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Dagens barn kännetecknats och benämns enligt Palfrey och Gasser för digitala 

infödingar. Barn formas genom användningen av media och IKT (informations- 

och kommunikations- teknik) på ett naturligt sätt. Deras deltagande i miljöer där 

media och IKT är vanligt leder till andra förutsättningar än för de tidigare 

generationerna. 

 

Syftet med studien var att förstå och beskriva vad pedagoger säger och gör för att 

skapa delaktighet i barns användning av media och IKT- verktyg. De tidigare 

mediepedagogiska utvecklingsarbeten som utfördes på förskolor inom Piteå 

kommun var en utgångspunkt och inspirationskälla till studiens genomförande.  

 

Studien byggde på en kvalitativ metod. Kvalitativa intervjuer och deltagande 

observationer genomfördes på en förskola i Piteå kommun. Metoderna berikade 

varandra och gav ett trovärdigt resultat. Resultatet presenteras utifrån fyra 

temaområden - förskolans användning av media och IKT, barns delaktighet med 

media och IKT, hem versus förskolan och media och IKT- infrastruktur. Det 

framträdde i både teoretiska och empiriska undersökningsmaterialet att det 

mediepedagogiska arbetssättet är lustfyllt med fokus på möjligheter och att det 

effektiviserar barns lärande. Läroplanen för förskolan anger att multimedia och 

informationsteknik kan användas i förskolan såväl i skapande processer som i 

tillämpning. Det finns däremot inga specifika riktlinjer för att mediepedagogiken 

ska finnas i en förskoleverksamhet. Studien visade dock en fördel med arbetssättet 

som att det är ett ytterligare tillvägagångssätt för att kunna nå läroplanens 

strävansmål. 
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Today's children characterized and named according to Palfrey and Gasser for 

digital natives. Children are shaped by the use of media and ICT (Information- 

and Communication Technology) in a natural way. If their participation in 

environments where the media and ICT is common, it leads to other conditions 

than the previous generations. 

 

The purpose of this study was to understand and describe what teachers say and 

do to create involvement in children's use of media and ICT tools. The former 

media education development works carried out at preschools in Piteå 

municipality was the starting point and inspiration for the study. 

 

Study was based on a qualitative approach. Qualitative interviews and participant 

observations were carried out at one preschool in Piteå. Methods enriched each 

other and gave a credible performance. The results are presented on four thematic 

areas - preschool use of media and ICT, children's involvement with media and 

ICT, home versus preschool, media and ICT infrastructure. It appeared in both 

theoretical and empirical research material that the media educational approach is 

playful, with a focus on opportunities and that it streamlines the children's 

learning. Curriculum for the preschool set to multimedia and information 

technologies can be used in preschool, both in the creative processes and the 

enforcement. There are no guidelines to media education should be in a preschool. 

The study showed, however, one advantage of working as there is another 

approach to achieve the curriculum striving goals. 
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1 Bakgrund 
 
I vår samtid går det inte att undvika att använda någon form av media och 

informations- och kommunikations- teknik (IKT). Barn ingår i en värld av 

moderna verktyg, vilket ställer allt högre krav på dagens förskolepedagoger. Vi 

avser att ge läsaren en förförståelse för studiens ämne med en bakgrund till varför 

vi valt att undersöka användningen av media och IKT i förskolepraktiken. 

Därefter presenterar vi studiens syfte och frågeställningar, förklarar centrala 

begrepp samt redogör för relevant litteratur. 

 
1.1 Inledning 
 

”Det vardagliga livet är ett viktigt fält för små barns lärande och utveckling.  

Vardagsliv levs både hemma, i närmiljön och i förskolan” (Tiller & Tiller, 2003, 

s. 53). 

 

De minsta förskolebarnen har sin tillhörighet i två miljöer, dels i hemmet och dels 

i förskolan. En del av barnen i åldrarna fyra till fem år ingår dessutom i olika 

fritidsaktiviteter och kamratgrupper utanför de två givna miljöer. Tiller och Tiller 

(2003) menar att erfarenheter och upplevelser därifrån påverkar barnens 

utveckling på gott och ont. Förskolans verksamhet ska utgå ifrån barns 

erfarenhetsvärld och intressen för att skapa motivation till deras lärande (Lärarnas 

riksförbund, 2007). Didaktisk planering innefattar en balans mellan det barnen 

erfar hemifrån och det som de upplever i förskolan. På samma sätt ska det finnas 

en kontinuitet mellan innehåll och aktiviteter i förskolan och det som barnen efter 

hand möter i skolan och eventuellt i fritidshemmet (Tiller & Tiller, 2003). Utifrån 

Tillers resonemang anser vi att det är viktigt att pedagoger har insyn i de sociala 

och fysiska miljöer där barnen befinner sig, vilket ska ligga till grund och utforma 

för det pedagogiska arbetet. 

 

Palfrey och Gasser (2008) skriver i sin bok Born digital, understanding the first 

generation of digital natives vad som kännetecknats dagens barn och benämner 

dem för digitala infödingar. Nedanstående citat ger uttryck för att barn formas 

genom användningen av media och IKT på ett naturligt sätt. Deras deltagande i 

miljöer där media och IKT är vanligt bidrar till andra förutsättningar än för någon 

annan tidigare generation. 

 
You see them everywhere. All of them are - Digital natives - . They were all born 

after 1980, when social digital technologies […] came online. They all have access 

to networked digital technologies. And they all have the skills to use those 

technologies. Major aspects of their lives - social interactions, friendships, civic 

activities - are mediated by digital technologies. And they´ve never known any other 

way of life (Palfrey&Gasser, 2008, s. 1f). 
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 1.1.1 Små barns värld med medier och IKT 
 

”Tekniken är självklar för dagens treåringar” menar Linus Feldt som driver 

spelstudion Bajoum Interaktive. Han har utvecklat dataspel för barn sedan 1994. 

Feldt är engagerad i frågor som rör små barns medievardag. Han menar att om ett 

barn låser in sig timtals med ett spel, är det väldigt engagerad, inte spelberoende. 

Vidare anser han att barn genom dataspelen utvecklar förmågor såsom motorik, 

kommunikation, problemlösning, språk, matematik, historia, ansvar, social 

delaktighet och konsekvenser (Medierådet, 2009a). Findahls (2009a) rapport 

Svenskarna och Internet 2009 klargör att internetanvändning gått ner i åldrarna 

och att hälften av fyraåringar har börjat använda internet. Ytterligare framkommer 

att 86% av svenskarna har en dator i hemmet och 83% utav dem har tillgång till 

internet. Dessutom framgår att människor har mer social kontakt med hjälp av 

internet. Det är 39% av internetanvändarna i Sverige som är medlemmar i någon 

form av community. En community är en gemenskap där deltagare samlas för att 

utbyta idéer och kunskaper om ett för dem gemensamt intresse. Ökningen är 

enorm vad det gäller användningen av communities, nästan 300% från år 2007. 

Därtill visar rapporten att internet fortfarande inte har ersatt de traditionella 

medierna utan snarare fått en likvärdig ställning med radio, tv och tidningar och 

fungerar som ett komplement till dem. Rapporten Unga svenskar och Internet 

2009 (Findahl, 2009b) bygger på en undersökning om vilka internetvanor barn har 

i åldern 3-16 år och visar på flertal intressant fakta. Många barn har erfarenhet av 

internet och datorer redan innan de börjar skolan. Barnens interneterfarenheter 

skiljer sig dock åt beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Bland barn till 

högutbildade föräldrar är det sju av tio (67%) som använder internet någon gång i 

veckan medan motsvarande andel är en av fyra (25%) bland barn till lågutbildade 

föräldrar.  

 

Medierådet (2010) genomförde en omfattande undersökning med fokus på små 

barns medievanor. Målgruppen för undersökningen var barn i åldrarna 2-9 år samt 

deras föräldrar. I resultatet framkommer att 2-5åringar och 5-9åringar använder 

datorer på olika sätt eftersom såväl läskunnighet som kognitiv utveckling är 

förutsättningar för många aspekter av datoranvändningen. Vanligt förekommande 

bland de allra yngsta datoranvändarna visade sig att vara att spela olika spel, 55% 

av alla barn 2-5 år gör detta. Så många som 30% av barnen ritar och målar digitalt 

och 23% lyssnar på musik från datorn. Inga markanta skillnader i användningen 

kunde påvisas mellan pojkar och flickor. Däremot är det vanligare att barn som 

har äldre syskon spelar dataspel än dem som inte har det. Angående föräldrarnas 

åsikter kring deras barns medievanor så anser de att barn lär sig mer bra saker av 

internet än av dator-/tv-spel, vilket ses som minst informativa. 

 

Utifrån de senaste undersökningar framkom att media och IKT ingår i små barns 

värld, men i olika utsträckning beroende på barns omgivning. Vi ställer oss 

därmed frågande hur framtida lärare kan introducera media och IKT i förskolan. 

En utmaning består i att jämna ut klyftan som uppstår inom barngruppen, 

mestadels beroende av barnens olika livsvärldar. Skolverket belyser att digital 

kompetens är enligt Europaparlamentets och rådets rekommendationer bland 

nyckelkompetenserna för att skapa ett livslångt lärande; ett sådant lärande 

påbörjas redan i förskolans verksamhet (Skolverket, 2007). 
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1.1.2 Förskolans idégrund  
 

Sverige fick sin första läroplan för förskolan år 1998 - Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98) fastställer att förskolan utgör det första steget i samhällets totala 

utbildningssystem. Det betonas att det ska ske ett samband mellan Lpfö 98 och de 

två andra läroplanerna i det svenska skolsystemet; Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och Läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94). All verksamhet för barn mellan ett till fem år 

kallas förskola (Tiller & Tiller, 2003).  

 

En viktig uppgift för förskolan är enligt Lpfö 98 att lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Barnen ska uppleva vardagen som rolig, trygg och lärorik där omsorg, 

lärande och fostran förenas i olika mål. Förskolans uppdrag kan sammanfattas till 

att innehållet i förskolan ska leda till att barn omfattas av vårt samhälles 

gemensamma normer och demokratiska värderingar, samtidigt som de ska 

utveckla en förståelse för sig själva och för sin omvärld (Skolverket, 2005). En del 

barn befinner sig på förskolan mer än åtta timmar per vardag. 

Förskoleverksamhetens uppdrag är att erbjuda alla barn möjlighet till en likvärdig 

utbildning. I styrdokumentet, Läroplanen för förskolan, betonas:  

 
Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. […] I 

samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar främjas (Lärarnas riksförbund, 2007, s. 32f). 

 

Media och IKT visar sig att vara en viktig del av människans liv och vardag. 

Utveckling och förändringar sker ständigt och det ställer nya krav på oss som 

samhällsmedborgare. Att inte kunna hantera den nya tekniken skulle kunna 

jämföras med att vara en analfabet, vilket i sig skulle resultera i ett utanförskap. 

Säljö och Linderoth (2002) argumenterar för att IKT är en utmaning för skola och 

utbildning, vad som såväl gäller form som innehåll i lärandet. Förskolans läroplan 

betonar detta i följande citat: 

 
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning. […] Förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och 

kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Förskola ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 

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

samhället behöver (Lärarnas riksförbund, 2007, s. 33f). 

 

Medierådet är en kommitté som arbetar med barns och ungas mediesituation i 

Sverige. De poängterar att det behövs satsningar på ökad undervisning i 

mediekompetens och källkritik redan i förskolan: ”Att börja prata med barn om 

nätet och praktisera ett kritiskt förhållningssätt till medier är det bästa sättet att 

förebygga risker i ett senare skede.” Medierådet utmanar förskolor för att ta 

initiativ som stärker barn i sin medieanvändning (Medierådet, 2009b). 

 

Vi skulle genom denna vetenskapliga uppsats vilja vidga perspektivet gällande 

media och IKT- användningen i förskolan med fokus på barns delaktighet. Vår 

målsättning är att kritiskt granska hur pedagoger i en förskola i Piteå kommun 

muntligen uttrycker och gör för att låta barn bli delaktiga i skapandet med stöd av 
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media och IKT. På så vis kan vi tillföra kunskap om hur barnens användning av 

media och IKT i hemmet avspeglar sig i pedagogers utövande av dessa i den 

pedagogiska verksamheten. Studien ämnar ge perspektiv på media och IKT- 

användningen i vilken barnens villkor blir synliga samt ge relevanta riktlinjer för 

hur pedagoger inom förskolan kan utveckla i sitt arbete.  
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1.2 Frågeställningar och syfte 
 

Studiens syfte är att förstå och beskriva vad pedagoger säger och gör för att skapa 

delaktighet i barns användning av media och IKT- verktyg. Studien kommer att 

besvara följande frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt används media och IKT i den pedagogiska verksamheten i 

förskolan för att främja barns delaktighet? 

 

2. Hur gör pedagoger för att barnen ska vara delaktiga i aktiviteter med media 

och IKT? 
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1.3 Centrala begrepp 
 

Under denna rubrik kommer begreppen media, IKT, mediepedagogik och 

delaktighet att förklaras mer ingående för att ge en ökad förståelse för de termer 

som förekommer inom ramen för studien. 

 

1.3.1 Media 
 

Media betyder "mitten", "centrum" eller "förmedlare" och är plural av latinets 

"medium". Medier kan förmedla eller överföra information eller ett budskap utan 

att den eller de personer som är informationens eller budskapets avsändare är 

fysiskt närvarande. Vanliga medier är internet, video, film, böcker, datorspel och 

telefon med mera (Wikipedia, 2010). I datorvärlden hänvisar begreppen media till 

olika typer av datalagring. Datormedia kan bestå av hårddiskar, CD-ROM eller 

CD-R-skivor, DVD, flash-minne, USB-enheter eller disketter (Tech Terms, 

2010a). I denna studie avses med media digitalkamera, videokamera, diktafon och 

dator.  

 

1.3.2 IKT 
 

IKT betyder informations- och kommunikations- teknik och påminner om 

Informations teknik (IT), men är främst inriktad på kommunikationsaspekten i 

människors användning av olika verktyg (Tech Terms, 2010b). IT är ett 

samlingsbegrepp för alla de tekniker som används för att insamla, lagra, bearbeta, 

överföra och presentera data eller information (Slidefinder, 2010). IKT inkluderar 

internet, trådlösa nätverk, mobiltelefoner och andra medier kommunikation. IKT 

har under de senaste årtiondena kommit med ett brett utbud av nya 

kommunikationsmöjligheter. Människor kan kommunicera med varandra över 

hela världen som om de vore grannar. Sociala nätverkssidor på webben såsom 

Facebook tillåter användare från hela världen att hålla kontakten och 

kommunicera på regelbunden basis (Tech Terms, 2010b). IKT- begreppet 

kommer vi använda i sammanhanget när IT- tekniken inkluderar 

kommunikationsaspekt. I denna studie avses med IT- teknik dator som verktyg i 

barns skapande aktiviteter. 

 

1.3.3 Mediepedagogik 
 

Mediepedagogik innebär att använda olika medier som inspiration och led i barns 

lärande- och utvecklingsprocesser. I mediepedagogiken fungerar media, estetik 

och pedagogik som enhetliga faktorer i en ömsesidig interaktion. Det kan ske 

genom upplevelser där barnen tar del av olika estetiska uttrycksformer som t ex 

stillbild, rörlig bild, ljud och multimedia, men också genom barnens eget 

skapande med olika media och IKT- verktyg (Lundgren-Öhman, 2006; Hansson, 

2004). Tanken med mediepedagogiken är att pedagogerna ska skapa en lärmiljö så 

att barnen blir multimodala. Multimodalitet kan beskrivas som 

kommunikationsformer. Multimodala verktyg avses vara sådana verktyg med 

vilka man kan kommunicera på flera sätt kring ett innehåll. 

Kommunikationsformer består av flera sätt att representera eller återskapa ett 
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innehåll, till exempel beskrivs med hjälp av skrift, tal, bild och andra visuella 

hjälpmedel (Lundgren-Öhman, 2009). Med mediepedagogiken syftar vi på 

användande av medier såsom digital kamera, videokamera, diktafon och dator i 

barnens lärande- och utvecklingsprocesser.  

 

1.3.4 Delaktighet 
 

Lärande beskrivs mer ingående nedan utifrån ett socialt perspektiv över hur 

människor samspelar med stöd av IKT. 

 

Melin (2009) förklarar att delaktighet inte har någon universell betydelse utan får 

specifik betydelse i de sociala sammanhang där begreppet används. Hon beskriver 

att delaktighet generellt kan definieras som att ”höra till”. Utan en formell eller 

informell tillhörighet till ett sammanhang kan man inte vara delaktig. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) delar begreppet delaktighet in i två kategorier; 

delaktighet som värde och delaktighet som pedagogik. De beskriver dessa två 

kategorier som ömsesidigt beroende av varandra. Den förstnämnda kategorin ger 

barn rätt att uttrycka sin mening i olika sammanhang. Barnen är en del av 

sammanhanget vilket påverkats av deras sätt att tänka och förstå. Den andra 

kategorin, delaktighet som pedagogik, innebär att barns sätt att förstå och uttrycka 

sig ligger till grund för både innehåll och form i utformning av den pedagogiska 

verksamheten. Eriksson (2007) ger till uttryck att när förskollärare pratar om 

barnens delaktighet i förskolan, så menar de att barnen har självkänsla, kan 

bemästra vardagen, har god kontaktförmåga och en känsla av tillhörighet. I denna 

studie avser vi att barnen är delaktiga när de efter sin förmåga medverkar i 

aktiviteter med media och IKT på sina villkor.  



8 

 

1.4 Barns delaktighet i sociala praktiker 
 

Under denna rubrik presenteras synsätt som berör barns delaktighet och dess 

betydelse i barns lärandeprocesser i sociala praktiker såsom förskolan och 

hemmet. Dessa synsätten bildar olika möjligheter och begränsningar för barns 

användning av media och IKT. Vi belyser även pedagogens roll i detta 

sammanhang. 

 

1.4.1 Pedagogiskt förhållningssätt i en demokratisk anda  
 

Lärarens roll är att skapa förutsättningar för utveckling genom att ta fasta på barnens 
kreativitet och lust att upptäcka, och genom att ge barn möjlighet att själva 

experimentera och göra undersökningar i lösta strukturerade situationer (Williams, 

2006, s. 37).  

 

Johannessen och Sandvik (2009) ser en utmaning för pedagoger i att få barn 

delaktiga. De belyser vikten av att ha klart för sig som pedagog vad barns 

delaktighet egentligen innebär och hur det kan eller borde praktiseras. Arbetet för 

pedagogerna består av att utgå ifrån nationella styrdokumentet samt att förstå hur 

innebörden kan omsättas i praktiken. I Läroplanen för förskolan står det att: ” 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att 

handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete 

och beslutsfattande” (Lärarnas riksförbund, 2007, s. 38). Johannessen och 

Sandvik (2009) argumenterar för att få barn delaktiga är att vuxna måste våga 

släppa kontrollen och lyssna på vad barnet förmedlar genom verbala och 

kroppsliga uttryck. Det gäller att vuxna vågar göra barn delaktiga i processer där 

produkter inte alltid blir som förväntat. Det handlar om att bevara en gemenskap 

där alla blir sedda och hörda samt blir respekterade. Detta leder till en förändrad 

vuxenroll i att möta barn som subjekt. Det innebär att erkänna barnets rättigheter i 

relation till sin egen upplevelsevärld. Författarna förklarar sina argument med 

följande citat: 

 
Det är den som äger upplevelsen som bäst vet hur det känns, också när man är under 

tre år och inte kan uttala den. Det handlar om individens okränkbara värde […] 

Uppmärksamheten måste riktas mot barnet som deltagande eller aktör i sitt eget liv. 

Barn vet mycket och har därmed mycket att bidra med. Vuxna som tar detta på 

allvar måste intressera sig för det okända och våga leva i ovisshet, i tvivel och i 

mellanrummen. […] det kräver trygga och engagerade vuxna människor 

(Johannessen & Sandvik, 2009, s.42f). 

 

Biesta (2006) skriver att en demokratisk utbildning förutsätter en syn på själva 

läroplanen där olika områden utforskas och utnyttjas med tanke på de specifika 

möjligheterna. Dokumentet ger barn tillfällen att föra sina egna unika 

kompetenser till världen. Det kräver en mänsklig praktik som barnen kan delta i 

och genom vilken de kan finna nya sätt att göra sig sedda och hörda, det vill säga 

att förverkliga sig. 

 

1.4.2 Redskapens betydelse för lärandeprocesser 
 

Användandet av redskap innebär en ständig förändring i förståelsen av både 

världen och redskapen. Att få lära sig att använda redskap innefattar mycket mer 
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än vad som kan uttalas i någon regel eller genom abstrakta begrepp eller 

exemplifiering som äger rum utanför sammanhanget. Kunnandet om hur, när och 

vad för redskap som används visualiseras och framträder inom ramen av 

aktiviteter där deltagarna utbyter erfarenheter och synsätt. För att lära sig använda 

redskap inom en praktik måste en lärling bli en del av den kultur som ger 

aktiviteter inom området mening och ändamål (Carlgren, 1999). 

 

1.4.3 Förskolans kultur i relation till delaktighet och inflytande 
 

Arnér (2010) arbetar för en förändring kring barns inflytande i förskolan där 

lärarens syn och förhållningssätt till att ta vara på barns initiativ har en betydande 

roll. Hon framhåller en kritisk aspekt om dagens förskole- och skolkultur: ”[…] de 

traditioner och system av regler och ritualer som skolan och förskolan har byggt 

upp riskerar att skymma sikten för det som ligger närmast till hands för barnen 

själva, nämligen livet här och nu” (s. 5). Författarinnan vill utmana det för givet 

tagna. Hon menar att pedagogernas oro uppstår när barn tar egna initiativ. 

Konsekvenser blir enligt henne att pedagogerna blir överraskade och automatiskt 

svarar med ett ”nej” för att inte störa den rådande ordningen. Hon förklarar att 

barn av ren tradition inte med självklarhet fått göra sin röst hörd: ”Vi är helt enkelt 

ovana vid att konsekvent ge barnen röst och att fråga efter och ta deras 

uppfattningar på allvar” (s. 13). Arnér anser att begreppen inflytande och 

delaktighet ofta används som synonymer. Barns delaktighet betyder enligt henne 

att barn blir erbjudna att delta i aktiviteter utav vuxna medan barns inflytande 

medför att aktiviteter kan förändras utifrån barns erfarenheter, idéer och initiativ. 

Hennes resonemang rör sig kring ett dilemma där lärare i förskolan har makt att 

välja om barns röster ska bli hörda och respekterade eller inte. 
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2 Teoretisk bakgrund  
 
Här nedan redogörs för den sociokulturella teori som studien tar sin utgångspunkt 

i. Teorin relateras till individens lärande- och utvecklingsprocesser med socialt, 

kulturellt och historiskt sammanhang. 

 
2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Säljö (2000) menar att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. 

Människan som art är läraktig och hennes mest utmärkande drag är förmågan att 

ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Lärande kan 

äga rum på individuell eller kollektiv nivå. Säljö analyserar människans 

utveckling, lärande och reproduktion av kunskaper och färdigheter och benämner 

sitt perspektiv på dessa för sociokulturellt. Perspektivet fokuserar på samspelet 

mellan kollektiv och individ i bemärkelse hur individer och grupper tillägnar sig 

och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Enligt Säljö blir förändringar i våra 

intellektuella och fysiska färdigheter synliga när vi betraktar de redskap eller 

verktyg med vilka vi observerar och bearbetar omvärlden och den kollektiva 

kunskap vi byggt upp. Med redskap eller verktyg menar han resurser, såväl 

språkliga som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår 

vår omvärld och agerar i den. Säljö problematiserar i följande citat hur vi lär samt 

hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som är 

delar av vår kultur och vår omgivning: 

 
Faktum är att vårt samhälles samlade kunskaper och färdigheter för länge sedan 

passerat vad en mänsklig hjärna kan hålla ordning på. Kunskaper och färdigheter av 

dessa slag kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt 

i ett samhälle och som vi blir delaktiga igenom interaktion med andra människor. 

Med resurser i form av intellektuella och praktiska redskap, och genom att samspela 

med andra i olika kollektiva verksamheter, kan vi utnyttja de begränsade 

förutsättningar naturen gett oss som enskilda fysiska varelser […] (Säljö, 2000, s 

21f).  
 

Säljö (2000) menar med andra ord att det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas, men att det är också genom kommunikation som 

de förs vidare. Vygotskij (1999) analyserar förståelsen av kommunikationens 

innebörd. En kommunikation som inte sker med hjälp av språket eller något annat 

system av tecken eller medel för kommunikation, såsom kan till exempel iakttas i 

djurens värld, endast kan blir primitiv och begränsad. Kommunikationen som 

grundar sig på en förnuftsmässig förståelse och på ett medvetet överförande av 

tankar och erfarenheter kräver nödvändigtvis ett bestämt system av 

kommunikationsmedel. Det mänskliga språket, som uppstår ur behovet av att 

kommunicera under en arbetsprocessär är, har alltid varit och förblir prototypen 

för ett sådant system (Vygotskij, 1999). 

 

Säljö (2000) förklarar att i ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper inte något 

som individen lagrar i sitt kunskapsförråd utan kunskaper är något individen 
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använder i sitt handlande i vardagen: ”Varje användning av kunskap är en kreativ 

och skapande process där människor konstituerar händelser och problem som 

instanser av, exempel på, något de redan känner till eller har erfarenhet av.” (s 

126f). Säljö betonar att även om utveckling och lärande är sociokulturellt styrda 

processer som syftar till att bevara de kunskaper och färdigheter som kollektivet 

skapat, måste alltid tillräkna individers egen påverkan vid skapandet av sin egen 

utveckling. Individer är inte passiva åskådare, menar författaren, de bidrar genom 

sina handlingar till att kontinuerligt återskapa och förnya sociala mönster. 

 

Bråten (1998) förmedlar Vygotskijs tankar om hur socialt samspel bidrar till barns 

lärande och utveckling. Vygotskij menar att människans högre psykologiska 

processer har en sociohistorisk kvalité. De högre psykologiska processerna ingår 

enligt Vygotskij de kulturella och kognitiva redskap som språk, skrivande, 

berättande och teckning. Han menar att högre psykologiska processer förmedlas 

inom social aktiviteter: ”Barn fungerar efterhand självständigt på det sätt som de 

tidigare gjort i samverkan med andra” (s 15). Vygotskij förklarar att varje högre 

psykologisk process befinner sig på ett yttre socialt plan, innan den blir en inre, 

individuell process, dvs säga att den är från början en social process mellan två 

eller flera människor. Han utvecklar att de högre psykologiska processerna 

förmedlas inte bara socialt utan också via tecken och symboler.  ”Dessa tecken- 

och symbolsystem överförs till individens medvetande och blir till psykologiska 

tankeredskap, eftersom de genomsyrar samspelet mellan individen och dess 

sociala sammanhang” (Bråten, 1998, s 15). 

 

Carlgren (1999) diskuterar barns lärande i relation till det sociokulturella 

perspektivet. Hon anser att deltagande i en social praktik är det primära, drivande 

kraften i lärandet. Författarinna argumenterar för att om en individ ska kunna 

utveckla fullt medlemskap i en social praktik och för att bli en del av den, innebär 

det att det sker utveckling av hans eller hennes kunnighet, färdighet och 

identitetskänsla. Genom att aktivt delta i olika aktiviteter med olika sociala 

relationer skapas lärande inom gemenskaper i praktiken. Då blir lärandet som en 

aspekt av all övrig aktivitet, poängterar Carlgren. 
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3 Utvecklingsarbeten i Piteå kommun 
 
I detta avsnitt ringar vi in det tidigare utvecklingsarbete som utförts på den 

förskola som vi valt att genomföra vår studie. Ulla-Karin Lundgren-Öhmans 

mediepedagogiska utvecklingsarbeten och utvärderingar i förskolor inom Piteå 

kommun, i vilka media och IKT satsningar genomförts kan stå som möjliga 

villkor för att förstå denna uppsats. 

 
3.1 Mediepedagogiskt arbetssätt 
 

I Piteå kommun påbörjades år 2005 mediepedagogiska utvecklingsarbeten. Inom 

förskoleverksamheter undersökte Ulla-Karin Lundgren-Öhman hur media och 

IKT som verktyg kan fokuseras och hur mediepedagogiken upplevs ur ett 

pedagogperspektiv. Hon påbörjade sitt arbete 2005 som IT/ mediepedagog vid 

CMiT (Centrum för media och IT i för- och grundskolan) med uppdrag att stödja 

den mediepedagogiska utvecklingen genom handledning i förskolor i Piteå 

kommun med stöd från Luleå Universitet. Hennes arbete består i att ha undersökt 

och presenterat hur mediepedagogik kan användas för att utveckla former för 

media och IKT- användning genom främst två dokument:  

 

1. När möjligheterna är i fokus - En rapport om mediepedagogiskt 

utvecklingsarbeten i Piteå kommuns förskolor 2005-2006. 

2. Mediepedagogik i förskolan steg 2. Projektutvärdering 2007-2009- Den 

mediepedagogiska verktygslådan i mötet med förskolans praktik. 

 

Mediepedagogiska utvecklingsarbetena startades med en nulägesbeskrivning 

vilken omfattade djupintervjuer med rektorer, enkäter besvarade av pedagoger och 

en teknisk inventering av förskolornas utrustning. Beskrivningen sammanställdes 

i den första rapporten som visade att det var främst förskolepedagoger som 

använder media och IKT, och inte barnen. Barnens datoranvändning bestod främst 

av att de konsumerade pedagogiska program. I en fjärdedel av förskolorna 

använde barnen media, och då i form av producenter, främst genom att fotografera 

med digitalkamera. Det resulterade i en satsning från CMiTs med syfte att media 

och IKT- verktygen skulle hamna i barnens händer. Satsningarna pågick under tre 

terminer åren 2005-2006 inom 27 enheter i Piteås kommun. Insatserna bestod av 

att först utbilda 31 kontaktlärare inom media och IKT för att sedan låta dem 

handleda andra pedagoger på förskolor (Lundgren-Öhman, 2006). 

 

I januari 2007 utfördes i Piteå kommun ett nytt avstamp med utvecklingsarbeten 

inom media och IKT. Projektet pågick under två år och presenterades i den andra 

rapporten. Fokus låg på de pedagoger som inte deltog vid första omgångens 

utvecklingsarbete. Pedagogerna skulle bli stimulerade till att använda sig av ett 

mediepedagogiskt arbetsätt i sina verksamheter. Huvudsyftet med projektet var att 

beskriva och förstå vad som skett i förskolorna när de medvetet arbetat med media 

och IKT som verktyg i verksamhetens projektform. Projektets upplägg delades in 
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i tre utbildningstillfällen efter olika teman; digital bild, ljud och rörlig bild. Under 

denna tid har barnens medieproduktioner synliggjorts genom en offentlig 

utställning vid varje terminsslut. 

 
3.2 Möjligheterna med media och IKT i fokus 
 

Lundgren-Öhman (2006) förespråkar ett mediepedagogiskt arbetssätt och ser 

betydelsen av hjälpmedel och verktyg för barns utveckling och lärande. 

Mediepedagogiken beskriver hon som passande för förskolans verksamhet på 

grund av dess stora flexibilitet, individ- och gruppanpassad pedagogik. Hon ser 

mediepedagogiken som ett demokratiskt verktyg som yttrar sig i följande citat: 

 
Det handlar om att ge varje människa, även de små barnen en röst. Mediepedagogik 

syftar till att utveckla barns förståelse för sin omvärld genom att barn får skapa själv 

samt tänka och reflektera på det man skapat (Lundgren-Öhman, 2006, s. 4). 

 

3.2.1 Effekter för pedagoger och barn vid media och IKT användning 
 

Generellt när det gäller resultatet av mediepedagogiskt arbete är att pedagoger 

tycks uppleva det positivt med arbetssättet. Det upplevs lustfyllt med fokus på 

möjligheter. Pedagogerna betonar att det mediepedagogiska arbetssättet har 

synliggjort verksamheten för föräldrar på ett mer tydligt sätt. Dessutom har de 

uppmärksammat barnens glädje och lust att lära sig med media och IKT- 

verktygen. Pedagoger poängterar att med att barnen gör framsteg med hjälp av 

media och IKT- verktygen blir de själva inspirerade till att fortsätta: 

 
 […] att många barn har klivit fram och tagit en större plats i gruppen än vad de 

vanligtvis gör […] barnen kan berätta om sådant som de annars tycker är svårt att tala 

om, som om själva tekniken gör att det är lättare att prata ut för än till exempel en 

kompis eller någon vuxen (Lundgren-Öhman, 2009, s. 16). 

 

Pedagogerna uppskattar teknikens utveckling och redogör för att det skapar större 

möjligheter. Ett exempel som lyfts fram är tids- och ekonomiaspekten som att 

behöva vänta på dyr framkallning. En annan fördel med verktygen är att de bidrar 

till dokumentation och reflektion, till exempel vid individuella utvecklingsplaner 

för det enskilda barnet. Barnens intresse har fångats dels beroende av tekniken, 

men även för processer och produkter som tekniken möjliggör. Hos vissa barn 

väcktes intresse för media och IKT- verktygen genom att de fick låna hem 

utrustningen och pröva den i sin egen hemmiljö. Pedagogerna ansåg att det 

mediepedagogiska arbetet bidrog till att stärkta tillit, bekräftelse och stolthet hos 

barnen. Mediepedagogiken skapar möjligheter till gemensamma och lustfyllda 

läroprocesser både för barn och för pedagoger. Det stimulerar barnens samspel, 

samarbete och kommunikation. En ytterligare aspekt som framkommer är att 

barnen har övergått från att vara konsumenter till att själva blir producenter 

genom att använda sig av media och IKT- verktygen. (Lundgren-Öhman, 2006; 

Lundgren-Öhman, 2009).  

 

3.2.2 Hinder för pedagoger och barn i mediepedagogiska arbetssättet 
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Det som pedagoger påtalade som problematiskt var tekniska svårigheter, tidsbrist 

och kompetensbrist. När det gäller tidsaspekten så handlar det dels om 

bearbetning av det som barnen har skapat, dels av att ge tid till pedagogens egna 

digital kompetensutveckling. Därtill upplevde några pedagoger en viss ovana med 

att förhålla sig till media och IKT som naturliga verktyg i den dagliga 

verksamheten. Andra hinder som nämns av några pedagoger är när ett barn vägrar 

att delta i media och IKT- aktiviteter eller när flera barn vill filma samtidigt 

(Lundgren-Öhman, 2009). Pedagogerna har iakttagit att verktygen har visat sig 

vara ett hinder även för barnen, vilket följande citat påvisar:  

 
Eftersom barnen i förskolan är mellan 1-5 år kan alltså själva handhavandet av 

tekniken bli en försvårande faktor, bland annat för att de har små händer och då blir 

utrustningen svår att hålla i och även hantera(Lundgren-Öhman, 2009, s. 20). 

 

Svårigheten med tidsaspekten för barnen visade sig bestå i att en del hade svårt att 

komma ihåg vad de fotograferade och vad deras tanke med bilden var från början.  

Andra problem som lyftes var att en del barn hellre ville vara bakom kameran än 

framför den (Lundgren-Öhman, 2009).  

 

Lundgren-Öhmans (2009) tydliggör att pedagoger ställs inför nya kompetenskrav 

som att utifrån barns mognad och intresse kunna handleda dem på ett 

professionellt sätt. Utifrån sin studie kommer Lundgren-Öhman fram till följande: 

 
Med ett mediepedagogiskt förhållningssätt och med media och IKT som verktyg 

jobbar man aktivt med […] barndemokrati och barninflytande där man har fokus på 

och intresse för barnens perspektiv.[…] Studien visar att det skapar delaktighet och 

tillför en unik chans att komma små barn närmare - hur de tänker, samspelar och ser 

på sin omvärld (Lundgren-Öhman, 2009, s. 23f).  

 

3.2.3 Media och IKT strategier 
 

Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun antog året 2005 en särskild 

strategi för det mediepedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan med samband 

med projektet När möjligheterna är i fokus. I denna strategi ingick att varje 

förskola ska ha en kontaktlärare för media och IKT. Under våren 2009 

sammanställdes inom kommunen endast en media och IKT- strategi som omfattar 

alla barn och elever i åldern 1 till 19 år - IKT och Mediestrategi. Målsättning med 

denna strategi är att IKT och medias möjligheter tillvaratas för att utveckla och 

stimulera lärande, effektivisera verksamheten samt uppfylla demokrati- och 

jämställdhetsuppdrag. Media och IKT ska med andra ord inta en naturlig plats i 

verksamheten. 

 

I den pedagogiska verksamheten i Piteå kommuns förskolor fokuseras det främst 

på digitalkameran, men diktafoner och digitala videokameror börjar influeras mer 

och mer. Lundgren-Öhman (2009) påtalar att om barn begränsas till 

multimodaliteten så innebär det att de även begränsas i sitt inflytande. Hennes 

argument till detta påstående är att ju fler verktyg barn får att uttrycka sig med 

desto större makt får de i sitt kunskapsskapande. Vad det gäller media och IKT- 

verktygen så anser Lundgren-Öhman att ju yngre barn som ska använda dessa 

desto bättre och välfungerade behöver de vara. Avslutningsvis konstaterar hon att 
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förändringen av förhållningsätt sker i mellanrummet och det gäller som pedagog 

att våga befinna sig där en stund för att låta nya tankar ta form. 

 
3.3 Media och IKT användning i förskolan 
 

Nedan kommer vi att belysa situationer där barnen använder media och IKT 

verktygen i förskolan. 

 

3.3.1 Samlingar/aktiviteter 
 

Projektets resultat visar att media och IKT- verktygen används vid 

samlingar/aktiviteter till exempel när barnen får filma det de ser, upplever och är 

med om. Pedagoger lyfter positiva aspekter med videokamera, delvis att följa 

barnens språkutveckling men även för att synliggöra deras egen roll. De påtalar att 

digitalkameran används både av pedagoger och av barnen. Pedagogerna utnyttjar 

digitalkameran mestadels för dokumentation medan barnen mer för att genomföra 

en uppgift. Barnen samtalar sedan kring bilderna tillsammans med pedagoger.  

Media och IKT- verktygen används även vid speciella tillfällen såsom barns 

födelsedagar, vid teaterbesök etcetera. Verktygen förklaras ge tillfällen för dialog 

och samspel mellan barn, pedagoger men även med föräldrar. Dessa samtal kan ge 

ett underlag för reflektion som är utvecklande för pedagogen själv i sin yrkesroll 

(Lundgren-Öhman, 2009).  

 

3.3.2 Fri lek 
 

Media och IKT- verktygen anges också att brukas i den fria leken. Pedagogernas 

förhållningssätt till hur tillgängliga verktygen ska vara under den fria leken för 

barnen skiljer sig åt. Det visar sig bero på vilket rektorsområde förskolan tillhör. 

En del förskolor placerar medvetet verktygen så att barnen kan använda dem när 

de vill. Några förskolor har synliga fotografier på verktygen och lånar ut dessa till 

barnen när de önskar. Vid andra förskolor påminds barn endast om användandet 

när en pedagog tar fram verktygen själv. Pedagogerna upplyser att det finns en 

variation mellan barnens intresse när det gäller användningen av verktygen. Vissa 

barn vill till exempel fotografera ofta och länge medan andra vill fotografera 

enbart när de blir tillfrågade, men tenderar att ledsna snabbt. Ett resultat som 

pedagogerna har kommit fram till är att barnen blir mer mediemedvetna och 

kompetenta och därmed gör de mer egna aktiva val över vad de vill dokumentera. 

Därtill anser pedagogerna att de får en inblick i barnens värld och vad som fångar 

dem, vilket kan vara något som pedagogerna väljer för att utveckla och bygga 

vidare på i sin verksamhet (Lundgren-Öhman, 2009). 

 

3.3.3 Utevistelse 
 

Pedagogerna förklarar att användningen av media och IKT- verktygen vid 

utevistelsen inte sker i lika stor utsträckning som under inomhusaktiviteter eller 

vid den fria leken. Vid utevistelse är mest vanligt att digitalkameran används både 

av barn och av pedagoger, men oftast är det pedagogerna själva som fotograferar. 



16 

 

Ett hinder som pedagoger upplevde när videokameran togs med vid utflykter är att 

en personal går åt till att filma (Lundgren-Öhman, 2009).   
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4 Tidigare forskning  
 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning om media och IKT i förskolan. 

Här beskrivs relevant forskning som tillför vår forskningsfråga.  

 
4.1 Datorns betydelse i förskolan 
 

Ljung-Djärf (2004) har forskat kring datorns betydelse i förskolan där hon kom 

fram till att barn uppskattar gemenskap vid användandet av datorn. Hon 

framhåller pedagogers förhållningssätt till datorn. Åsikter skiljer sig åt mellan 

pedagoger. För en del ses datorn som ett hot mot andra och enligt pedagoger 

viktigare aktiviteter såsom utveckling av barns språkliga kompetens eller den fria 

leken. För andra uppskattas datorn och ses som en tillgång i verksamheten där alla 

barn görs delaktiga. Klerfelt (2007) har forskat inom barns IT- användning och 

framhåller att datorn främjar barns samarbete, kommunikation och kreativitet. 

Hennes fokus ligger på barns skapande och lärande med hjälp av teknologier. Hon 

anser att barns bildskapande och berättande är ett kraftfullt verktyg för att 

utveckla barns språkliga förmåga, för att utveckla förståelse för vår gemensamma 

kultur och för identitetsskapande. 

 
4.2 Datorer för barn med vuxens perspektiv 
 

”[…] datorer kan eller bör gynna lärande och effektivisera undervisning” (Tembe, 

2007, s. 106).  Tembe (2007) syftar med påståendet till vuxenvärldens 

resonemang kring barns användning av datorer. Flera av de projekt, rapporter och 

verksamheter i västvärlden uppmärksammar enligt henne främst möjligheter med 

datoranvändningen för att uppnå positiva effekter på barns lärande. Hon belyser 

vidare att frågor kring tekniken oftast fokuserar på: ”[…] vad man önskar att den 

ska uppnå, vilket innehåll datorerna bör förses med för att så effektivt som möjligt 

nå dessa mål samt olika organisatoriska aspekter av att genomföra dessa åtgärder” 

(s 106). Hon poängterar att barns egna uppfattningar och erfarenheter ofta 

exkluderas i de aktuella diskussionerna kring barns datoranvändning. Johansson 

(2000) påstår att många som har undersökt barns uppfattningar av datorer och 

datoranvändning betonar i sammanhanget betydelsen av interaktion av den sociala 

omgivningen. Hon menar att barn väljer sällan att sitta ensamma när de använder 

datorn. Barnen väljer främst att vara två eller flera framför datorn där det oftast 

skapas det livliga samtal som inte alltid är konfliktfria. En ytterligare aspekt som 

upptäcktes i samband med barns datoranvändning är att barn utvecklar särskilda 

användar- och lärstrategier i form av att de ställer frågor och söker hjälp hos andra 

barn eller vuxna som finns i deras närhet (Alexanderson, Linderoth & Lindö, 

2001).  
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4.3 Barns datorinlärningsmiljö 
 

Nir-Gal och Klein (2004) presenterar ett internationellt perspektiv av datorns 

inverkan på barns kognitiva utveckling i den tidiga barndomen samt lärarens roll i 

en så kallad ”datorinlärningsmiljö”. Barn som deltar i vuxenledda datoraktiviteter 

förbättrar enligt Nir-Gal och Klein sin kognitiva förmåga såsom abstrakt 

tänkande, planerings- förmåga, sitt ordförråd och visuell-motorisk koordination, 

samt sin reflektionsförmåga. Däremot bevisar de att barn utan vuxnas medverkan 

inte utvecklar dessa förmågor i samma utsträckning. Deras slutsats är att 

integration av vuxen i datorinlärningsmiljöer är behövligt för att små barn ska 

kunna använda datateknik på ett medvetet sätt som gynnar deras utveckling av 

läro- och tankeprocesser. Ljung-Djärf (2004) påstår i sin forskning att en vuxen 

eller ett annat barn har en avgörande roll i samband med små barns 

datorinlärningsmiljö. Hon redogör för att en vägledande lärmiljö där pedagogerna 

engagerar sig skapar ett intresse för datoranvändandet hos barnen som ger alla 

barn chans till delaktighet. 

 
4.4 Pedagogisk arbetssätt kring barns delaktighet 

inom media och IKT 
 

Klerfelt (2007) skriver om barns multimediala berättande som en länk mellan 

mediekultur och pedagogisk praktik. Hennes avhandling fokuserar på frågor om 

hur barn kan bli medieskapare och därmed utöva inflytande i vår kultur. 

 

Klerfelt (2007) problematiserar att barns livsvärld pendlar mellan olika praktiker. 

Hon argumenterar för att pedagoger ska vara tillåtande på ett sätt där barnen ges 

utrymme för att få föra in sina erfarenheter både i och utanför förskolan i den 

pedagogiska praktiken. Det betonas i följande citat: 

 
Verktygen för att skapa dessa bryggor mellan olika kulturer som barn deltar i var 

främst barnens och pedagogernas interaktion, men i nästa led även de produkter 

barnen och pedagogerna skapade. Analyserna av den nära interaktionen framför 

datorn visar ord och gesters betydelse i den språkliga turtagningen i samtalet mellan 

barn och pedagoger för att skapa gemensamt förståelse mot bakgrund av datorns 

skärm (Klerfelt, 2007, s. 102).  

 

Det framkommer dessutom att pedagoger agerar utifrån pedagogiska 

ställningstaganden som utgår från en nyfikenhet för den mediekultur som är riktad 

mot barn. Deras intresse bygger på en respekt för barns vilja och en medvetenhet 

där pedagogers funktion är stöttande och ger möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Klerfelts (2007) resultat pekar också på att andra artefakter har 

inverkan på det multimediala skapandet såsom skriftlig återgivning av barnets 

berättelse, teckningar på papper och skisser över handlingens förlopp. 

Pedagogerna i detta sammanhang strävar efter att gå utöver en ”här- och nu”- 

situation, och därmed använda sig av både språkliga och fysiska verktyg för 

mediering av kunskaper. Ytterligare går att framläsa av hennes resultat att barnens 
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multimediala produkter återspeglar den omgivande kultur, som i sin tur bidrar och 

inspirerar dem på olika sätt i deras skapande processer. Barnen kan genom sina 

berättelser förmedla betydelsen av den öppna kommunikationen mellan olika 

praktiker i deras livsvärld. Genom sina skapande berättelser utvecklas barnens 

förmågor att förstå och behärska kulturella symboler samt att använda dem för att 

kunna förstå och göra sig förstådda för sin omgivning. 

 

Klerfelt (2007) påstår att när nya verktyg introduceras i verksamheten kan det leda 

till förändring i pedagogernas arbetsätt. Det medför krav på pedagoger att vara 

medvetna om vilka verktyg barn erbjuds idag och därtill stötta barn till att 

använda alla tillgängliga verktyg som kan öka deras deltagande i skapande 

processer. 

 
Lärande i vårt samhälle idag syftar ofta till att lära sig delta i olika sociala praktiker 

genom att bemästra det verktyg som används där och är kanske det allra viktigaste 

lärdomen en pedagogisk praktik kan erbjuda sina deltagare att ta med sig in i sin 

framtid (Klerfelt, 2007, s. 117). 

 

Både pedagogens och barnens roll kan förändras ifråga om maktpositionens 

betydelse när barns mediekultur och den pedagogiska praktiken ska förenas. För 

att göra barn delaktiga med en möjlighet till inflytande i den pedagogiska 

verksamheten är det nödvändigt att låta dem använda verktyg samt att låta dem 

inta olika positioner i praktiken. Barns position i verksamheten ska bli mer 

likvärdig om pedagogen låter verktygen hamna i barnens händer. Det är inte alltid 

ett självklart mål för verksamheter att barn får tillgång till sitt tidsverktyg. Detta 

visar sig vara avgörande för hur barn erövrar sin kompetens för att själva bli 

aktiva medieskapare (Klerfelt, 2007). 

 

Klerfelts studier (2007) påvisar pedagogernas perspektiv av ett dilemma som att 

förstå vad datorn kunde användas till och på vilket sätt den kunde integreras 

tillsammans med andra verktyg och strukturer i det pedagogiska sammanhanget. 

Enligt Klerfelt erbjuder datorn trots denna problematik möjligheter till att kunna 

utveckla den pedagogiska praktiken såsom den föreskrivs i läroplanen. Hon påstår 

vidare att datorn är ett verktyg som innebär en förändrad kommunikation där 

interaktion med vuxna behövs. Hon förklarar att om den digitala berättargenren 

ska ha en framtid inom den pedagogiska verksamheten för yngre barn behövs det 

en engagerad, inkännande interaktion med pedagogen.  

 
4.5 Fotografi som läromedel i förskolan 
 

Einarsdottir (2005) jämförde två metoder där det ena bestod av att barn 

fotograferade sin skola med vuxnas närvaro och den andra av att barn 

fotograferade själva. Resultatet visade att fotografiernas innehåll skilde sig åt. 

Barnen som tog kort med vuxensällskap fotograferade efter vuxnas förväntningar 

såsom lekplatser och andra vuxna och barn i sin omgivning. Fotografier utav barn 

som tog kort själva innehöll barnens värld utefter deras intresse, till exempel barns 

grimaser och andra roliga aktiviteter. Byrnes och Wasik (2009) menar att om barn 
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tillåts att använda digitalkameran för att ta egna bilder av det som intresserar dem, 

tilltar deras motivation. De betonar att barnens aktiva deltagande i fotografering 

stödjer deras språkutveckling såsom att deras ordförråd ökar samt att deras 

strategier för återberättande utvecklas. Barnens användning av digitalkamera 

skapar enligt Byrnes och Wasik nya erfarenheter av lärande. De anser att 

användningen bidrar till en utveckling av barns färdigheter som självbild, tålamod 

och turtagning.  
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5 Metod 
 
Studien byggde på en kvalitativ metod. Stukát (2005) klargör att huvuduppgiften 

för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå det resultat som framkommer, 

inte att generalisera, förklara och förutsäga. Detta undersökande arbetssätt låg i 

linje med de frågeställningar som uppsatsen kommer att besvara. 

 
5.1 Metodval 
 

För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi att grunda vår undersökning 

på kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Det empiriska materialet 

som vi samlade med hjälp av dessa metoder presenteras i studiens resultat och 

diskussionsanalys. 

  

5.1.1 Intervjuer 
 

Patel och Davidson (2003) framhåller att syftet med en kvalitativ intervju är att 

upptäcka och identifiera den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

specifikt fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren registrerar 

och tolkar det som sägs och på vilket sätt det sägs. Det innebär att intervjuaren 

måste ha kunskap om intervjuämnet, vara observant på tonfall och andra 

kroppsliga uttryck samt kunna tolka det som sägs mellan raderna. Bell (2006) 

problematiserar för- och nackdelar med intervjuer som metod. Med fördelar anser 

hon dess flexibilitet och tillgång till information som ett skriftligt svar inte 

avslöjar. Hon menar att intervjuaren kan följa upp idéer, utforska intervjuarens 

svar och känslor. Problemet ser hon med att intervjun kan vara tidskrävande och 

att denna metod är en mycket subjektiv teknik som eventuellt kan ge läsaren en 

skev bild av resultatet. Med subjektiv teknik menar författaren att intervjuarens 

personliga tolkning av det sagda påverkar resultatet. Utefter forskarnas 

redogörelse för intervjumetoden ansåg vi arbetssättet vara relevant för vår 

undersökning. 

 

Stukát (2005) redogör för att följdfrågor under intervjuns gång ska användas för 

att få svaren mer utvecklade och fördjupade. Vi valde att använda oss av en semi-

strukturerad intervju som enligt författaren lägger tonvikt på följdfrågor. Kvale 

och Brinkmann (2009) anser kvalitetskriterier med semi-strukturerade intervju 

som att intervjuare får mer omfattning av spontana, rika, specifika och relevanta 

svar från intervjupersoner. Denscombe (2009) menar att semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer har mer fokus på att upptäckta än att kontrollera det som 

framkommer i svaren. Vårt intervjuschema (se bilaga 1) valde vi att forma till fyra 

temaområden i enlighet med ett semi-strukturerat arbetssätt med intervjuer: 

 

1. Förskolans användning av media och IKT. 

2. Barns delaktighet. 

3. Hem versus förskolan. 
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4. Media och IKT- infrastruktur 

 

Valet grundades delvis i för att få så rika svar som möjligt ifrån våra 

intervjupersoner samt för att kunna hålla oss inom ramar av vår studies syfte. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det tematiska fokuset bestämmer vilka 

aspekter av ett ämne som frågorna kommer att kretsa kring, och vilka som stannar 

kvar i bakgrunden. Vi valde att genomföra enskilda intervjuer där vår avsikt var 

att få vetskap om varje pedagogs egna uppfattningar och åsikter.  

 

5.1.2 Deltagande observation 
 

Bell (2006) klargör att deltagande observation strävar efter att utveckla en 

förståelse av hur en kultur fungerar, vilket vi eftersträvade. Kvale och Brinkmann 

(2009) argumenterar för att det fenomen som ska studeras inte endast kan uppstå 

genom litteratur och teoretiska studier, vilket motsvarade vårt synsätt för att kunna 

besvara våra frågeställningar. De ser en fördel med att intervjuaren befinner sig i 

den miljö där undersökningen ska genomföras. På så sätt fördjupas intervjuarens 

förståelse av de dagliga rutinerna och maktstrukturerna som finns i den sociala 

praktik som studeras. Bell (2006) är av samma åsikt. Hon visar på att 

observationer kan ge information om individer och grupper som är omöjligt att nå 

med hjälp av andra metoder. Med deltagande observation blev vi observatörer 

som var närvarande i den dagliga förskoleverksamheten under en viss begränsad 

tid i 3 dagar.  

 
5.2 Urval 
 

Vi valde att genomföra vår undersökning på en förskola inom Piteå kommun där 

ingen utav oss har haft något tidigare personlig kontakt. Valet baserades på vår 

elektroniska konversation med Ulla-Karin Lundgren-Öhman. Hon 

rekommenderade förskolan som undersökningsobjekt fastän hon hade medverkat 

till en utveckling av pedagogernas arbetssätt med media och IKT. Pedagoger från 

den aktuella förskolan gav oss elektroniskt information om sitt arbetssätt med 

media och IKT. Vi uppskattade att deras erfarenheter skulle kunna ge oss rikt 

datamaterial till vår studie, som kompletterar vad som är tidigare gjort i den 

aktuella förskolan.  

 

Förskolan består av en avdelning med 16 barn i åldrarna ett till sex år med tre 

pedagoger ansvariga för den pedagogiska verksamheten. Trost (2010) betonar att 

ålder och kön inte är så intressanta som den sociala enskilda människan 

erfarenhetsvärld. Betydande för studien var dock barnens åldrar, det vill säga 

förskoleåldern, men inte pedagogernas kön eller ålder, precis som Trost påpekat.  
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5.3 Genomförande 
 

Förskolan kontaktades elektroniskt, via mail vilket gav oss möjlighet att vistas i 

deras verksamhet under tre sammanhållna dagar, det vill säga måndag till onsdag. 

Berörda pedagoger samt barnens föräldrar fick i förväg ta del av vår studies syfte. 

Dessutom blev barnens föräldrar ombedda att ge oss tillåtelse till att observera, 

fotografera, filma samt använda det insamlade materialet (se bilaga 2 och 3). 

 
Tabell 1.  Översikttabell om vistelsen i förskoleverksamheten.  

Måndag Tisdag   Onsdag 

Observationer inomhus:  

- barngruppen  

- förskolans fysiska miljö 

- dagliga verksamheten 

- pedagogisk dokumentation 

- barns filmprodukt 
 

Samtal med pedagoger med 

fokus på media och IKT 
 

Intervju -1 

Observation utomhus: 

- samling i skogen med 8 

barn i åldrar 4-6 år med 

användning av media och 

IKT 
 

Observation inomhus: 

barngruppen vid den fria 

leken 

Kopiering av relevant 

material till studien 

på förskolan 
 

Intervju-2 

Intervju-3 

 

Vår vistelse på förskolan visas i en översikt i tabell 1 ovan samt i en beskrivande 

form här nedan. Det insamlade materialet utifrån vår vistelse i verksamheten 

kommer vi att sammanställa i studiens resultat. 

 

Måndagen ägnades till observationer av barngruppen. Vi bekantade oss med den 

fysiska miljön i strävan att få en inblick i deras dagliga verksamhet. Samtal fördes 

med samtliga pedagoger om deras arbetssätt och användning av media och IKT 

samt tog del av deras dokumentation av verksamheten vilken berör media och 

IKT. Därtill fick vi se på en film som barnen har skapat till en filmutställning 

inom kommunens förskolor förra terminen. Enligt överenskommelse med 

pedagogerna utfördes den första intervjun på måndag eftermiddag. Intervjun 

varade ungefär i 55 minuter, ostört i ett mindre enskilt rum. Rummets vanliga 

funktion är avsatt för arbetet med media och IKT. Under intervjun var vi båda 

aktiva intervjuare. Under tisdag förmiddag observerades hur en pedagog gör åtta 

barn i åldrarna fyra till sex år delaktiga i användningen av två digitalkameror, en 

videokamera samt två diktafoner under en utomhusaktivitet. På eftermiddagen 

observerades barngruppen. Onsdag morgon tog vi del av och kopierade befintliga 

dokument som vi såg samband mellan förskolans verksamhet och vårt 

undersökningssyfte. Därpå utfördes vår andra intervju. Den tredje intervjun ägde 

rum på eftermiddagen. Intervjuerna utfördes i samma rum som under första 

intervjun vilket innebär liknande villkor för samtliga intervjuer. Både intervjuer 

tog ungefär 40 minuter. Alla våra intervjuer spelades in med diktafon. 

Intervjupersonerna hade vetskap om inspelning vid intervjustarten. Vårt 

observationsmaterial samlades i form av filmmaterial, fotografier, och egna 
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skriftliga noteringar dagligen. Materialet grundades på kommunikation mellan oss 

och pedagoger och barn som delvis också spelades in med diktafon. 

 
5.4 Analys 
 

Patel och Davidsson (2003) menar att när forskningsmaterialet är samlat behöver 

det systematiseras, komprimeras och bearbetas för att kunna besvara de aktuella 

frågorna. Vår fokus under analysen och tolkningen av all insamlat material låg på 

att kunna besvara våra frågeställningar. Analysen startades med att vi upprepande 

gånger läste igenom alla intervjusvaren för att kunna kategorisera dem. Vi 

sorterade de transkriberade texterna efter våra fyra temaområden i enlighet med 

intervjuschemat (se bilaga 1). Patel och Davidsson (2003) anser att slutprodukten 

av en kvalitativ bearbetning är en text där citat från intervjuer och 

observationsmaterial varvar med egna kommentarer och tolkningar, vilket 

överensstämde med vårt tillvägagångssätt. Vi strukturerade texten med lagom 

stora avsnitt och valde rubriker som tematiserade vår tolkning. Det transkriberade 

materialet sattes i relation med observationsmaterialet där likheter och skillnader 

uppmärksammades. Vi tillförde bilder till texten för att göra denna trovärdig. 

 
5.5 Trovärdighet 
 

Fangen (2005) förklarar när flera metoder kombineras kallas det för triangulering.  

Vanligt förekommande är enligt henne att kombinera kvalitativa intervjuer med 

deltagande observation . Forskaren kan då konfrontera metoderna med varandra 

och därmed komma åt forskningsmaterialet på en djupare nivå än att endast 

behandla intervjumaterialet som självpresentationer. Observationer som metod 

kan relativt vanligt kombineras med en eller flera former av skriftliga källor, 

menar Fangen. I denna studie bildade de litterära källor en grund för att nå 

förståelse av studiens ämne. Fangen påvisar att triangulering ökar studiens 

giltighet. 

 

Kvalitativa intervjuer spelades in med diktafon och sedan transkriberades vilket 

innebär att ord för ord har antecknats. Vi anser därför att trovärdigheten i samtalen 

är hög. Vid transkriberingen upptäckte vi ett fåtal gånger att ljudnivån utanför 

rummet var hög och störde inspelningen. Ett annat störande moment under 

transkriberingen var att intervjupersonerna pratade ibland för fort. Konsekvensen 

blev att vi inte kunde uppfatta samtliga ord i alla repliker. Vi anser dock att detta 

inte påverkade innehållet av vårt empiriska material. Vi har reflekterat över om 

vår närvaro samt pedagogernas vetskap om vårt syfte med studien kan ha påverkat 

deras samtal och agerande och därför även studiens trovärdiga resultat. En 

ytterligare faktor som skulle kunna påverka vår undersökning och därmed 

innehållet av det insamlade materialet var att vi var okända. Det vi observerade 

stärker vad pedagogerna påtalade om att de arbetar med och därför anser vi att 

även observationerna gav oss ett empiriskt material med hög giltighet. 
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Vi har tolkat det transkriberade materialet samt det empiriska materialet vi samlat 

utifrån våra observationer. Bell (2006) påtalar att tolkningen handlar om en 

mycket subjektiv teknik och därför anser hon att det finns risker med skevheter. 

Det innebär att vi inte kan bortse från att våra tidigare erfarenheter kan ha 

påverkat vår uppfattning om det vi sett och hört. Det kan medföra att om någon 

annan genomfört studien så skulle de kunna tolka på ett annorlunda sätt och 

därmed komma till ett annat resultat. 

 
5.6 Forskningsetik 
 

Vid insamling av data, i analysprocessen och vid publiceringen av sina fynd 

förväntas forskare att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, att undvika att 

deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet och att 

arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet 

(Denscombe, 2009, s. 193). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) resonerar kring etiska ställningstaganden i samband 

med forskningsstudier som att beakta de moraliska konsekvenserna av 

undersökningen. Han diskuterar fyra riktlinjer för forskare och det är informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll vilka vi har förhållit 

oss till under studiens gång (se bilaga 2 och 3). 

 

Informerat samtycke innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att man 

informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, 

om dess upplägg samt om vilka fördelar men även eventuella risker och som kan 

förkomma med deltagande i forskningsprojektet. Forskningsetiska principer från 

HSFR-Etikregler (1990) förenar samtyckeskravet med att informera deltagarna 

om deras roll och villkor i studien. Det innebär dessutom att dessa samtycker till 

deltagande i studien. Eftersom det deltog barn under 15 år i vår undersökning så 

var det nödvändigt med att erhålla skriftliga medgivande från deras 

vårdnadshavare. Kvale och Brinkmann klargör att informerat samtycke innebär 

också att undersökningspersonerna deltar frivilligt och har rätt att avstå när som 

helst. 

 

Forskningsetiska riktlinjen konfidentialitet upplyser Kvale och Brinkmann (2009) 

innebörden av som att de inhämtade uppgifter av forskaren som kan avslöja 

deltagarnas personliga identitet får inte offentliggöras. De fortsätter med att 

konfidentialitet hör ihop med anonymitet som åt ena sidan skydda 

intervjupersonerna och åt andra sidan fungera som ett alibi för forskaren så att hon 

kan tolka deras uttalanden utan att bli motsagd. 

 

Forskaren ska enligt Kvale och Brinkmann (2009) göra en bedömning om 

konsekvenserna som en kvalitativ studie kan leda till. Forskarens skyldighet är 

därmed att överväga de möjliga konsekvenserna som kan skada deltagarna i 

förhållande till de vetenskapliga bidrag som deras deltagande i studien kan ge.  
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Forskarens roll enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar om att ha kännedom 

om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier. Resultaten som publiceras ska 

vara så korrekta och representativa så möjligt. Forskningsetiska principer från 

HSFR- Etikregler (1990) påvisar att forskaren ska agera utefter nyttjandekrav. De 

insamlade materialet ska enligt detta krav användas endast till ändamålet som 

deltagarna i studien fått information om. 
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6 Resultat 
 
Resultatet är en sammanställning av det empiriska materialet från våra intervjuer 

och deltagande observationer som vävs samman. Vi har valt att framhålla 

resultatet utifrån fyra teman:  
 

 Förskolans användning av media och IKT 

 Barns delaktighet med media och IKT 

 Hem versus förskolan 

 Media och IKT infrastruktur 

 

 

Alla namn som förekommer i resultatet är fiktiva. De tre pedagoger, det vill säga 

intervjupersonerna som presenteras i resultatet har varsin ansvarsgrupp som är 

indelad utefter barnens ålder. Anna är ansvarig för 8 barn i åldrar fyra till sex år, 

Marie för 4 barn i åldrar tre till fyra år och Sara för 4 barn i åldrar ett till två år.  

 

För att vårt resultat ska framkomma trovärdigt har vi valt att använda oss av både 

citat och bilder. Vi presenterar citat där utfyllnadsord har tagits bort för att 

underlätta förståelsen av det sagda. Bilderna som visas i resultatet är tagna i 

verksamheten där vår undersökning ägde rum. 

 
6.1 Förskolans användning av media och IKT 
 

Alla tre pedagoger uttalar att de verktyg inom media och IKT som används i deras 

verksamhet är två digitalkameror, en digitalvideokamera, två diktafoner samt två 

datorer. De säger vidare att media och IKT- verktygen används i förskolan 

dagligen utav både barnen och pedagoger. Pedagogerna tycker att det är viktigt att 

arbeta för att användningen av redskapen ska få ett naturligt inslag i 

verksamheten, vilket uttrycks av Marie med följande citat: ”[ …] det är viktigt och 

vi jobbar för att det ska vara naturligt att använda sig utav kamera som att gå in i 

ateljén och måla.” Hon tillägger samtidigt att hon ser en begränsning i barns 

kunskap av redskapsanvändningen: ”[…] det ska vara lika naturligt som en 

leksak, det är klart att det ska vara, men för de här små är det lite svårt, men de här 

större har faktiskt anammat det.” Anna framhåller dessutom vikten av 

användningen av media och IKT för att det skapar kommunikation och 

gemenskap i den enhetliga gruppen: ”[…] jag tycker att det är viktigt för att det 

skapar jätte mycket kommunikation när man har det gemensamt i sin grupp.” Hon 

uttrycker dessutom att antal barn under samtalet har en betydande roll: ”[…] och 

helst när man sitter två barn […] så skapar det så mycket djupare samtal […] men 

man kan inte få det djupa när man är så många.” Anna uttrycker också att 

användningen av media och IKT har ändrat status med takt av den tekniska 

utvecklingen. Hon framhåller att det skapar nya möjligheter som gör att arbetet 
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med media och IKT- verktygen blir enklare och effektivare. Det kan utläsas i 

hennes citat nedan:  

 
Foto och dator har jämfört till exempel när annan börja jobba då ville man gärna ta 

diabilder som man kunde visa att vi faktiskt gör någonting på förskolan. Då fick 

man vänta när de här bilderna kom. Nu finns det sådana möjligheter att det visar 

direkt att det här gjorde vi nästan idag och nu kan man visa mycket mer. (Anna) 

 

Att möjligheterna skapar en större insyn i den dagliga verksamheten för 

utomstående uttrycks av Sara på följande sätt: ”Vi brukar även filma en hel dag på 

förskolan så att föräldrarna får vara med dem också.  Och då brukar barna vara 

med och hjälper till.” Under vår vistelse i verksamheten observerade vi att alla 

verktygen var i bruk men dock i olika utsträckning. 

 

6.1.1 Digitalkameror 
 

Sara anger att digitalkamera har använts sedan förskolan startades året 2005. 

Pedagogerna uttrycker att digitalkamera används dagligen både av pedagoger och 

av barnen. Sara säger att de använder digitalkameran mest för att dokumentera 

barnens lärande, men även för att ge dem reflektionstillfälle över deras 

lärandeprocesser vilket i sin tur kan hjälpa pedagogen till att stimulera barn 

vidare. Det är synligt i figurer 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Digitalkamerans användning.  Figur 2. Digitalkamerans användning .  

 

Sara uttalar att barn fotograferar saker eller kamrater beroende på det specifika 

sammanhanget vilket påvisas genom figurer 3 och 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Barns fotografering.  Figur 4. Barns fotografering.  
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Marie berättar dessutom att digitalkameran används vanligtvis på samlingar. 

Digitalkameran är det mest använda verktyget bland alla andra media och IKT- 

redskap vilket vi också uppmärksammade under vistelsen i verksamheten. Vi 

observerade att de äldre barnen, i åldrarna fyra till sex år, hade en vana i att 

hantera digitalkameran. De kunde sätta på den, stänga av och zooma. De använde 

sig dessutom utav digitalkamerans funktioner för att titta på de bilder som de tagit 

genom kamerans display. Barnen kunde även verbalisera denna kunskap för oss. 

Vi såg att barnen i sin användning av digitalkameran utforskade omgivningen 

utifrån olika infallsvinklar genom kamerans lins. De riktade digitalkameran uppåt 

mot himlen, neråt mot skogens mark; ibland var det föremål som var i fokus för 

objektivet såsom myrstack, löv, myror, larv, spindel. De fotograferade även 

varandra och oss vuxna. Under vår observation visade sig också att barnen följde 

gemensamma regler om hur verktygen ska hanteras, som att de ha kamerabandet 

runt handleden, se bild 4. Vi såg att barnen använde digitalkameror i aktiviteter 

där pedagogen muntligt kommenterade att verktygen är tillgängliga för dem. Anna 

ger barnen följande instruktioner:  

 
När vi går i skogen här så har jag med mig Elsa, filmkameran, jag har med mig två 

kameror och två diktafoner. Så när man i skogen känner att man hittar någonting, det 

där vill jag filma, det där vill jag ta kort på, så kommer man och säger till. Det kan ju 

vara fina träd, fina buskar, fint lingonris, fint blåbärsris, det kanske är någon myra, 
någon gammal rutten svamp, eller en svamp som är stor och röd och vit. (Anna) 

 

Vi observerade även att barnen använde kameran vid spontana tillfällen som ej 

var vuxenstyrda, till exempel under den fria leken som visas i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Barns fotografering. 

 

6.1.2 Diktafoner 
 

Sara berättar att de började använda diktafoner i verksamheten efter det att en av 

pedagogerna utbildats i ”filmfördjupning” 2006. Filmfördjupning bestod av tre 

utbildningsdagar på CMiT institution. Det innefattade en introduktion av arbete 

med rörlig bild och ljud samt en vägledning hur pedagoger kan använda och 

redigera tillsammans med barnen på förskolan. Marie uttalar att användningen av 

diktafoner ska få ett naturligt inslag i verksamheten som yttrar sig på följande sätt: 

”[…] diktafonen, den fixar alla i min grupp, den är lika naturlig.” Pedagogerna 
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redogör för att både barn och pedagoger spelar in ljud både inom- och utomhus 

som framkommer i Saras och Annas citat: ”Diktafoner brukar vi ha här inne”, ”Vi 

spelar in ljud från fåglar och träden.” Sara berättar att de använder diktafonerna på 

olika sätt som kan utläsas i hennes citat: ”[…] vi överför ljud till datorn så att 

barnen kan lyssna på sig själva och sina kompisar, eller vi använder ljudet för att 

komplettera deras bildspel eller filmer.”  

 

Pedagogernas påstående om användningen av diktafoner fick vi ta del av vid ett 

tillfälle under en vuxenstyrd samling utomhus. Vi observerade att de äldre barnen 

i åldrarna fyra till sex år besitter en kunskap om på vilket sätt ljudet spelas in. 

 

6.1.3 Videokamera 
 

Användning av videokamera i verksamheten påbörjades också efter att en av 

pedagogerna genomfört utbildningen om filmfördjupning år 2006, som vi 

beskriver ovan. Sara säger angående videokamerans användning följande: 

 
[…] filmkameran använder vi ju mer eller mindre beroende på vad vi håller på med, 

det är inte alltid man håller på med att filma, vi har ju olika tema så att säga och nu 
har vi en period som vi brinner jätte mycket för det. Förra terminen blev det lite 

mindre på grund av barngruppen. Det var stökigt och det blev inte av men nu funkar 

det jättebra så nu har vi tagit in den igen. (Sara) 

 

Sara berättar att hon och Marie använder videokameran i en mindre utsträckning 

än Anna, då hon använder verktygen tillsamman med de större barnen. 

Användningen av videokamera enligt Anna blir mer aktuell när till exempel en av 

pedagogerna i arbetslaget har som uppgift inom sin utbildning att skapa en film 

tillsammans med barn. Hon förklarar att när barnen använder videokameran är det 

nödvändigt att denna är statisk placerad på stativet utefter barnens höjd. 

Anledning är att det underlättar barnens filmande och ger ett bättre resultat. Det vi 

såg var att videokameran kunde hanteras av de större barnen, i åldrarna fyra till 

sex år. Barnen kunde sätta på, stänga av och zooma med videokameran, men vi 

uppmärksammade att barnen behövde stöttning och handledning av pedagogen i 

mer eller mindre utsträckning. Vi observerade ett samtal där Anna handledde ett 

barn kring videokamerans användning.  

 
Anna: - Där kan du ställa den. Och så slår du på. 

Barnet: - Vart zoomar man? 

Anna: - Kommer du ihåg vart du zoomar? 

Barnet: - Där, va? 

Anna: - Där du var förut. 

Barnet: - Där? 

Anna: - Här, bra. Den här knappen är drag. Oooo, vad nära du kommer! 

Barnet: - Jag ska filma Johan. Johan jag vill filma dig. 
Barnet: - Johan, du står för nära.  

 

6.1.4 Datorer 
 

Marie berättar om datoranvändning kommande: ”Just nu har vi faktiskt använt oss 

lite av googel, vi har suttit och sökt om myror kan kräkas.” Samtliga pedagoger 

anger att en dator används för informationssökning, men det framkommer att det 

endast sker när någon vill ha vetskap om någonting speciellt, tillexempel ett djur. 
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Pedagogerna förklarar att samma dator används för skapande aktiviteter där både 

barn och pedagoger deltar. Aktiviteter som de benämner är: 

 överförning av det insamlade stoftet ifrån alla verktyg 

 bild-, ljud- och filmredigering 

 sammanställning av bildspel i Power Point 

 sammanställning av filmer i Movie Maker 

 inspelning av ljud 

 

Barnen har även tillgång till en egen dator där de fritt får välja mellan olika 

pedagogiska spel under en förutbestämd tid. Marie säger: ”Barnen har ju sin egen 

dator, den är lätt tillgängligt […] däremot begränsar vi lite grann när de sitter och 

arbetar med datorn, vi säger inte så ofta spela utan att vi arbetar vid dator.” Hon 

fortsätter: ”När de använder datorn själva då är det mer att de använder sig utav 

pedagogiska spel.” Det som pedagogerna beskriver kring datoranvändning är 

inget vi fick erfara under vår vistelse i verksamheten. 

 

6.1.5 Uppmärksamhet för arbetssättet 
 

Samtliga pedagoger redogör för att arbetssättet med media och IKT har 

uppmärksammats med att pedagogerna fått utbilda sig inom ämnet. 

Utbildningarna fördjupade pedagogernas kunskaper och därmed stärktes deras 

intresse och engagemang, vilket går att utläsa i följande citat:  
 

Det började med kameran och sen har det bara utökat vårt intresse. Sen så känner 

man ju när man brinner för någonting själv så tycker även barnen att det är kul och 

då lär dem sig på ett annat sätt också och likaså lära varandra.(Sara) 

 

Sara kopplar sin och hennes kollegors inställning till media och IKT användning 

till att det påverkar verksamhetens arbetssätt: ”Det är jättekul, alltså vi känner att 

det här är rätt och vill satsa på det här.” 

 

Marie anser att pedagogerna på avdelningen har tillägnat sig bredare kunskaper 

inom media och IKT och att det bidrog till en förändring i deras arbetssätt. Hon 

poängterar dessutom att de har synliggjort och berättat om sitt arbetssätt för andra 

vilket resulterade ytterligare i ett ökat intresse:  

 
Jag tror kanske att vi har velat visa vad vi gör och vi är inte rädda för att visa det 

heller. Medier har kontaktat och besökt vår förskola och även andra förskolor har 

visat intresse i hur vi arbetar med media och IKT. (Marie) 

 

Marie nämner att Piteå kommun har utarbetat media och IKT- strategier. Anna 

påttalar dock att deras arbetssätt med media och IKT inte har uppmärksammat på 

grund av några krav från kommunen. Sara tycker att arbetet med media och IKT 

fokuserades när verksamheten fick ny medieutrustning samt att rektorn visade ett 

intresse och ville satsa inom området. Pedagogerna belyser en ytterligare aspekt 

som motiverar deras mediepedagogiska arbetssätt. Det handlar om att de 

produkter som barnen skapar med hjälp av media och IKT får positiv feedback, i 

form av utställningar där tävlingar med andra förskolor ingår. Sara påvisar detta i 

citatet: ”Barnen får ju då åka till biografen och titta på sin egen film på stora bild 

och det är ju en upplevelse och bara det vill man ju ge dem.” 
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Samtliga pedagoger kommenterar att deras arbetssätt ska utformas i enlighet med 

läroplanen där det framkommer att media och IKT ska influeras i barns skapande 

processer. Det som inte tydliggörs i läroplanen är på vilket sätt det ska omsättas i 

verksamheten. Marie betonar att om man lägger fokus på arbetet med media och 

IKT i sin verksamhet så utesluts inte andra riktlinjer som läroplaner förespråkar. 

 
6.2 Barns delaktighet med media och IKT 
 

Samtliga pedagoger redogör för att deras arbetssätt med media och IKT handlar 

om att vara medforskare med barnen. Alla tre pedagoger påstår att alla barn är 

delaktiga i aktiviteter med media och IKT. Anna anger att det är pedagogernas 

medvetna val att alla barn görs delaktiga i aktiviteter med media och IKT i mer 

eller mindre utsträckning utefter deras intressen. 

 

6.2.1 Pedagogers arbetssätt kring barns delaktighet  
 

Sara påbörjar arbetet med media och IKT genom att introducera kameran för barn 

i åldrarna ett till två år. Inledningsvis får barnen lära sig använda verktygen 

tillsammans med en vuxen. Sara menar vidare att när barnen har lärt sig hantera 

verktygen låter hon dem använda dessa själva: ”När de har lärt sig den och kan 

den, zooma och stänga av och sätta på den, då kan man lämna dem ensamma.” 

Samtliga pedagoger uttalar därtill att barnen tillåts under vissa tillfällen använda 

verktygen själva, då deras roll som pedagoger förblir mer som observatörer. 

Arbetssättet mynnar ut i att vissa barn vågar träda fram och ta en mer aktiv roll 

som media och IKT- användare. 

 

Anna uttrycker att pedagogen behöver förklara för barnen vad som gäller när de 

använder verktygen, till exempel att inte prata bakom videokameran eller 

diktafoner så att ljudet som ska fångas hörs. Marie uttalar att barn görs delaktiga i 

arbetet med media och IKT när pedagoger låter dem visa på verktygens 

användning för andra barn samt för pedagogerna själva: ”Sara kunde inte sätta på 

diktafonen häromdagen. Hon gick in och frågade barnen och de fick igång den, 

helt fantastiskt. När barnen känner att de kan desto mer delaktiga vill de vara.”  

 

Sara redogör för sin syn på pedagogens roll i arbetet med media och IKT på 

förskolan: ”Så kan man alltid försöka att få dem till att sitta en stund framför 

datorn och använda kameran och videokameran och visa vad som finns och hur 

kan man använda det, kanske hitta ett intresse hos barna.” Pedagogernas 

förhållningssätt till media och IKT- verktygen visar sig vara avgörande för hur de 

väljer att barn görs delaktiga i: 

 
Jag brukar alltid säga att datorn kan man använda till så mycket. Ibland har de 

kommit bakom och säger: ”Spelar du Anna? Näe, jag vet inte hur man gör när man 
spelar på datorn, jag har aldrig gjort det. Jag använder den till att skriva.” (Anna)  
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Samtliga pedagoger ger uttryck för att barnens delaktighet inkluderas i samarbete 

och interaktion. De arbetar för att få barn delaktiga genom att samtala i både ”nu- 

och då”- perspektiv samt reflektera kring insamlat stoff med hjälp av media och 

IKT- verktygen. En annan faktor som framkommer betydelsefull är hur 

pedagogerna utrycker sig kring barns användning av media och IKT- verktygen 

samt på vilket sätt det samtalas kring produkter som skapas med hjälp av media 

och IKT: 

 
”Oooj, vilken dubbelhaka” eller ”hur jag ser ut i håret”, det får man inte säga. Eller 

på diktafonerna: ”Ojjj, hur jag låter.” Man får inte säga det för att då går det ner i 

barnen då vågar de inte heller sjunga in på diktafoner eller säga någonting. (Anna) 

 

Marie anser att det är viktigt att uppmuntra barnen till att använda media och IKT- 

verktyg för att kunna bevara en händelse som är betydelsefull för dem, till 

exempel visa ett kort när de har byggt ett högt torn för kamrater eller föräldrar: 

”Barnen frågar spontant vid lekar om de får låna kamerorna eller diktafonerna.” 

Anna betonar miljöns betydelse för att få barn delaktiga i aktiviteter med media 

och IKT. Hon menar att barnen kan bli distraherade från sin omgivning: 

 
Nästa gång ska vi gå någonstans det inte finns blåbär […] för dem bara: ”Så mycket 

blåbär”, så lägger de av med allting annat […] man kan ju inte säga: ”Nej, nu äter vi 

ingen blåbär för att nu ska vi filma”, då man har ju förstört hela skogsutflykten. 

(Anna) 

 

Marie understryker att arbetssättet inte ska vara endast ändamålsinriktad till en 

produkt: 
 

Ibland är vägen till målet viktigare, liksom vad har vi lärt oss på vägen till målet. Vi 

kanske inte nått exakt till den dära punkten vi ville, men vi har lärt oss så otroligt 

mycket mer, än om vi bara hade rusat till målet […] det är inte säkert att det blev 

som vi tänkte, men vi har fått använda alla grejer. (Marie) 

 

6.2.2 Aktiviteter med media och IKT där barn är delaktiga  
 

Sara förklarar att aktiviteter med media och IKT där barn är delaktiga i, oftast är 

samlingar. Samtliga pedagoger menar med samlingar att det är de aktiviteter som 

utförs med pedagogens närvaro antingen inne- eller utomhus. Sara uttrycker att 

barnens delaktighet under samlingar yttrar sig med att de fotograferar, videofilmar 

eller spela in ljud med diktafonerna. Hennes påstående överensstämmer med vad 

vi observerade under en samling i skogen. 

Sara anger att verktygen används i verksamheten i 

olika aktiviteter under alla årstider. Under vår 

vistelse i verksamheten tog vi del av pedagogisk 

dokumentation som motsvarar Saras yttrande. 

Anna demonstrerade för oss videokameran med 

tillbehör; mössa mot kylan och plastpåse mot regnet, 

se figur 6. 

Figur 6. Videokamera med tillbehör. 
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Aktiviteter som barnen är delaktiga i är tillexempel att de filmar dagliga rutiner 

på förskolan; när deras kamrater tar på sig eller när de hämtar mat från buffén.  På 

så sätt kan deras föräldrar och anhöriga ta del av deras barns vardag. Sara ser en 

poäng i att synliggöra för föräldrarna vad deras barn kan och klarar av, vilket hon 

förmedlar att de inte alltid tror sig: ”Mitt barn är så litet att det inte klarar av att ta 

foto och hantera kameran.” Marie menar att barnen är delaktiga i fotograferingen 

men även när bilder förs över till datorn. Samtidigt som hon förklarar att de som 

pedagoger måste möta barnen efter deras förutsättningar både vad det gäller 

barnens ålder och mognad: ”[…] det är inte lika lätt att ta mina treåringar och gå 

och sätta sig vid datorn och börja föra över och redigera.” I hennes grupp förklarar 

hon att om barnen visar intresse, ges dem möjlighet att delta i 

informationssökning på datorn. 

 

Sara uttrycker att det inte är alla barn som visar intresse för media och IKT 

verktygen. Hon nämner att ett av deras större barn inte har varit engagerat i 

användningen av verktygen under en längre tid och att de inte har förstått varför. 

Hon betonar att man som pedagog inte ska tvinga något barn till att använda 

verktygen. Vidare anser hon att det är viktigt att uppmuntra och inte vara 

nedvärderande: ”Du får inte göra så där utan du måste göra så här” och försöka se 

det från den positiva sidan: ”Oj vad bra! Men nästa gång kan du göra så här också, 

du kanske kan använda den här knappen eller du kan göra på ett annat sätt.” Marie 

delar åsikten om att det är frivilligt att använda kameran samt lyfter att barnen 

erbjuds möjligheten, men att det är deras eget val. Därtill tycker hon att barnen 

inspirerar varandra till att vilja vara delaktiga.  

 

Marie påtalar att barnen är delaktiga när de skapar sin film och deras roll som 

pedagoger är stöttande: 

 
Vi har inget inflytande över deras film, vad det ska göra med den, utan nu samlar vi 

allt stoft vi kan och sedan är det upp till barnen vad det vill göra med det. Klart att vi 

kanske måste handleda dem och hjälpa dem men det är deras eget arbete. (Marie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Storyboard över barns filmskapande. 

 
De hade på sin storyboard att de ska ha ett barnprogram och då hade de bestämt det. 

[…] De ville göra ett tv- program om mat, de ville ha sporten också, de hade planer 

att filma när de åker skridskor, så skulle de ha väder och musik och de skulle sjunga 
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någonting på filmen och så skulle vi försöka följa det, för så gör man vanlig film. 

(Anna) 

 

Anna förklarar och visar den konkreta storyboarden för oss där barnen själva valt 

innehåll för sin film, se figur 7. 

 

Anna redogör för att barnen görs delaktiga genom att de tillsammans med sina 

föräldrar får visa upp det de har skapat med hjälp av media och IKT, exempelvis 

en film. Hon betonar vikten av att ge bekräftelse på barnens arbete. Det kan 

tillexempel göras med att barnen visar sina produkter för utomstående. Under 

besöket i verksamheten fick vi ta del av en film som barnen har skapat där tydligt 

framkom barnens delaktighet. I filmen yttrade sig att barnen filmade själva samt 

att de gav varandra instruktioner. Vi utläste därtill av verksamhetens pedagogiska 

dokumentation att arbetet med media och IKT uppmärksammades i olika 

utställningar; barnens bild-, ljud- och film- produkter. Det var en pojke som 

visade oss sitt VIP-kort utifrån filmutställningen.  

 

Marie beskriver att barnen görs delaktiga inom media och IKT genom att de väljer 

vad som ska synliggöras i den pedagogiska dokumentationen. Barnens tyckande 

är avgörande för den pedagogiska dokumentationens innehåll och även för hur 

länge den ska synliggöras på väggarna. Enligt pedagogerna är pedagogisk 

dokumentation ett verktyg till samtalsaktiviteter där media och IKT inkluderas 

vilket framkommer i följande citat: 

 
De får välja sina bilder som vi tar, till exempel de här enskilda bilderna som sitter 

uppe på väggen har de valt själva, som det när de har blivit fotograferat av en 

kompis. Vissa dokumentationer som till exempel, när vi har varit i skogen så är de 

med och väljer bilder. Vi sätter upp dem och vi pratar under tiden och skriver som 

pedagog lite text. (Sara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Barnens val av fotografen. 

 

Vi uppmärksammade barnens fotografier där det framkom att barnen själva valt 

vem som ska agera som deras fotograf, se figur 8. 

 

Samtliga pedagoger förespråkar att pedagogisk dokumentation är även ett 

hjälpmedel för att synliggöra barns lärandeprocesser inom media och IKT. All 

dokumentation sparas och barnen har tillgång till den.  
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6.2.3 Begränsningar med arbetssättet med media och IKT 
 

Anna ser begränsningar i vad det gäller både tidsaspekten och antalet av barn: 

”Det är tiden och hur många man är och hur mycket man kan sitta med det.” 

Arbetet med media och IKT måste avgränsas med hänsyn till barnens 

förutsättningar så att alla barn känner sig delaktiga. Sara anger att begränsningar 

hänger ihop hur barngruppen fungerar tillsammans. Marie påtalar att en annan 

begränsning är hur många av personalen finns det på avdelningen. 

 

Både Marie och Sara ser möjligheter istället för begränsningar eller svårigheter i 

arbetet med media och IKT. Maries personliga åsikt är att det inte finns några 

begränsningar när det gäller barnens ålder. Hon uttrycker istället att materialet 

som har samlats in med hjälp av media och IKT kan ibland bli för diffust och inte 

alltid resulterar i en produkt, men hon ser inte det som ett hinder: 

 
 
[…] och känner man att man har samlat ihop massor och vet inte vad man ska göra, 

så frågar vi barnen och kommer fram till någonting vad vi ska göra med det. Det ska 

inte vara något bara för att, utan då kanske vi lägger undan det ett tag och så börjar 

vi med något nytt, det är inte så att vi inte kan, inte orkar. (Marie) 

 

Sara generaliserar en begränsning i pedagogens egen kompetens och hans/hennes 

personliga värderingar och uttalar: ”Det är vad man själv känner eller hur kan man 

använda det.” 

 

6.2.4 Fördelar respektive nackdelar med att göra barn delaktiga 
 

Anna resonerar kring arbetssättet där barnen inte görs delaktiga i arbetet med 

media och IKT:  

 
Om det är en vuxen pedagog som visar att det är en vuxen som har gjort allting och 

varför gör en vuxen det, undrar man då? För att jag vill synas som vuxen eller att jag 

har det behovet som vuxen att det är jag som har gjort bildspelet, hur kul är det? […] 

Det är precis som att jag skulle göra teckningarna till barnen. (Anna)  

 

Både Anna och Marie ser en fördel i att barn har en grundkunskap i media och IKT- 

användningen när de ska börja skolan. 
  

Jag tänker att barn som får grunderna här kan blir en bra inspiration till dem som 

kanske inte har haft möjligheter eller har vågat, så tänker jag, för sen ska inte de 

barnen känna att de har gått miste om någonting för att de har kanske gjort något 

annat på sin förskola som vi lagt mindre vikt vid och de tillsammans kan bilda en 

helhet, det tror jag. (Marie) 

 

Hennes åsikt är därmed att mångfald berikar. Därtill anser hon att arbetet med 

media och IKT utvecklar barnens färdigheter som social samspel, turtagning och 

finmotorik. 

 

Saras personliga åsikt är att media och IKT är en nödvändigt och naturlig 

kompetens som dagens samhälle kräver på medborgaren.  Hon förklarar att om 

barnen besitter en grundkompetens inom media och IKT i förskolan skapar det 

nya möjligheter för deras framtida skolgång: ”Det är många barn i skolan som lär 
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sig att skriva på datorn […] kanske skriver på datorn eller läser på datorn.”  Anna 

anser att deras arbetssätt med media och IKT i förskolan kan med fördel tillämpas 

i skolan så att barns erfarenheter och intressen tas tillgodo för deras framtida 

lärande. Hon ser en vinst i användningen av media och IKT- verktyg för att det 

skapar integration av flera skolämnen. Hon poängterar att arbetssättet medför ett 

ytterligare redskap för eleverna att nå målen. 

 

Sara uttrycker att överskolningssamtal för femåringar som ska börja förskoleklass 

inte innefattar särskild information om barnens kunskaper inom media och IKT 

användning. Hon menar att fokus under samtalet inte ligger på vad barnet kan 

eller lär.  

 
6.3 Hem versus förskolan 
 

Sara och Anna har vetskap om att barns användning av media och IKT i hemmen 

är att barnen spelar tv-spel och använder dator i ett mer spelande syfte. Däremot 

ger både Sara och Marie uttryck för att inga barn eller deras föräldrar 

kommenterar att digitalkamera eller videokamera används utav barnen i hemmen. 

Marie har kännedom om att barnen använder sig av media och tv i hemmen, men 

på andra sätt än i förskolan och uttrycker följande:  

 
Jag kan inte tycka att alla barn som kommer hit inte har kontakt med datorn 

hemifrån däremot tv och media på andra sätt. […] Det är mammorna och papporna 

som tar kort hemma, men jag kan säga det, det blir inte så sen. (Marie) 

 

Marie poängterar att det är deras arbetssätt med media och IKT som påverkar 

föräldrarnas attityder till en mer tillåtande miljö, där barnen får använda sig utav 

media och IKT- verktyg i hemmen: 

 
Det är en rolig tanke att man kan låta kanske ett barn i veckan låna hem kameran och 

ta kort hemma och berätta om det här, för att det är svårt att bara berätta med 
munnen, en bild är ganska konkret för ett barn. (Marie) 

 

Anna uppger att alla barn inte har kontakt med dator i hemmen. I detta 

sammanhang uttrycker hon: ”Att slå på datorn och den här grunden kan de ju 

oftast och klicka själva, men en del gör inte ett dugg och de har inte fått göra det 

hemma med föräldrarna.” Hon uttrycker att barns kunskaper inom 

datoranvändning skiljer sig åt emellan barn som får använda datorn i hemmet och 

de som inte får det.  

 

Sara och Anna anger att barnens erövrade kunskaper inom media och IKT- 

användning, antingen ifrån hemmen eller ifrån förskolan, tillgodoses i form att 

barnen får hjälpa varandra. De kan till exempel visa varandra hur man startar 

datorn eller hur man loggar in. Sara uttalar att deras arbetssätt inte påverkas av 

barnens förkunskaper från hemmen i deras verksamhet och uttrycker följande: 

 
Vi försöker ge lika till alla barn oavsett förutsättningar, men så finns det ofta de som 

har mer eller mindre intresse för det och oftast måsta man säga så kommer dem som 
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är mer intresserade har datorn ofta hemma men det som inte är intresserade så då får 

vi bygga upp det från grunden. (Sara) 

 

Anna framhåller en poäng i deras arbetssätt som att visa barn att datorn inte är ett 

verktyg som enbart används till spel. Det är viktigt enligt henne att involvera 

barnen i processer där datorn används som verktyg till skapande, tillexempel göra 

barnen delaktiga i hur en film produceras med hjälp av datorn. Vidare anser hon 

att deras arbetssätt kring datorn behöver belysas även för barnens föräldrar så att 

de inte tror att deras barn bara spelar datorspel på förskolan.  

 
6.4 Media och IKT infrastruktur 
 

Sara uttrycker att verksamheten fick en ny medieutrustning när förskolan 

öppnades år 2005. Utrustningen valdes av rektorn och bestod av datorer, tv, video, 

dvd och skrivare.  Alla inom rektorsområdet har dessutom fått utbildning i PIM 

(Praktisk IT- och mediekompetens). Hon anger att alla insatser beror på att 

förskolans rektor vill satsa på media och IKT- användning samt på media och 

IKT- kompetensutveckling hos personalen. 

 

6.4.1 Tillgänglighet av media och IKT för barnen 
 

Marie uttalar att media och IKT- verktygen ska vara lättillgängliga och därmed ha 

förutbestämda platser så att både pedagoger och barn med lätthet ska kunna hitta 

dem. Hon menar dock att tillgängligheten är begränsad efter barns ålder: 

 
Jag kan tänka de här mindre barnen, jag tycker inte att den alltid ska vara tillgänglig 

för dem, för att då blir det som vilken boll eller leksak som helst. Utan att man ändå 

måste vara vårdare på nåt vis, och känna att det här är något viktigt vi använder i 

vårat. (Marie) 

 

Sara och Anna förklarar att verktygen görs tillgängliga till barnen när de lärt sig 

behärska och använda den:  

 
Alltså barna ska ha tillgång till det absolut, med viss kunskap. Som sagt jag skulle 

aldrig sätta en videokamera fram till en som är ett år och som aldrig har använt den. 

De får jätte gärna låna den bara de vet hur man ska använda den. (Sara) 

 

Anna och Marie påstår att digitalkameran oftast ligger synlig och tillgänglig för 

barnen. Videokameran är inte placerad synlig för barnen och dess tillgänglighet är 

begränsat, den kan endast användas utav barnen med pedagogens tillåtelse. Anna 

uttalar att diktafonerna är tillgängliga, men ligger framme periodvis synliga för 

barnen. Sara förklarar att de begränsar tillgängligheten av diktafonerna för de allra 

minsta barnen. ”Vi är lite rädda om dem att våra ettåringar ska bryta av 

mikrofonerna.” Samtliga pedagoger uttrycker att verktygen är tillgängliga för 

barnen under villkor att de frågar om tillåtelse först innan de tar dem. Under vårt 

besök visade sig att verktygens tillgänglighet till barnen stämmer med 

pedagogernas uttalande. 
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6.4.2 Infrastrukturen i relation till barnens delaktighet 
 

Sara specificerar att infrastrukturen på hela avdelningen anpassas efter alla barns 

behov och att pedagogisk dokumentation ska synliggöras på väggarna: ”Vi 

försöker anpassa rummen efter det barnen vill ha […] och sedan så vill vi gärna ha 

mycket väggar för dokumentation så barnen kan gå dit och reflektera.”  

 

Media och IKT- verktyg kan enligt både Sara och Marie användas i vilken miljö 

som helst. En avgörande faktor enligt dem är vad användningen av media och IKT 

har för syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Datorn för pedagogers och barns arbete.  Figur 10. Datorn som används utav barn.  

 

Under vår vistelse i verksamheten upptäckte vi att datorerna på förskolan var 

placerade efter den funktion som de skulle uppfylla. Samtliga pedagoger uttalar 

att en utav datorerna används för pedagogernas egna arbeten samt för att arbeta 

tillsammans med barn då i skapande syfte (figur 9). Både Marie och Anna anser 

att under vissa moment, till exempel vid redigering ska antal barn begränsas till 

två. De poängterar att det är viktigt att arbeta ostörd vid dessa tillfällen. Därav är 

datorn placerad i ett mindre rum där finns möjlighet att stänga om sig. Den andra 

datorn brukas mestadels av barnen och är placerad i ett större rum där barnen 

själva kan välja om de vill använda den (figur 10). 

 

6.4.3 Pedagogers kunskaper för att göra barn delaktiga 
 

Sara påstår att grundkunskaper för arbetssättet med media och IKT är nödvändiga 

och redogör för att samtliga pedagoger inom Piteå kommun har fått PIM 

utbildning. Sara är också övertygat om att det behövs en grundkunskap, men att 

den kan variera:  

 
Kameran kan ju nästan alla använda, men när man ska fortsätta med ljud och rörlig 

bild så är det bra om någon har kunskap i arbetslaget, alla behöver inte ha det, bara 

att någon ha det och är lite drivande, för att man blir gärna smittad av det och tycker 

att det är roligt själv. (Sara) 

 

Marie och Anna framhåller att ett intresse för media och IKT ligger till grund för 

att vilja tillägna sig kunskaper inom området, men även för att vidareutveckla en 

högre kunskapsnivå som person. Pedagogers kunskapsnivå är enligt dem relaterat 

till huruvida de vill arbeta med media och IKT. 
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6.5 Resultatsammanfattning 
 

Resultatet visar att media och IKT- verktyg som används dagligen utav både barn 

och pedagoger i verksamheten är två digitalkameror, en digital-videokamera, två 

diktafoner samt två datorer. Verktygen används i olika aktiviteter under alla 

årstider. Användningen av media och IKT skapar enligt pedagogerna nya 

möjligheter som gör att arbetet med media och IKT- verktygen blir enklare och 

effektivare. Det ger även en större insyn i den dagliga verksamheten för 

utomstående. Pedagogerna framhåller att användningen skapar kommunikation 

och gemenskap i den enhetliga gruppen samt att antal barn under samtalen har en 

betydande roll. Pedagogerna anser att användningen av redskapen ska få ett 

naturligt inslag i verksamheten. 

 

Resultatet visar också att det är pedagogernas medvetna val som gör att alla barn 

är delaktiga i aktiviteter med media och IKT i mer eller mindre utsträckning 

utefter deras intressen. Det framkommer att barnens intresse av media och IKT 

inte finns hos alla barn från början utan att det växer fram under tiden. Resultatet 

påpekar vidare att pedagogerna arbetar för att vara handledande och stöttande 

medforskare i aktiviteter med media och IKT där barnen deltar.  Inledningsvis får 

barnen lära sig använda verktygen tillsammans med en vuxen och därefter tillåter 

pedagogerna att verktygen hamnar i barnens händer. Pedagogernas närvaro i barns 

användning av media och IKT alternerar mellan att vara med barnen eller att hålla 

sig i bakgrunden som observatörer. Arbetssättet ska enligt pedagogerna inte 

endast vara ändamålsinriktat utan de ser istället vikten i vad barnen lär sig på 

vägen till målet. Det betonas dessutom betydelsen av att ge bekräftelse på barnens 

arbete. Samtliga pedagoger ger uttryck för att barnens delaktighet inkluderas i 

samarbete och interaktion.  

 

Pedagogerna ser möjligheter istället för begränsningar eller svårigheter i arbetet 

med media och IKT. Begränsningar som nämns är dock tidsaspekten och 

barngruppens sammanhållning.  Pedagogerna ser en fördel i att barnen görs 

delaktiga med media och IKT, då de anser att de får en grundkompetens som 

skapar nya möjligheter för deras framtida skolgång. 

 

I resultatet poängteras att det mediepedagogiska arbetssättet påverkar föräldrarnas 

attityder till en mer tillåtande miljö, där barnen får använda sig utav media och 

IKT- verktyg i hemmen. Barnens erövrade kunskaper inom media och IKT- 

användning, antingen ifrån hemmen eller ifrån förskolan, tillgodoses i 

verksamheten i form av att barnen får hjälpa varandra. 
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7 Diskussion 
 
I följande diskussionsdel kommer vi att föra ett resonemang kring metodvalen och 

insamlingstekniken i relation till studiens resultat. Resultatet diskuteras även i 

förhållande till studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

 
7.1 Metoddiskussion 
 

Studies syfte besvaras med hjälp av intervjuer och deltagande observationer. 

Metoderna enligt oss berikade varandra och gav ett trovärdigt resultat.  

 

7.1.1 Metodens för- och nackdelar 
 

Intervju som metod gav oss omfattande information som tillsammans med 

observationer gav ett trovärdigt svar på studiens frågeställningar. Att spela in 

intervjuerna visade sig att vara en fördel då det underlättade vår koncentration på 

intervjusamtalet samt att det transkriberade materialet kunde läsas flera gånger. En 

annan fördel var att vi var två som intervjuare och kunde därmed ställa flera olika 

relevanta följdfrågor. Intervjun som metod kan bedömas dock som tidskrävande, 

vilket också Bell (2006) påpekar. En annan nackdel som Bell ser i intervjun som 

metod är att resultat kan ha påverkats av intervjuarens subjektiva tolkning av det 

sagda. Vår strävan har varit att försöka förhålla oss så objektivt som möjligt när vi 

tolkade det pedagogerna sagt samtidigt som en viss subjektivitet inte kan bortses, 

då våra egna erfarenheter påverkar hur vi upplever svaren. En fördel med vårt 

urval av förskola var att vi i förväg visste att de arbetat med media och IKT under 

flera år. Det resulterade i en rik insamling av forskningsmaterial. 

 

7.1.2 Aspekter som kan ha påverkat studiens resultat 
 

Vi bedömer dock att det var aspekter som kunde gett oss ytterligare rikare 

material. Vi redogör för dessa nedan. 

 

Vår första intervju ansåg vi påverkades av stressfaktor då pedagogen hade en 

förutbestämd tid för intervjun. Stressfaktorn orsakade att både pedagogen och vi 

tappade fokus på sista intervjufrågan. 

 

Två pedagoger ville under intervjutidens gång få våra frågor utvecklade av oss. Vi 

reflekterade därmed om våra intervjufrågor var svårbegripliga. Reflektionen 

innefattade även självkritik mot oss som oerfarna intervjuare. Vi uppskattade dock 

att vi ställde relevanta följdfrågor under intervjuers genomförande. Det visade sig 

när vi läste inom det transkriberade materialet samtidigt som nya intressanta 

följdfrågor dök upp i efterhand. 
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En svårighet som vi upplevde var att intervjutidens längd alltid blev ifrågasatt 

samt att vi fick påminna pedagogerna och fråga återkommande när intervjun 

skulle kunna äga rum. 

 

Olika omständigheter uppkom under vår vistelse i verksamheten som vi upplevde 

som störande. Det var pedagogernas förberedelser inför föräldramöte på 

tisdagskväll som uppehöll deras uppmärksamhet under både måndag och tisdag 

dag. En annan omständighet som dök upp på onsdagseftermiddag var att en av 

pedagogen fick utesluta en samling med media och IKT på grund av en 

familjeangelägenhet. Det resulterade i att vi inte deltog i någon samling med 

media och IKT inomhus. 

 

Flera observationsdagar skulle troligtvis gett oss större insyn i pedagogernas 

arbetssätt med media och IKT och därmed ytterligare bekräfta det pedagogerna 

uttrycker att de säger och gör för att göra barn delaktiga. 

 

Vi anser att det kunde ha påverkat vårt resultat om vi också hade ställt frågor till 

barnen. Därigenom hade vi fått en insyn i om barnens och pedagogernas 

uppfattningar överensstämmer. 

 

Vi hittade vetenskaplig forskning kring barns dator- och digitalkameraanvändning 

men fann ingen kring barns diktafon- och videokameraanvändning. Vi kunde 

därmed inte sätta dessa i relation med andra forskares resultat.  

 
7.2 Resultat diskussion 

 

Avslutningsvis kommer vi under denna rubrik knyta an i en diskussion studiens 

empiri och teori i relation till studiens syfte, det vill säga vad pedagoger säger och 

gör för barns delaktighet i användningen av media och IKT- verktyg. 

 

7.2.1 Intresse som motivation till mediepedagogiken 
 

Utifrån intervjuer med tre pedagoger och observationer under tre sammanhållna 

dagar i en förskoleverksamhet visar sig att pedagogernas arbetssätt med 

mediepedagogiken fokuseras. Vi upplever att miljön i förskolan genomsyras av ett 

genuint intresse av media och IKT utav både pedagoger och barn. Att intresse 

skapar motivation framträder tydligt och bildar ett mönster i vårt resultat. Enligt 

samtliga pedagoger har inte alla barn ett intresse av media och IKT från början, 

utan detta växer fram under tiden. Vi anser att det är pedagogernas arbetssätt som 

motiverar barnen till nyfikenhet att undersöka och pröva media och IKT- verktyg 

under frivilliga former. Einarsdottir (2005) och Byrnes och Wasik (2009) påstår 

att om barn tillåts att använda digitalkamera för att ta egna bilder av det som 

intresserar dem tilltar deras motivation, som vårt resultat också framhåller. En 

annan inspirationskälla till barns användning av media och IKT är barnens 

samspel. Deras glädje sprids till andra barn som från början är omotiverade. Barns 

samspel och deltagande i en social praktik är också enligt Bråten (1998), Carlgren 

(1999), Johansson (2000) och Säljö (2000) den drivande kraften i lärande. Alla 
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pedagoger anser sitt personliga intresse till media och IKT som att det är en 

primär källa till deras förhållningssätt och kunskapsinhämtning. Lundgren-Öhman 

(2006) och Lundgren-Öhman (2009) påvisar liknande aspekter i sina 

utvecklingsarbeten med media och IKT där barnens och pedagogernas glädje och 

lust att lära sig med media och IKT- verktygen betonas.  

 

7.2.2 Betydelsen av media och IKT- verktyg för barns utveckling och 

lärande  
 

Lundgren-Öhman (2006) menar att det mediepedagogiska arbetssättet är lätt att 

anpassa både på individ- och gruppnivå. I resultatet framkommer att arbetssättet 

med media och IKT riktas till både individen och barngruppen. Pedagogerna tar 

hänsyn till och utgår från alla barns behov och förutsättningar där varje individ 

blir hörd och sedd. Med media och IKT- verktygen ger pedagogerna barnen ett 

ytterligare sätt att göra sin röst hörd. Barnens egna engagemang styr pedagogernas 

agerande när barnet involveras i användningen av media och IKT. Barnens 

identitetsutveckling, både kognitivt och socialt, återspeglas i pedagogernas 

arbetssätt där barn deltar i media och IKT- aktiviteter. I resultatet poängteras att 

barns färdigheter såsom socialt samspel, turtagning och finmotorik utvecklas. 

Tidigare forskning kring barns datoranvändning påvisar också att det skapar 

möjligheter till att uppnå positiva effekter på barns lärande (Tembe, 2007). 

Klerfelt (2007) menar att barns samarbete, kommunikation och kreativitet 

utvecklats när de deltar i aktiviteter med datoranvändning. Hon påstår vidare att 

barns bildskapande och berättande utvecklar effektivt barns språkliga förmåga. 

Barnen enligt henne förmedlar sina erfarenheter mellan deras olika livsvärldar i en 

interaktiv kommunikation i sina berättelser. Barns språkstimulans påvisas även i 

studiens resultat och i Ljung Djärfs (2004) forskning. Lundgren-Öhman (2006) 

och Lundgren-Öhman (2009) argumenterar för att det mediepedagogiska 

arbetssättet stärker barnets tillit genom att det blir bekräftat, vilket också 

framkommer i resultatet. Byrnes och Wasik (2009) betonar att barnens 

användning av digitalkamera utvecklar deras färdigheter såsom självbild, tålamod 

och turtagning. Utifrån resultatet anser vi generellt att media och IKT- verktygen 

skapar en ytterligare möjlighet i arbetssättet som är förenligt med läroplanens 

strävansmål. Det påvisar även Klerfelts (2007) forskning kring barns 

datoranvändande. 

 

I studiens resultat lyfts att användningen av media och IKT skapar 

kommunikation och gemenskap i den enhetliga gruppen. Pedagogerna uttrycker 

dessutom att antal barn under samtalet har en betydande roll, det vill säga att när 

de sitter tillsammans med två barn så skapas det mycket djupa samtal. Det 

mediepedagogiska arbetssättet påvisas därmed att inkludera betydande faktorer 

för lärande och utveckling i enighet med det sociokulturella perspektivet där har 

kommunikation, samverkan med andra samt individers roll i samspelet en 

väsentlig karaktär i de mänskliga lärandeprocesserna (Säljö, 2000; Vygotskij, 

1999; Bråten, 1998). 
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7.2.3 Barns delaktighet underbyggd på medvetna pedagogiska val 
 

Biesta (2006) påstår att demokratisk utbildning kräver en mänsklig praktik som 

barnen kan delta i och som skapar nya möjligheter till barns självförverkligande. 

Resultatet bevisar att barn görs och är delaktiga i aktiviteter med media och IKT. 

Pedagogernas mediepedagogiska arbetssätt fokuserar övergripande på barns 

aktiva delaktighet med målsättning att stärka individens förmåga att kunna delta i 

ett demokratiskt samhälle. Johanessen och Sandvik (2009) betonar att om barn ska 

få bli delaktiga krävs det att vuxna släpper kontrollen och lyssnar på vad barnet 

förmedlar. Klerfelt (2007) förklarar med andra ord att pedagogen och barnens roll 

förändras ifråga om maktposition när barns mediekultur och den pedagogiska 

praktiken förenas. Detta bevisas i resultatet utifrån pedagogernas arbetssätt. 

Pedagogerna tillgodoser barnens idéer och erfarenheter, stimulerar dem till ett 

kreativt tänkande och till att fatta gemensamma beslut. Arbetssättet stärker 

barngruppens sammanhållning. Lundgren-Öhman (2009) argumenterar för att 

media och IKT- verktygen bidrar till tillfällen där dialog och samspel mellan barn, 

pedagoger och föräldrar främjas. Studiens resultat stärker hennes argument.  

 

Arnér (2010) belyser innebörden av delaktighet i relation till inflytande i 

praktiken. Barns delaktighet betyder enligt henne att barn blir erbjudna att delta i 

aktiviteter medan barns inflytande medför att aktiviteter kan förändras utifrån 

barns erfarenheter, idéer och initiativ. Vi uppmärksammade med barnens 

filmprodukt att pedagogerna arbetar för att både barnens delaktighet och 

inflytande uppskattas och väljs i praktiken. 

 

Pedagogerna arbetar för att vara handledande och stöttande medforskare i 

aktiviteter med media och IKT där barnen deltar. Pedagogernas närvaro i barns 

användning av media och IKT alternerar mellan att vara med barnen eller att hålla 

sig i bakgrunden som observatörer. Vi anser att detta förhållningsätt, att låta 

barnen själva utforska och experimentera utan vuxnas ständiga närvaro är oerhört 

viktigt för att förmedla till barnet en vuxens tro på dess kompetens. Samtidigt som 

vi anser att vuxens närvaro har en betydande roll, precis som tidigare forskning 

framhåller. Nir-Gal och Klein (2004) och Klerfelt (2007) förespråkar i sin 

forskning en integration av en vuxen för att barn ska använda datateknik på ett 

medvetet sätt för att effektivisera deras lärande. Ljung-Djärf (2004) anser att i en 

vägledande lärmiljö där pedagogerna engagerar sig ökar barns intresse för 

datoranvändandet.  

 

Klerfelt (2007) påvisar att andra artefakter såsom barnens berättelse, teckningar 

och skisser över handlingens förlopp har inverkan på det multimodala skapandet. 

Det framhåller även en pedagog i resultatet i samband med barnens filmskapande. 

 

Ett återkommande mönster i resultatet är att media och IKT- verktygen ska hamna 

i barnens händer och att de få ett naturligt inslag i verksamheten. Utifrån vår 

observation kunde vi inte avläsa någon större entusiasm vid barnens användning 

av verktygen. En trolig orsak enligt oss är att verktygen är vardagliga företeelser 

och därmed minskas barnens nyfikenhet. Det väckte hos oss en reflektion om alla 

verktygen ska ha ett naturligt inslag i verksamheten som pedagogerna arbetar för. 

Carlgren (1999) menar att om ett barn ska lära sig att använda ett verktyg inom en 
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praktik måste barnet bli en del av den kultur som ger aktiviteter inom området 

mening och ändamål. Vi reflekterar därför över hur barnen själva upplever sitt 

användande av media och IKT- verktygen? Uppfattar barnen att det är lika 

meningsfullt som pedagogerna? 

 

Klerfelt (2007) lyfter att en inspirerande miljö är en betydelsefull aspekt för 

lärande. Vårt resonemang angående en mediepedagogisk inspirerande miljö knyts 

till infrastrukturen, media och IKT- verktygens tillgänglighet samt till 

pedagogernas kunskaper inom media och IKT. Resultatet visar att det 

mediepedagogiska arbetssättet kan tillämpas i vilken miljö som helst. 

Pedagogerna påpekar att verktygen ska vara fritt tillgängliga för barnen när de 

besitter grundkunskap om dess användning. Samtliga pedagoger är övertygade om 

att en grundkunskap inom media och IKT är en nödvändighet för att kunna 

realisera det mediepedagogiska arbetssättet i verksamheten. Vi anser att miljön 

där barn skapar med hjälp av datorn som verktyg kan med fördel anpassas. Miljön 

enligt oss ska vara avgränsad så att barnens koncentration inte distraheras. Vi 

samtycker med pedagogerna att kunskaper inom media och IKT är nödvändigt om 

mediepedagogiken ska drivas i skapande aktiviteter med barnen. Kunskaperna kan 

med fördel utökas så att nyfikenheten bevaras hos barnen med nya inslag. 

 

7.2.4 Barn lär barn 
 

I resultatet framkommer att barns erfarenheter av media och IKT ifrån hemmen 

inkluderas i pedagogers mediepedagogiska arbetssätt genom att tillåta barn lära 

barn. De barn som besitter djupare kunskap inom media och IKT- användningen, 

antingen från hemmen eller ifrån förskolan, tillåts att lära barn med mindre 

kunskap. Vi anser att pedagogen ska genom samtal och genom iakttagelser 

uppmärksamma barns kunskaper inom media och IKT och därifrån erbjuda och 

utmana alla barn till en likvärdig samhällsbildning. Vi delar Klerfelts (2007) 

uppfattning om att pedagogen ska vara tillåtande att ge barnen utrymme för att 

använda och väva samman sina erfarenheter både i och utanför förskolan. Både vi 

och Klerfelt (2007) anser att pedagoger behöver stötta barn till att använda alla 

tillgängliga verktyg som kan öka deras deltagande i skapande aktiviteter. Vi påstår 

att stöttning med fördel kan vara ett samarbete med hemmen. Resultatet visar att 

pedagogernas mediepedagogiska arbetssätt kan medföra en förändring kring 

föräldrarnas attityder till att barnen får använda sig utav media och IKT- verktyg 

även i hemmen. 

 

7.2.5 Sammanfattning av implikationer för pedagogisk verksamhet 
 

Det visar sig i studien att det mediepedagogiska arbetssättet är genomförbart i en 

förskoleverksamhet. Studien belyser att detta dock kräver vissa förutsättningar, 

som att minst en pedagog i arbetslaget erövrar kunskaper inom media och IKT- 

verktygens användning samt besitter en grundkunskap inom PIM- utbildning. 

Verktygen ska vara välfungerande och dess användning introduceras till barnen av 

pedagogen. Introduktion till verktygen börjar med digitalkameran och fortsätter 

sedan med diktafon, videokamera och dator. Arbetssättet är inriktat på att 

verktygen används av barnen själva i miljöer där pedagogerna inte alltid deltar. 

Betydelsefulla aspekter i mediepedagogiken är barnens samspel och uppmuntran 
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till kreativitet. Barnen stimuleras till att skapa, det vill säga producera med hjälp 

av verktygen. Skapande aktiviteter utgår från barnens egna idéer, pedagogens roll 

är handledande och stöttande. Aktiviteter kan, men behöver inte alltid leda till en 

produkt, det är den skapandeprocessen som är betydande för barnens lärande och 

utveckling. Motivation och intresse är två faktorer som studien visar som 

väsentliga implikationer i det mediepedagogiska arbetssättet. Bekräftelse på 

barnens insatser och samarbete med hemmet poängteras ytterligare som 

medverkande krafter till barnens lustfyllda lärande med hjälp av media och IKT- 

verktygen. 

 

7.2.6 Inspiration till vidareforskning 
 

Studien bygger upp en förståelse kring vad pedagoger säger och gör för att skapa 

delaktighet i barns användning av media och IKT- verktyg. Barns uppfattningar 

om användningen kan ha en betydande inflytande på pedagogiska val i det 

mediepedagogiska arbetssättet.  Intresse finner vi därför att utforska vidare hur 

barnen uppfattar sitt användande av media och IKT. Ett annat forskningsområde 

som vi anser kan vara utvecklande för det mediepedagogiska arbetssättet är att 

göra liknande undersökningar i förskolor utanför Sverige. Utifrån studiens 

undersökningsmaterial framkommer till exempel att Norge är ett framträdande 

land inom digitalisering i skolan.  En ytterligare faktor som kan motivera 

förskolor att välja och inkludera arbetssättet i sina verksamheter är enligt oss 

forskning kring hur detta konkret effektiviserar barns lärande i relation till 

strävans mål i Läroplanen för förskola. När det gäller dagens tekniska möjligheter 

kan ett annat intressant forskningsområde vara att undersöka vad för andra 

relevanta, och i en förskoleverksamhet tillämpbara, media och IKT- verktyg som 

erbjuds på marknaden. Intressant är även vilka sorts mjukvara som finns, som 

ytterligare kan väcka barns intresse och motivation till skapande. 
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Avslutningsvis 
Under vår utbildning på Högskolan i Skövde har våra kunskaper inom media och 

IKT ökat och vi upptäckte att det skapar möjligheter för ett lustfyllt lärande i 

förskolans och skolans värld. Vårt önskemål är att möjligheterna upptäckts och 

används i praktiken då vi anser att man lär sig som mest när man har roligt och är 

inspirerad. Anledningen till denna uppsats var att vi ville påvisa den potential som 

det mediepedagogiska arbetssättet inom förskoleverksamheten har. Uppsatsens 

innehåll är bara en del av de möjligheter som media och IKT kan erbjuda. Det är 

bara fantasin och viljan som sätter gränser. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka den förskolan som delade med sig av sina erfarenheter 

av deras arbetssätt med media och IKT. Vi vill också rikta ett stort tack till våra 

familjer som ställde upp och visade förståelse för vårt arbete med denna studie. 

Vidare vill vi tacka för all hjälp ifrån vår handledare Urban Carlén och Komplit - 

projektet inom Högskolan i Skövde. 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor: 

1. Tema: förskolans användning av media och IKT. 

 Berätta för oss om ert arbete med media och IKT på förskolan? 

 Vad är det som gör att ni fått uppmärksamhet för ert arbetssätt med media 

och IKT? 

 

2. Tema: Barns delaktighet. 

 I vilka aktiviteter med media och IKT är barnen delaktiga?  

 Hur arbetar du för att göra barnen delaktiga i dessa aktiviteter? 

 Vilka begränsningar ser du med att få barnen delaktiga i arbetet med media 

och IKT? 

 Vad anser du att barnen går miste om de inte bli delaktiga i arbetet med 

media och IKT i förskolan? 

 

3. Tema: Hem versus förskolan. 

 Vad har ni för kunskap om barnens användning av media och IKT i 

hemmet? 

 På vilket sätt influeras barnens användning av media och IKT i hemmet 

förskolans verksamhet?  

 

4. Tema: Media och IKT- infrastruktur 

 Hur tänker du kring tillgängligheten av media och IKT för barnen? 

 Hur resonerar du kring infrastrukturen i relation till barnens delaktighet med 

media och IKT? 

 Vad för kunskap behövs för att bedriva en verksamhet där barnen kan bli 

delaktiga i aktiviteter inom media och IKT? 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Skövde (inriktning Lärare i 
tidiga åldrar) som läser examensterminen nu på hösten 2010. En av 

våra uppgifter är att skriva en forsknings arbete/ C- uppsats. Vi är 

intresserade av hur pedagoger på ert/era barns förskola arbetar för 

barnens delaktighet i media och IKT- aktiviteter. 

 

Vi kommer att genomföra vår undersökning på ert/ era barns förskola 

under vecka 39, måndag- onsdag (27-29/9 – 2010). I samband med 

undersökningen kommer vi att filma och ta kort på barngruppen. Inga 

namn eller andra personliga uppgifter kommer kunna identifieras 

utifrån vår studie. Studien kommer att publiceras på Högskolans 

biblioteks sökkatalog DIVA som en offentlig handling. 

 

 

Vi vill härmed be dig/ er som föräldrar om ett tillstånd att filma och 

ta kort på ditt/dina barn.  

 

Tack för hjälpen, med vänlig hälsning 

Jenny Eriksson och Eva Johansson 
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Bilaga 3 
 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Skövde (inriktning Lärare i 
tidiga åldrar) som läser examensterminen nu på hösten 2010. En av 

våra uppgifter är att skriva en forsknings arbete/ C- uppsats. Vi är 

intresserade av hur pedagoger på ert/era barns förskola arbetar för 

barnens delaktighet i media och IKT- aktiviteter. 

 

Vi genomförde vår undersökning på ert/ era barns förskola under 

vecka 39, måndag- onsdag (27-29/9 – 2010). I samband med 

undersökningen fick vi lov att filma och ta kort på barngruppen. Inga 

namn eller andra personliga uppgifter kommer kunna identifieras 

utifrån vår studie. Studien kommer att publiceras på Högskolans 

biblioteks sökkatalog DIVA som en offentlig handling. 

 

 

Vi vill härmed be dig/ er som föräldrar även om ett tillstånd att 

publicera kort på ditt/dina barn i vårt resultat.  

 

Tack för hjälpen, med vänlig hälsning 

Jenny Eriksson och Eva Johansson 
 


