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Denna studie undersöker förskolechefers attityd till IKT. Syftet med studien är att 
granska förskolechefers attityd till IKT och arbetet med IKT i den dagliga 
verksamheten. Denna undersökning ska synliggöra, belysa och problematisera IKT i 
relation till förskolans uppdrag och verksamhet. Studien genomförs via 
semistrukturerade intervjuer med fyra förskolechefer. Studiens resultat visar att 
förskolecheferna är positiva till IKT förutsatt att det används på ett korrekt sätt. 
Pedagogernas förhållningssätt och kompetens är också av betydelse då IKT ses som 
ett mångsidigt redskap för flera användningsbara områden. Studiens teoretiska 
utgångspunkt är läroplansteoretisk. 

______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Informationsteknologin har i dagens samhälle en betydande roll för det 
utbildningssammanhang som råder. Det digitala utvecklas ständigt och vi använder oss av 
teknologin som en artefakt, ett redskap, i vår vardag, vad gäller alltifrån 
informationssökande till kunskapsutvecklande. Skolverket (2016a) belyser att vårt 
samhälle är influerat av både information och kommunikationsflöde som ständigt 
förändras. Förskolan ska skapa de rätta förutsättningarna för att barnen ska kunna 
kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta i samhället. Multimedia och 
informationstekniken har flera användningsområden och kan användas i både 
tillämpningen likväl som den skapande processen (Skolverket, 2016a). 

Användandet och kunskapen om IKT är en viktig kompetens som krävs i dagens samhälle. 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) belyser att IKT utgör en grund både individen 
och samhällsmedborgaren att fungera på ett tillfredsställande vis. Författarna redogör även 
för vikten att denna viktiga grund också är åtkomlig. Vidare beskriver Europaparlamentet 
(2006) att den digitala kompetensen är ytterst nödvändig för att individer ska passa in och 
ingå i ett samhälle som är präglat av den digitala utvecklingen. 

1.1 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Ett mål i förskolan är att skapa de rätta förutsättningarna för att barnen ska kunna 
kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta i samhället (Skolverket, 2016a s. 6). Då 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) är ett styrdokument med tolkningsmöjligheter 
är pedagogers förhållningssätt en bidragande faktor i barnens lärande om IKT. Pedagogers 
olika förhållningssätt kan leda till att kompetensen kring IKT skiljer sig från person till 
person. Detta betyder att förskolecheferna, som skall leda det pedagogiska arbetet, har en 
viktig uppgift i att både se över och utveckla denna kompetens. Jag vill därför lyfta fram 
hur och på vilket sätt läroplanens skrivningar om IKT uppfattas av förskolecheferna.  

Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers attityder till IKT och arbetet med 
IKT i den dagliga verksamheten. Genom denna undersökning vill jag synliggöra, belysa och 
problematisera IKT i relation till förskolans uppdrag och verksamhet. I relation till detta 
syfte har jag formulerat följande forskningsfrågor. 

 Hur använder sig förskolechefer av IKT på förskolan? 

 Hur synliggörs läroplan för förskolan i IKT-arbetet på förskolorna? 

 Vilka eventuella hinder i användandet och förhållandet av IKT upplever 
förskolechefer? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Här kommer jag att klargöra och presentera dispositionen av uppsatsen utifrån de rubriker 
som finns i arbetet.  

Bakgrundsavsnittet inleds med begreppsdefinitioner där relevanta begrepp och nyckelord 
tas upp och förklaras. Därefter beskrivs en databassökning som i sin tur är följt av 
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uppsatsens läroplansteoretiska perspektiv. Perspektivet har valts ut för att kunna användas 
i analysen av studiens resultat. Efter att det teoretiska perspektivet redovisats så 
presenteras studien hur IKT kan tolkas ur läroplan för förskolan (LPFÖ). För att avrunda 
kapitlet återges en tidigare forskning med kopplingar till IKT som stöd, redskap, 
förberedande pedagogik och de hinder som kan uppstå i användandet. 

Efter bakgrundskapitlet följer metodkapitlet som behandlar arbetssätt och metodval för 
denna studie. I metodkapitlet framförs Datainsamlingsmetod, Urval, Genomförande, 
Studiens tillförlitlighet och slutligen de Forskningsetiska aspekterna.   

Under kapitlet Resultatpresentation bearbetas och presenteras den kategoriserade 
insamlade datan jag har tagit del av intervjuerna. 

Sedan följer Analys kapitlet och jag har valt att sära på resultatet och analysen för att göra 
det lättare för läsaren att följa med i de analyser som är presenterade genom det teoretiska 
perspektivet. 

I slutet av studien går det att finna diskussionskapitlet. Här diskuteras först 
resultatdiskussion och slutsats som redovisar undersökningens resultat, analys och 
tillvägagångssätt med koppling till syftet och forskningsfrågorna. Sedan följer en 
metoddiskussion följt av förslag på vidare forskning. Diskussionsavsnittet avslutas med 
den pedagogiska relevansen för studien. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleder med att definiera studiens viktigaste begrepp. Därefter följer en 
sammanfattning av databassökningen. Sedan följer en redogörelse av det teoretiska 
perspektivet som studien tillämpar. Slutligen redogör jag för tidigare forskning om IKT och 
förskolan. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Dessa definitioner är främst till för att undvika eventuella missförstånd och för att skapa en 
förståelse för läsaren. Begreppen är ord som jag valt att ha med i studien då förståelsen av 
dessa anses lämpade för att förstå studien. Dessa begrepp är: artefakt, digital kompetens, 
digitala verktyg, IKT & surfplatta. 

Artefakt - Säljö (2010) menar att artefakterna har en betydande roll inom utveckling och 
lärande. Det är föremål som är tillverkade av oss människor som ska agera som ett stöd 
eller redskap. 

Digital kompetens - Beskriver Europaparlamentet (2006) som en kunskap att kunna 
hantera informationssamhällets teknik i hemmet och på arbetsplatsen. För att ha en god 
digital kompetens krävs det också goda grundläggande kunskaper i IKT som tillexempel att 
använda en dator för olika ändamål. 

Digitala verktyg - Ett samlingsbegrepp för olika teknologiska hjälpmedel till exempel, 
dator och smarta telefoner, navigationssystem (Plowman och McPake, 2013). 

IKT - IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Enligt Rikstermsbanken 
(2016) innefattar IKT användandet av digitala verktyg som datorer, lärplattor, projektorer, 
smartboards och internet i relation till informationshantering.  

Surfplatta - Denna definition är också hämtad från Rikstermsbankens (2016) 
beskrivning, där lärplattan eller surfplattan beskrivs som en mobil handdator med 
touchfunktion. 

2.2 Databassökning 

Jag har använt mig av databaserna DiVA & ERIC för att söka efter passande forskning och 
peer-reviewed artiklar som ansågs passade för den här studien. Några exempel av de 
sökord som användes var: IKT, ICT, digitala media, technology in preschool, technology in 
education, lärplatta, digital kompetens. Antalet träffar var olika på de olika databaserna 
men illustreras i följande exempel: I ERIC- databasen sökte jag först på ICT och 
avgränsade genom att söka på enbart fulltext, vilket gav 1418 träffar. Sedan avgränsade jag 
ytterligare genom att söka i årsintervallet 2010–2017 för att få tillgång till så ny forskning 
som möjligt. Det blev då 627 träffar. Sedan byttes det ut eller lades till olika sökord och 
avgränsat genom årtalen. Slutligen resulterade avgränsningen i ett antal uppsatser och 
liknande med relevant information. Detta tillvägagångssätt tillämpades i alla databaser och 
jag sökte både efter svenska och engelska texter. När avgränsningen var gjord studerade jag 
ett antal uppsatser som var inom avgränsningen och avgjorde under läsningen om 
forskningen och resonemangen var relevanta för min studie. 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv vilket jag anser lämpligt då jag 
vill lyfta fram hur och på vilket sätt läroplanens skrivningar om IKT uppfattas av 
förskolecheferna. Jag tänker använda teorin för att spegla hur läroplanen går att betrakta 
ur ett didaktisk och ett politiskt perspektiv då både dessa perspektiv är betydande för 
förskolecheferna. Jag vill i min analys tydliggöra hur dessa perspektiv båda är avgörande 
för förskolechefens beslut. Jag finner det även lämpligt att använda detta teoretiska 
perspektiv då studien behandlar IKT-artefakterna i olika miljöer för att förskolan ska skapa 
de rätta förutsättningarna för att barnen ska kunna kommunicera, söka ny kunskap och 
samarbeta i samhället. (Skolverket, 2016a) 

Linde (2006) skriver att en läroplan symboliserar de skriftliga mål och riktlinjer som är 
utformade och formulerade efter en viss verksamhet. Genom förändringar i de rådande 
diskurserna i samhället är dessa läroplaner föremål för revidering. Persson (2003) menar 
att den politiska styrningen har en stor påverkan utformandet av utbildningens läroplaner. 
Det är genom politiska initiativ till förändring som styrdokumenten sedan revideras, för att 
slutligen implementeras i förskolan. Vidare belyser Englund (2005) att läroplansteorin 
fungerar som ett redskap för att se kopplingen till förskolan i förhållande till samhället 
utifrån bland annat den sociala, ekonomiska, historiska och politiska påverkan som råder. I 
relation till detta så skriver Linde (2006) att dessa grundläggande bakomliggande faktorer 
är de som läroplanen är utformad efter. 

Lundgren (1981) skriver i sin bok Att organisera omvärlden att läroplansteorin kan 
definieras på två olika sätt. Det kan antingen vara något normativt och diskursliknande om 
hur en läroplan bör utformas utifrån rådande samhällsnormer. Eller så kan läroplansteorin 
vara en förklaring till varför det finns riktlinjer i dessa styrdokument. I relation till 
Lundgrens (1981) teori skriver Englund (1994) att dessa nivåer är av antingen en politisk 
eller en didaktisk grund. Läroplansteorins politiska nivå riktar sig till hur 
utbildningspolitiken anger det konkreta styrandet av en utbildning och hur läroplaner 
utvecklas, medan den didaktiska nivån undersöker hur det fungerar i verksamheten, vad 
som beslutas, bedrivs och organiseras (Englund 1994).   

Både Ekberg (2009) och Tholin (2006) skriver att läroplansteorin tar upp och belyser olika 
samhälleliga krav, där några av dessa är utefter de normer som bedrivs i samhället, det vill 
säga de rådande diskurserna. Ekberg (2009) och Tholins (2006) studier är utformade 
utefter en empirisk grund och menar att läroplansteorin har växt fram i och med att andra 
faktorer spelar roll för det som är det rådande i samhället idag.  

2.4 IKT i läroplan för förskolan 

Skolverket (2016b) skriver att Förskolan ska förbereda barn för ett allt mer digitaliserat 
samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Där barnens 
digitala kompetens ska förtydligas hur den stärks. Det här innebär att förskolor ska ge 
barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik 
som de omges av. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) är ett av det styrdokument som pedagogerna 
på förskolorna arbetar utefter. Detta dokument anger eventuella riktlinjer och uppdrag 
som verksamheterna ska anpassa sig till. Varje förskola har möjlighet att utforma sin egen 
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verksamhet då läroplanen är och förblir ett tolkningsbart styrdokument. Men det som är 
skrivet i läroplanen med inriktning mot denna studies riktning, IKT, är väldigt begränsat. 
Skolverket (2016a) skriver att vi lever i ett föränderligt samhälle där information och 
kommunikationstekniken har blivit en stor del av dagens samhälle. Skolverket (2016a) 
belyser att förskolans uppdrag är att lägga grunden till barns förmåga att söka ny kunskap, 
kommunicera och samarbeta. Pedagogernas uppdrag är att möjliggöra denna kompetens 
och utöva ett lärande för att barnen ska kunna fungera väl i samhällets referensramar. 
Förskolan ska främja barns utvecklande och intresse samt utveckla barnens kompetens i 
användandet och förståelsen av olika medier (Skolverket, 2016a). Berörande IKT-ämnet 
går även följande citat att tolka utifrån läroplan för förskolan: ”multimedia och 
informationsteknik kan… användas såväl i skapande processer som i tillämpning” 
(Skolverket, 2016a, s. 7). 

IKT ämnet influerar och integreras mer och mer i förskolornas verksamhet. Trots detta så 
finns de brister i likvärdigheten. Utbildningsminister Gustav Fridolin har nyligen gått ut 
och sagt att Skolverket ska arbeta fram en modern revidering av läroplanen, bland annat i 
samarbete med forskarsamhället (Hessling, 2017). Hessling (2017) skriver även följande 
angående den kommande revideringen av förskolans läroplan. 

Den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolor. Det kan bland annat få konsekvenser för 
likvärdigheten i barnens utbildning. Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att 
genomföra innebär att läroplanen ska förtydligas och uppdateras. I översynen ska Skolverket 
även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i frågan om hur 
barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan. 

Värt att notera är att detta uppdrag ska redovisas senast den 23 mars 2018. 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 IKT som utvecklingsverktyg 

Sandberg (2002) skriver att tidigare forskning visar på att datorn kan användas för att 
utveckla barns kompetenser i ämnen såsom musik, matematik och språk. I förskolans 
verksamhet så berör dessa ämnen, med hjälp och stöd av de digitala verktygen, många 
aktiviteter i förskolans dagliga verksamhet. Utöver Sandberg så har Strandberg (2009) 
forskat om datorn som IKT-verktyg i förskolan, något som även Masoumi (2015) har gjort. 
Både Masoumi (2015) och Sandberg (2002) menar att IKT kan användas för att stärka det 
pedagogiska innehållet och integreras i verksamheten. Till skillnad från Sandberg (2002) 
som riktade sitt fokus mot datorer, så såg Masoumi (2015) IKT-verktygen som artefakter. 
Resultatet visade att det främst använda verktyget i verksamheten var lärplattan och att 
när det digitala redskapet användes på ett korrekt sätt så fanns det en stor 
utvecklingspotential i barnens lärande. 

Strandberg (2009) argumenterar för att IKT bidrar till samverkan och samarbete mellan 
barnen. Barnen sitter ofta tillsammans när de interagerar med en lärplatta eller en dator 
varpå de för en dialog. Detta samspel leder till att barnen dessutom utvecklas inom den 
proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2009). Strandberg (2009) belyser hur det 
sociokulturella perspektivet får stöd i hur barnen använder sig av datorer. Begreppet är 
liknande till det Strandberg (2009) anser, det vill säga att låta barnen pröva sig fram, det är 
gynnsamt för barnen samt att det bidrar till nya kunskaper och färdigheter i hanteringen av 
de digitala verktygen. 
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Vidare skriver Strandberg (2009) hur IKT och de digitala verktygen har integrerats i 
dagens samhälle vilket är ett tecken på att det ska vara tillgängligt för barnen att använda 
som en medierande artefakt för sin utveckling. 

2.5.2 IKT som stöd 

Bolstad (2004) skriver hur IKT används för att stimulera både kunskap, inspiration och 
nöje. IKT-verktygen används till att främja och underlätta för barn med språk och 
talsvårigheter. I relation till detta skriver Masoumi (2015) att lärplattans kan vara 
stimulerande för barnens språk. Genlott och Grönlund (2016) beskriver hur IKT kan 
fungera för skriftspråksutvecklingen. 

Stöttande skrivpedagogik i kombination med IKT som stödjande verktyg ger positiva effekter på 
elevers skriftspråksutveckling. Resultaten bekräftar de båda forskarnas hypoteser om vad som 
kan antas vara effektiv undervisning för att elever ska utveckla sina förmågor avseende literacy 
och matematik. (Nordenfors, 2017) 

Forskarna skriver i resultatet att i och med metodvalet så fick de elever med de digitala 
artefakterna en mer tilltalande arena för utbyte av tankar och feedback. Vilket i sin tur 
ledde till att deltagarna blev mer aktiva i undervisningen. En ny tanke som forskarna fick 
under studien var om dessa personer också skaffat sig mer kunskap och då blivit mer 
villiga att studera ytterligare.  

Nordenfors (2017) skriver slutligen att Genlott och Grönlunds (2016) studie menar på att 
enbart införandet av IKT är inte tillräckligt. Genlott och Grönlund (2016) anser att de 
digitala verktygen behöver kombineras med ett pedagogiskt arbete. Men att användandet 
av dessa verktyg ger ett starkt stöd i skrivpedagogiken för ett formativt syfte i kombination 
med den pedagogiska utvecklingen. 

Att detta är en utmaning för svensk skola menar man stämmer på både organisatorisk och 
individuell nivå; utvecklingen av metoder för en ny undervisningsstruktur tar tid och kraft, 
och lärare sägs överlag inte vara fullt ut positivt inställda till IKT. (Genlott och Grönlund, 
2016). 

2.5.3 IKT som förberedande 

”Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle.” Detta skriver Skolverket 
(2016b) vilket har lagts som förslag på förändring till regeringen. Vidare skriver Skolverket 
(2016b) att förskolor ska ge barnen möjlighet att få möta och förhålla sig till dagens 
moderna teknik. Detta inkluderar även saker som trafikljus eller hushållsapparater.  

Tanken är inte att barnen passivt ska titta på en skärm eller att lärplattor ska användas för 
barnpassning. Tvärtom är det så att pedagoger kan visa på hur dessa verktyg kan användas på 
andra sätt än många barn kanske är vana med i hemmet. (Skolverket, 2016b) 

Skolverket (2016b) belyser även att om förslaget går igenom så planerar Skolverket att ta 
fram utveckling och kompetens material som kan vara till hjälp för pedagogerna. Detta 
material kan användas för utvecklingen av IKT-undervisningen då det finns ett stort behov 
av denna kompetensutveckling i dagens digitala värld. Dessa omfattande förslag innefattar 
dessutom både förskola och skola och har tagits fram med hjälp av personer som är insatta 
i ämnet. 
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2.6 Hinder för användande av IKT i förskolan  

Ljung-Djärfs (2004) belyser att pedagogers förhållningssätt till datoranvändandet kan vara 
mycket hindrande i tillgängligheten. Barnen blir begränsade i den typen av miljö när 
pedagogerna inte prioriterar datorn som en lärande aktivitet utan ses istället snarare som 
ett tidsfördriv. Detta är också något som Nikolopoulou och Gialamas (2013) berör och 
redogör för hur barnens datoranvändande tyder på brister i självförtroendet där det 
negativa förhållningssättet sätter stopp för teknikanvändandet. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2003) anser att det inte alltid är förhållningssättet i sig som är orsaken till det 
negativa förhållningssättet utan det kan beröra pedagogernas kompetens. Mängden 
kompetens i IKT-ämnet är något som bör tas i åtanke när man också arbetar med det.  

I Masoumis (2015) studie framkommer det i resultatet att det där är ett få antal 
förskollärare som menar att IKT inte bör användas i förskolan då det redan används i 
hemmet. Masoumis (2015) studie visar även på att den uppfattning som en del 
vårdnadshavare har, att deras barn ska ägna sin tid åt att leka och lära genom annat 
material än det tekniska och att IKT kunskapen kommer via hemmet.  

Bolstads (2004) studie visar istället att majoriteten av förskollärare har en positiv 
inställning till IKT och dess användande samt att okunskapen då istället blir ett hinder för 
användandet av IKT i verksamheten. Bolstad (2004) delar samma resultat med 
Nikolopoulou och Gialamas (2013) att pedagogernas osäkerhet i kompetensen och 
användandet utgör det stora hindret.  

I själva användandet av IKT i verksamheten så ställer sig Kerckaert, Vanderlinde och van 
Braak (2015) sig i möjlighetsfacket och ser positiva effekter i användandet av IKT. 
Författarna menar att det är ett nytt verktyg och sätt till att erbjuda barnen ett nytt 
perspektiv i upptäckandet och utforskandet. Genom denna metod leder det till nya kreativa 
aktiviteter och lekar samt ett nytt perspektiv att studera lärandet genom. Clements (2002) 
skriver i förhållande till detta att kritiker med flera, kan se surfplattor som en artefakt vars 
idé är uppbyggd genom algoritmer och mekanik vilket i sig inte leder till ett kreativt 
lärande då det mesta är förutbestämt. Ingleby (2012) belyser att det viktiga ligger i hur vi 
pedagoger väljer att använda oss av de digitala verktygen. Ser vi det som ett lärande 
redskap där vi själva är delaktiga och inte som ett tidsfördriv så har vi redan tagit ett stort 
steg. Ingleby (2012) menar att idag kan IKT verktygen användas som en muta, motivation 
eller vinst för att på så vis lära sig om de digitala verktygen och IKT i allmänheten. Men 
Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) lyfter att dessa utformade IKT-verktyg är till 
för att lära oss om IKT. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogörs hur datainsamlingen gått till och vilken metod jag använt mig av. 
Därefter följer en diskussion om urvalet och processen kring det. Under avsnittet 
genomförande förklarar jag hur studiens har gått till rent praktiskt. Under avsnittet 
studiens tillförlitlighet förklarar jag hur studien uppfyller de krav som behövs för att 
säkerställa dess äkthet. Slutligen visar jag hur jag tagit hänsyn till de forskningsetiska 
aspekterna. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer. Denna metod har jag valt för att ha 
möjlighet att kunna utveckla eventuella resonemang från respondenterna. Bryman (2011) 
lyfter fram att det genom intervjuformen blir mer detaljerade och djupgående svar. Vidare 
belyser Bryman (2011) att en ytterligare förtjänst med semistrukturerade intervjuer är att 
de följer samma bana och liknande frågor vilket resulterar i att svaren senare lättare kan 
jämföras med varandra.  

3.2 Urval 

I urvalsprocessen har jag tagit hänsyn till det Dalen (2015) skriver om antal informanter. 
Eftersom denna studie är utav kvalitativ art och med tanke på att bearbetningen av 
materialet är en mycket tidskrävande process får man ha i åtanke hur många respondenter 
man har. Mina respondenter har valts ut delvis genom bekvämlighetsval då jag haft 
kontakt med några av respondenterna tidigare. Bryman (2011) lyfter fram att 
respondenterna bör väljas ut med sikte på att vara relevanta för studiens syfte. Kriteriet för 
respondenterna var att de skulle ha den titel som också framställs i syftet, det vill säga 
förskolechef. I urvalet har jag inte haft några förväntningar eller krav i kompetensen kring 
IKT då studiens syfte är bland annat att undersöka detta. 

3.3 Genomförande 

De berörda respondenterna blev kontaktade och informerade om studien och dess 
genomförande via mail. Där fick de även möjlighet att ta del av studiens missivbrev (se 
bilaga 1). Därefter utbyttes mailkorrespondens om lämpligt datum och tid för intervju. 
Intervjuerna med förskolecheferna skedde på två sätt. Med en del av respondenterna ägde 
intervjun rum i förskolans lokaler avskilt från verksamheten. Den andra delen av 
respondenterna blev intervjuade via telefon där samtalet spelades in för att sedan 
användas i studiens resultat. Varje intervju höll på mellan 20–30 minuter och varje 
respondent fick dessutom olika följdfrågor utifrån tidigare svar. Dessa följdfrågor var dels 
till för att konstatera att min egen uppfattning var korrekt dels för att få ett mer fördjupat 
svar i ämnet. Eftersom jag använde mig av semistrukturerade intervjuer kunde ytterligare 
frågor ställas som ej fanns tillgängliga i intervjuguiden (se bilaga 2). Intervjuerna spelades 
in via telefon för att jag som intervjuare helt skulle kunna fokusera på innehållet och föra 
en dialog med respondenterna. 
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3.4 Studiens tillförlitlighet 

Stukát (2005) skriver om olika begränsningar och felkällor som kan uppstå i vetenskapliga 
studier. Att vara medveten om dessa är därför en viktig förutsättning för värdet i 
undersökningen. Stukát (2005) menar att ett sätt att undersöka studiens tillförlitlighet är 
att kategorisera och utförligt gå igenom studiens styrkor och svagheter. Kategoriseringen 
sker utifrån tre teman: Reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten. Stukát (2005) 
menar att reliabiliteten syftar på tillförlitligheten i studiens metod. Genom ett systematiskt 
sökande efter fel eller brister och i samband med detta överväga hur man fortskrider har 
betydelse för reliabiliteten. Kvale (1997) menar att de mest kritiska bitarna i en studie är 
analysen, intervjuerna och transkriberingarna. Då denna studie är baserad på intervjuer 
medför detta ett krav på medvetenhet och konkretion. Risker med metoden är att 
respondenterna inte svarar fördjupat utan enbart berör frågan på ytan eller att 
respondenterna inte talar sanning. Detta är risker att ha i åtanke både när intervjuerna 
görs och under den skrivande processen. Kvale (1997) belyser här även att respondenterna 
kan återge en mer positiv bild av sig själva och ämnet för att undvika negativa följder. Då 
jag har använt mig av intervju som metod är det också viktigt för reliabiliteten att frågorna 
är öppna med mycket tolkningsföreträde. Om jag som intervjuare ställer motfrågor eller 
liknande, kan det hända att jag påverkar svaret genom min egen inställning eller 
värderingar. Esaiasson et al. (2017) skriver om detta och menar att respondenten blir 
influerad till att svara efter vissa förväntningar eller värderingar som jag har gett uttryck 
för. Andra aspekter som till exempel kroppsliga reaktioner eller grimaser kan även det vara 
betydande för respondentens svar (Kvale, 1997, s 146). Detta var något som jag hade i 
åtanke under intervjuerna men jag som intervjuare tänkte på lite olika beroende på om det 
var en fysisk intervju eller när det var telefonintervju. Under de fysiska intervjuerna var 
hållning, fokus och delaktighet viktiga aspekter som jag hade i åtanke. Under 
telefonintervjuerna märkte jag av att det behövdes mer fokus för att vara delaktig. I de 
fysiska intervjuerna gick det att se kroppsspråk, mimik och liknande som i sig gjorde att jag 
som intervjuare kunde ställa ”rätt” typ av följdfråga. Vad menar du med det? Kan du 
utveckla? Jag försökte under intervjuerna att i möjligaste mån följa intervjuguiden och 
ställa frågorna i den ordningen. I vissa intervjuer hoppade jag över en fråga då 
respondenten redan redogjort för detta under en tidigare fråga. En brist i denna studie 
utifrån en reliabilitetssynpunkt är att jag varit ensam forskare under studiens gång vilket 
kan medföra en eventuellt begränsad fördjupning och en hemmablindhet. Men genom att 
jag klargjort detta med respondenterna så medför det att de kan förstå de val som jag valt 
att göra under forskningsprocessen. Stukát (2005) menar också på att genom att beskriva 
en studies tillvägagångssätt utförligt och tydligt skapar det en högre tillförlitlighet.  

Antalet respondenter i studien är en annan faktor som påverkar tillförlitligheten. De 
semistrukturerade intervjuerna som metod är väldigt tidskrävande och det är flera moment 
att ha i åtanke vid detta metodval. Då det är tidskrävande innebär det att man i allmänhet 
intervjuar färre personer än om man varit flera forskare i studien. Reliabiliteten kan även 
sjunka i studien då det enbart är ett fåtal respondenter och inte utgör en större grupp av 
allmänheten. Men precis som Trost (1997) menar så har reliabiliteten i denna kvalitativa 
studie istället höjts för att det är bra att anpassa sig till ett litet antal intervjuer då mängden 
material också blir större. Författaren påstår även att det större antalet kan göra studier 
svåra att genomföra och då göra det svårt att se alla viktiga detaljer. Då jag har använt mig 
av fyra källor så blir det en mer fördjupad diskussion i och med att materialet är mer 
avgränsat. 
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Generaliserbarheten är en annan aspekt som också ska bäras med i åtanke under studien. 
Denna studie är av kvalitativ grund och de kvalitativa studierna undersöker kvalitén på 
fenomen och upplevelser. Men generaliseringens resultat går att analysera på flera sätt. 
Kvale (1997) menar att den analytiska generaliseringen är till för att studiens resultat ska 
kunna ge vägledning för liknande situationer. Därför kan det gå att knyta an denna studies 
tidigare forskning med ett visst mått av generalisering. Kvale (1997) belyser att 
generaliserbarhetens syfte är att undersökningen kan ges ett liknande resultat av en 
liknande målgrupp. 

Slutligen är det validiteten som är viktig för studiens värde. Stukát (2005) menar att 
begreppet avser att studien säkerställs och har undersökt det som den har formulerat i 
syftet. Det är därför viktigt att intervjuguiden är bra grundad i studiens forskningsfrågor 
och att dessa i sin tur är kopplade till syftet för studien. För att försäkra mig om hög 
validitet kategoriserade jag in svaren till de olika forskningsfrågorna med syftet i åtanke. 
Detta för att enkelt och tydligt kunna åskådliggöra hur de olika svaren kategoriserades. 

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Jag har använt mig av de forskningsetiska reglerna enligt Vetenskapsrådet (2011). Dessa 
forskningsetiska regler innefattar fyra principer: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandetkravet och samtyckeskravet. 

Samtliga respondenter blev informerade via ett missivbrev och via muntlig kommunikation 
om studiens syfte samt att det är ett frivilligt deltagande. Ytterligare detaljer som 
handledare, högskola och skribenter förmedlades och fanns tillgängliga för 
respondenterna. Respondenterna blev informerade att de när som helst kunde avbryta 
pågående intervju eller deltagande och att undersökningen skedde på respondentens 
villkor. Konfidentialitetskravet uppfylldes till högsta mån genom att respondenterna 
förblivit anonyma samt att uppgifterna som tillhandahålls enbart använts i studien. 
Slutligen blev respondenterna informerade om att de kan ta del av det slutgiltiga resultatet 
och den färdiga uppsatsen i DiVA. 
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4 Resultatpresentation 

Här presenterar jag undersökningens resultat som undersökningen baserat på hur 
respondenterna har svarat på frågorna. Jag har kategoriserat och sållat i materialet och 
tagit fram passande underrubriker utifrån syfte och forskningsfrågor. Förskolechefernas 
namn är fingerade för att upprätthålla konfidentialitetskravet. 

4.1 Vilka attityder har förskolecheferna till IKT 

Flertalet men inte alla respondenter ställer sig åt det positiva hållet i användandet av IKT. 
Men samtliga respondenter delar tanken om att IKT – verktygen blir mer och mer 
integrerade i verksamheten och att det pedagogiska kring det är det som är betydelsefullt.  

Flertalet av förskolecheferna inledde intervjun med att berätta om deras tidigare 
erfarenheter av IKT. De som var mest positivt inställda till ämnet, hade också arbetat med 
det under en längre period och/eller varit drivande för det på något vis. 

Dexter: Jag såg ju till att Partille kommun köpte in den första datorn till förskolan. Det var inte 
lätt att driva igenom det, jag tror jag höll på att lobba för det ett halvår innan jag fick bifall. Det 
var ingen som var bekant med detta, farligt med förändring. Annars fanns ej några digitala 
verktyg.  

Olivia: Jag blev nyfiken jättefort när IKT breddade sig, jag och en kollega gjorde vår egen skiss 
på en gång för att klargöra vad det är för syfte, vad är tänket, om inte jag som chef vet det så är 
det ogörligt att kunna stötta pedagogerna, vad är det här. 

William: Asså jag skulle väl nästan vilja säga, aktivt inte alls, det finns i verksamheterna ja, men 
inget liksom medvetet riktat arbete. 

Sharon: Är tidigare IT-pedagog, jag var den som införde IT här och var den driftiga inom ämnet 
till medarbetarna. Fick inte mycket stöd av medarbetare då utan fick själv dra hela lasset. En del 
var rädda för att man trodde att allt försvann. Den enskilda medarbetarens rädsla för tekniken 
var en av svårigheterna som vi stötte på. Annars va det mer fysiska saker som att materialet blev 
stulet eller gick sönder osv. 

Kort efter att förskolecheferna berättat om sina tidigare erfarenheter så svarade vissa hur 
de trodde att det såg ut generellt sätt i arbetet med IKT. 

William: I nuläget tror jag att det är få som arbetar med det på ett pedagogiskt sätt. Jag tror att 
det är så för att det är brist på kunskap, brist på styrning, generellt förskolor att det någonstans 
står i läroplanen men att vad innebär det. 

Dexter: Men den allmänna kompetensen skulle jag vilja säga är ganska låg, den didaktiska 
kompetensen är nog inte heller så hög. Många laddar ned något som är rätt färdigt och erbjuder 
barnen det. 

En av förskolecheferna är kluven till om IKT är viktigt. 

William: Ja, jag kan se det som viktigt för att det är så samhället ser ut. Det måste vi acceptera 
att det är såhär våra barn och ungdomar söker kunskap och faktiskt lever idag. Men utifrån 
förskolans perspektiv så kan jag säga att barn har så mycket av det här hemma. Och jag kan 
nästan säga att jag inte vill ha det på förskolan, för att varför ska de arbeta med lärplattan här 
när det är det de gör hemma. 

I relation till detta så uttryckte de andra cheferna sig hur de ser IKT-verktygen som en 
viktig artefakt och hjälpmedel. Det är hela vårt samhälle idag, men det är inte något som 
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ska ersätta, utan det ska istället komplettera. Cheferna med positiv inställning till IKT är 
dessutom överens om att det inte finns skillnader när det gäller de yngre eller äldre barn 
utan det har mycket att göra med pedagogens förhållningssätt och erfarenhet. 

Olivia: I förskolan redovisas allting digitalt, väldigt långt ner i åldrarna använder man de 
digitala verktygen. Det är så vi kommunicerar i samhället. Jätteviktigt att använda i 
kombination med annat. Jag skulle aldrig vilja ta bort IKT för det är både roligt och tillgängligt. 
Det krävs en stor kunskap för att kunna använda. 

Sharon: Jag tänker att IKT är något som alltid utvecklas och dessutom väldigt fort. Jag tänker 
att i förskolans värld är det ett verktyg för att utveckla både andra ämnen och samspel och 
kommunikation... Medvetet tänk med mål och syfte är det som behövs för att nå upp till detta. 
Barn ska få en inblick och förståelse för IKT. 

Dexter: Finns många syften, ett kan vara med likvärdig utbildning, alla barn ska få möjlighet att 
kunna hantera tekniken. Att kunna söka, sovra, samla, bearbeta information men också ge 
uttryck för sitt eget… Barnen kan även när de är små lära sig. 

Samtliga chefer är enade om att IKT är något som är eller bör vara under utveckling. Dels i 
verksamheten när det gäller användandet av IKT-verktyg men också för att utveckla sin 
egen verksamhet. 

Olivia: Vi ska erbjuda olika tekniska moment, då tänker jag att likväl som teknik att dra upp en 
dragkedja så är det också att ta del av en lärplatta. Vi ska följa samhällets utveckling. 

Dexter: Barn i vårt samhälle ska ha rätt att både söka information men också att kommunicera. 
En del av det livslångalärandet 

Sharon: Jag tänker att i förskolans värld är det ett verktyg för att utveckla både andra ämnen 
och samspel och kommunikation. 

En av förskolecheferna förklarar hur de utvecklat IKT arbetet och menar att det är flera 
aspekter att ha i åtanke, demokratisk, etisk men också att det är förberedande. Samma 
förskolechef berättar att pedagogerna har en viktig roll att låta barnen förstå begreppet 
integritet och att ha rätten att säga nej. 

4.2 Hur resonerar förskolecheferna kring användandet av IKT 

Flera av respondenterna talar om IKT som ett stöd i verksamheten och för personalen. 

Sharon: Men vi har inte satsat på att ha så här mycket appar för att stödja barnens 
språkutveckling, det finns självklart fördelar med det men av de barnen på den här förskolan så 
har en väldigt stor mängd en egen platta. Så vi ska ju vara någonting annat, sitta vid lärplattan 
och spela spel det tror jag att de gör hemma så att vi ska vara något annat, pedagogiskt. 

Dexter: Men i vissa fall kan det vara helt nödvändigt, det kan finnas barn med 
funktionsavvikelser som behöver vissa saker, någon som behöver det repetitiva till exempel. 

William: Utforskande och medforskande perspektiv, ta hjälp av IT för att söka information. 
Roligt för pedagog för att det finns såna möjligheter, du som pedagog får en skjuts, ett lättare 
flöde i hur du ska utmana barnen vidare. 

Olivia: För mina pedagoger betyder det mycket, vi behöver hämta kunskap, mina medarbetare 
behöver mycket kunskap inom kultur, olika språk, för att mina förskolor är till 99% 
mångkulturella och flerspråkiga. Musik, ljud, skriva och uttala är alla ämnen att använda IKT i. 
Vi gör detta för att det är viktigt för våra barn att få bekräftelse till sin härkomst och språk. 
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En av förskolecheferna berättar att i arbetet med IKT är deras syfte viktigt att ha i åtanke, 
de frågar sig själva varför och hur det görs pedagogiskt. Syfte och tillvägagångssätt blir 
synligt då pedagogerna inte behöver lägga stort fokus på språket. Hos enskilda individer ja, 
men generellt sätt har barnen en väldigt hög språklig kompetens. 

Användandet av IKT i dokumentationen tar flera av cheferna upp. 

Olivia: I den pedagogiska dokumentationen så är de digitala verktygen ett stort stöd, sen ska det 
skrivas handlingsplaner, trygghets ronder, barnkonsekvensanalyser, kartläggningar, måste ske 
digitalt. Reflektionen ligger samma tider och jag behöver följa mina pedagogers 
dokumentationer, om de då är digitala kan jag läsa, kommentera och reflektera… För oss här är 
det bilder som gäller, dokumentation till 80% består av bilder och det pedagogiska läroplans 
tänket. Det är bilder i och med att alla inte kan läsa svenska. Olika sätt att fånga bilder på så att 
barnen får berätta och återge med egna ord. 

Dexter: Pramling riktar en del kritik i användandet av IKT i pedagogisk dokumentation. Kan 
hålla med de till en viss grad, att det kan ta tid från andra aktiviteter. Så fort barnen börjar göra 
någonting så ska man upp med lärplattan och ta en bild, det blir en liten miss, för vad är det 
man signalerar när man alltid ska ta fram plattan och ta en bild? Och den här bilden samlas på 
hög, inget som reflekteras över, snabb bild och that’s it. 

Sharon: Ur dokumentationsperspektiv så gav vi barnen kamerorna en period, då de tog helt 
andra bilder, det var jätteroliga bilder att plocka fram. Ett gäng jobbade med ansiktet och hur 
ansiktet såg ut. Barnens foton var i en annan nivå än vad vi vuxna är vana vid, det kunde vara 
bilder in i näsan osv. 

På bara ett par år har dokumentationen förändrats utifrån ett IKT-perspektiv. Två 
förskolechefer redogör för detta och pratar om att riktlinjer i sin helhet har förändrats 
vilket har skapat hinder. 

Sharon: Samhället är IKT, vi måste hänga med. Alla barn som slutade fick en cd-skiva med sina 
bilder för fem år sedan, där är vi inte idag. Idag finns det PUL… För fem år sedan så var det 
många som var obekväma att skriva allt på datorn men i dagsläget så tror jag att det enbart är en 
person som skriver för hand först. 

Två av förskolecheferna riktar kritik mot pedagogers förhållningssätt och att pedagogerna 
inte gör situationen pedagogisk utan att den riskerar att användas som barnpassning. 

William: Till vardags är pedagogerna bekanta med de digitala verktygen ja, just de grejerna är 
bekanta för att det används på personligt plan, det används i hemmet och jag vet då hur jag 
hanterar det. Då använder man det inte ur ett pedagogiskt syfte utan man sätter på någonting 
och låter det rulla. 

Dexter: Man springer på första möjliga bollen och så är det lite inne, istället för att stanna upp 
och fråga vänta lite. IKT kan användas till så mycket, språk, källkritik, söka information, samla, 
sålla. 

4.3 Hur ser förskolecheferna på IKT-kompetenserna i 
verksamheten 

Flera av förskolecheferna diskuterade kring kompetensen hos pedagogerna, deras 
förhållningssätt och en av cheferna valde att berätta om kompetensen utifrån ett mer 
övergripande perspektiv. 

Olivia: Väldigt olika, vissa tycker att det (IKT) är ett fantastiskt hjälpverktyg medans andra 
tycker att det tar för stor plats, handlar om kunskap, ha kunskap om vad det (IKT) är, 
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motståndet måste ha luckrat på sig för att intresset inte finns där. Det är svårt att lära om man 
inte vill bli lärd.  

Sharon: Kompetensen är varierande, varierande utifrån intresse, men har en bra grundnivå, alla 
kan skriva, alla kan PowerPoint, alla kan lärplattorna, filmar och projektböcker med filmer… För 
de som är under 35 så är det här med IKT inget konstigt, de äldre är det lite mer varierat. Har 
man en duktig ena året så kanske det är andra som kan ta flera steg i sin egen utveckling på 
grund av det.  

William: Den personal jag har just nu kan inte självmant upphöja detta (IKT-kompetensen) men 
jag har anställt en person som har den här kompetensen och som har lyft hur jag tänker i frågan. 
Skulle jag lyfta det i mina arbetslag så skulle jag nog få svaren ifrån alla att ”Nämen jag kan 
ingenting”. Det är den spontana känslan jag har, att kompetensen är på en väldig vardagsnivå.  

Dexter: IKT är en viktig kompetens, jag refererar till EU-rådet och om det livslånga lärandet 
vilket jag håller med om. Håller med om syftet att vara källkritisk eftersom alla är vi 
producenter på nätet och då är det viktigt att man också kan bedöma vem avsändaren är och sen 
också utifrån juridiska aspekter. 

Vad beträffar kompetensen om IKT och de digitala verktygen så råder det ingen tvekan 
mellan förskolecheferna om att både chefer och pedagoger är i behov av smartboardens 
kompetensutveckling  

Olivia: Juste, apropå smartboards, vi har fått mycket bra digitala verktyg men ligger efter i 
utbildningen och det är IT vi behöver få stöd ifrån. 

Sharon: Så syfte tycker jag att vi har, utom med smartboarden för den kan vi inte. Vi fick 
smartboards men ingen kompetensutveckling för att kunna arbeta med verktyget så den 
användes mest som en kanon och enklare spel. 

William: Utom smartboarden, använda den fullt ut, för den behöver man någon typ av 
utbildning, men det finns otroliga möjligheter att arbeta med, men de kunskaperna finns inte på 
den förskolan som har den. 

En förskolechef uttrycker även sin upplevelse av den rådande bristen i kompetensen hos 
pedagoger 

Olivia: Att det inte finns kunskap hos pedagogerna, dessutom är jag allergisk mot att se en 
äggklocka som tickar bredvid någon som håller på med ett digitalt verktyg. Då har man inte 
förstått, det är ett samarbetsverktyg, finns vissa barn som behöver en egen, finns barn som inte 
pratar men som spelar in sig själva i lärplattan och lyssnar sedan på sig själv. Och då uttrycker 
hela meningar som kanske inte görs annars. 

4.4 Hur kopplar förskolecheferna arbetet med IKT till LPFÖ 

Det råder delade uppfattningar om hur IKT-arbete synliggörs. En av förskolecheferna talar 
om hur verktygen har varit ett stöd kopplat till några av läroplanens olika ämnen. En 
annan av respondenterna menar att det är kompetens och förhållningssätt som är 
betydande och en tredje om att tolkningen av IKT är otydlig i läroplanen. 

Olivia: Positivt, barn som har olika behov för att kommunicera där det är ett toppenverktyg, 
musikslingor, skriva, pussla, olika förkunskaper eller intressen. Hittar man en insekt kan man 
på ett kick hitta information och kanske startat upp ett projekt kring det om intresset finns.  

William: I nuläget tror jag att det är få som arbetar med det på ett pedagogiskt sätt. Jag tror att 
det är så för att det är brist på kunskap, brist på styrning, generellt förskolor att det någonstans 
står i läroplanen men att vad innebär det. 
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Dexter: Finns inte mycket att ta stöd av i läroplanen men det går för den duktige och medvetne 
pedagogen att koppla. 

En av förskolecheferna talar om att tillgängligheten är viktigt att ha i åtanke, det vill säga 
att låta alla barn bli introducerade till de digitala verktygen, chefen menar att det annars 
finns en risk att det är några barn som inte får tillgång till dessa verktyg och då ej heller 
kunskapen.  

Verktyget blev en metod. Detta var något som en av förskolecheferna tog upp angående hur 
IKT använts i verksamheten kopplat till läroplanen.  

Sharon: Vi har USB-mikroskop, så kommer bilden upp på datorn som man kan förstora, vi har 
upptäckt att i och med detta arbete så tydliggjordes en skillnad i flickor och pojkars 
adjektivsanvändning. Flickor hade många beskrivande ord. När vi förstorade upp så blev det 
mer fokus på att beskriva, att det var glänsande, klibbigt, prickigt etc. Syftet var att öka 
ordförrådet. 

Olivia: Vi har även ljudplattor som går att använda ute, går att prata in ca 30 sekunder där vem 
som helst kan prata in och sätta upp det på väggen. Prata in ljuden från babblarna, språk – 
räkna till tre på sex olika språk och lyssna på det. Om vi har en frågeställning till föräldrarna så 
har vi den frågan på flera olika språk för att skapa en förståelse. 

En annan chef berättar att barn har ett annat mod, barnen testar och ser.  

Sharon: Ett barn är dessutom rätt orädd av sig, de kan klättra, studsa, hoppa och pröva för att 
det är roligt och ser inget negativt med det. 

Två av cheferna pratar om de digitala verktygen, att barnen behöver den här kunskapen för 
att förstå sin omvärld och att det krävs att de blir vana i IKT-arbetet. 

Olivia: Tillgängligheten för barnen. Viktigt att vi har kunskapen så att det inte blir de här 2–3 
barnen som inte får ta del av dessa digitala verktyg för att de inte blir introducerade av en 
pedagog till ämnet och verktygen. 

Dexter: Digital kunnighet där det innefattar digital litteracitet att barn också behöver kunna läsa 
och förstå bilder, text och det multimodala. Möta sin omvärld. De etiska aspekterna är dessutom 
superviktigt! För att stärka barns självkänsla och få dem att känna sig trygga. Hellre de etiska 
aspekterna än programmering. 

En av cheferna pratar om programmering i förskolan men menar att som chef är man både 
den störste förespråkaren men även den största kritikern till det. Dessutom talar samma 
chef mycket gott för upplevelsebaserat lärande. Chefen menar att istället för att ladda ner 
en App så kan man arbeta med det upplevelsebaserade lärandet och använda verktygen i 
exempelvis ett dokumentationssyfte. Man ser inte att IKT-verktygen är redskap för 
någonting större. 

När förskolecheferna fick frågan om hur de kopplar sitt arbete med IKT till läroplanen så 
pratar de om IKT som ett redskap och att redskapet kan och ska användas på ett korrekt 
sätt. 

Sharon: Jag tänker att IKT är ett verktyg för att nå olika mål eller verksamhet, som tex 
dokumentation, synliggöra barns lärande, utveckla språk, matematik, där finns det ju hur lätt 
som helst att koppla till läroplan tänker jag, det handlar om att ha ett medvetet tänk, syfte, mål. 
Sen borde jag veta, det har kommit en liten del om IKT. Jag tänker att det inte är så jättemycket, 
det är väl att barn ska få en inblick och förståelse för, och lite källkritik borde det stå i det målet 
ungefär. 
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Dexter: Det finns ju ett väldigt litet avsnitt i läroplanen som tar upp det här att man då kan 
arbeta med informationsteknik och multimedia. Väldigt blygsamt, jag ser ju fram emot den 
reviderade läroplanen där det kommer stå om de digitala verktygen och digitaliseringen, den är 
på gång. Om man ska börja titta i läroplanen för att få stöd för att arbeta med detta så finns det 
inte idag egentligen. Men en duktig pedagog kan ändå se att om jag jobbar språk, matematik 
eller naturvetenskap och teknik så kan jag få in det här också. För det är fortfarande ett verktyg. 

Olivia: Den viktiga delen att kunna använda det som ett fysiskt aktivt redskap för vi vill gärna 
tänka att barnen sitter still och inte rör på sig och att detta är ohälsosamt. Vi har ju många 
lärmiljöer som är aktiva och ute. Jag tänker att vi gör mycket på förskolan när vi behöver bli 
bättre på att sätta ord på det vi gör. De digitala verktygen är med i det vi gör, nu har vi ju 
telefoner oftast som vi använder oss av. En utveckling är att vi alla behöver bli snäppet vassare 
och att vi tolkar läroplanen vad det är som menas med digitala verktyg. 

William: Jag kan inte säga att vi/jag i dagsläget på nån av mina förskolor använder det korrekt, 
det är ett stort utvecklingsområde, och där brister vi. Jag tycker inte att vi jobbar med IKT på 
det sättet som jag tolkar att vi ska göra. Anledningen är det som jag sagt tidigare, dels är det ett 
utvecklingsområde för kommunen med brister i nät och uppkoppling och då faller det litegrann 
för då har inte vi rätt förutsättningar. 

4.5 Vilka eventuella hinder upplever förskolechefer kring IKT 

Ett hinder som flera av förskolecheferna berättar om är kompetensutvecklingen. Tidigare i 
studien har jag även redogjort för de kompetensbrister som uppstått när de arbetat med 
smartboarden. Men kompetensbristerna är mer övergripande. 

Sharon: Rent allmänt så är det ett förslag på en jätte IKT satsning, där det står hur mycket it-
prylar förskolan ska ha och hur mycket anställda ska ha. Man pratar väldigt mycket om prylarna 
och man får slita ganska hårt för utbildningen till. 

Olivia: Det krävs att vara närvarande pedagog och vara lyhörd, barn kommer med tankar och 
idéer. Det behövs mer kunskap för att kunna tillämpa och använda det på rätt sätt. Hur vi 
använder det är hela tiden utvecklande. Kunskap och veta mitt syfte för att kunna använda det 
på rätt sätt. 

I relation till Olivias citat ovan så kommenterar hon även att det är en nackdel att det inte 
finns kunskap hos pedagogerna, dessutom är hon allergisk mot att se en äggklocka som 
tidsbegränsar barn som håller på med digitala verktyg. Vissa barn behöver mer tid och att 
då tidsbegränsa denna uppgift fungerar inte. 

Olivia: … då har man inte förstått, det är ett samarbetsverktyg, finns vissa barn som behöver en 
egen, finns barn som inte pratar men som spelar in sig själva i lärplattan och lyssnar sedan på 
sig själv. Det skapas hela meningar som kanske inte görs annars. 

Två av förskolecheferna uttrycker att de på något sätt fått bemöta en oro av att IKT-
verktygen används som barnpassning istället för det pedagogiska. 

William: Det ska finnas ett pedagogiskt syfte. Jag ser en risk att använda verktygen som en 
barnvakt. För mig är det viktigt att det styrs upp, finns inte det blir det inget bra, flera enheter 
som går ihop sig eller kommunen som gör en plan över hur vi arbetar med lärplattorna. 

Olivia: Vi hamnar ibland i diskussioner om att föräldrar uttrycker en oro för att barnen sitter 
still eller spelar. Skulle det vara så, så gör vi fel, det är inte så vi ska använda det, det är ett 
pedagogiskt medel som jag tänker att snart finns det omfattande i verksamheten… Sitter ni och 
spelar hela tiden? Nej det gör vi inte och så kan jag förklara varför. Jag måste bemästra ämnet 
själv. 
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Två av cheferna uttrycker att det finns andra problem i kommunen med exempelvis 
uppkoppling som berör IKT användningen. 

Sharon: Man inför datasystem i kommunen som inte är kompatibla med varandra och vi pratar 
inte barnverksamhet, utan lönesystem och sånt där. När man ska skolas in i ett program i 
förskolan som inte funkar utifrån det vi tyckte att det skulle vara. Typ att föräldrar lägger in 
schema, men om det är delad vårdnad så måste båda föräldrarna godkänna. Och godkänner inte 
den ena så får vi inte förlita oss på det. 

William: Det är ett stortutvecklingsområde och där brister vi, jag tycker inte att vi jobbar med 
IKT som jag tolkar att vi ska göra. En dålig nätuppkoppling förhindrar också arbetet. Då faller 
det lite, har inte vi rätt förutsättningar så blir det svårt för mig som förskolechef att satsa fullt ut 
på mina förskolor när det som jag inte kan påverka inte fungerar. 

Sharon: Ju fler prylar vi ska ha desto bättre trådlöst internetsystem måste fungera, nackdelarna 
är att bara köpa in en dator kostar några tusen, sen för att programmera datorn för att få det vi 
behöver så läggs det på ytterligare kostnader. Det blir rätt höga omkostnader.   
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5 Analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra min läroplansteoretiska analys av studiens resultat. 
Kapitlet är uppdelat i två kategorier: 5.1 Politiskt perspektiv, 5.2 Didaktiskt perspektiv. 
Denna uppdelning är gjord för att fokusera teorin utifrån de områden som 
förskolechefernas redogjorde för. 

Enligt Englund (1994) så har läroplansteorin två olika nivåer, en politisk och en didaktisk. 
Den politiska nivån avser främst hur utbildningspolitiken, rent konkret, styr hur 
utbildningen och läroplaner utvecklas. Den didaktiska nivån fokuserar mer på det rådande 
samhället, normer och värderingar. Det didaktiska fokuserar på hur det fungerar praktiskt 
i verksamheten samt hela processen från start till mål.  

Uppdelningen av analysen är strukturerad efter de två perspektiven, det politiska och 
didaktiska. Detta för att båda dessa perspektiven är relevanta för läroplansteorin och hur 
förskolecheferna kan tolka läroplanen. Båda perspektiven är dessutom nödvändiga för att 
min analys ska vara komplett då ex. det didaktiska perspektivet behövs för att också 
påverka det politiska. Förskolecheferna anpassar sig av det didaktiska och politiska 
perspektivet på olika sätt pga. att de är olika individer med olika erfarenheter. Arbetet med 
IKT ser därför inte likadant ut på förskolorna då dessa perspektiv i sig är tolkningsbara. På 
vissa förskolor tenderar det att det politiska perspektivet huvudsakligen präglar hur man 
arbetar med läroplanen och på andra förskolor är det primärt det didaktiska perspektivet 
som styr hur läroplanen kan tolkas.  

5.1 Politiskt perspektiv 

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns flertalet uppfattningar om och förståelse 
för IKT. Mycket av dessa skillnader beror på hur personer väljer att tolka begreppet IKT. 
Precis som jag visat i min studie kan IKT användas som stöd, förberedande redskap och 
som ett utvecklingsverktyg. Flertalet av de intervjuade förskolecheferna ansåg att det fanns 
många positiva fördelar när det kom till användandet av IKT-verktygen i verksamheten. 
Men även i denna studie har det redogjorts för att det finns personer som är skeptiska till 
ämnet, både ur politiska och didaktiska aspekter.  

Flera av förskolecheferna uttrycker att IKT inte tar mycket plats i läroplanen och att det är 
upp till duktiga pedagoger att tolka de blygsamma avsnitten som berör IKT som ett 
redskap. En av cheferna uttryckte att läroplanen kan användas som stöd i arbetet med IKT 
genom att pedagogerna själva ser att det finns flera användningsmöjligheter. Chefen agerar 
i det här fallet som en medierande förmedlare mellan personalen och läroplanen och det är 
personalens uppgift att tolka den. En av cheferna uttrycker även att de i verksamheterna 
inte arbetar med IKT utefter läroplanens riktlinjer som chefen tolkar att de ska göra, men 
pekar på kommunen för den bristfälliga uppkopplingen. Det politiska perspektivet har här 
en betydelse för chefens svar då läroplanen är utformad efter politiska direktiv som de 
anser vara passande som strävansmål. Oförutsedda hinder som uppkopplingen blir därför 
svårare att hantera för både chef och personal i sin roll för att skapa ett pedagogiskt arbete. 

En del av cheferna återkommer flertalet gånger under intervjuns gång att utifrån deras 
position som chef så är det den praktiska delen som de kan göra något åt. Det vill säga det 
som händer i verksamheten. Men när det är den teoretiska delen, det som kan kopplas till 
läroplanen, så är det dels upp till pedagogerna själva att bevisa hur IKT-verktygen används 
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som ett redskap i relation till andra ämnen. Pedagogernas förhållningssätt blir alltså 
grundläggande för hur IKT används i förhållande till de strävansmål som finns i läroplan 
för förskolan. 

Cheferna upplever att pedagogerna i många fall saknar rätt kompetens inom IKT för att 
kunna använda det på ett optimalt sätt. Detta kan ha att göra med pedagogernas egna 
förhållningssätt till verktygen. Då vissa förskolechefer uttryckt att deras personal i många 
fall har en vardaglig kompetens till ämnet men saknar eller ser inte 
användningspotentialen till att använda det som exempelvis ett stöd eller utvecklings 
redskap. 

Olivia: Det är svårt att lära om man inte vill bli lärd. 

Citatet ovan symboliserar en stor del av studiens resultat. I forskningen så har det 
redovisats genom bland annat Bolstad (2004) och Nikolopoulou och Gialamas (2013) att 
pedagogernas osäkerhet till IKT vad gäller kompetens och användande utgör det stora 
hindret för verktyget i verksamheten. Revideringen av förskolans läroplan ses som en 
möjlighet i utvecklingen vilket förskolecheferna belyser. Skolverket (2016b) belyser även 
att om förslaget går igenom så planerar Skolverket att ta fram utveckling och 
kompetensmaterial som kan vara till hjälp för pedagogerna. Det finns både fördelar och 
nackdelar med Skolverkets val att åtgärda detta problem.  

Sharon: Rent allmänt så är det ett förslag på en jätte IKT satsning, där det står hur mycket it-
prylar förskolan ska ha och hur mycket anställda ska ha. Man pratar väldigt mycket om prylarna 
och man får slita ganska hårt för utbildningen ska till. 

Skolverket (2016b) skriver att förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle 
samt att förskolor ska ge barnen möjlighet att få möta och förhålla sig till dagens moderna 
teknik. Detta symboliserar det faktum att den politiska nivån har börjat anpassa sig till den 
didaktiska. Hessling (2017) skriver att den pågående revideringen förhåller sig till de 
förändringar som sker i samhället, vilket innebär att det som är rådande i samhället blir nu 
också integrerat i styrdokumentet utifrån ett politiskt agerande.  

Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att genomföra innebär att läroplanen ska 
förtydligas och uppdateras. I översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare 
förslag till komplettering av läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas 
i förskolan. (Hessling, 2017) 

5.2 Didaktiskt perspektiv 

Det finns en enighet hos respondenterna att verktygen måste användas ur ett pedagogiskt 
perspektiv för att anses vara passande för verksamheten. Skolverket (2016b) belyser att 
arbetet med IKT i grund och botten har med pedagogers förhållningssätt att göra. Detta var 
avgörande för studiens resultat då personernas egna värderingar och erfarenheter av 
ämnet blev avgörande för deras svar i studien. 

Sharon: Vi har USB-mikroskop, vi har upptäckt att i och med detta arbete så tydliggjordes en 
skillnad i flickor och pojkars adjektivsanvändning. Och syftet var att öka ordförrådet. 

I exemplet ovan hade pedagoger en tanke med användandet av IKT i utvecklingen. Syftet i 
detta fall var att öka språkförståelsen och utöka sitt ordförråd. De digitala verktygen tar 
hänsyn till relationen mellan ämnet och pedagogen för att utveckla lärandet för barnet. I 
det här fallet används det som ett utvecklingsverktyg då själva användandet är delvis 
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stödjande och förberedande, men har ett strävansmål som antagligen är satt för att ge 
arbetet en koppling och stöd till Lpfö. Barnen prövar sig fram och låter inte sin egna 
kompetens stå i vägen som ett hinder för användandet.  

Detta visar vikten av att låta barnen välja om de anser att de själva tycker IKT-verktygen är 
lustfyllda. Det ska inte ses som en barnpassning och många pedagoger behöver en 
ordentlig kompetensutveckling samt få upp ögonen för att detta är en rådande diskurs i 
samhället, dessa verktyg är menade att användas nu för att förbereda barnen för det 
digitaliserade samhället (Skolverket, 2016b). De digitala verktygen är inte det som är 
problemet utan det har att göra med pedagogernas inställning till ämnet. Återigen är detta 
ett exempel på hur relationen mellan ämnet och pedagogen i det här fallet inte är 
främjande för barnets utveckling utan snarare hämmande i förhållande till det rådande 
samhället. Vissa förskolechefer upplever dessutom att det finns en rådande värdering hos 
många vårdnadshavare att dessa digitala verktyg i verksamheten har inget större syfte än 
att agera som en barnvakt eller som ett tidsfördriv.  

Förskolecheferna menar att det finns pedagoger som är väldigt drivande inom ämnet och 
använder verktyget ur flera perspektiv som stöd eller förberedande verktyg för att integrera 
barn med det digitala samhället som finns idag. Men som förskolecheferna uttrycker så är 
kompetensen i behov av utveckling för att se potentialen i att använda IKT ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Precis som Olivia berättar:  

Olivia: Vi hamnar ibland i diskussioner om att föräldrar uttrycker en oro för att barnen sitter 
still eller spelar. Skulle det vara så, så gör vi fel, det är inte så vi ska använda det, det är ett 
pedagogiskt medel som jag tänker att snart finns det omfattande i verksamheten… Sitter ni och 
spelar hela tiden? Nej det gör vi inte och så kan jag förklara varför. Jag måste bemästra ämnet 
själv. 

Förskolecheferna har en positiv inställning till IKT om det används på rätt sätt. Flertalet av 
cheferna uttryckte dessutom att det finns användningsmöjligheter för att stödja ett barn 
med särskilda behov. Cheferna är eniga om att de vill satsa för att personalen ska få den 
kompetensutveckling som behövs. I vissa fall behövs det även en koll på vilka metoder som 
ska användas i verksamheten och hur IKT lämpar sig i verksamheterna. 

Dagens samhälle är under ständig utveckling och mycket har att göra med den 
teknologiska förändringen. Tekniken blir mer användarvänlig och möjligheterna blir fler 
och fler. Kunskaperna om IKT är därför kritiska för att verksamheterna ska förbereda 
barnen för det digitala samhället. Inlärningen av IKT må vara svår, konstig och långdragen, 
men ur ett långsiktigt perspektiv är det för barnens skull och detta bör vara en självklarhet 
för förskolans verksamhet. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel börjar jag inledningsvis med att redogöra för resultatdiskussionen och 
slutsatsen som presenterar mina egna tolkningar, tankar och idéer med utgångspunkt i 
arbetets syfte och forskningsfrågor. Sedan följer metoddiskussionen där metodvalet 
utvärderas. Därefter skriver jag förslag på vidare forskning och avsnittet avslutas med den 
pedagogiska relevansen.  

6.1 Resultatdiskussion och slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolechefers attityder till IKT och arbetet 
med IKT i den dagliga verksamheten. Detta är och förblir ett utvecklingsområde för 
förskolecheferna beträffande kompetensutveckling och användningsområdena av IKT-
verktygen. Användandet och kunskapen om IKT är ett viktigt moment som krävs i dagens 
samhälle. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) belyser att IKT utgör en grund för 
att fungera på ett tillfredsställande vis vad gäller både för individen och 
samhällsmedborgaren. Vidare beskriver Europaparlamentet (2006) att den digitala 
kompetensen är ytterst nödvändig för att individer ska passa in och ingå i ett samhälle som 
är präglat av den digitala utvecklingen. 

En läroplan symboliserar de skriftliga mål och riktlinjer som är utformade och formulerade 
efter en viss verksamhet. Genom de rådande diskurserna i samhället är dessa läroplaner i 
behov av en revidering (Linde, 2006). Förskolecheferna är medvetna om den rådande 
förändringen i LPFÖ och ser därför att det är nödvändigt att utveckla området och dess 
kompetens. Det finns en vision om att när arbetet sker med pedagogisk metod så utvecklar 
barnen sin förmåga i användandet och omgivningen. För att uppnå detta anser cheferna att 
mycket ligger i pedagogernas kompetens och förhållningssätt och för att då förbättra detta 
vill cheferna ge personalen den kompetensutveckling som behövs.  

Persson (2003) menar att den politiska styrningen har en stor påverkan för de förslag och 
föreställningar i utbildningens läroplaner. Det är genom initiativ att en förändring bör ske 
som styrdokumenten sedan revideras, för att slutligen implementeras i förskolan. I relation 
till detta så skriver Linde (2006) att dessa grundläggande bakomliggande faktorer är det 
som läroplanen är utformad efter. Därför är IKT-användningen positiv i den bemärkelsen 
att det finns ett bakomliggande syfte, för att förbereda barnen i den digitala utvecklingen 
som sker i samhället. IKT är väl integrerat i förskolorna, både ur ett begränsat men också 
ur ett öppet perspektiv.  

Som jag nämnde i inledningen så har informationsteknologin i dagens samhälle en 
betydande roll för det utbildningssammanhang som råder. Det digitala utvecklas ständigt 
och vi använder oss av teknologin och dess verktyg som artefakter i vår vardag, vad gäller 
alltifrån informationssökande till kunskapsutvecklande. Skolverket (2016a) belyser att vårt 
samhälle är influerat av både information och kommunikationsflöde som ständigt 
förändras. Ett annat mål i förskolan är att skapa de rätta förutsättningarna för att barnen 
ska kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta i samhället.  

Skolverket (2016b) skriver att om förslagen genomförs så planeras det att ta fram 
stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som kan användas för att utveckla 
undervisningen. Dessutom finns det behov av kompetensutveckling inom 
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digitaliseringsområdet och därför kommer Skolverket att ta fram insatser för 
förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan. 

Förskolecheferna påpekar att det är ett viktigt redskap för de barn som är i behov av stöd 
som exempelvis har språksvårigheter. Det här är inte något som tas upp i läroplanen för 
förskolan men är något som samtliga förskolechefer framhåller. I läroplanen för förskolan 
finner vi de teoretiska målen med IKT och i verksamheterna förhåller man sig till det 
praktiska. Pedagogerna formar egna mål i verksamheten med IKT för att det finns inget 
egentligt stöd som stärker IKT-arbetet i läroplanen för förskolan. Det som pedagogerna 
tolkar är att deras aktiveter passar för det som står i läroplanen. De digitala verktygen blir 
här en möjlighet för de barnen att använda sig av program och stöd för att tillgodogöra sig 
språket. De digitala verktygen är en del av IKT och används som ett hjälpmedel, ett 
komplement till allt det andra som barnen lär och gör under sin uppväxt. IKT är samhällets 
framtid och pedagogerna är förmedlarna och inspiratörerna av detta ämne.  

6.2 Metoddiskussion 

Jag intervjuade fyra förskolechefer och självklart hade studien kunnat bredda sig till 
ytterligare respondenter för att öka studiens reliabilitet. Men med tanke på att studien är 
av kvalitativ sort så var mitt fokus att fördjupa mig i de få respondenter som var delaktiga. 
Metodvalet hade då även kunnat justeras och eventuellt hade jag kunnat göra 
observationer eller fler intervjuer med pedagoger för att se hur resultatet stämde överens 
med praktiken. Genom dessa intervjuer fick jag möjlighet att tolka resultatet och sedan 
kategorisera det. Den kvalitativa metoden kan därför ses som ett mycket bra stöd och bäst 
lämpad för min studie och mina förutsättningar. Bryman (2011) belyser att den kvalitativa 
metoden möjliggör en förståelse för verkligheten men att den är beroende av hur de aktiva 
deltagarna tolkar denna verklighet. Självklart följer det en del risker med varje metod och 
de kvalitativa intervjuerna har sina nackdelar också. Exempelvis kan de leda till att 
respondenterna inte svarar särskilt fördjupat, eller så är de kanske inte helt sanningsenliga 
till mig som intervjuare. Risken finns att de besvarar frågorna utefter vad de tror att jag vill 
höra. Som tidigare nämnts visar Kvale (1997) att respondenter har för vana att återge en 
positiv bild av sig själv eller ämnet i fråga för att undvika eventuella konflikter och 
värderingar. Det är viktigt att i en intervju upprätthålla reliabilitetskravet i högsta mån. 
Om frågorna som ställs inte erbjuder tolkningsmöjligheter så minskas chansen att fördjupa 
sig i frågan eller argumentet. Esaiasson et al. (2017) anser att respondenten kan bli 
influerad av dig som intervjuare i och med förväntningar, värderingar eller erfarenheter 
som har getts i uttryck. Även kroppsspråk och hållning är faktorer som kan skapa en 
förändring i respondentens svar. Om jag exempelvis gäspar och ser allmänt uttråkad ut så 
tappar respondenten intresse för intervjun och anpassar då sina svar. 

Jag spelade in intervjuerna och transkriberade, under transkriberingen lyssnade jag på 
samtalen flera gånger för att skapa mig själv en förståelse och se till att inte något material 
blev misstolkat på grund av mina egna tolkningar och värderingar. Datainsamlingen 
sorterades och kategoriserades för att smidigast lyftas in i resultatdelen. En intressant 
reflektering hade varit om samma studie genomförts men med fler än jag själv som 
intervjuare. Materialet hade kanske nått ännu bredare och djupare då. 

Metodvalet har i sig varit mycket tidskrävande med både intervjuer och de efterföljande 
transkriberingarna. Transkriberingen tog lång tid att utföra men den har utgjort en stor 
grund för det råmaterial som har presenterats i resultatdelen. Utan transkriberingarna 
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hade arbetet blivit ännu mer omfattande då kodningen och kategoriseringen utgör en del 
av den skrivande delen. Förskolechefernas svar har i många fall återgetts och citerats från 
transkriberingarna, för att ge tyngd till studien och på så sätt förklara olika resultat och 
sammanhang. Bryman (2011) belyser tidsåtgången som ett hinder med de kvalitativa 
metoderna då materialet och studien begränsas på grund av denna. Men denna studie har 
gett mig en bra bild av hur förskolechefer kan arbetar och hur de kan tänka om, uppfatta 
och använda IKT i förskolan. För att se till de andra punkterna i studiens tillförlitlighet så 
hade studien fått en bättre pålitlighet och överförbarhet om studien utförts med ett större 
urval av personer och ett metodmoment till som hade stärkt det som förskolecheferna 
pratat om. Men trots att denna metod är så pass tidskrävande så anser jag att metoden 
varit ett bra beslut för denna studie. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Med denna studies omfång så anser jag att det vore intressant att undersöka 
vårdnadshavare eller pedagogers syn i användandet med IKT. Används det som ett 
förberedande redskap, ett stöd, ett utvecklande redskap eller kanske en pedagogik? 
Ytterligare anser jag personligen att en liknande studie kan utföras men med en mer 
kvantitativ forskning. 

6.4 Pedagogisk relevans  

Denna studie är av betydelse för förskolan som praktik då den berör ett ämne som det finns 
spridda tankar kring. IKT specifikt ges ett ytterst litet utrymme i de styrdokument som 
pedagogerna anpassar sig utefter och läroplanen för förskolan tar för närvarande inte upp 
någon specifik riktlinje som berör IKT i sin helhet. Samhällets digitalisering fortsätter att 
sprida sig i samhället vilket innebär att barnen blir influerade av tekniken och behöver 
därför utveckla den digitala kompetensen. Min studies resultat pekar på att cheferna 
anpassar sig efter både en didaktisk och en politisk nivå där båda är nödvändiga för att en 
god utveckling ska kunna frodas. I den tidigare forskningen som presenterats så har 
forskare berört IKT utifrån olika perspektiv, men om vi ser till de digitala verktygen så 
berör forskare särskilt den stationära datorn vilket idag redan kan ses som ett av de verktyg 
som mer och mer försvinner ifrån verksamheterna. Istället övergår man till lättare verktyg 
som både är enklare att förstå men där det också finns ett annat intresse pga. den rådande 
digitaliseringen.  

Min förhoppning med denna studie är att den ska ge upphov till att skapa diskussion och 
ett utbyte av erfarenheter för förskolechefer samt verksam personal. Som blivande 
förskollärare har denna studie gett mig en bra inblick i hur IKT ses och används av 
förskolecheferna och fått konkreta bevis att det finns personer som hyllar ämnet och de 
finns de som fortfarande är skeptiska till det. Dessutom har studien gett mig en 
uppfattning av hur IKT kan och faktiskt används i förskolorna som ett verktyg för 
främjandet av den digitala kompetensen.  
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Bilaga I - Missivbrev  

Mitt namn är Andreas Eriksson och jag studerar för närvarande sista terminen av 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Under den sista terminen skriver jag ett 
examensarbete, detta är anledningen till att jag vänder mig till dig som är verksam 
förskolechef med en förfrågan om att delta i min undersökning.  

Syfte 

IT är ett relativt nytt område för förskolans verksamhet och beskrivs i förskolans läroplan 
som ett verktyg som kan användas i både skapande processer och som tillämpning. Syftet 
med denna studie är att undersöka förskolechefers attityder till IKT och arbetet med IKT i 
den dagliga verksamheten. Genom denna undersökning vill jag synliggöra, belysa och 
problematisera IKT i relation till förskolans uppdrag och verksamhet. 

Praktiska genomförandet 

Jag kommer använda mig av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor vilket ger 
stora möjligheter för dig att formulera dina egna svar. Intervjun beräknas att ta ca ~40 
minuter.  

Som deltagare garanteras du konfidentialitet och all information kommer att hanteras 
konfidentiellt. Den information som framkommer under intervjun kommer inte att kunna 
härledas till varken person, verksamhet eller stad då endast fingerade namn kommer att 
användas i uppsatsen. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Intervjun kommer med din tillåtelse att spelas in via ljudupptagning men syftet är enbart 
för att jag som forskare ska kunna transkribera och lyssna på vårt samtal.  

Jag hoppas att du tycker att detta låter intressant och att du vill bidra med din kunskap och 
dina erfarenheter. Vid oklarheter är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
för mer information. 

Med vänliga hälsningar, Andreas 

Kontaktuppgifter: 

Andreas Eriksson, 070 - 63 77 006, aen13001@student.mdh.se 

Handledare: Johannes Rytzler, johannes.rytzler@mdh.se  
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Bilaga II - Intervjuguide 

Inledande frågor:  

Hur länge har du arbetat som verksam förskolechef?  

Hur länge har du arbetat med IKT och digitala verktyg?  

Syn på IKT  

1. Vad är IKT enligt dig?  
2. Vilket syfte har arbetet med IKT för dig? 

Attityd kring IKT  

3. Är IKT viktigt för dig? Varför/varför inte?  

Undervisning  

4. Vilket/vilka digitala verktyg använder du och dina arbetslag i arbetet med 
IKT? Varför?  

Kunskap och kompetens  

5. Tycker du att du behärskar de digitala verktyg som finns och har en förståelse 
för det? Varför? 

6. Hur upplever du kompetensen kring IKT i dina arbetslag? 

För- och nackdelar med IKT  

7. Vad ser du för möjligheter och hinder med att använda IKT i den dagliga 
verksamheten 

Läroplanen 

8. Hur kopplar du erat arbete med IKT till läroplanen? 

I LPFÖ står det att: ”Multimedia och informationstekniken har flera 
användningsområden och kan användas i både tillämpningen likväl som den 
skapande processen.” 

9. Hur uppfattar du detta? 


