnen ska använda material och verktyg. 

IKT-verktygen skapar nya situationer och nya positioner för barn och pedagoger och det råder 

osäkerhet i hur man ska förhålla sig till denna förändring. Rädslan handlar kanske om att 

barnen kan använda tekniken till något som de inte borde göra, att lärplattan kan vara farlig 

om den används på fel sätt. Dessa rädslor ser jag som ytterligare uttryck för 

osäkerhetsdiskursen. 

Regler och förhållningssätt kring IKT  
Intervjupersonerna beskriver på flera olika sätt hur IKT används i förskolorna de arbetar på. 

De berättar även vad de inte ska göra med verktygen och varför. Förskollärna utgår från att 

barnen använder de digitala verktygen på ett annat sätt hemma.  

Malin- Lärplattan har ett syfte med namnet, så känner vi, att får vi in det med barnen, att vi 

använder den på ett annat sätt här än hemma.  
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De antar att barnen spelar spel hemma och att de tittar på olika typer av underhållning på 

surfplattor, smartphones och TV. De nämner ofta föräldrarnas oro för att barnen ska sitta för 

mycket framför skärmar av olika slag och att de därför måste vara tydliga med vad IKT och i 

synnerhet lärplattorna ska användas till på förskolan. Det faktum att lärplattornas användande 

måste kontrolleras med policydokument och med IKT-grupper är ett uttryck för att 

osäkerhetsdiskursen gör sig påmind på förskolorna och att den progressiva diskursen måste 

motivera sitt förhållningssätt och sina ställningstaganden. I följande sekvens beskriver Malin 

hur hon blir bemött av en kollega på förskolan. I detta möte blir det tydligt att det råder en 

ambivalens kring vad IKT kan användas till på förskolan. 

Malin- Jag fick en kommentar häromdagen av en kollega när jag hade vakenvilan och vi tittade 

på katten musen tiotusen, ett program från UR på smartboarden tillsammans. Och när de kom 

tillbaka från rast så frågade jag henne, ska jag ha kvar smartboarden ikopplad, ska ni fortsätta 

med det här eller ska jag koppla bort den och ta med den?  Svar: nej du kan stänga av TV:n nu, - 

sa hon till mig och då kände jag så här. -Ja, fast nu är det ju inte riktigt så vi sitter ju inte här och 

kollar på Teletubbies och liksom My Little Pony eller Star Wars. Skulle jag sätta på My Little 

Pony, så kanske det är TV. 

Malin berättelse visar på de två diskurserna som finns på förskolan, den progressiva diskursen 

och osäkerhetsdiskursen. Malin ser möjligheter med smartboarden och kollegan ger uttryck 

för en annan sanning om IKT-verktygen, en farhåga, där IKT-användandet kan uppfattas som 

underhållning. Malin förklarar hur hon ser på underhållning eller TV genom att dra gränser 

mellan olika typer av produktioner. UR:s barnprogram kategoriseras som pedagogiska och till 

exempel My Little Pony kategoriseras som underhållning. På förskolan är underhållning inget 

att sträva efter utan det kopplas ihop med icke-pedagogiskt innehåll och ses som barnpassning 

och tidsfördriv. Gränsdragningen är inte enkel att förhålla sig till men problematiken är heller 

inte ny. Anna som arbetat inom förskolan länge jämför lärplattan och smartphones med hur 

det var när datorn kom och när TV:n diskuterades i verksamheten.  

 

Anna- Jag har vart med sen datorn kom, att hur mycket ska de få spela och ska vi ha TV och den 

tiden och att det var fult att titta på TV och det ska vi inte göra och det tycker jag är lite svårt att 

förhålla sig till nu .. vi har inte prata klart om det ännu. Får man använda det, en mosaikapp, ett 

spel? Jag vet inte, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Eller kan man visa youtubeklipp 

eller, kan man?  

Anna pratar om att det var fult att titta på TV och hur det ifrågasattes om de skulle få spela på 

datorn och nu känner hon en osäkerhet kring hur lärplattan och internet ska användas med 

barnen. Hon saknar riktlinjer och diskussioner på förskolan och ett gemensamt 

förhållningssätt till IKT och hur det ska användas på förskolan. Osäkerhetsdiskursen uttrycker 
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farhågor kring IKT användningen och ser kopplingar till annan underhållning som uteslutits 

från de flesta förskolors praktik.  

På ett liknande sätt menar Katinka att en medvetenhet kring hur lärplattorna ska användas 

behövs och att alla måste delta i dessa diskussioner.  

Katinka- Det är jätteviktigt att ha en diskussion innan och vad är syftet med de här, vad ska vi 

använda de (lärplattorna) till? Som ett pedagogiskt dokumentationsinstrument, vi filmade 

mycket i skogen, vi hade ett mikroskop som vi kunde koppla till det och titta väldigt nära. Så 

använde vi det till samlingarna, ytterst, ytterst sällan så fick dom använda spel på den och då var 

det liksom; vi vill att, de två gör det, avsatt tid.  

Det är viktigt att markera att spelandet kommer att vara kontrollerat och bara äga rum när 

pedagogerna bedömer att det passar och att det fyller en pedagogisk och genomtänkt funktion. 

Katinka ger uttryck för båda diskurserna i sina utsagor och som visar att diskurserna strider i 

det diskursiva fältet om vilken sanning som ska gälla.  

 

Både Malin och Pernilla kommer in på att lärplattan inte får användas på fel sätt av 

pedagogerna på förskolan utan att det ska var genomtänkt. Den kan annars ses som 

underhållning eller ett tidsfördriv. 

Malin- Jag tror att det gynnar barnen men sen får det inte utnyttjas och bli alltså bli så att det blir 

på ett dåligt sätt ... lärplattan t.ex. används i syfte att, äh men jag orkar inte ta hand om det där 

barnet som bara springer utan här bara här sätt dig med lärplattan och lek lite. .för då används 

den ju på fel sätt och så ska det ju absolut inte vara.  Snarare så har man i baktanken att det här 

barnet har väldigt svårt att koncentrera sig för, just nu är vi stora barngrupper. Det barnet kanske 

behöver sätta sig vid lärplattan en halvtimme om dagen och fokusera i ett spel med nåt 

pedagogiskt syfte, för att få lite egen tid. Kunna skärma av verkligheten och bara få ahh…. 

hämta andan … så. 

Pernilla- Barn som kanske behöver lite extra för de kan de vara väldigt bra att få sitta med en 

lärplatta och göra, men det krävs att man har väldigt pedagogiska program, det ska var uttänkt, 

de ska inte vara de här spelen som man spelar hemma, utan de ska vara de här pedagogiska 

programmen som ger sampel, en kommunikation, språklig utveckling och jättegärna att man 

interagerar med en kamrat. Och inte bara som en sån här kul happening.  

 

Det finns en ambivalens här kring vad lärplattan får användas till. Det finns en komplexitet 

även här hos flera av intervjupersonerna som beskriver att de ser att barnen har behov av att 

vila från gruppen och aktiviteterna på förskolan och att sitta själva med en lärplatta och spela 

ett pedagogiskt spel. Malin och Pernilla uttrycker ett förtroende för de pedagogiska apparnas 

möjligheter och att de tillför något bra bara de är noggrant utvalda. Elin däremot menar att det 

inte finns några pedagogiska appar utan att de måste göras pedagogiska av pedagogerna. Hon 

lyfter fram pedagogens viktiga roll och uppgift och visar på att det inte räcker med att välja ut 

bra pedagogiska program.  
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Elin- också att man inte tror att det är appen som är pedagogen, det är vi som gör den 

pedagogisk. Som alla säger, det finns inga pedagogiska appar men det är klart att det finns bra 

och mindre bra appar men det är i interaktionen med den som den blir pedagogisk, tänker jag. 

Diskussion och slutsatser 
Analyserna av de två styrdokumenten visar att dessa ger uttryck för båda diskurserna. 

Läroplanen ger uttryck för både den progressiva diskursen och osäkerhetsdiskursen genom 

sina vaga formuleringar och genom att visa på en valfrihet i användandet av IKT med ordet 

”kan” istället för ”ska” men visar samtidigt på vikten av att hänga med i utvecklingen genom 

den progressiva diskursen. Stockholms stads förskoleplan däremot tar tydligt fasta på den 

progressiva diskursen där framtidens Stockholm behöver stor IKT-kompetens hos sina 

medborgare och förskolans uppgift är att säkerställa att denna framtida arbetskraft kommer att 

finnas på plats och att förskolan ”ska” integrera IKT som ett verktyg för lärande i förskolan.  

Det finns många olika regler och förhållningssätt som uttrycks genom två tydliga diskurser 

kring IKT och de tekniska verktygen på de fem förskolorna jag varit på. Men det som alla 

verkar vara överens om är att IKT är en del av lärandet när barnen använder det till att 

producera eget material, film, bild, text och berättande. Att fokusera på barnen som 

producenter av eget skapande, berättelser och dramatiseringar är kanske ett sätt att slippa 

diskutera vilken konsumtion via IKT som är tänkbar inom förskolans värld (Lundgren 2014, 

s. 37). Den progressiva diskursen tar fasta på de nya möjligheterna med IKT och det som 

förskollärarna menar berikar förskolans aktiviteter och barnens lärande. IKT fungerar som ett 

verktyg för att ge barnen upplevelser, genom att skapa en fiktiv skog, ett akvarium eller en 

miljö ur en bok eller film. Dessa visuella miljöer projiceras upp på väggar och dukar och 

kombineras ofta med auditiva inslag av musik eller inspelade ljud från skog, hav etc. Oftast 

har dessa upplevelsepedagogiska inslag kopplingar till det pågående projektet/temat i 

barngruppen. Brodin & Lindstrand har efterfrågat att de digitala verktygen och medierna ska 

kunna användas så att flera sinnen mobiliseras, vilket skulle kunna stödja läroprocesser på ett 

annorlunda sätt än traditionella läromedel (Brodin & Lindstrand 2007, s. 13). 

Däremot är namnet lärplatta i sig en markering för vad man vill att detta verktyg ska användas 

till i förskolan eller snarare vad man inte vill att den ska användas till. Den ska inte användas 

så som den antas användas hemma, nämligen till att spela spel och att titta på underhållning. 

Det blir ett sätt att förhålla sig till de olika diskurserna, en hybridposition, där varken 

osäkerhetsdiskursen eller den progressiva diskursen har vunnit kampen om sanningen.  

Lärplattan begränsas till lärande ändamål. Underhållningsdelen plockas bort från artefakten. 
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Lärplattan representerar både den progressiva diskursen med sina nya möjligheter och 

osäkerhetsdiskursen med sina nygamla farhågor på förskolan.  

Mycket av den tidigare forskningen tyder på att liknande diskussioner var aktuella när datorn 

kom till förskolan (Svensson, 1996, Ljung & Djärf, 2004). Skillnaden nu är möjligheten till 

uppkoppling till internet och att barnen behärskar delar av den digitala tekniken bättre än 

vuxna. De vuxna hemma och på förskolan kan inte kontrollera barnens användande av de 

digitala verktygen på samma sätt längre. Förskollärarna i studien uttrycker en osäkerhet kring 

den digitala tekniken och internet och undrar om IKT får användas till att spela spel, lyssna på 

musik och söka bilder och filmer på t ex. populärkulturella fenomen. Klerfelt (2007) visar i 

sin studie att pedagogens position och inställning påverkar barnens inflytande i användandet 

av datorn, men nu gäller det användandet av lärplattan och internet. Precis som i hennes 

undersökning vill förskollärna nu att lärplattan ska användas på ett visst sätt till vissa 

bestämda saker. Barnen får använda vissa utvalda appar som uppfyller de kriterier som 

pedagogerna ställt upp. Oftast finns det en kvalitetsgranskande grupp på enheterna som kan 

sköta detta eller så har de en policy kring hur lärplattan får användas och vilka appar som 

anses vara pedagogiska. Klerfelt visar i sin forskning att pedagogerna måste ändra sin 

inställning till de digitala verktygen och att släppa makten kring dessa. Barns delaktighet och 

inflytande i den pedagogiska praktiken är beroende av deras möjlighet att använda verktygen 

(Klerfelt 2007, s. 118). Lärplattan är på många sätt ett mer demokratiskt verktyg för barn än 

datorn eftersom den är lättare att använda för barn med det tydliga gränssnittet och 

pekfunktionen.  

Osäkerhetsdiskursen innebär konsekvenser för praktiken där förskollärna, likt det Ljung 

Djärfs (2004) studier visade på, försöker skydda barnen från att använda medierna till vissa 

saker och från att fastna i aktiviteter med dessa för länge. De försöker även skydda barnen 

genom att välja och styra vilka appar/program som är bra att använda. De förskollärare som 

intar en vägledande och stödjande position i arbetet med IKT, antar också en utforskande roll 

med barnen där de utforskar de digitala verktygen tillsammans med dem. I den utforskande 

rollen finns en närvaro och delaktighet som ger möjlighet att skapa ett lärande sammanhang 

med barnen. I ett sådant sammanhang kan barnen få större tillgång till lärplattan och kan inta 

flera positioner som både lärande och spelande. Detta har Kjällander visat på i sin forskning 

(Kjällander 2014, s.6). För att detta ska hända måste förskollärarna våga befinna sig i ett 

osäkerhetstillstånd och se föränderligheten som en utmaning istället för ett hot.  
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Osäkerheten bottnar också i att många av förskollärarna är nybörjare i att använda IKT i 

pedagogiska syften. Två av förskolorna i denna studie har inte haft tillgång till lärplattor i 

verksamheten ännu. Därför letar de efter en tydlig, enkel och snabb manual och ett 

gemensamt förhållningssätt. Den progressiva diskursen utlovar ju att IKT ska förenkla arbetet. 

Forsling vill att förskollärarna ska acceptera det faktum att de är omringade av ”digitala 

infödingar” som kan hjälpa dem att lära sig använda tekniken (Forsling 2012, s. 58). Forsling 

menar också att medieleken är ett sätt att utforska tekniken tillsammans med barnen och 

genom medieleken kan den digitala kompetensen komma in till förskolan. Det är 

förskolläraren som är grundbulten, som skapar förutsättningar för de digitala verktygen i 

verksamheten i ett pedagogiskt sammanhang och som ser till att barnen får tillgång till dessa 

verktyg och medieleken (Forsling 2012, s. 93). För att detta ska vara aktuellt måste de digitala 

verktygen finnas på plats. Men det är förskolläraren som kan pedagogiken och som vet hur de 

digitala verktygen kan användas i praktiken med barnen.   

Förskolechefen Pernilla sammanfattar mycket av situationen och visar på att båda diskurserna 

behövs. Den progressiva diskursen behövs för att IKT ska kunna få plats i förskolan och 

osäkerhetsdiskursen behövs för att hantera farhågorna och ge ett kritiskt och reflekterande 

perspektiv på utvecklingen. 

Pernilla- Vi lever ju i en helt annan verklighet än för bara några år sedan. Så att det gäller att 

hänga med!  

Det gäller att programmera om sig och att se till att ligga steget före och att man också ser till att 

man har kunskapen själv. För att liksom, vad är det barnen vill göra för någonting eller vad är 

det som intresserar dem och göra någonting med det.  

Fortsatt forskning 
Dagens Nyheter skriver den 2 april 2015 april att det fortfarande endast är en av fem som är 

kvinnor på som arbetar i IT-sektorn och det är fortsatt få flickor som studerar på de tekniska 

gymnasielinjerna (DN 150401).  Eftersom förskolan i ett tidigt skede har möjlighet att öka 

barnens framtida handlingsutrymme och valmöjligheter och kan arbeta för att flickor och 

pojkar ska kunna ha lika möjligheter att välja yrke och utbildning genom att stimulera barnens 

intresse för teknik och medier. Detta uppfattar jag som ett behov av ett genusperspektiv i 

forskningen om hur förskolan arbetar med IKT.  
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Statens medieråd (2013) 

Tillgänglig:>http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Smaungar_och_medier_2013_fullfar

g.pdf (15-05-03) 

 

Statens medieråd (2015) 

Tillgänglig: >http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Smaungar--medier-

2015/ (15-05-03) 

 

Mediebarometern (tidigare Internetbarometern)  

Tillgänglig: >http://nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-

dokument/Mediebarometern/mediebarometern_2013_internet.pdf (15-05-03) 

BILAGOR 
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BILAGA 1 

Stockholm den 26 februari 2015 

 

Hej! 

Jag heter Kati Rosén och läser till förskollärare på Södertörns högskola tillsammans med en 

av dina medarbetare, XXX. Hen har under årens lopp berättat om sitt arbete och bl.a. hur ni 

har startat upp verksamheten och hur ni tagit in digitala verktyg i verksamheten och utvecklar 

detta arbetssätt.  

Jag ska nu skriva mitt examensarbete om förskolans digitala arbetssätt utifrån läroplanen och 

Stockholms stads förskoleplan. Jag vill belysa hur förskolor arbetar med digitala verktyg och 

barns lärande samt hur förskollärarna tolkar detta uppdrag i dessa styrdokument.  

Det vore därför spännande att intervjua en av förskollärarna som är involverad i detta. Hoppas 

detta kan vara intressant för er också och självklart kommer alla uppgifter att vara 

konfidentiella enligt vetenskapsrådets kriterier. För att kunna koncentrera mig ännu bättre 

under intervjun ber jag om att få spela in intervjun. 

Med vänliga hälsningar Kati Rosén 

Mail: kati.vesavuori.rosen@stockholm.se alt. kati.vesavuori@gmail.com 

Här kommer lite information om gällande etiska regler för forskning som vi följer. 

1. Informationskravet som innebär att forskaren ska informera alla som berörs av forskningen 

om dess syfte. 

2. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen hat rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter kommer att skall ges 

konfidentialitet och att uppgifterna ska förvaras oåtkomliga för obehöriga. 

4. Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 

(Patel & Davidson 2011, s. 63).  

Stort tack för att du vill delta! 

 

 

 

mailto:kati.vesavuori.rosen@stockholm.se
mailto:kati.vesavuori@gmail.com
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BILAGA 2 

Intervjufrågor/ TEMAN 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur länge på denna förskola?  

Var gick du din utbildning och när blev du klar? 

Andra utbildningar? 

Vad tycker du utmärker er verksamhet? Inriktning?  

ARBETET MED IKT 

Kan du berätta hur ni arbetar med IKT? 

I vilka sammanhang?  

Skulle du vilja använda IKT på något ytterligare sätt? 

Vilka tekniska förutsättningar har ni? Vilken teknik använder ni?  

Saknas det något? 

Vad är IKT bra för i verksamheten? Hur berikar det barns lärande?  

Finns det några problem eller hinder med IKT i verksamheten? 

Tar IKT plats från något annat?  

EV. LÄRSITUATIONER 

Dokumentation pedagog- bild, film, ljud, lärande  

NO- dokumentera- ljud-ljus-fysik, teknik,  

MA- spel,  

SPRÅK- tecken, symboler, berättande- skriva,  

ESTETISKT –rita, måla, göra film, spela in  

TEMAN:  

Arbetssättet 

Förhållningssättet 

Miljön 
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Pedagogrollen 

LÄROPLANEN/FÖRSKOLEPLANEN 

Hur uppfattar du förskolans IKT uppdrag?  

Vad tror du menas med tillämpning?  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KOMPETENSER 

Hur ser era IKT förutsättningar ut?  

Vilka digitala verktyg har ni och vilka använder ni? 

Upplever du att ni har rätt verktyg? 

Upplever du att du har tillräcklig kunskap och kompetens? 

Om inte vad skulle du vilja ha mer av? 

Hur uppfattar du förskolans/enhetens digitala förutsättningar? 

Hur uppfattar du förskolans/enhetens digitala verktyg?  

Hur uppfattar du att ni arbetar med IKT i jämförelse med andra förskolor? 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Är det något som du skulle vilja fråga om eller lägga till som vi inte berört? 

Kan jag kontakta dig om jag vill fråga om något som jag missat eller vill höra mer och eller 

bekräfta att jag uppfattat rätt/fel? 

 

 


