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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka barns användande av IKT i hemmet. Detta för att försöka 

finna vad barn har för erfarenhetsvärld av informations- och kommunikationsteknik (IKT) när de 

kommer till förskolan samt om denna erfarenhet skiljer sig utifrån föräldrars användande och syn på 

IKT. En enkätundersökning gjordes riktad till föräldrar som har barn i förskolan. Föräldrarnas 

utbildningsnivå är en bakgrundsfaktor som undersökts för att finna om det kan ha en påverkan 

på de erfarenheter och kunskaper barnen får med sig från hemmet. Tidigare forskning lyfter 

vikten av att i skolsystemet utjämna den digitala klyftan som påträffats i studier. Resultatet visade att 

de påträffade skillnaderna i IKT användningen i denna studie snarare hörde ihop med föräldrars 

volym på IKT användande än studienivå då ingen större klyfta påträffats i studien kopplat till 

föräldrarnas utbildningsnivå.  

 

Nyckelord 
ECE, Informations- och kommunikationsteknik, demokrati, hemerfarenheter, digital kompetens.  
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Inledning 

För- och nackdelar med barns användande av informations och kommunikationsteknik (IKT) 

har genom åren studerats och diskuterats inom forskning och verksamhet. Oavsett 

diskussionen kan konstateras ett fortsatt användande av IKT bland barn, med stöttning från 

föräldrar och politiker. Detta konstaterade Stephen och Plowman redan 2003 i sin 

forskningsöversikt om barns IKT användande i förskolemiljöer (Stephen & Plowman, 2003). 

Förekomsten av teknologi har ökat i barns hem under det senaste årtiondet och spelar en stor 

roll i familjelivet (McPake, Plowman, Stephen, 2010). IKT har kommit att bli en del av barns 

vardag och livsvärld (Forsling, 2011).  På vilka sätt spelande och internetbaserade aktiviteter 

påverkat lärandebeteendet på barn i skolåldern har undersökts i ett antal studier (McPake, 

Plowman, Stephen, 2010). Däremot har det riktats mindre uppmärksamhet mot hur 

samhällsförändringarna påverkat familjeliv och hemaktiviteter och vi vet lite om hur barn som 

växer upp i hitech hem börjar sitt lärande i sådana miljöer, konstaterar McPake, Plowman, 

Stephen (2010).   

 

 I förskolans verksamhet ska barnen rustas för framtiden och det är svårt att tänka sig något 

annat än att IKT är här för att stanna även om utvecklingen går snabbt och vi därför inte kan 

veta hur framtidens informations- och kommunikationsteknik kommer att se ut. I denna studie 

undersöks vilka erfarenheter av IKT barn har med sig från hemmet och vad detta kan innebära 

i en förskolekontext. Inledningsvis beskrivs vad IKT innebär i en utbildningskontext utifrån 

Skolverket (2016), Skollagen (SFS, 2010:800) och Europeiska rådet (Europeiska unionen, 

2006). Därefter lyfts en problemformulering där studiens relevans i samtiden beskrivs.  

Förskolans utbildningssyfte - att rusta barnen för framtiden. 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska förskolan främja varje barns lärande och en livslång lust 

att lära. Det ingår i förskolans utbildningssyfte att barn ska erbjudas möjligheter att inhämta 

och utveckla kunskaper. Kunskap ses som ett brett begrepp vilken innefattar bl.a. färdighet, 

förståelse och fakta, vilka också samspelar med varandra (Skolverket, 2016). Barnens 

erfarenhetsvärld och intressen ska vara en utgångspunkt i sökandet av nya kunskaper. Barn lär 

och erövrar kunskap genom bl.a. leken och socialt samspel. Förskolan ska både främja barns 

utvecklande av eget kulturskapande samt överföra ett kulturarv av kunskaper, språk och 

traditioner från tidigare generationer. Förskolan ska förbereda barnen att på sikt kunna ta till 

sig de kunskaper som utgör samhällets gemensamma referensram. Samhället beskrivs i 
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läroplanen vara i snabb förändring och präglat av ett stort informationsflöde. Ett sådant 

samhälle kräver förmåga att söka ny kunskap och kommunicera. Samhället bygger på 

demokratiska värderingar vilket även är grundläggande för förskolan och ska genomsyra 

verksamheten (Ibid.). 

Digitalkompetens, en nyckelkompetens. 

Digitalkompetens har lyfts fram av europeiska rådet som en av nyckelkompetenserna för ett 

livslångt lärande (Europeiska unionen, 2006). Digitalkompetens definieras följande enligt 

europeiska unionen och rådet: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, 

på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. 

användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information 

samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet (Europeiska unionen, 2006). 

Grundläggande IKT-färdigheter förklaras enligt Europeiska unionen (2006) som ”användning 

av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt 

för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet”. Digital kompetens beskrivs 

vidare som en rad kunskaper om informationssamhällets teknik såväl i hemmet som på jobbet. 

Exempelvis lyfts kunskaper om centrala datortillämpningar så som ordbehandling och 

databaser. Europeiska rådet och parlamentet lyfter även kunskaper om risker med användning 

av internet och elektroniska medier, såsom e-post och nätverksverktyg, samt hur 

informationstekniken kan stödja kreativitet och innovation. Attityder som lyfts i 

sammanhanget är en kritisk och reflekterande attityd, men också ett intresse att ansluta sig till 

och engagera sig i grupper som rör kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål. 

IKT och digital kompetens i förskolans läroplan 

Termerna digital kompetens och IKT lyfts inte i förskolans läroplan specifikt. I förskolans 

uppdrag lyfts istället multimedia och informationsteknik (IT): ”Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” 

(Skolverket, 2016, s.7). I samband med förskolans uppdrag ges även följande beskrivning: 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 

grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver. (Skolverket, 2016, s.7) 
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Detta resonemang går i linje med Europeiska rådets intention om nyckelkompetenserna, där 

digital kompetens utgör en möjlighet för medborgare att hantera kunskaper i en snabbt 

föränderlig värld samt att delta i grupper som är relaterade till yrkes-, fritids- eller kulturella 

ändamål. Sett till strävansmålen lyfter läroplanen en strävan att ”varje barn utvecklar sin 

förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” samt ”utvecklar 

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

samtala om dessa” (Skolverket, 2016, s.10). 

Problemformulering 

Så här långt har konstateras att IKT är en del av många barns livsvärld och vardag. Förskolan 

ska rusta barn med kunskaper, färdigheter och förstålelser där leken samt barns intressen och 

erfarenhetsvärld är utgångspunkter för att ge dem en god grund för ett livslångt lustfyllt 

lärande.  Digital kompetens definieras av Europeiska rådet (2006) som en mängd kunskaper, 

färdigheter och attityder som är viktigt i ett informationssamhälle för såväl arbete som fritid. 

Medan digital kompetens inte lyfts som begrepp i läroplanen för förskolan, lyfter Europeiska 

rådet detta som en nyckelkompetens för livslångt lärande. Resonemanget att kommunikation 

och förmåga att söka kunskap är viktigt i ett informationssamhälle i snabb förändring, lyfts 

däremot både av både Europeiska rådet och läroplanen för förskolan.  

 

Det har även konstaterats att förskolans ska vila på demokratins grund och främja varje barns 

lärande (Skolverket, 2016). Skollagen (SFS, 2010:800) lyfter att alla ska ha lika tillgång till 

utbildning i skolväsendet oavsett sociala och ekonomiska förhållanden. Det finns en 

skyldighet att inom skolväsendet främja lika möjligheter inom utbildningsområdet oberoende 

av exempelvis ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Det är konstaterat inom forskning att barns 

framåt växande kommunikation och kreativitet är viktigt inför den formella utbildningen, 

hävdar McPake, Plowman och Stephen (2013). Vidare menar författarna att det är viktigt att 

utmana barnens erfarenheter inom utbildning genom fantasifulla sätt att kommunicera och 

skapa med teknik. Inte minst med tanke på den framväxande betydelsen av teknik inom 

området kommunikation och kreativitet (Ibid.). De konstaterar även att politiken i 

Storbritannien riktar uppmärksamhet mot att bygga på barns upplevelser från hemmet. 

Forsling (2011) lyfter tre aspekter på hur man kan se på användandet av IKT i förskolan 

utifrån ett referat från Brodin & Lindstrand (2003), vilka är; en demokratiaspekt, en 

inlärningsaspekt och en arbetslivsaspekt. Demokratiaspekten beskrivs syfta till att tillgången 
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till media är en medborgerlig rättighet för att alla ska få utveckla digital kompetens, och att 

förskolan på så vis minskar den digitala klyftan. Inlärningsaspekten syftar till den mångfald 

av arbetsätt som möjliggörs i och med användandet. Den sist nämnda arbetslivsaspekten 

hänvisar till barnet som en framtida medborgare ur ett samhälls och näringslivs perspektiv. 

Forsling konstaterar att samtliga av dessa aspekter utgår ifrån barnet som en framtida 

medborgare. Forsling tillför en här och nu aspekt, denna innefattar det lustfyllda och lekfulla 

användandet av medier för barnet som varande i nuet och i samspel mellan barn och 

förskollärare (Ibid.). Masoumi (2015) har utifrån en svensk studie, som bygger på intervjuer 

och observationer, funnit förskollärare som anser att IKT inte är viktigt i förskolors 

utbildningspraktiker. Förskollärare uttryckte inte endast att IKT var onödigt i förskolans 

praktiker utan till och med olämpligt. Barnen förväntades istället lära sig i ”naturliga 

sammanhang” exempelvis genom att måla på riktigt papper och spela brädspel. Eftersom 

barnen har tillgång till digitala medier i hemmet ansåg bl.a. en förskollärare att förskolan 

istället ska kontra med att tillhandahålla autentiska resurser i verksamheten (Ibid.). Utifrån 

detta kan vi alltså se en problematik där forskning och politik å ena sidan stöttar IKT 

användande av hänsyn till en demokratiaspekt, medan det finns förskollärare som anser att 

barn använder IKT i så stor utsträckning i hemmet att förskolan istället bör erbjuda andra 

typer av aktiviteter som komplement.  Det kan konstateras att båda sidor utgår ifrån ett 

resonemang om förskolan som ett komplement till hemmet, vilket återfinns i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016), men slutsatsen av resonemanget blir motstridiga eftersom de 

bygger på olika utgångspunkter. Denna typ av ståndpunkt hos förskollärare är något som jag 

under verksamhetsförlagd utbildning och vikariat stött på och känner igen. En avsaknad av 

IKT i förskolan byggd på dessa argument har fått mig att intressera mig för vilka erfarenheter 

barn verkligen har av IKT ifrån hemmet.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka barns användande av IKT i hemmet. Detta för att 

försöka finna vad barn har för erfarenhetsvärld av IKT när de kommer till förskolan samt om 

denna erfarenhet skiljer sig utifrån föräldrars användande och syn på IKT.  

Forskningsfrågan som ställs i denna studie är; Vilka erfarenheter har barn av IKT i hemmet 

och vad innebär detta i en förskolekontext sett till förskolans demokrati- och lärandeuppdrag? 
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Tidigare forskning 

Nedan beskrivs tidigare forskning om barns användning av IKT relaterat till hemmen och 

föräldrars bakgrund. Inledningsvis beskrivs den ”digitala klyftan”, en term som är 

återkommande inom forskning om barns IKT användande. Där lyfts även hemmiljöns och 

hemkulturens påverkan.  

Den digitala klyftan 

Den digitala klyftan beskrivs i forskning utifrån två utgångspunkter. Den ena beskriver den 

digitala klyftan som uppstått mellan lärare och elev, eller mer korrekt; mellan generationer 

vilka växt upp med IKT och inte, s.k. digital native och digital immigrants (Prensky, 2001). 

Den andra utgångspunkten är den digitala klyftan som beror på faktorer i hemmet, utifrån 

socioekonomiska skillnader mellan familjer (O´Hara, 2011; OECD, 2006; Stephen & 

Plowman, 2003). I Stephen och Plowmans (2003) forskningsöversikt om IKT i förskolan, 

lyfts forskning som relaterar till digitala klyftor i användandet av IKT.  Socioekonomisk 

bakgrund har visat sig påverka barns tillgång till IKT i hemmet. Författarna drar slutsatsen att 

det är viktigt att förskolläraren sätter in sig i vad barnen har för erfarenhet av IKT i hemmet 

och introducerar IKT resurser utefter individens behov och erfarenhet. Detta utifrån forskning 

som hänvisar till att en dator i hemmet avsevärt påverkar barns kompetens och självförtroende 

inom IKT, samt utifrån forskning som påvisar att IKT användandet i skolan för många barn är 

sekundärt mot deras engagemang utanför formell utbildning och därmed utgör en stor del av 

barns kulturella kapital. I rapporten konstateras att könsskillnader i användningen av IKT i 

förskolan inte hade påvisats (Ibid.). 

 

O´Hara (2011) har genomfört en jämförande studie i England mellan barnens 

hemförhållanden i två förskolor med socioekonomiska skillnader. Denna studie påvisade 

olikheter i användningen av IKT i hemmet. Dock ifrågasätts i studien om dessa skillnader kan 

definieras som en digital klyfta i ett globalt perspektiv där betydligt större skillnader råder. I 

förskolan där föräldrarna hade lägre ekonomisk inkomst hade barnen större tillgång till IKT. I 

förskolan där föräldrarna hade högre inkomst ägnade sig föräldrarna mer åt lärande genom 

och om IKT tillsammans med barnen. Interaktion mellan vuxen och barn under barns IKT 

användande var kopplat till barnets kön. Interaktionen var vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Den största skillnaden som uppmärksammades i studien var glappet mellan förskola och 
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hemmet, då föräldrarna rapporterade ett brett utbud av IT-utrustning och högre nivåer av 

självständighet. (O´Hara, 2011). 

Barns IKT erfarenheter utifrån det digitala hemmet 

McPake, Plowman och Stephen (2010; 2013) beskriver barns användning av IKT i hemmet 

utifrån sina studier där familjer studerats och följts. De menar att sådan forskning är av vikt 

för att lärare senare ska kunna bygga vidare på sådan information i den formella skolan. 

Författarna lyfter hemmiljöns påverkan på hur och vad barn lär sig. Utifrån fyra kategorier har 

de skapat en egen teoretisk modell av hemmet som inlärningsmiljö. Den första är kategorin 

struktur och layout i hemmet vilken innefattar teknikens tillgänglighet och barns tillgång till 

teknik. I studiebesöken från 2009 framkom i studien att varje familj åtminstone hade en dator 

och internet, ett TV set, mobiltelefon en och spelkonsol. Teknik i hemmet är inte en garanti 

för att de används av barnen. Teknik kan med hänvisning till att den exempelvis är farlig eller 

dyr undanhållas från barnet. Tvärtom kan också tillgång till teknik finnas i andras hem än det 

egna, t.ex. hos en släkting. Genom rutinmetoder introduceras barn för teknik i vardagen. 

Exempelvis ser barn vuxna och äldre syskons aktiviteter som normala vardagsaktiviteter när 

de t.ex. skickar e-post eller söker svar på frågor genom sökmotorer. Denna typ av aktivitet är 

även exempel på aktiviteter som barnet ser men inte nödvändigtvis använder sig av. Hindret 

för användandet är då inte den tekniska komplexiteten, utan att det kräver läs- och 

skrivkunnighet. Kulturella historier, värderingar och förhoppningar hos familj och samhälle 

är också betydande. Forskarnas slutsatser från studien påvisar att släkthistorier och värden, 

såsom föreställningar om en bra barndom och perspektiv på teknikens roll, nu och i framtiden, 

har starkt inflytande på barns aktiva deltagande gällande teknik. Detta påverkar i sin tur 

barnets utvecklande av intresse, kunskap, färdigheter och förtroende att använda teknik. 

Författarna konstaterar utifrån sin empiri att familjens värden är en mer tillförlitlig indikator 

för tidig teknisk kompetens än familjens inkomst. Ett resultat som utmanar forskning om 

digitala klyftor, menar författarna. De fann även att familjer med lägre inkomst inte var lika 

ambivalenta till teknisk verksamhet som de mer välbärgade familjerna. Kategorin 

Interaktioner inom familjen och ett vidare samhälle svarar på vad och hur barn lär sig. Det 

kan handla om att föräldrar, syskon och släktingar lär barnet något inom ämnet eller hur de 

väljer att besvara eller ignorera barnets frågor. Den sista kategorin är teknologiskt lärande 

vilken innefattar fyra typer av lärande: Att lära sig att använda teknik; lärande via teknik; 

lärande dispositioner; och lära sig betydelsen av olika teknik i familje- och 
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samhällssammanhang (McPake, Plowman och Stephen, 2010). Den förstnämna innefattar 

operativa färdigheter som att t.ex. att använda on/off knappar. Lärande via teknik innefattar 

allt från igenkänning av bokstävernas former till att lära sig räkna eller ta reda på fakta om 

dinosaurier. Lärande dispositioner kan handlar om uthållighet, koncentration och 

självförtroende. Det sistnämnda lärandet är lärande om teknikens roll i vardagen, vilket 

exempelvis inbegriper kommunikation och fritidsaktiviteter. (McPake, Plowman och Stephen, 

2013) 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Denna studie tar utgångspunkt i Jönsson, Trondman, Arnman och Palmes (1993) beskrivning 

av Bourdieus begrepp kulturellt kapital och habitus samt dess betydelse för människans 

möjligheter, val, handlingar och värderingar. Detta beskrivs närmare nedan. Vidare förklaras 

även de begrepp inom IKT som är aktuella för studien. Däribland de kategorier som 

förekommit i föräldraenkäten och som legat till grund för att påvisa vad barn och vuxna ägnar 

sig åt när de använder mobil, surfplatta, Tv-spel och dator. 

Kulturellt kapital och habitus 

Bourdieu beskriver habitus som ramar för människors handlande och tankesätt enligt Jönsson 

et al. (1993). I olika sociala miljöer förvärvas olika habitus, vilken likt ett filter vägleder 

individen i utvecklandet av livsstil. Livsstilen innefattar allt från klädstil och smak till 

praktiker som är kopplade till existentiella villkor. Habitus påverkar på så vis exempelvis 

utbildningsval och till följd av det kompetens. Bourdieu beskriver habitus som både 

strukturerad och strukturerande, menar författarna. Detta för att habitus utgör människans 

struktur i den klass denne lever, men också hur denne kommer att värdera och uppfatta 

människor, produkter och miljöer.  Klass definierar Bourdieu, enligt författarna, som en grupp 

människor som underkastas av en homogen existentiell prägel vilket påtvingar likartade sätt 

att formas och handla på. Inom olika klasser råder olika värderingar i fråga om livsstil och 

smak. Begreppet reproduktion blir här ett centralt ord inom sociologin och syftar i detta 

sammanhang till att social och kulturell ordning återskapas. Exempel ges på arbetarklassbarn 

som själva blir tillhörande arbetarklass även som vuxna och likaså för medelklassbarn som 

fortsätter tillhöra medelklass som vuxna. Detta hör även ihop med skolgången, där 

skolgångens längd för barnen påverkas av föräldrarnas bakgrund. Bourdieu kallar detta för 

socialreproduktion, beskriver författarna, vilket med andra ord handlar om att sociala 
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strukturer och samhällsklasser reproduceras (Ibid.). Författarna beskriver vidare Bourdieus 

begrepp kulturellt kapital. Begreppet, hävdar de, innefattar erfarenhet, kunskap, språkbruk, 

värderingar samt ett visst sätt att tänka och uppfatta, vilka hör ihop med den högre 

utbildningen. Föräldrars tillgång eller avsaknad av kulturellt kapital påverkar barnens tillgång 

till kulturellt kapital. Den kulturella reproduktionen hör på så vis nära ihop med den sociala 

reproduktionen. Tillgång eller avsaknad av kulturellt kapital kommer att vara av betydelse för 

skolframgångar och skolgångens längd vilket leder till en social reproduktion av klass (Ibid.). 

Jönsson et al. (2003) påtalar dock tydligt att reproduktion och habitus inte gör individen till ett 

objekt med avsaknad av autonomi. Människan ses som påverkad av yttre strukturer, men 

också med en egen möjlighet att påverka sina livsval. Därför finns det till exempel barn från 

arbetarklass som blir medelklass som vuxna, de gör en så kallad klassresa. Det finns även de 

som går från medelklass till arbetarklass som en följd av misslyckanden eller val. En individ 

kan med andra ord göra en klassresa, men hela arbetarklassen kan inte plötsligt bli 

medelklass. Författarna förlägger inte hela reproduktionsaspekten endast på föräldrars 

inflytande och det habitus som utgör ramar för värderingar utan även på skolsystemet. 

Skolsystemet tenderar att stärka barnens sociala reproduktion genom exempelvis 

gruppuppdelningar, en tendens som blir allt tydligare allt efter utbildningens gång. Författarna 

ställer sig frågandes till om klassystemet fortfarande existerar, vilket de konstaterar stämmer 

utefter de tecken på social och kulturell reproduktion som framkommit ur deras forskning. 

Förutom klass lyfter de, utifrån sin forskning, könets påverkan på det habitus som kommer att 

vara gällande för individen (Ibid.). 

 

Bourdieus begrepp habitus samt social- och kulturell reproduktion, kan vi konstatera utgör en 

viktig påverkan för barns kunskaper, erfarenheter språkbruk och förutsättningar. Denna aspekt 

stärker relevansen av forskning om barns hemmiljö och hur föräldrar ser på IKT användning i 

hemmet. Detta eftersom förskolan enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska vara ett 

komplement till hemmet och stödja varje barns lärande. Föräldrars klass och sociala miljö 

lyfts som starkt styrande för habitus och barns reproduktion (Jönsson et al., 2003) vilket 

legitimerar en jämförelse mellan föräldrarnas bakgrund som i denna studie begränsats till 

föräldrarnas utbildningsnivå. Författarna påvisar även könsskillnader inom de sociala 

miljöerna, eller klasserna, vilket också legitimerar att denna studie tar hänsyn till en 

könsaspekt. 
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Informations- och kommunikationsteknik 

I denna studie används den övergripande termen IKT. Som tidigare konstaterats används 

termen IT i förskolans läroplan medan IKT används i formuleringen av Europeiska rådets 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. De båda termerna definieras följande enligt 

nationalencyklopedins uppslagsverk: ”IT, informationsteknik, (engelska information 

technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 

datorteknik och telekommunikation. […] Även beteckningen ICT (engelska information and 

communication technology) används då man särskilt vill betona telekommunikationens roll.” 

(Sten Henriksson, u.å.). För att understryka digitala mediers kommunikativa funktion, har 

därför IKT valts som genomgående term i denna studie. 

 

Den digitala tekniken i hemmet har beskrivits inneha en bredd av hemteknik vilken innefattar 

bl.a. stationära och bärbara datorer, moderna multi-TV apparater, TV-spelsenheter, 

musikspelare, mobiltelefoner, telefoner och tekniska leksaker (McPake, Plowman och 

Stephen, 2013). Tekniken i hemmen går snabbt framåt, konstaterar författarna. I början av 

sina sista studier, år 2009, var iPads och Smartphones inte allmänt tillgängliga i hemmen i 

Storbritannien, utan började dyka upp i hushållen först i slutet av studien (Ibid.). Med tanke 

på den bredd av teknologi som finns i hemmen har en avgränsning gjorts i denna studie för att 

finna vilka erfarenheter barn har av IKT samt vad det kan innebära i en förskolekontext. 

Urvalet av medier för denna studie har varit lärplattor, mobiler, datorer och TV-spelskonsoler 

på grundval av att det är IKT som finns i hem samt liknar de IKT enheter som används i 

förskolan. Förskolans investering inom IKT har bestått av Ipads, datorer och interaktiva 

skrivtavlor (Masoumi, 2015). Lärplattor används i denna studie synonymt med Ipads och 

surfplattor. Användningen av dessa plattor är snarlik användningen av dagens mobiltelefoner 

då många av dem har en touchscreen (pekskärm), precis som lärplattan, med appar som 

laddas ned till enheten. Apparna kan vara verktyg såsom kamera, eller ett hjälpmedel så som 

GPS eller rena spel så som Candy Crush Saga. Nära besläktad är även datorn vilken också 

används i förskolans verksamhet.  En gemensam nämnare mellan dessa enheter är bl.a. att de 

alla innehåller digitala spel av olika slag. Till digitala spel hör även spel till TV-spelskonsoler 

vilken därför innefattats i studien. 
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För att närmare studera hur barn använder sig av lärplattor, mobiler, datorer och TV-

spelskonsoler har ett antal kategorier fått symbolisera olika typer av användande. (för alla 

kategorier, se fråga 7 i enkäten i bilaga 1). Kategorierna i enkäten förväntades vara kända för 

föräldrar samt användas av en del vuxna och barn. Digitala böcker, sociala medier och 

filmstreaming är exempel på kategorier som förväntas välkända för dagens föräldrar. Det kan 

inte tas för givet att användandet av digital teknik inger kunskap om dess kategorier och 

termer.  Av den anledningen har exempel getts på spel och appar för kategorierna i enkäten. 

Exempelvis är kategorin augmented reality, en kategori som antagits inte tillhöra 

vardagsspråk, medan ett spelexempel på denna kategori som Pokémon Go är välkänt och 

spelat av många. Detta eftersom spelet, sommaren 2016, fick ett stort genomslag (Ek, 2016, 

30 juli). Spelet blev igenkänt då det spelades på offentliga platser runtom i Sverige. Ett annat 

exempel är kategorin TV-spel med motioncontrol eller motioncapture teknik, vilka är termer 

som antagits inte användas i vardagsspråk. Definitionsförklaringen ihop med spelexemplet 

Just Dance gör det dock tydligt för läsaren att det innebär TV-spel som inte styrs av 

handkontroll utan med kroppsrörelser. Spelexemplen för kategorierna ska endast ses som 

exempel. Några kategorier, som exempelvis appar i syfte att lära och avancerade spel, är en 

subjektiv kategori och upp till föräldern att tolka om de kategorier barnet använder kan ses 

som lärande eller avancerat för barn mellan 1-6år. Detta även om spelexemplen är ledande; 

Lär dig siffror eller Minecraft. 

Metod 

Enkäter har använts som metod för insamling av data. Detta med hänsyn till tre av de fördelar 

som Bryman (2008) lyfter gällande enkäter, vilka är; möjligheten att effektivt nå ut till många 

respondenter, att respondenten själv kan välja när hen har tid att besvara enkäten samt att 

enkäter inte medför någon intervjuareffekt. Att nå ut till många har varit av vikt för att få syn 

på individers likheter och skillnader för att kunna undersöka om IKT användningen kan 

kopplas till klass och kultur eller inte. Att respondenten själv kan välja tid har varit av vikt, 

dels för att tidsmässigt underlätta för förälderns möjlighet till medverkan, men också för att 

frågorna är ställda på så vis att flera familjemedlemmar kan behöva medverka för att svara på 

enkäten. Intervjuareffekten syftar här till det som Bryman (2008) benämner som social 

önskvärdhet. Det innebär att respondenten svarar på ett sätt som speglar en positiv bild av sig 

själv. I denna studie kan detta relateras till att frågorna berör individers privatliv. Frågorna 

kan upplevas känsliga p.g.a. den ständiga samhällsdebatt, som beskrevs inledningsvis, om 
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barns positiva eller negativa påverkan av IKT användande. Det kan därför tänkas vara ett 

tabubelagt ämne hos en del föräldrar att uttala sig om volymen av barnets och de vuxnas 

användande av IKT. Detta har även tagits i beaktande i den anonyma enkäten där t.ex. frågan 

om barnets medieanvändande mätt i tid ger svarsalternativ långt över förväntad användning. 

Detta för att föräldrar inte ska ange ge färre timmar än det verkliga antalet p.g.a. social 

önskvärdhet. 

Enkätens utformning 

En viktig aspekt gällande enkäten har varit att utforma den på ett sådant sätt att föräldrarna 

blir motiverade till att fylla i den samt lämna in den. Bryman (2008) menar att risken för 

bortfall är stor vid enkätfrågor. För att minimera bortfallet lyfter Bryman (2008) bl.a. vikten 

av att engagera respondenten och inte välja allt för många frågor som upplevs irrelevanta av 

respondenten. Vidare har det tagits i beaktande att enkäten inte bör vara för tjock, tät eller 

lång. Den ska inte innefatta svåra ord och layouten ska vara lätt att fylla i (Ibid.). I denna 

studie har Google formulär används för att skapa en design som upplevs luftig och lätt att 

fylla i. För att ytterligare motivera respondenten att fylla i enkäten förespråkar Bryman (2008) 

att respondenten får ett informationsbrev vilken beskriver syftet med undersökningen och 

vikten av den. I detta fall har en sådan text utformats i enkätens ingress. Eftersom 

enkätfrågorna handlar om vanor i hemmet och förälderns värderingar har det varit av vikt att i 

ingressen förklara att denna typ av forskning kan bidra till utvecklande av 

förskoleverksamheten. Detta för att ge föräldrarna en förståelse för studiens sammanhang. 

Ingressen återfinns i enkäten i bilaga 1. 

 

Enkäten innehåller tre delar vilka utefter Brymans (2008) definitioner kan benämnas som: 

Personliga frågor och faktafrågor om andra personer, beteendefrågor samt åsikts-, norm- 

och värderingsfrågor. Den första delen i enkäten innefattar frågor om bl.a. 

familjemedlemmarnas ålder, utbildning och kön på barnet.  Den andra delen i enkäten 

behandlar beteendefrågor om föräldrars och barns IKT användning. Dessa frågor innefattar 

antal timmar som medierna används, vilka medier som används samt vad barn och föräldrar 

ägnar sig åt när de använder digitala medier. För att påvisa vad barn och vuxna ägnar sig åt 

när de använder mobil, surfplatta, Tv-spel och dator har, som tidigare nämnts, kategorier för 

olika typer av använde utformats i form av kategorier. Enochsson (2014) betonar att 

forskningsfältet kring barn och digitala medier är i ständig rörelse. Detta eftersom det ständigt 
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kommer ny teknik och nya funktioner till redan existerande teknik, samt att ett starkt 

kommersiellt syfte påskyndar utvecklingen (Ibid.). För att skapa en uppdaterad enkät med 

aktuella kategorier och kategoriexempel, har jag själv sammansatt olika kategorier. Syftet är 

inte att göra anspråk på att täcka allt som går att göra med digitala medier, utan få fram en 

uppdaterad bild som visar bredden av vad familjer med yngre barnkan tänkas använda medier 

till i dagsläget. Kategorierna är hämtade från; Google sökningar på IT-utrustning, spel och 

genrer, egna erfarenheter av eget och omgivningens spelande, andras berättelser om familjens 

IKT användning, kommersiell reklam samt en genomgång av App-store (En appbutik i 

mobilen) kategorier och hemsidan ”pappas-appar” (http://www.pappasappar.se/). Den 

sistnämnda hemsidan drivs enligt grundaren själv av icke-kommersiella syften och riktar sig 

till vuxna som letar efter recensioner för ”bra” appar till barn. Som tidigare nämnts lyfter 

Bryman (2008) vikten av att inte använda svåra ord vid enkätutformning. Detta har varit en 

utmaning då inte alla kategorier som används nämns vid dess egentliga termer i vardagligt 

språk. Detta medan förståelsen för själva användandet kan antas allmänt känt hos dagens 

föräldrar. Enochsson (2014) lyfter just detta, att det kan var en svårighet för respondenter att 

hänga med i betydelsen av nya begrepp gällande digitala medier. En medelväg har därför 

valts, där specifika termer används tillsammans med exempel på spel och appar som ingår i 

kategorin. För två av kategorierna ges även en förklaring av den tekniska termen. 

Beteendefrågorna, i enkäten, för barn respektive vuxna är utformade på likartade sätt med 

anledning av att kunna jämföra beteendefrågorna mellan barnet och dennes föräldrar. Till 

beteende frågorna har även en öppen fråga ställts angående den mest använda hemsidan samt 

de tre mest använda apparna/spelen/datorprogrammen. Denna fråga syftar till att djupare 

analysera barnens användande av IKT utifrån bakgrundsfaktorer, som exempelvis skillnader 

mellan kön. Den tredje och sista delen innefattar åsikts-, norm- och värderingsfrågor. Denna 

del syftar till att finna gemensamma nämnare mellan barnets användning av IKT och 

förälderns egna värderingar. 

Urval 

Ett antal förskolor i mellersta Sverige har blivit tillfrågade om att delta i denna studie. Tre 

förskolor av de fem förskolor som tackat ja till medverkan har besvarat enkäterna. Två av 

dessa förskolor har valts ut att ingå i analysen. Antalet förskolor har valts med anledning av 

examensarbetets begränsade tidsaspekt. Att tre förskolor inledningsvis ingick i studien 

berodde på en inledningsvis låg svarsfrekvens. Efter påminnelser till föräldrar ökade dock 

http://www.pappasappar.se/
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svarssekvensen och av den anledningen begränsades åter arbetet till två förskolor. Att tre 

förskolor varit delaktiga i studien och att endast två valts ut till analysen har varit positivt för 

att stärka anonymiteten av förskolorna och föräldrarna. Kriterier för urvalet av förskolor har 

varit att förskolorna ska vara av olika socioekonomisk karaktär för att säkra en spridning av 

föräldrarnas bakgrund gällande ekonomi, utbildning och stadsdel. Statistiska centralbyråns 

(u.å.) beskrivning av socioekonomisk indelning består av en uppdelning gällande yrken och 

arbetsuppgifter samt utbildningsnivå. Denna indelning syftar till att belysa hierarkiska 

strukturer som förmodas ha en avgörande roll för livschanser och välfärdsfördelning (Ibid.). 

Denna studie har tagit hänsyn till förskolans elevpengstillskott från staten som till stor del 

bygger på föräldrarnas socioekonomiska ställning. Däribland har en förskola valts ut från det 

skikt som får mest bidrag, respektive det skikt som får lägst bidrag. Detta för att få en bred 

bild av barns IKT erfarenheter i hemmet och för att eventuellt finna hur skillnader i 

användandet kan se ut utifrån socioekonomisk bakgrund. I enkäten efterfrågas 

utbildningsnivå, vilket för denna studie är relevant kopplat till begreppen kulturellt kapital 

och habitus. Barnens ålder har tagits i beaktande vid urval av avdelningar då det har funnits 

en strävan efter att samtliga åldrar ska finnas representerade för varje förskola. 

Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Forskningskravet, vilken är viktig för individens och samhällets utveckling, hänvisas i denna 

studie till förskolans demokrati- och lärandeuppdrag. Examensarbetet är ett bidrag till 

forskning om barn och IKT där en samlad bild av barns erfarenheter från hemmet kan ligga 

till grund för att utveckla förskoleverksamhetens lärande och användande av IKT. Alla barn 

ska erbjudas lärande utifrån förskolans strävansmål och barnets erfarenhetsvärld oavsett 

bakgrund eller kön (Skolverket, 2016). Det är därför av vikt att undersöka om det finns 

skillnader i användandet av IKT i barnfamiljer i det svenska samhället, samt vad detta kan 

innebära i en förskolekontext 

. 

Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav på forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska rådet, 2002). 

Samtliga av dessa har tagits i beaktande i denna studie. I samband med enkätundersökningen 

informerades föräldrarna skriftligt om enkätundersökningens syfte och användning, det 

frivilliga i deltagandet samt att enkäten görs anonymt. Eftersom studien omfattar familjers 
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privata sfär och för individen möjligen känsliga uppgifter i form av IKT vanor, 

utbildningsnivå och innehavande av tekniska resurser har förskollärarnas hantering av 

enkäterna varit av stor vikt ur en etisk synpunkt. Förskollärarna har tagit del av information 

om att hanteringen av enkäterna ska ske utefter konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

vilket i detta sammanhang innebär att personalen inte får ta del av föräldrarnas enkätsvar, 

samt att de under insamlingsperioden förvaras på så vis att obehöriga tar del av dem. 

Enkäterna har därför levererats i ett kuvert och information till föräldrarna givits att enkäten 

även ska återlämnas i det samma. Konfidentialitetskravet innebär även att förskolornas, 

föräldrars och barns identitet inte ska kunna identifieras i detta arbete. Förskolorna och 

avdelningarna benämns därför med fiktiva namn. 

Litteraturanskaffning 

Artiklar har sökts fram genom databaserna ERIC (EBSCOhost) och Google scholar. 

Referenslistor i vetenskapliga artiklar som relaterar till barns användning av IKT har också 

används för att finna litteratur. Sökorden för studien har varit: preschool, parent, home, child, 

ECE i kombination med, ICT, Information Technologies, digital media, digital competens, 

digital literacy, media literacy, technoliteracy. Föga studentlitteratur har används, då ämnet 

inte behandlats i någon större utsträckning inom litteraturen för förskollärarutbildningen. 

Nyare forskning har prioriterats då IKT är ett forskningsfält i snabb utveckling (Enochsson, 

2014). Detta med undantag från bl.a. en äldre artikel (Stephen & Plowman, 2003) som 

används på grund av att det är en forskningsöversikt och därmed ger en bild av vad forskning 

sammantaget funnit inom fältet fram till år 2003.  

Bearbetning och analys 

I bearbetningen och analysen av enkäterna har enkätsvaren delvis sammanställts för att få 

fram en bild av barns IKT användande. Enkätsvaren har även korsats med varandra för att 

finna samband med användande och bakgrundsfaktorer. Utgångspunkten i analysen har varit 

att undersöka om föräldrarnas utbildningsnivå avspelas i barnens och de vuxnas IKT 

användande och de vuxnas värderingar. Detta utifrån teorin om att habitus till stor del styr 

människors värderingar och livsval. Därför har tillgången till IKT, användandet av IKT samt 

värderingar om barns användande av IKT jämförts inom gruppen familjer med gymnasie- och 

eller grundskoleutbildning, samt gruppen familjer med högskoleutbildning. Eftersom 

föräldrarna inom familjerna har olika utbildningsnivå har familjerna analyserats utefter den 

högsta utbildningsnivån inom familjen. Detta med anledning av Jönssons et. al. (2003) 
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resonemang att tillgången till kulturellt kapital relaterar till föräldrars utbildningsnivå och hör 

ihop med den högre utbildningen.  Exempelvis har familjer där den ena föräldern har 

gymnasieutbildning och den andra föräldern högskoleutbildning klassats som familjer med 

högskoleutbildning. Avgränsningen att analysera utifrån endast två utbildningskategorier har 

gjorts med hänsyn till studiens storlek. I analysen har även barnets användande av IKT 

jämförts med hens föräldrars användande av IKT, detta för att försöka finna om det går att 

påvisa reproduktion av IKT användande inom familjen. 

 

Pga. en ojämn fördelning av fickor och pojkar inom gruppen familjer med gymnasie- och eller 

grundskoleutbildning har könsskillnader i användandet av IKT inte jämförts inom respektive 

utbildningsgrupp. Istället har en jämförelse gjorts mellan samtliga flickor och samtliga pojkar 

i studien. Då det tidigt i analysen blev tydligt att ålder var mycket avgörande för IKT 

användningen har även den bakgrundsapekten analyserats för att undvika ett felaktigt resultat. 

Resultat 

I studien har 31 enkäter analyserats. För varje enkät representeras maximalt ett barn samt en 

till två vuxna. Av den anledningen går det inte att redovisa för hur många familjer som 

deltagit i studien, eftersom en flerbarnsförälder kan ha lämnat in flera enkäter. Resultatet 

består av tre delar; En sammanställning av respondenterna och deras familjer, Barns IKT 

användande i relation till ålder, kön och föräldrars utbildningsnivå och till sist Barns IKT 

vanor i relation till föräldrars eget IKT användande och värderingar.  

En sammanställning om respondenterna och deras familjer 

Sammanställningen av respondenterna och deras familjer är till för att underlätta förståelsen 

för diagrammen. I denna del ett av resultatet sammanställs bakgrundsfaktorerna; barnens ålder 

och kön samt föräldrarnas utbildningsnivå, vilka samtliga ligger till grund för analysen av 

barnens IKT användande. Även en översikt av vilka IKT-enheter som finns i hemmen 

presenteras i sammanställningen. 

Antal barn i studien utifrån ålder och kön. 

Totalt fanns 31 barn representerade i enkäterna. Diagram 1.0 illustrerar antal barn utefter ålder 

och kön. Samtliga åldrar mellan 1-6 år finns representerade i studien. Utifrån diagrammet kan 

konstateras en större representation av pojkar än flickor. Åldersindelningarna 1-2 år, 3-4 år 

och 5-6 år är genomgående för hela studien. 
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Diagram 1.0 

 

 

Antal vuxna i studien och fördelningen av utbildningsnivå 

Diagram 1.1 synliggör skillnader i föräldrarnas utbildningsnivå utifrån respektive förskola 

som deltagit i studien. På förskolan Humlan, en förskola vilken får en hög elevpeng av staten, 

var fördelningen mellan utbildningsnivåerna 50 % (6 av 12st.) familjer med 

högskoleutbildning och 50 % familjer med gymnasie- och eller grundskoleutbildning. På 

förskolan Ugglan, vilken är en förskola med låg elevpeng från staten tillhörde 84 % (16 av 19 

st.) av respondenterna familjer med högskoleutbildning, respektive 16 %. familjer med 

gymnasie- och eller grundskoleutbildning. 

 

Fortsättningsvis innebär detta att gruppen familjer med högskoleutbildning totalt utgörs av 22 

respondenter och gruppen familjer med gymnasie- och eller grundskoleutbildning utgörs av 9 

respondenter.  

Diagram 1.1 
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Tillgång till medier i hemmen 

Samtliga hem (borträknat från en enkät som var felaktigt ifylld under enkätfråga 5) hade 

tillgång till internet, se diagram 1.3. I dessa 30 hushåll fanns minst två av de fyra efterfrågade 

medierna; dator, mobil, surfplatta och TV-spelskonsol. 29 av 30 hem hade tillgång till tre av 

fyra efterfrågade medier. Alla hushåll hade en mobiltelefon. Det var nästan lika vanligt att det 

fanns dator som surfplatta i hemmen och många hem hade införskaffat båda. Av tabell 1.3 

framgår att det fanns tillgång till samtliga av de fyra efterfrågade medierna i 17st av 30 

respondenters hem, med andra ord i ca 55 % av hemmen. Sammantaget kan det konstateras att 

det generellt fanns stor tillgång till IKT-enheter i många av hemmen och att det fanns någon 

sorts IKT-enhet i alla hem.  

 

Diagram 1.3  
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Det var vanligare inom familjer med högskoleutbildning att samtliga hade TV-spelskonsol 

och samtliga efterfrågade medier (diagram 1.4). Det var endast 36 % av familjerna med 

högskoleutbildning som inte hade samtliga efterfrågade medier i hushållet. Denna siffra var 

mycket större hos föräldrarna med grund- eller gymnasial utbildning där 6 3 % av föräldrarna 

hade tre av de fyra efterfrågade medierna eller färre.  

 

Diagram 1.4 

 

 

Barns IKT användande i relation till barnens ålder, kön och föräldrars utbildningsnivå. 

I denna del två av resultatet redovisas för hur barnen använder sig av IKT i hemmet i 

förhållande till bakgrundsfaktorerna; barnets ålder, kön och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Ålder och utbildningsnivå avspeglade sig i antal timmar barnen använder medier. 

Kategorin flest föräldrar (41 % av respondenterna) angav för barnens media användande var 

att barnen ägnade mindre 7h/veckan åt medierna: dator, surfplatta, mobil och/eller TV-spel 

(diagram 2.0). Näst vanligaste kategorin som föräldrarna angav (26 % av respondenterna) var 

kategorin 7-14h/veckan. Diagram 2.0 illustrerar barnens medieanvändning för respektive 

åldrar. De barn som inte använde berörda medier alls tillhörde de yngsta barnen och hade 

föräldrar med en högskoleutbildning på mer än tre år (diagram 2.1). Inga tvååringar ägnade 

mer än 14h/veckan åt medierna. Detta till skillnad mot 3-6 åringarna där samtliga använde 

digitala medier regelbundet, och upp till maximalt 28h/veckan (diagram 2.0). Det kan således 

konstateras att det inom de äldre åldersgrupperna fanns barn som ägnade mer tid åt medierna 

än hos de yngre. Hos 3-4 åringarna var det vanligast att använda medierna mindre än 

7h/veckan, medan det hos 5-6 åringarna var lika vanligt att de använde medierna mindre än 

7h/veckan som 15-21h/veckan. 
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Diagram 2.0 

 

 

 

En jämförelse av hur många timmar barnen använder digitala medier per vecka i relation till 

föräldrarnas utbildningsnivå (se diagram 2.1) visade att en större andel av barnen hos familjer 

med gymnasieutbildning och/eller grundskoleutbildning ägnar mer tid åt medier än om 

föräldrarna har en eftergymnasial utbildning. Diagram 2.1 påvisar dock samtidigt ett likartat 
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oavsett utbildning är mindre än 7 timmar. Andra och tredje vanligaste kategorin är sedan 7-14 

timmar samt 15-21 timmar. Det som markant skiljer utbildningsnivåerna åt är de två 

minoritetskategorierna, 22-28 timmar och inte alls.  Det ska dock tilläggas att de barn som 
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någon större relevans för könsfördelningen, däremot konstateras att sammantaget ägnade 

något fler flickor än pojkar längre tid åt medierna. 

 

Diagram 2.1 

 
 

Diagram 2.2 
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eller lärande spel. Dessa barn använde endast ett fåtal kategorier totalt. Gemensamt för dessa 

var också att de alla representerade de yngsta barnen (1-2 år). Två av dessa yngsta barn video- 

och/eller filmstreamade regelbundet, medan två inte använde medier alls. 

 

Diagram 3.0 

 

Av kategorierna i diagram 3.0 har de tre mest använda kategorierna, samt några för studien intressanta 
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men ges inte allt för stor relevans då 10 % endast representerar ett fåtal personer, oavsett utbildnings 
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Diagram 3.1 

 
 

Användandet av kategorierna utifrån till ålder (diagram 3.2) visade också att de yngsta åldrarna (1-2år) 

fanns representerade i alla utvalda kategorier utom i AG, foto- och filmredigering samt avancerade 

spel samt informationssök (Se diagram 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Andel av barnen från respektive utbildningsnivå som 

regelbundet använder sig av kategorierna. 

 Y-axeln anges i procent. 

För- Gymn 

Efter gymn 



26 

 

Diagram 3.2 

 

Av de sju barn i studien som regelbundet använde något inom den i efterhand sammansatta kategorin 

Augmented Reality, Foto- och filmredigering samt avancerade spel, var sex av dem pojkar och endast 
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Diagram 3.3 

 

 

Youtube och Barnkanalen, de populäraste apparna och hemsidorna 

Föräldrarna uppgav, i enkäten, de tre appar och/eller datorprogram på surfplatta, mobil och/eller dator 
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om de mest använda hemsidorna (tabell 4.1) där Youtube var den vanligast använda hemsidan. Film- 

och videoklippstreamings apparna som uppgavs var; Youtube, Netflix, SVT Play, Bolibompa, 

Barnkanalen och Via play tillhör. SVT Play är en ren streamingtjänst medan Bolibompa och 

Barnkanalen, förutom streamingtjänster, också innehåller olika typer av spel för barn som relaterar till 

det som sänds på TV. SVT Play, Bolibompa och Barnkanalen har i denna studie samlats under en 

kategori eftersom det har varit svårt att urskilja i enkäterna vilken av dem föräldrarna syftar till.  
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Diagram 4.0 

 

Diagram 4.0 visar de mest använda apparna/datorprogrammen som minst två eller fler barn i studien 

använder regelbundet. 

 

Diagram 4.1 

 

Diagram 4.1 visar samtliga angivna hemsidor som angavs i enkäterna 
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med rött i diagram 1.3. Gemensamt för dessa fyra barn var att de tillhörde de äldre barnen, 4-5 

år, och att majoriteten använde både motioncapture/controllteknik och handkontroll. Det var 

jämn fördelning mellan flickor och pojkar, samt föräldrarnas utbildningsnivå. Tre av de fyra 

barnen hade föräldrar som också spelar TV-spel. Av de 20 hem som uppgav att de hade TV-

spelskonsol fanns 13 hem där varken de vuxna eller barnet använde konsolen. Av detta kan 

konstateras att tillgången till IKT enheter inte innebär att barnen givet använder dessa enheter. 

Det kan också konstateras att ca 2/3 av hemmen hade en TV-spelskonsol, som i de flesta fall 

varken användes av de vuxna eller barnet. Anledningen till de oanvända konsolerna 

framkommer inte i studien. 

Barnens användande av IKT i relation till föräldrars eget IKT användande och 

värderingar 

Det har konstaterats att habitus har beskrivit som de ramar vilka människan handlar och 

bygger sina värderingar kring och utformas olika inom olika grupper i samhället. 

Utbildningsnivå har även beskrivits som en viktig faktor i fråga om kulturell reproduktion. I 

denna del tre av resultatet, redovisas för hur föräldrarnas vanor och åsikter kan relateras till 

utbildningsnivå och hur detta eventuellt speglar sig i barnens användande och erfarenhet av 

IKT.   

Oavsett utbildningsnivå hade majoriteten av föräldrarna liknande syn på Barns IKT 

användande. 

I en jämförelse mellan föräldrarnas utbildningsnivå visade majoriteten ingen större variation i 

åsikter om barns användande av IKT (se tabell 3.4). Barns användande av IKT ses hos 

majoriteten inom båda utbildningskategorierna som något; lustfyllt, kreativt, lärorikt och 

relevant för barn 1-6 år. IKT ses även av majoriteten som något som behöver begränsas och 

kräver tillsyn. Den enda frågan där åsikterna skiljde sig markant mellan utbildningsnivåerna 

var om IKT har negativt inflytande på barn. Hos föräldrarna med en grundskole- eller 

gymnasial utbildning ansåg mer än hälften av föräldrarna (56 %) att IKT har negativt 

inflytande. Detta tillskillnad mot föräldrarna med en eftergymnasial utbildning där endast 9 % 

ansåg IKT ha negativt inflytande. Men andra ord ansåg nästan alla, 91 % av föräldrarna, med 

eftergymnasial utbildning att IKT inte har negativt inflytande på barnen. I familjer med 

högskoleutbildning var föräldrarna något mer eniga i åsikts- och värderingsfrågorna. 
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Diagram 5.0 

 

*Påståendet angående om IKT är relevant för barn, till höger i diagrammet, har omformulerats för att 

passa in i diagrammets format, för original frågan, se fråga 12 i formuläret.  
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samlingsnamnet för appen/hemsidan. En annan anledning kan vara det några föräldrar i 

studien benämner som ”pedagogiska spel” eller ”spel där man lär sig nyttiga saker”. Om 

lärande appar/spel ses som synonymt till pedagogiska spel skulle exempelvis Villavillekulla 
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appen och Lego appen kunna ses som lärande spel. Diagram 5.0 visade att mer än hälften av 

föräldrarna med gymnasieutbildning och/eller grundskoleutbildning (67 %) ansåg IKT vara 

lärorikt för barn 1-6år, nästan alla föräldrar med högskoleutbildning (95 %) ansåg IKT vara 

lärorikt för barnen. 

Föräldrarnas volym av IKT användande speglade sig i barnens användning. 

En jämförelse mellan tiden föräldrarna använde IKT och tiden barnen använde IKT (fråga sex 

och tio i enkäten) visade att föräldrarnas volym av IKT användande speglade sig i barnens 

användning. Tabell 5.1 illustrerar detta. Hos de föräldrar som ägnade minst tid åt medier 

(under 14 timmar/ veckan per förälder), ägnade också barnen maximalt 14 timmar i veckan 

till dessa medier.  Hos föräldrar som satt maximalt 21 timmar i veckan, ägnade barnen 

maximalt 21 timmar i veckan åt medierna. Hos föräldrarna som ägnade över 22 timmar i 

veckan satt barnen upp till 28h i veckan med medier och i denna kategori fanns inga barn som 

aldrig använder medier. Det kan således konstateras att föräldrarnas volym av IKT 

användande speglade sig i hur mycket tid barnen ägnade åt medier. 

Diagram 5.1 

 

 

Föräldrarna ägnade sig åt kommunikation och att söka information, inte barnen.  

Sociala medier och kommunikation var två av de fem vanligast använda kategorierna hos de vuxna (Se 

diagram 5.2). Båda dessa kategorier innefattar kommunikation. Kommunikation exemplifierades för 

vuxna i enkäten som; mejl, Messenger och Skype. Det förekom endast fyra barn i studien som 

använde sig av kommunikation med hjälp av vuxen i form av exempelvis; skype, mms eller 

videohälsningar. De allra yngsta barnen är var främst representerade bland barn som använder sig av 

kommunikationskategorin. Ingen av de 31 barnen brukade kategorin sociala medier tillsammans med 
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vuxen. Informationssök var den näst vanligaste kategorin att använda hos de vuxna, medan endast tre 

barn använde sig av informationssök (se diagram 2.1). 

Diagram 5.2 

 

 

Barnen använde medier som inte användes av de vuxna. 

Barns användande av medier innebar inte givet att de regelbundet ser föräldrarna använda 

spelet/appen. Detta blev tydligt i frågan om användande av augmented reality. Fem barn spelade 

augmented reality varav tre barn spelade spelet utan att de vuxna gjorde det. Inga vuxna spelade 

augmented reality utan att barnet också gjorde det.  Andra exempel på medier som barnen använde 

men inte givet de vuxna var TV-spel och kategorin måla digitalt.  

Diagram 5.3 
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vad barns erfarenhetsvärld av IKT kan innefatta och vad det har för betydelse i en 

förskolekontext. Forskningsfrågan som ställdes i denna studie var; Vilka erfarenheter har barn 

av IKT i hemmet och vad innebär detta i en förskolekontext sett till förskolans demokrati- och 

lärandeuppdrag? I denna diskussionsdel kommer studiens resultat att diskuteras utifrån den 

digitala klyftan, habitus och kulturell reproduktion, Ålder och kön - bakgrundsaspekter som 

också spelade in på användandet av IKT och slutligen barns IKT vanor i en förskolekontext. 

Efter det följer en sammanfattning av slutsatser från studien.  

Den digitala klyftan 

Den digitala klyftan har i forskning relaterats till socioekonomiska skillnader mellan familjer 

(O´hara, 2011; OECD, 2006; Stephen & Plowman, 2003). Socioekonomiska förhållanden 

avgörs av föräldrarnas utbildning, arbete och ekonomi (Statistiska centralbyråns, u.å.). Denna 

studie har fokuserat på hur föräldrars utbildningsnivå inverkar på barns erfarenheter och 

kunskaper av IKT i hemmet. Forsknings har visat att socioekonomiska skillnader påverkar 

tillgången till IKT i hemmen (Stephen och Plowmans, 2003), denna studie pekar mot att 

föräldrars utbildningsnivå har en viss påverkan på tillgången på IKT. Det kan dock i studien 

konstateras ett generellt stort utbud av IKT-enheter och en mycket liten variation mellan 

samtliga familjer hade tillgång till internet och 29 av 30 hem hade tillgång till minst tre av 

fyra efterfrågade medier. De marginella skillnader mellan hur många typer av IKT-enheter 

som införskaffats i familjerna sammanstrålar med O´Hara (2011)  resonemang att det kan 

ifrågasättas om det kan kallas digital lyfta när skillnaderna är mycket små i förhållande till de 

stora klyftorna i omvärlden. Det har konstaterats att IKT-enheter utifrån utbildningsnivå 

visade att familjer med högre utbildningsnivå hade något större tillgång till IKT-enheter än 

familjerna med lägre utbildningsnivå, men det kan diskuteras huruvida skillnaden mellan tre 

eller fyra olika medier i hemmet påverkar barns utveckling av digitala kompetens. McPake, 

Plowman och Stephen (2010; 2013) lyfter att teknik i hemmet inte nödvändigtvis innebär att 

barnen har tillgång till dem. I denna studie var det tydigt att TV-spel kan vara ett sådant 

exempel. Många hem (ca 2/3 av hemmen, se diagram 1.3) hade en TV-spelskonsol men det 

var endast tre barn som använde dem. Överraskande nog var det endast tre vuxna som 

använde TV-spelskonsolen. Detta kan tolkas på två sätt; Antingen används inte TV-

spelskonsolerna, eller det troligare; att det finns äldre syskons som använder dem. Varför de 

yngsta inte regelbundet använder TV-spelskonsolen, när tekniken finns i hemmen och spel för 

ålderskategorin finns på marknaden, framkommer inte i studien. Däremot kan det konstateras 
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att om barnen inte använder TV-spelskonsolerna trots att de finns i hushållet så kan inte just 

denna skillnad gällande förekomsten av IKT-enheter nämnvärt påverka barns möjlighet att 

utveckla digital kompetens. Fler familjer med högskoleutbildning hade störst tillgång till de 

efterfrågade medierna men, som kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt, var det fler barn 

inom familjerna med gymnasie- och eller högskoleutbildning som ägande mest tid åt 

medierna, samt ägnade sig år exempelvis Augmented Reality, Foto- och filmredigering samt 

avancerade spel. Sett till de gemensamma appar/spel/hemsidor som uppgetts kan konstateras 

att de två mest populära var Youtube och Barnkanalen, vilka båda är gratis att använda. Alla 

hushåll hade någon IKT-enhet där Youtube och barnkanalen kan användas på. 

Sammanfattningsvis kan skillnader återfinnas i användande och tillgång till IKT utifrån 

utbildningsnivå i denna studie, men någon större digital klyfta kan inte bekräftas. 

 

McPake, Plowman och Stephen (2010; 2013) menar att de utmanar idén om den digitala 

klyftan då de hävdar att familjens värden är viktigare för huruvida barn utvecklar tidig teknisk 

kompetens än familjens ekonomi. I denna studie var det tydligt att föräldrarnas volym av 

användande av IKT var av vikt för barnens volym av användandet, snarare än 

värderingsfrågorna. Volymanvändandet kan dock ses som en värderingsfråga, då det handlar 

om hur mycket tid som är rimligt att använda IKT i hemmet. Som framgår av diagram 5.0 

ansåg majoriteten av föräldrarna att IKT behöver begränsas. Ändå varierade barnens IKT 

användande från 0-28 timmar i veckan. Det ska dock tilläggas att barnen ägnar olika mycket 

tid i förskolan, vilket i sig kan tänkas påverka hur mycket tid barnen kan lägga på IKT i 

hemmet. Huruvida studien lyckats fånga en bredd av familjer med olika socioekonomisk 

bakgrund, diskuteras vidare i metoddiskussionen.  

Habitus och kulturell reproduktion 

Det har konstaterats utifrån (Jönsson et.al. 1993) att Bourdieus habitus ser olika ut i olika 

samhällsgrupper. I denna studie skulle ett sådant resonemang kunna innebära att föräldrarnas 

utbildningsnivåer avspeglas i åsikter och värderingar. Tvärtom rådde i många frågor stor 

konsensus i värderingsfrågorna mellan utbildningsnivåerna. Oberoende av utbildningsnivå 

sågs barns IKT användande av majoriteten hos föräldrarna som något lärorikt, kreativt, 

lustfyllt, relevant och som kräver tillsyn för barn 1-6 år. Hur mycket barnen tillåts sitta med 

medier i hemmet skulle också kunna visas skilja sig beroende på utbildningsnivå, utifrån 

teorin om habitus, men utbildningsnivåerna utgjorde inte heller någon större skillnad i hur 
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många timmar majoriteten av barnen använde medierna då majoriteten ingick i kategorierna 

mindre än 7h/veckan samt 7-14h i veckan. Däremot skiljde det sig mellan minoritets 

kategorierna där samtliga barn som använde medierna mer än 21h/veckan hade föräldrar med 

lägre utbildning, medan samtliga barn som inte använder medier alls hade föräldrar med 

högre utbildning. Inom båda utbildningsnivåerna var det vanligast att barnen streamade 

videoklipp och filmer, spelade spel/appar i syfte att lära samt spelade lustfyllda spel för yngre.  

 

Kulturellt kapital beskrevs av Jönsson et.al. (1993) innefatta erfarenhet, språkbruk, 

värderingar och sätt att tänka, vilka beskrevs höra ihop med den högre skolgången. Tillgången 

eller avsaknaden av kulturellt kapital beskrevs avgöra kommande skolframgångar (Ibid.). 

Utifrån denna beskrivning av kulturellt kapital har frågor relaterade till barns lärande 

studerats närmare utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Det visade sig att 61 % av barnen (56 

% respektive 68 % hos de båda utbildningsnivåerna) spelade spel vilka enligt föräldrarna var i 

syfte att lära. 87 % (67 % respektive 95 % hos de båda utbildningsnivåerna) av föräldrarna 

ansåg IKT användande vara lärorikt. Således var det inga större skillnader mellan familjernas 

utbildningsnivå gällande barnens användande av IKT i syfte att lära, däremot var det betydligt 

fler föräldrar med högre utbildning som ansåg IKT vara lärorikt för barn 1-6år.  

 

Kategorin AG, avancerade spel. foto- och filmredigering är tre kategorier från enkäten som var för sig 

användes av en mindre andel av barnen. Tillsammans utgör de ett exempel på en kategori som kan 

innehålla, för ett barn 1-6år, utmanande eller annorlunda tekniska funktioner. Med andra ord; 

kategorier som kan antas utveckla digitala kunskaper och färdigheter. Det visade sig att 44 % av 

barnen till familjerna med grundskole- eller gymnasialutbildning regelbundet använde något inom 

denna kategori, detta i jämförelse med de högre utbildade föräldrarna där endast 14 % av deras barn 

regelbundet använde sig av denna kategori. Detta innebär med andra ord att det var mer än tre gånger 

så vanligt förekommande att barn till föräldrar med grund- och gymnasieutbildning använde sig av 

kategorin Augmented reality, avancerade spel, foto- och film redigering (Diagram 3.1). Detta resultat 

är något som utmanar teorin för denna studie; att kulturell reproduktion där kunskaper, värden och 

språk anses höra ihop med högre studier kan appliceras på IKT användande. Det är således tänkbart 

utifrån resultatet att reproduktionen av IKT färdigheter och kunskaper inte hör ihop diskurser som 

utvecklas inom skolan, utan till t.ex. genom eget intresse av IKT. Detta stämmer överrens med 

resultatet som visade att det fanns ett samband mellan antal timmar vuxna och barn ägnar sig åt medier 

under en vecka (diagram 5.1).  



36 

 

Det har konstaterats i resultatdelen att det fanns kategorier inom IKT användandet som vuxna 

ägnade sig åt men inte barnen, och tvärtom. En direkt kulturell reproduktion inom familjen 

där barn ägnar sig åt medier på samma sätt som föräldrarna kunde därför inte påvisas i 

studien, med undantag från tidsaspekten. Stora likheter fanns snarare mellan barnen. I dagens 

informationssamhälle i snabb förändring (Skolverket, 2016; Europeiska unionen, 2006) och 

kommersiella krafter som påskyndar den tekniska utvecklingen och därmed utbudet 

(Enochsson, 2014), kan det tyckas underligt att barnen till stor del i studien använde sig av 

samma appar och hemsidor. I denna studie var framförallt Youtube och Barnkanalen 

framträdande för barnens IKT användning. Överlag film- och videostreamade barnen i stor 

utsträckning. I studien kunde påvisas att de vanligaste kategorierna för de vuxna var sociala 

medier och kommunikation, kategorier som hos barnen inte var vanligt förekommande. Detta 

förklarar McPake, Plowman och Stephen, (2010) genom rutinmetoder. Rutinmetoder 

innefattar aktiviteter som barnet ser vuxna och syskon göra i vardagen. Exempel på detta ges 

just på e-post eller informationssök genom sökmotorer. Författarna menar att denna typ av 

aktivitet påverkar barnens förståelse av IKT:s kommunikativa funktioner, men de utövas inte 

av barnen pga. att det ännu inte utvecklat tillräcklig läs och skrivförmåga. Detta innebär att 

barnen i studien mycket väl kan utveckla digital kompetens i form av förståelse av den 

kommunikativa funktionen med IKT, trots att de själva inte använder sig av den.  

Ålder och kön - bakgrundsaspekter som också spelar in på användandet av IKT 

Denna studie tog till sin start endast hänsyn till bakgrundsfaktorerna; föräldrarnas 

utbildningsnivå och barnets kön. Det visade sig dock att ålder var en så pass viktig faktor för 

barns IKT-användande att den togs med i analysen för att inte få ett missvisande resultat för 

studien. Särskilt tydligt har detta visat sig hos de allra yngsta barnen (1-2 år). Denna grupp 

påvisade störa avvikelser mot de andra ålderskategorierna. De alla yngsta barnen ägnade 

maximalt 14h/veckan till IKT och använde IKT ett fåtal kategorier där framförallt att streama 

film och videoklipp var den vanligaste aktiviteten. Kategorin Augmented reality, avancerade 

spel, film- och fotoredigering användes inte alls. Att åldersaspekten blev av stor betydelse i 

denna studie beror givetvis på att studien inriktar sig på de yngsta barnen i skolväsendet med 

ett åldersspann från ett till sex år. Detta innefattar m.a.o. allt från barn som kanske ännu inte 

börjat prata och/eller gå till barn som snart ska börja förskoleklass i skolan. I gruppen 1-2 år 

återfanns samtliga barn som inte alls använde de efterfrågade digitala medierna. Att utifrån 

resultatet konstatera att det endast var föräldrar med högre utbildningsnivå som hade barn 

vilka inte använder IKT alls, utan att ifrågasätta orsaken, skulle därmed blivit missvisande då 
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de yngsta barnen var representerade i betydligt större grad hos föräldrarna med högre 

utbildning. 

 

Jönsson et.al. (1993) lyfte i sin studie att habitus tedde sig olika för olika samhällsgrupper, 

men även inom grupper beroende på kön. I denna studie jämfördes inte könen inom grupper, 

p.g.a. den skeva könsfördelningen inom grupperna och som därför inte hade gett ett 

tillförlitligt resultat. En hänsyn har dock tagits till kön generellt av samma anledning som för 

analysen av åldersaspektens påverkan, att det kan vara av vikt för tolkningen av resultatet. Det 

var större andel flickor som använde medier sig av medier mer än 15h/ veckan., men den 

största skillnaden gällande kön visade sig i användande av den tekniska kategorin Augmented 

reality, avancerade spel, film- och fotoredigering. 38 % av pojkarna ägnade sig åt dessa 

kategorier, medan endast 8 % av flickorna använde dessa. Flickorna ägnade sig något mer än 

pojkarna åt streaming och appar i syfte att lära. Eftersom studien fann Youtube och 

Barnkanalen som vanligt använda av barnen har inte en djupare analys gjorts av dem relaterat 

till kön och digitala kompetenser, vilket egentligen var syftet med fråga 8 och 9 i studien. 

Detta eftersom dessa appar och hemsidor är samlingssidor för en mängd olika filmer, klipp 

och spel.  

Barns IKT-vanor i en förskolekontext 

I denna studie har det konstaterats att förskolan har både ett lärande- och demokratiuppdrag 

som relaterar till IKT användande i förskolan (Skolverket, 2016). Demokratiuppdraget syftar 

här till att skolväsendet ska främja lika möjligheter för barns utbildning (SFS, 2010:800). Ur 

en demokratiaspekt har den digitala klyftan lyfts som en viktig anledning för att arbeta med 

IKT i förskolan (Forsling, 2011) Som konstaterats, kunde inte någon större digital klyfta 

identifieras i denna studie. Hur bortfallet av enkäter kan ha påverkat detta resultat diskuteras 

närmare i metoddiskussionen. Lärandeuppdraget lyfter både informations- och 

kommunikationsaspekten, där båda är viktiga i ett samhälle i snabb förändring (Skolverket 

2016). McPake, Plowman & Stephen (2013) hävdar att framåtväxande kommunikation och 

kreativitet är viktigt för barns utbildning och användningen av IKT är ett sätt att arbeta med 

detta. Detta överensstämmer med läroplanen (Skolverket, 2016) där kommunikation och 

kreativitet genom uttrycksformer beskrivs främja barns utveckling och lärande. 

Kommunikation hör ihop med läroplanens mål om att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar intresse för-, samtalar och tolkar; medier, bilder och texter. Multimedia och 



38 

 

informationsteknik beskrivs som en metod för skapande processer (Ibid.). IKT i förskolans 

läroplan kan således användas som verktyg för att införliva läroplanen (Skolverket, 2016; 

Masoumi, 2016). I resultatet för denna studie visade det sig att majoritet av föräldrarna ansåg 

användande av medierna vara lärorikt och kreativt. Kreativitet kan ses som förmåga till 

nyskapande (Nationalencyklopedins uppslagsverk, u.å.), något som kategorierna; måla 

digitalt, fotohantering, filmredigering och stopmotion kan tänkas främja. Samtliga av dessa 

kategorier användes endast av ett fåtal barn. Om kreativitet istället definieras som vardagligt 

nyskapande, en förmåga som kan användas för att lösa problem (Nationalencyklopedins 

uppslagsverk, u.å.) är det rimligt att detta är något som utvecklas även då barnen använder 

lustfyllda spel och spel i syfte att lära. Dessa två kategorier användes av en majoritet av 

barnen. En fördjupning av beskrivningen av IKT användning i läroplanen (2016) och 

Europeiska unionens (2006) begrepp digital kompetens, synliggjorde att IKT inte endast kan 

ses som ett komplementärt verktyg till bordspel, skapande material, böcker och uppslagsverk. 

IKT fyller också i dagens samhälle ett centralt egenvärde i form av sina informativa och 

kommunikativa funktioner, som varje medborgare behöver skaffa sig kunskap om under sin 

skolgång och behöver för såväl arbete som fritid. En aspekt som även Forsling lyfter, den så 

kallade arbetslivsaspekten (Brodin & Lindstrand, 2003, refererad i Forsling, 2011). 

 

I en förskolekontext är det intressant att filmstreaming var den vanligt förekommande 

kategorin i barns IKT användande, något som även återspeglade sig i de vanligaste apparna 

och hemsidorna. Den bild denna studie kan bidra med till forskning är således att en stor del 

av barns IKT användande i hemmet bestod av att titta på filmer och klipp.  I denna studie 

gjordes ett urval där TV som enhet exkluderades från undersökningen eftersom TV-tittande 

antogs inte bidra till någon bredare utveckling av digital kompetens. När McPake, Plowman 

och Stephen (2010) definierade teknologiskt lärande lyfte de fyra typer av lärande; Att lära 

sig använda teknik, lärande via teknik, lärande dispositioner och lära sig betydelsen av teknik 

i olika familjesammanhang. Det förstnämnda lärandet, att lära sig använda teknik, kan tänkas 

utvecklas i viss grad genom användandet av video- och film streaming i form av navigering 

och sökningar för att få fram önskat videoklipp eller film. Framför allt tar barnen del av 

Lärande via teknik genom video- och filmstreaming. Ett exempel på detta ges av en förälder 

vilken beskriver att Youtube används för att titta på traktorer, barnet använder då Youtube för 

att inhämta information om sitt intresse traktorer. Lärandedispositioner är en trolig kategori 

vid video- och filmstreaming då barnen kan tänkas sitta koncentrerat framför videoklipp och 
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film. Den sistnämnda kategorin att lära sig betydelsen av olika teknik i familje- och 

samhällssammanhang kan tänkas mer gällande i sammanhang då barnet upplever olika 

kommunikativa och informativa aspekter av IKT användande. Detta resonemang utifrån 

McPake, Plowman och Stephens (2010) kategorier av teknologiskt lärande, visar en 

komplexitet i analysen av huruvida användandet av IKT är lärande och inom vilka aspekter. 

 

Stephen och Plowmans (2003) lyfter vikten av att läraren inhämtar kunnande om vad barn har 

för kunskap gällande IKT från hemmet. Denna studie har visat att även om majoriteten av 

barnen använde appar i syfte att lära eller lustfyllda spel för yngre, men inte att förglömma så 

använde ca.1/3 av barnen sig inte av detta. Även om det i grova drag inte skiljde sig nämnvärt 

mellan utbildningsnivåerna så fanns det, som konstaterats, skillnader. Lärandets komplexitet 

vid användandet av IKT i kombination med resultatet att barn i stor utsträckning använder 

IKT som ett medie för att streama klipp och filmer är intressanta fynd i en förskolekontext. 

Samtidigt som många barn använder sig av appar i syfte att lära i hemmet, så betyder kunskap 

och lärande olika för olika människor. Kunskap och lärande lyfts även av läroplanen (2016) 

som något som mångtydigt vilket av den anledningen kräver att arbetslaget i förskolan aktivt 

diskuterar begreppen. Att barn använder medier för att streama ses i denna studie inte som 

något negativt men i en förskolekontext kan, utifrån denna typ av resultat, konstateras att 

förskolans arbete kan främja dels barns användande av olika kategorier inom IKT som inte 

används i hemmet, samt komplettera redan befintliga kunskaper genom ett medvetet 

användande i förskolan. Inledningsvis i denna studie problematiseras att samtidigt som 

politiker och styrdokument lyfter demokratiaspekten av att använda sig av IKT i förskolan 

finns det förskollärare som anser att IKT inte behövs i förskolan eftersom det används i stor 

utsträckning i hemmet. I denna studie kan konstateras att samtliga barn utom två av de yngsta 

barnen använde sig av medier i hemmet. McPake, Plowman, Stephen (2010), menar att det 

saknas kunskap om detta första lärande i hemmet. En logisk följd av detta är att om 

förskollärare inte engagerar sig i förskolebarns IKT användande, är detta ett lärande som helt 

bygger på kunskaper, intressen och värden i hemmet, fram tills barnet börjar skolan.    

 

Metoddiskussion 

Urval och bortfall 
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Av de 79 enkäter som delades ut, återlämnades 32 enkäter, varav en var fel ifylld och därför 

inte ingick i undersökningen. Ambitionen med de två valda förskolorna var att få ett få en 

spridning av föräldrar med olika socioekonomiska bakgrund. Som framgår av diagram 1.1 

fanns en skillnad i representationen av utbildningsnivå från de olika förskolorna, vilket även 

var syftet med urvalet. Det sammanlagda antalet familjer där åtminstone en förälder har en 

eftergymnasial utbildning var drygt tre gånger fler än de med gymnasieutbildning och/eller 

grundskoleutbildning. Det finns därför anledning att diskutera orsaken till detta. Den ojämna 

könsfördelningen, där flertalet tjejer återfanns i kategorin högre utbildade föräldrar, samt 

åldersfördelningen där de yngsta barnen övervägande ingick i kategorin familjer med 

högskoleutbildning tyder på ett snedfördelat bortfall. En anledning till denna den ojämna 

fördelningen mellan utbildningsnivåerna kan vara studiens val av indelning utifrån familjens 

högsta utbildningsnivå. Därför ingår många föräldrar med lägre utbildning i detta fall ändå i 

kategorin föräldrar med högskoleutbildning. Det har framkommit i kontakt med 

förskolechefer, under studiens gång, att enkäter på förskolor med högt antal nyinvandrade 

föräldrar ger stora bortfall, detta har varit en anledning för förskolor att inte delta i studien. En 

enkät ställer krav på ordförståelse i svenska för att kunna besvara och därmed skulle detta 

kunna utgöra en svårighet för denna målgrupp och därmed vara en anledning till bortfallet. I 

denna studie har betydelsen av föräldrars motivation att besvara enkäten diskuterats. Huruvida 

föräldrarna blivit motiverade att besvara enkäten med anledning att bidra till forskning och 

utveckling av förskolans verksamhet är en fråga som inte kan besvaras. Det kan dock tänkas 

att föräldrar med högskoleutbildning som själva genomfört ett examensarbete är mer 

motiverade att bidra med sin tid och information än föräldrar som inte gjort det.   

 

De öppna enkätfrågorna 8 och 9 i denna studie, vilka behandlade vilka appar/spel/hemsidor 

som användes av barnen var till för att göra en djupare analys av lärande- lustfyllda- och 

kreativa spel, samt könsskillnader. Då dessa frågor besvarades till stor del med Youtube och 

Barnkanalen, vilka är stora övergripande appar med flera småspel och filmer i, kunde denna 

typ av analys inte möjliggöras. I studien var också tanken att jämföra barnens användande av 

IKT inom respektive utbildningsnivå utifrån kön. Detta blev inte möjligt p.g.a. den sneda 

könsfördelningen inom gruppen med lägre utbildningsnivå. Istället jämfördes användandet 

utifrån kön generellt, varav ålder visade sig ha en betydligt större påverkan än kön. 

Slutsatser 
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I denna studie undersöktes vad barnen har för erfarenhet av IKT när de kommer till förskolan 

och vad detta kan innebära i en förskolekontext. Föräldrarnas utbildningsnivå, barnens kön 

och ålder är bakgrundsfaktorer som undersökts för att finna om de kan ha en påverkan på de 

erfarenheter och kunskaper barnen får med sig från hemmet. Större andel flickor än pojkar 

använde medier i större volym, däremot var det fler pojkar än flickor som använde sig av mer 

avancerade spel och tekniska funktioner än flickorna. Större betydande fynd som påträffades i 

studien var att volymen på barnens IKT användande speglade hur mycket tid föräldrarna 

ägnade sig åt IKT. En annan betydande faktor för barnens användande var barnets ålder 

vilken var avgörande för både tid och typ av aktivitet. Tidigare forskning har lyft att IKT 

användning i förskolan kan minska digitala klyftor i samhället (Forsling, 2011). De påträffade 

skillnaderna i IKT användningen hörde i denna studie snarare ihop med ålder och föräldrars 

volym på IKT användande än studienivå då ingen större klyfta påträffats i studien kopplat till 

föräldrarnas utbildningsnivå. Det har t.ex. konstaterats att hos familjer där någon förälder har 

en högskoleutbildning, anser de allra flesta att IKT är lärorikt för barn 1-6år, detta ansåg även 

majoriteten av föräldrarna med lägre utbildning, men föräldrarna var samtidigt mer oeniga i 

frågan. Detta speglade dock inte barnens användande, då de använde spel i syfte att lära i 

relativt lika stor utsträckning oavsett föräldrarnas utbildningsnivå. Sett till tillgången av IKT 

hade fler barn till föräldrar med högre utbildning något större tillgång till IKT-enheter, å andra 

sidan användes inte de extra enheterna i någon större utsträckning. Det var fler barnen till 

föräldrar med lägre utbildning som lade ner mer tid på IKT samt använde sig av kategorier 

som Augmented reality, avancerade spel, film- och fotoredigering . Oavsett bakgrundsfaktorer 

finns skillnader i barns IKT användande och även om studien inte påvisat direkta klyftor, gör 

de faktiska skillnaderna i IKT användandet givetvis skillnad för individen. För individen kan 

förskolan spela en kompensatorisk roll för att stärka digital kompetens hos barnet. Detta 

stärker betydelsen av Stephen och Plowmans (2003) resonemang om vikten av att 

förskollärare tar reda på vilken erfarenhet var individ har om IKT för en vidare utveckling. 

Synen på IKT som lärande för barnet var en relativt vanlig åsikt i denna studie, men hur 

föräldrarna ser på lärande kan tänkas se olika ut. Detta är ytterligare en anledning att lyfta IKT 

som viktigt i förskolan ur en demokratisynpunkt.  

För vidare forskning vore det intressant att fokusera på föräldrarnas värderingar gällande vad 

lärande spel eller pedagogiska spel innebär för föräldrar. I denna studie har exempel gjorts på 

spel där barnen lär sig ”skolliknande” ämnen, det har även antagits att spel som 

VillaVillekulla skulle kunna ses som pedagogiskt, Bolibompa är ytterligare exempel. För 
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vidare forskning vore det också intressant att ta reda på hur föräldrar för barn i förskoleålder 

ser på begreppet digital kompetens. I studien framkom att de barn som inte använde IKT alls 

tillhörde föräldrar med högre utbildning, eftersom denna studie var av mindre omfattning 

kunde det dock inte fastställas om det berodde på föräldrars utbildningsnivå eller att de yngsta 

barnen fanns representerade i större grad hos de högre utbildade föräldrarna. Frågan kvarstår 

därför om barnens icke-användande av IKT berodde på utbildningsnivå och därmed föräldrars 

värderingar eller om det främst berodde på barnens låga ålder. Detta hade varit intressant för 

vidare forsning att forska vidare om. I studien framkom också att IKT är något som behöver 

begränsas och kräver tillsyn. För vidare forskning vore det därför intressant att ta reda på hur 

föräldrar utifrån olika utbildningsnivå tänker kring begränsning av IKT och tillsyn. Vad anser 

föräldrarna att barn bör eller inte bör ägna sig åt gällande IKT? Finns det t.ex. skillnader i vad 

föräldrarna anser vara bra kontra dåliga spel eller videoklipp för barn 1-6år och vad innebär 

dessa eventuella skillnader i en förskolekontext? 
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