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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till alla informanter som deltagit i vår studie. Tack till vår handledare 

Marcus, speciellt för din expertis kring GT och appar. Tack till våra familjer som stöttat oss i arbetet 

med uppsatsen. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

Inför arbetet med uppsatsen letade vi artiklar till en forskningsplan på varsitt håll. Även under arbetet 

med detta samarbetade vi för att hitta så många olika artiklar som möjligt. Därefter har vi samarbetat 

genom hela processens gång. Vi har diskuterat igenom saker och tagit gemensamma beslut. Samtliga 

delar i uppsatsen har båda deltagit till att skriva, om någon av oss varit mer insatt i något har vi sett 

till att delge detta till den andra så att den också varit delaktig i processen. Då vi bor inte på samma 

ort har vi inte haft fysiska träffar, men vi har dagligen haft kontakt via sociala medier och vi har 

skrivit arbetet tillsammans i Google docs. Vi närvarade gemensamt på två av intervjuerna, sedan 

delade vi upp resten. Vi har under arbetets gång tagit vara på varandras styrkor, och lärt oss av 

varandra om något varit otydligt. Vi har tagit vara på den handledningstid som erbjudits och kunnat 

utveckla vår uppsats efter tips och ideér som framkommit där.  
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Abstrakt  
Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan uppfattar att de har 

för att implementera IKT i verksamheten. Detta då förändringar kring användandet av IKT gjorts i 

den nya läroplanen (Skolverket, 2018). Vi har gjort en kvalitativ studie där vi genomfört sex olika 

intervjuer med pedagoger i förskolan. Två stycken fokusgruppsintervjuer, två enskilda och två 

telefonintervjuer. Fyra av de förskolor som deltagit i studien är kommunala och ligger i mindre 

tätorter i glesbygdskommuner. Två av dem är fristående och ligger i större tätorter, den ena i en 

kommun i mellersta Sverige och den andra i en kommun i södra Sverige. Resultatet av vår studie 

visar att pedagoger inte upplever att de har rätt förutsättningar varken materiellt, ekonomiskt eller 

kompetensmässigt för att implementera IKT i verksamheten. Det framkommer också att det handlar 

mycket om pedagogers inställning för att IKT ska kunna implementeras i förskolan. Dock upplever vi 

inte att vi uppnått mättnad i vår studie vilket gör att våra resultat inte går att generalisera. Vi har 

genomgripande i uppsatsen använt oss av tre rubriker; Materiella och ekonomiska förutsättningar för IKT 

i förskolan, IKT-kompetens hos pedagoger och Pedagogers inställning till IKT i förskolan. 

 

  

Nyckelord: Förskola, förutsättningar, IKT, implementering, inställning, kompetens, läroplansförändringar, 

pedagoger.  
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Introduktion  

Inledning  

Samhällsförändringar och nya föreskrifter i läroplaner kräver en förändring i den pedagogiska 

verksamheten. Ett exempel på detta är införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i 

förskolans verksamhet. Detta kan skapa konflikter mellan gamla och nya normer och metoder 

(Lindahl & Folkesson, 2012). IKT utgör en stor del av förskolans verksamhet och har fått större 

utrymme i den nya läroplanen, Lpfö 18, som träder i kraft 2019-07-01 (Otterborn, Schönborn & 

Hultén, 2018; Skolverket, 2018). IKT blir därmed ett obligatoriskt moment i förskolan (Nilsen, 2018). 

Hernwall (2016) förklarar att trots att allt fler barn använder digitala verktyg och att forskning visar 

fördelarna används IKT begränsat i förskolan. Hernwall menar vidare att det är av yttersta vikt att 

pedagoger utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och adekvat användande av digitala verktyg för att 

kunna bemöta barns behov och förväntningar, något Nilsens doktorsavhandling (2018) bekräftar.  

 

I Skolverkets undersökning om IT-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2015) framkom det 

att ungefär sju av tio pedagoger i förskolan upplever att de har en bra kompetens när det kommer till 

IT. Detta gäller då bland annat att kunna hantera ljud och bild, en säker användning av internet men 

främst IT som pedagogiskt verktyg. Det finns ett påtagligt behov av IT-support och pedagogiskt IT-

stöd i förskolorna. Vidare framkommer det i undersökningen att pedagoger använder sig av sociala 

medier för att söka information och för ett kollegialt utbyte kring det pedagogiska arbetet (a.a.), vilket 

är ett fokus i Marklunds (2015) forskning. Dock visar annan forskning att pedagoger i förskolan 

generellt anser att de behöver kompetensutveckling inom flera områden som rör IKT (Hernwall, 2016; 

Masoumi, 2015; Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). 

 

Internetanvändandet kryper allt längre ner i åldrarna, redan från spädbarnsåldern. Idag används 

internet av tvååringar lika mycket som det gjordes av fyraåringar för fem år sedan. Pekplattan är det 

vanligaste redskapet för yngre barn när de besöker internet. Upp till tre års ålder är det näst vanligast 

att barnen använder lärprogram när de använder digitala verktyg (Internetstiftelsen, 2018). Alla 

förskolor i Skolverkets undersökning (2015) hade tillgång till internet för personalen och på två 

tredjedelar av förskolorna fanns det även tillgängligt för barnen. Då tillgången till digitala verktyg, 

såsom pekplattor, datorer och projektorer, i förskolan har förbättrats, har även användandet ökat. 

Barnen använder oftare dessa på egen hand men det används också oftare av pedagogerna i 

verksamheten. 36 procent av de undersökta förskolorna har en IT-plan. En plan för personalens 

kompetensutveckling, mål för integration i verksamheten och för att utveckla barnens IT användning 

(a.a.). 

 

I relation till införandet av IKT som ett obligatoriskt moment i förskolan har en samhällelig debatt 

uppstått i olika medier. I princip dagligen publiceras nya tidnings- och debattartiklar som skapar 

polarisering. De digitala verktygens vara eller icke vara i förskolans verksamhet ställs mot varandra. 

Pedagoger, vårdnadshavare, läkare, psykologer och politiker har olika åsikter och belägg som 

kommer till uttryck. Forskning visar både för- och nackdelar utifrån syfte för studierna. Nilsen (2018) 

problematiserar i sin doktorsavhandling att det är möjligt att implementering av IKT i förskolan 

påverkats av teknikföretagens marknadsföring. Såväl statliga aktörer som pedagoger utgör en stor 
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målgrupp för multinationella företag med vinstintressen. Vidare pekar annan forskning på att 

skärmtid kan påverka barns hälsa och kognitiva utveckling negativt (Domingues‐Montanari, 2017). 

För närvarande pågår ett internationellt forskningsprojekt där Linnéuniversitetet ingår. Syftet är att 

undersöka varför förekomsten av myopi (närsynthet) har ökat kraftigt allt längre ned i åldrarna. 

Hälften av världens befolkning förväntas vara närsynta år 2050. En ökad användning av digitala 

verktyg anses vara en riskfaktor (Linnéuniversitet, 2019). 

 

Utifrån de studier vi har behandlat tolkar vi det som att det är framförallt inställningen hos 

pedagogerna som är den bidragande faktorn till integrering och användandet av IKT i förskolan, men 

även kompetens och materiella förutsättningar. Våra egna förkunskaper om IKT är begränsade, vilket 

kan relateras till forskningen när det gäller pedagogers kompetens (Hernwall, 2016; Masoumi, 2015; 

Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). Vi upplever också att bristande materiella resurser 

är en orsak till kunskapsgapet (Howard, Miles & Rees-Davies, 2012; Aubrey & Dahl, 2014). Vi anser 

utifrån både vad som framkommer av forskningen men även utifrån våra egna förkunskaper att det 

är av allmänt intresse, framförallt för pedagoger, att undersöka dagens status när det gäller 

förutsättningarna för att implementera IKT i förskoleverksamheten. Syftet med vår studie är att 

undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan uppfattar att de har för att implementera IKT i 

verksamheten. Vi utgår från frågeställningarna;  

 
 Vilka uppfattningar finns hos pedagoger om de nya riktlinjerna angående IKT i förskolan? 

 Vilka uppfattningar har pedagoger kring materiella och ekonomiska förutsättningar för att 

implementera IKT i verksamheten? 

 Vilka uppfattningar har pedagoger kring den kompetens som finns om IKT i förskolan? 

 Vilken inställning har pedagoger till IKT i förskolan? 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vara likvärdig oavsett vart i landet den anordnas. 

Olin-Scheller och Roos (2015) poängterar att samhällets digitalisering är uppbyggd enligt urbana 

premisser. Deras studie visar att de digitala verktygen kan vara kraftigt begränsade i glesbygdsskolor, 

genom bristen på digitala verktyg och tillgången till internet. Detta kan försvåra implementeringen av 

IKT i förskolan i glesbygden och de uppsatta läroplansmålen kan därmed försvåras. Vår studie har 

med detta i åtanke inkluderat förskolor i glesbygdskommuner. 

Litteratururval 

Då IKT är ett område som ständigt uppdateras och där utvecklingen är snabb krävs ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot den forskning och de studier som gjorts. Tidigare forskning kan sakna 

relevans i nuvarande kontext (Enochsson, 2014) och vara svår att generalisera utifrån dagens 

förutsättningar. Därför har vi valt ut artiklar publicerade efter 2010. Vi har sökt efter artiklar genom 

databaserna Primo, Idunn, DiVA, Research Gate, GUPEA och Google Scholar med fokus på peer 

reviewed och internationellt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi sökte även i UlrichsWeb för att 

säkerställa att artiklarna var granskade. De nyckelord vi använt oss av i sökningen av artiklar är: ICT 

Preschool, Teacher ICT Preschool Sweden, IKT förskola förskollärare, Digital learning, Teknik förskola. 

Definitioner 

Appar  Program till pekplatta eller smarttelefon. 

 

Bee-bot, Blue-bot  Små robotar för barn som programmeras. Går att koppla till datorer. 
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Digitala verktyg    Använder vi i uppsatsen som samlingsbegrepp för pekplattor, datorer, 

smarttelefoner, projektorer och interaktiva whiteboards. Även kallat digitala 

artefakter inom det sociokulturella perspektivet. 

 

Fun Table     En stor pekplatta. 

 

Förstoringsägg    En slags kamera som kopplas till en dator som hjälper till att förstora upp saker. 

 

IKT  Förkortning för informations- och kommunikationsteknik. Det är i praktiken 

närmast omöjligt att skilja från IT. Men motiveras utgöra ett vidare begrepp än IT, 

där även telekommunikation och medier som video, tv och så vidare inkluderas 

(Svenska datatermgruppen, u.å.). Vi valde detta begrepp då vi anser att det täcker 

de digitala verktyg som vanligtvis används i förskolan.  

 

Interaktiv   Kan kopplas till datorer och projektorer. Är en slags digital skrivtavla. 

whiteboard 

 

IT   Förkortning för informationsteknik. Avser utnyttjandet av datorer och internet för 

informationshantering (a.a.). 

 

NT-utvecklare  En person som ska arbeta för att synliggöra naturvetenskap och teknik i förskolan. 

 

Pedagoger  Vi har valt att benämna personalen i förskolan som pedagoger. I arbetslagen finns 

det både förskollärare och barnskötare, men vi anser att alla i arbetslaget bör vara 

delaktiga i arbetet med att implementera IKT i förskolan. 

 

Pekplatta  Bärbar dator med pekskärm avsedd för att hållas i handen eller i knäet (a.a.). Vi 

valde begreppet pekplatta framför datorplatta då vi anser att detta låter mer 

barnvänligt. 

 

Projektor   Digital bildprojicering, ger ljusstarka och starka bilder (a.a.)  

 

SETT - Skandinaviens största årliga mässa för pedagoger och skolledare.  

Scandinavian   

Educational  

Technology 

Transformation 
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Bakgrund 

I detta avsnitt går vi först igenom de teoretiska utgångspunkter vi valt för uppsatsen. Vi tar även upp 

de nya förändringarna som gjorts om IKT i den kommande läroplanen. Efter det följer den tidigare 

forskningen vi valt att använda oss av i studien. Detta har vi valt att dela upp under tre rubriker, som 

följer genom hela uppsatsen, då vi anser att detta kan vara relevant för studiens resultat. De rubriker 

vi valt att använda oss av är; Materiella och ekonomiska förutsättningar för IKT i förskolan, IKT-kompetens 

hos pedagoger och Pedagogers inställning till IKT i förskolan. 

Förändringar angående IKT i den nya läroplanen 

I den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som träder i kraft 2019-07-01 har IKT fått en 

förtydligad roll. “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2018, s. 15). Det står uttryckligen att digitala verktyg ska 

erbjudas, men hur är upp till pedagogens egen tolkning av utveckling och lärande. Enligt de nya 

riktlinjerna ska barn skapa en förmåga att kommunicera och söka ny kunskap i ett samhälle som 

präglas av ett stort informationsflöde. Barnen ska ges möjlighet att grunda ett ansvarsfullt och kritiskt 

förhållningssätt till digital teknik. Detta för att de på sikt ska kunna förstå risker men också se 

möjligheter med att värdera information. I läroplanen beskrivs det att; 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, 

bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Skolverket, 2018, s. 14).  

 

Vidare står det att barn ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda sig av 

olika material och tekniker. Då såväl digitala som andra. Utbildningen ska ta tillvara på barns 

nyfikenhet, samt utmana dem och stimulera deras intresse för och kunskaper om bland annat teknik. 

Genom utbildningen i förskolan ska barnen också få förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens, genom att de får möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering som de möter i 

vardagen (Skolverket, 2018). 

 

Läroplanen har tydliga mål som bör uppfyllas men texten är ytterst tolkningsbar. Detta lämnar 

pedagoger i ett frirum med stort utrymme för handling, något som kan skapa osäkerhet men också 

motivation till att utveckla undervisningen. 

Tidigare forskning 

Materiella och ekonomiska förutsättningar för IKT i förskolan 

Tillgången till pekplattor i förskolan har ökat markant under senare år (Otterborn et al., 2018). 

Sharkins, Newton, Albaiz och Ernest (2015) beskriver att små barn ständigt blir utsatta för media, 

teknologi och skärmtid, både i hemmet och i förskolan. Masoumis studie (2015) visar att de 

observerade förskolorna hade tillgång till flera olika digitala verktyg såsom pekplattor, stationära 

datorer samt digitalkameror och digitala fotoramar. Men enbart en av förskolorna hade tillgång till en 

bärbar dator. En annan förskola hade en interaktiv whiteboardtavla (a.a.). Även deltagarna i Aubrey 

och Dahls studie (2014) hade tillgång till interaktiva whiteboardtavlor men det är framförallt 
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tillgången till datorer som tas upp. 94,4 procent av deltagarna i en enkätstudie av Otterborn et al. 

(2018) hade tillgång till en till fyra pekplattor per förskoleavdelning.  

 

Det finns en kunskapslucka gällande barns digitala deltagande på glesbygden. Enligt Olin-Scheller 

och Roos (2015) är digitaliseringen av samhället uppbyggt utifrån ett urbant perspektiv vilket gör att 

utanförskap och digital segregation kan öka i samhället. Trots kraven om digital delaktighet ser 

villkoren på glesbygden annorlunda ut jämfört med urbaniseringsnormen. Det finns en risk att barn 

med en rural uppväxt blir bortglömda och får en sämre utbildning. Olin-Scheller och Roos studie 

(a.a.) visar att tillgången till digitala verktyg är kraftigt begränsade i glesbygden. Dock bygger deras 

studie på ett fall vilket omöjliggör generalisering. På den observerade skolan fanns det tillgång till sex 

elevdatorer inlåsta i ett rum. En dator fanns tillgänglig för elever med läs- och skrivsvårigheter men 

den saknade internetuppkoppling. Analysen från barnens enkätsvar visar att möjligheten till 

internetuppkoppling var obefintlig. Författarna hävdar att möjligheterna att erbjuda digital teknik var 

begränsad. Barnen i studien ”befinner sig i utkanten av det digitala landskapets utveckling” (Olin-Scheller 

& Roos, 2015, s. 45), något författarna kallar för nätskugga. Författarna anser att det finns en möjlighet 

att glesbygdsbarnen utvecklar andra kompetenser än barn uppväxta i en urban miljö. Vilka dessa 

kompetenser kan vara framkommer inte i texten. Men det finns en risk att bristerna i att kunna 

erbjuda digital delaktighet ger upphov till konsekvenser både när det gäller lärande och framöver 

delaktighet i samhällsutvecklingen. 

 

Ytterligare en aspekt gällande tillgången av IKT i förskolan är att de ekonomiska resurserna (Howard 

et al., 2012) kan begränsa inköp av digitala verktyg och mjukvara men det är också en orsak till 

kunskapsbrister hos pedagogerna (Aubrey & Dahl, 2014). Detta är dock enligt utländska studier. Det 

är möjligt att studier i svenska förskolor skulle generera ett annat resultat. Detta har inte framkommit 

i de studier vi har granskat. 

IKT-kompetens hos pedagoger 

Det är viktigt att pedagoger har adekvat kunskap om IKT för att barnen ska kunna få stöttning. Utan 

kompetenta pedagoger finns det en risk att IKT inte ges det utrymme som det bör få i verksamheten 

(Hernwall, 2016). Olin-Scheller och Roos (2015) argumenterar för att pedagoger måste ha kunskap inte 

bara om tekniken utan även om användningsområden och kommunikationsmönster. Pedagoger 

upplever att de har grundläggande kunskapsbrister och att riktlinjer saknas (Hernwall, 2016; Aubrey 

& Dahl, 2014). Forskning visar alltså att det är pedagogers intressen och kompetens som avgör 

huruvida barn erbjuds digital delaktighet eller ej, och till vilken grad de utvecklar den digitala 

kompetensen (Hernwall, 2016; Masoumi, 2015; Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). 

Pedagogerna har alltså en central roll i barns digitala lärprocess (Nilsen, 2018). Bristande kompetens 

hos pedagogerna kan därmed vara en orsak till motstånd (Masoumi, 2015), något som analysen i 

studien av Otterborn et al. (2018) vittnar om då 28 procent av deltagarna saknade kunskap och 

färdigheter gällande IKT. Aubrey och Dahls studie (2014) visade ett högre resultat då 65,8 procent av 

deltagarna ansåg att de inte hade någon IKT-kompetens men samtidigt ansåg 90 procent av 

deltagarna att de hade datorkompetens. Bristande kompetens går att relatera till att det enbart var den 

IKT-ansvarige läraren som använde sig av en interaktiv whiteboardtavla som arbetsmetod på en 

förskola i Masoumis studie (2015). Enligt Marklunds studie (2015) framkom att pedagoger hunnit 

olika långt i sin kunskapsutveckling kring pekplattor i förskolan. Pedagoger är således i en 

utbildningsfas för att lära sig att hantera plattor i förskolan och att deltagandet i grupper i sociala 
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forum är en del av lärprocessen (Marklund, 2015). Flera pedagoger poängterade att bristande 

kompetensutveckling inom fältet hade bidragit till att de hade behövt söka kunskap på egen hand 

(Aubrey & Dahl, 2014).  

Pedagogers inställning till IKT i förskolan 

Implementeringen av IKT i förskolan är politiskt styrt och pedagoger i förskolan har ingen möjlighet 

att påverka satsningen (Nilsen, 2018). Då pedagoger inte har inflytande över införandet kan det skapa 

både motivation till IKT som arbetsmetod såväl som motstånd. Deltagarna i Aubrey och Dahls studie 

(2014) var generellt positiva till IKT men de poängterade att de behövde kompetensutveckling. IKT 

som redskap berikar förskolans verksamhet (Masoumi, 2015) då det ger större möjligheter att variera 

arbetssättet. Pedagogerna i Nilsens doktorsavhandling (2018) såg IKT som en självklar del av 

verksamheten även om de var tveksamma när det gällde vad som är ett pedagogiskt användande. 

Vidare såg de arbetet med en pekplatta som ett komplement och de använde dem för att motivera 

barn till deltagande i ledda aktiviteter. Trots att pedagogerna använde pekplattan som motivation 

visar doktorsavhandlingens observationer att det inte alltid fungerade. Framförallt om barnens agens 

begränsats. Enligt Masoumi (2015) är det inte ovanligt att IKT används i förskolan som underhållning 

och för att hålla barn sysselsatta och tysta. Trots påståendet är det enbart denna studie som 

poängterar det. IKT används alltså inte bara som ett pedagogiskt redskap även om lärare framhåller 

att det är socialt när barn tittar på film eller spelar spel tillsammans. Det skapar en ”feel good” känsla 

men författaren anser att det inte framgår vad barnen lär sig i sammanhanget (a.a.). 

 

Pedagogerna i Masoumis studie (2015) förklarade att internet och digitala verktyg gav dem möjlighet 

till att konkretisera olika fenomen samt att appar på pekplattor förhöjer kvaliteten på undervisningen. 

En pedagog poängterade dock att det är svårt att veta vilka appar som bör installeras. Engagemanget 

hos de pedagoger som deltagit i Marklunds studie (2015) kring att lära sig och börja använda 

pekplattor i förskolan var stor. Merparten av de medverkande pedagogerna ansåg att pekplattor i 

förskolan var fördelaktigt för barnens utveckling och de var övertygade om att pekplattor kunde 

hjälpa dem i utbildningen av små barn. Studien av Otterborn et al. (2018) har fokuserat på pedagogers 

uppfattning om pekplattors fördelar. Den största fördelen var att de kunde involvera barnen och 

uppmuntra dem till samarbete och reflektion. En pedagog poängterade att “applications are chosen to 

promote interaction and socialization, the children work together with the digital tablet and not individually so 

much” (Otterborn et al, 2018, tabell 2, s. 9). Även Masoumis studie (2015) visar att pedagogerna ansåg 

att IKT kunde motivera barn att interagera socialt och att samarbeta. Ytterligare studier visar att 

pedagogerna anser att den mest lämpliga och fördelaktiga användningen av media, teknik och 

skärmtid var det interaktiva engagemanget mellan ett barn och en vuxen (Sharkin et al, 2015). 

Pedagoger trycker på vikten av barns sociala interaktion och samspel i lärprocesserna (Hernwall, 

2016; Howard et al., 2012; Masoumi, 2015; Nilsen, 2018; Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 

2018; Sharkin et al, 2015). Detta kan relateras till ett sociokulturellt perspektiv på lärande som utgår 

från att människor i samspel utvecklar och upprätthåller kunskaper (Säljö, 2010). 

 

En annan fördel, enligt pedagogerna, var pekplattors flexibilitet och anpassningsbarhet till olika 

aktiviteter (Otterborn et al., 2018). Barn i behov av särskilt stöd kan gynnas av flexibiliteten då 

pekplattor kan anpassas utifrån deras behov (Hernwall, 2016; Marklund, 2015). Förutom att 

pekplattor kan vara användningsbara i arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det även 



12 

fördelaktigt i arbetet med barn som har ett annat modersmål (Marklund, 2015). Masoumis studie 

(2015) visar att pedagoger är positiva till att använda appar på en pekplatta som kan ge barnen 

möjlighet att lära sig skriva. Appar kan minska språkbarriären mellan barnen och skapa en berikande 

miljö som hjälper barnen att uttrycka kreativitet och fantasi (Masoumi, 2015). Vidare poängterar även 

pedagogerna i studien av Howard et al. (2012) att IKT som verktyg var till fördel för barns språk- och 

numeriska utveckling men också för att utveckla samarbets- och kommunikationsförmåga.  

 

Pedagoger och experter på barns utveckling har åsikter om barns användande av media, teknik och 

skärmtid. Men diskussionerna rör hur mycket användande som är bra, snarare än om barnen ska eller 

inte ska använda det (Sharkins et al., 2015). Forskning visar dock att det finns tveksamheter och 

motstånd till IKT i verksamheten (Aubrey & Dahl, 2014; Hernwall, 2016; Lindahl & Folkesson, 2012; 

Masoumi, 2015; Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). Flera pedagoger ansåg att det 

kunde vara skadligt hälsomässigt samt att det kunde vara ett hot mot den traditionella och lekfulla 

förskolepraktiken (Masoumi, 2015; Hernwall, 2016). En pedagog i Nilsens doktorsavhandling (2018) 

uttryckte att barn behöver skyddas från skadligt innehåll. Pedagogerna i Hernwalls studie (2016) 

förklarade att de behövde få stöttning i användandet av IKT på ett korrekt vis då de även oroade sig 

för barnen. En annan pedagog hävdade bestämt att IKT inte bara var onödigt men det var även 

olämpligt och ett hot mot traditionella och lekfulla aktiviteter (Masoumi, 2015). Vidare ansåg samma 

pedagog att barn behöver lära utifrån naturliga kontexter och med okodade material, framförallt då 

de flesta barn hade tillgång till digitala verktyg i hemmet. Å andra sidan framkommer det i Hernwalls 

studie (2016) att barn tvärtom inspireras av digitala spel som de transformerar vidare in i leken. 

Samtidigt poängteras att IKT aldrig får ersätta verklig interaktion (a.a.). En deltagare i studien av 

Otterborn et al. (2018) hävdade att barn blir fixerade vid användandet av pekplattor och att det alltid 

var deras förstahandsval. Flera pedagoger ifrågasatte de skillnader de märkt av sedan de introducerat 

pekplattor för barnen i förskolan (Marklund, 2015). Dock förklaras det inte närmare om skillnaderna 

som märkts är av det positiva eller negativa slaget. Motståndet märks även i Olin-Scheller och Roos 

studie (2015) då skolans datorer var inlåsta och pedagogerna ville ha kontroll över användandet. 

Pedagogerna uppmuntrade istället social interaktion vilket författarna menar på kan inskränka den 

digitala delaktigheten. 

 

Ytterligare motstånd märks i Lindahl och Folkessons studie (2012) då det framkommer att 

pedagogerna överlag inte uppskattade att barnen använde datorer. Bland lärarstudenterna, som 

deltagit i studien, fanns argument för och emot användandet av datorer i förskolan. Några av 

lärarstudenterna såg värdet av datorer i dagens samhälle och att utbildningen borde förbereda barn 

inför samhället och den förändring som sker. Andra menade att samhället och dess digitala 

utveckling har letat sig för långt in i förskolan och att barnen inte har ett så tidigt behov. De 

lärarstudenter som var för datorer i förskolan ansåg att användandet av datorer gjorde barnen 

självständiga. De som var emot ansåg att barnen inte kunde hålla fokus på datorn och behövde för 

mycket hjälp för att klara av det. Alla lärarstudenter var däremot överens om att barnen var väldigt 

aktiva och engagerade när det kom till användandet av datorer. Barnen upplevdes intresserade och 

nyfikna, även de allra yngsta. Lärarstudenterna som var emot ansåg att datorer störde den planerade 

verksamheten då barnen inte gjorde som studenten tänkt att de skulle göra, något som framkommer 

även i Nilsens doktorsavhandling (2018). Därför kunde inte datorer i förskolans verksamhet 

motiveras enligt lärarstudenterna i Lindahl och Folkessons studie (2012). Författarna menar på att om 

barnen inte gjorde som det var tänkt förlorade lärarstudenterna kontrollen och fick därmed problem 
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med att inkludera datorn i verksamheten. Lärarstudenter som var för ansåg däremot att datorn gjorde 

att barnen kunde fokusera och delta i aktiviteten bättre och under längre tid. De normer som 

diskuterades i studien kunde användas både för och emot användandet av datorer. Flexibilitet hos 

pedagogerna gäller för att kunna ha kontroll över aktiviteterna med datorer (Lindahl & Folkesson, 

2012).  

 

Ännu ett orosmoment som framkommer av studierna är den ökade arbetsbelastningen med IKT som 

krav i förskolan. Det saknas resurser i form av personal, tid och digitala verktyg. Samtidigt ställs 

högre krav på pedagogerna när IKT får större utrymme i läroplanen. Pedagogerna önskade bättre 

riktlinjer för utförandet, fortbildning och mer adekvata resurser för att implementera IKT i förskolan 

(Otterborn et al., 2018). Det framgår även i Hernwalls studie (2016) att pedagogerna saknade riktlinjer 

och stöd när det gällde användandet av IKT. Ett annat önskemål från pedagogernas sida var att kunna 

involvera barnen mer i implementeringen i verksamheten (Otterborn et al., 2018). 

 

Det är möjligt att ny forskning gällande negativa effekter av digitala verktyg påverkar pedagogers 

inställning och bidrar till motstånd. I Nilsens doktorsavhandling (2018) framkommer det att barn inte 

lär sig det pedagoger har för didaktisk avsikt, då de arbetar med digitala verktyg. Då många appar är 

uppbyggda utifrån ett behavioristiskt perspektiv är varje framsteg positivt förstärkande. Det finns 

därmed en risk att barnen lär sig att klara appen utan att tillgodogöra sig det pedagogiska innehållet. 

Det kan försvåra barns möjligheter till kognitiv reflektion som är viktigt när det gäller lärprocessen. 

Vidare visar forskningen att barn visserligen får tidiga erfarenheter av teknologin men att det inte 

nödvändigtvis leder till att barnen utvecklar digital kompetens. Det är därför viktigt att pedagoger 

har aktuell kunskap som är vetenskapligt grundad, samtidigt som de intar ett kritiskt förhållningssätt 

och reflekterar över området (a.a.).                                      

Teoretiska utgångspunkter 

Frirumsteori 

Sverige är ett pluralistiskt samhälle som innefattar många grupper och intressen. Ett pluralistiskt 

samhälle vilar på ett demokratiskt statsskick. Berg (2011) skiljer på institution och organisation. En 

institution kännetecknas av de normer som handlingar bottnar i medan en organisation är en 

sammaslutning människor som handlar. Organisationens syfte är att uppnå de mål institutionen har 

fått i uppdrag att verkställa. Arbetsvillkoren inom den institutionella miljön styrs av ramar som 

begränsar och reglerar. “Institutionen som moraliskt rum utgör en struktur som sätter gränser för aktörers 

handlingar” (Berg, 2011, s. 28). Således kan skolan betecknas som ett moraliskt rum där aktörer, 

pedagoger, kan inom ramarna för både restriktioner och möjligheter utveckla egna självständiga 

handlingar, frirum. De yttre gränserna är dynamiska och kan förändras med tid, något som kan liknas 

vid spelregler. Dessa makropolitiska ramar är bland annat mål och resultatkrav som staten utövar 

mot institutionen. Andra faktorer är socioekonomiska strukturer, närmiljöer och skolkulturer. Skolans 

uppdrag kan vara mångtydigt och till viss del även motsägelsefullt. De inre gränserna kan liknas vid 

organisationens spelare. Det är skolledaren, förskolechefen, som företräder den byråkratiska sfären 

och pedagogerna som leder den professionella sfären. Skolledares roll är att styra det administrativa 

samt ansvara för att makropolitiska uppdrag uppfylls. Verkställandet delegeras i sin tur till 

pedagogerna vars roll är att implementera och uppfylla kraven, något som Berg förklarar kan 
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relateras till ett bottom-up-perspektiv i implementeringskedjan. Top-down-perspektivet å andra sidan 

handlar om att beslutsfattare kräver att verkställarna genomför besluten. Nätverksperspektivet 

utmärks av grupper med gemensamma men även motsägelsefulla intressen. Vidare hävdar Berg att 

implementering är omöjlig att utföra linjärt. Tolkningsbara beslut riktas främst mot verkställarna 

snarare än beslutsfattarna. Detta handlar om förvaltningspolitik som gör det omöjligt att skilja på 

politik och förvaltning eller beslut och implementering (Berg, 2011). 

 

Förskolan är inte resultatstyrd på samma vis som skolan men styrs ändå av olika former såsom bland 

annat regelstyrning som innebär direkta regler som ger begränsat utrymme för verkställande. Med 

ramstyrning specificeras ansvarsområden som ger visst utrymme för självständighet. Målstyrning 

anger målen för verksamheten men ger ett stort utrymme för egen tolkning och verkställande (Berg, 

2011). Vi tolkar det som att förskolans läroplan ligger under statens målstyrning. Vi har inspirerats av 

denna teoretiska utgångspunkt för att upptäcka pedagogernas inre och yttre begränsningar, eller 

förutsättningar, gällande implementering av IKT i förskolan. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från att människor konstruerar kunskaper i ett 

dynamiskt samspel. Kollektivet tillägnar och upprätthåller samhälleliga erfarenheter. Genom 

utveckling ses individen som en kulturvarelse. Det sociokulturella perspektivet är till stor del 

vedertaget i förskolan. Läroplanen tar upp att “barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och 

aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan” (Skolverket, 2018, s. 11). Även relationer med vuxna 

är av vikt för utveckling och lärande. Nilsen (2018) talar om stöttande samspel vilket beskrivs som ett 

sätt för barn att ta till sig kunskaper genom observationer. Det stöttande samspelet utgår från vuxnas 

sätt att genom verbal kommunikation samt gester och blickar vägleda barn till kunskap. Detta kan 

liknas vid Vygotskijs proximala utvecklingszon som i sin tur bygger på att barn utvecklas i samspel 

med människor med högre kompetens (Säljö, 2011). Barnen har alltså utvecklingspotential som med 

rätt stöd leder till kunskapsutveckling. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet värdesätts dels språkliga redskap men också innovationer 

såsom medierande redskap, artefakter. Dessa blir en resurs till att skapa nya färdigheter. De fysiska 

artefakterna är avgörande för vår utveckling och hur vi konstituerar omvärlden (Säljö, 2010). Digitala 

verktyg är en fysisk artefakt vilket fungerar som hjälpmedel för människor att både tillägna sig ny 

kunskap men också för att utveckla och upprätthålla sociala relationer. Trots att begreppet artefakt 

används inom det sociokulturella perspektivet har vi valt att använda oss av begreppet digitala verktyg 

i vår uppsats. 

 

Vi har inspirerats av denna teori då pedagogers syn på lärande är avgörande för hur de kan utveckla 

undervisningen och möjliggöra kunskapsbildning hos barnen. 
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Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan uppfattar att de har 

för att implementera IKT i verksamheten. 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar finns hos pedagoger om de nya riktlinjerna angående IKT i förskolan? 

Vilka uppfattningar har pedagoger kring materiella och ekonomiska förutsättningar för att 

implementera IKT i verksamheten? 

Vilka uppfattningar har pedagoger kring den kompetens som finns om IKT i förskolan? 

Vilken inställning har pedagoger till IKT i förskolan? 
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Metod  

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva varför vi valt ett kvalitativt perspektiv på vår uppsats. Vi 

kommer även att presentera vilken slags metod vi använt oss av för att samla in empirin. Vidare 

kommer vi att förklara hur vi gjort vår insamling, vårt urval och hur vi genomfört undersökningen. Vi 

redovisar även hur vi gjort vår databearbetning och analys av materialet. Vi skriver om våra 

forskningsetiska överväganden för att sedan avsluta kapitlet med ett stycke där vi diskuterar vår 

metod. 

Ansats 

Vi har valt att genomföra vår undersökning utifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv. Perspektivet 

utgår från särskilda egenskaper och kvaliteter hos det som studeras. Kvalitativa analyser går på 

djupet och kan åskådliggöra komplexiteten för ett fenomen (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). 

Kvalitativ forskning handlar om att nå insikt om fenomen som rör människor och situationer i deras 

sociala nätverk. Att få en djupare insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation, livsvärld, 

som fokuserar på upplevelsen från en person och inte bara under vilka förhållanden personen lever 

(Dalen, 2008). Utgångspunkten är att det är subjektet som ska analyseras. Det är människans relation 

till ett fenomen, inte fenomenet i sig som är av intresse (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Vårt fokus är 

pedagogernas erfarenheter och upplevelser. Forskaren ska inte förklara ett objekt utan istället förstå 

och tolka människan och dess uttryck. Utgångspunkten är alltså att objektet är människans uttryck 

(Hyldgaard, 2008).  

 

Grundad teori som metodik 

Grundad teori är en metodik som utvecklades under 1960-talet. Idén vilar på socialkonstruktivism, en 

pragmatisk filosofisk tradition där samhället och människor konstrueras genom interaktion. 

Människor ses som aktiva agenter och interaktion är dynamisk. Grundad teori ingår i det kvalitativa 

forskningsperspektivet och har utvecklats för att systematisera. Teorin består av en rad systematiska, 

men samtidigt flexibla, datainsamlings- och analysmetoder. Syftet med strategierna är att utveckla 

teorier utifrån data istället för att pröva hypoteser. Genom att följa systematiska riktlinjer får forskaren 

en bra grund till att utveckla, fullfölja samt avsluta studien (Charmaz, 2006). Figur 1 (nedan) 

illustrerar de systematiska principerna teorin utgår från (a.a., s. 11).  
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Figur 1. Grundad teoris systematiska riktlinjer (Charmaz, 2006, Figure 1.1, s. 11). 

  

Första steget är att samla in data genom intervjuer eller observationer. Analysen börjar i samma skede 

som insamlingen. Nästa steg är att sortera materialet genom kodning. Inom grundad teori delas 

processen in i flera steg. Till en början sker initial kodning samt fokuserad kodning. Den initiala 

kodningen sker genom att läsa transkriberingen ordagrant; ord-till-ord, linje-för-linje. Idéer kan då 

konceptualiseras. Under den fokuserade kodningen markeras olika segment som sedan kan jämföras 

med andra segment. Detta ger en överblick av innehållet. Genom sorteringen kan preliminära 

analyser formas som forskaren kan återkomma till. Kodningen i sin tur bidrar vidare till att olika 

kategorier formas. Axial kodning är ett tredje steg då underkategorier skapas. Under 

kodningsprocessen kan idéer uppstå, dessa sparas som memos. Under processens gång ska de 

återkommas till och utvecklas. Utifrån materialet och de mönster som framträder konstrueras eller 

rekonstrueras teorier vilka i sin tur leder till litteratursökning och genomgång av den (Charmaz, 

2006).  

 

Vi har inspirerats av metodiken under vår databearbetning då den har gett oss systematiska verktyg 

att arbeta utifrån. Vi valde att tillämpa de delar av metoden som stämde överens med vår 

grundplanering av databearbetningen. Då grundad teori, genom alla systematiska steg, är 

tidskrävande var det inte möjligt att följa metoden till fullo. Vi valde alltså de delar som passade vår 

studie. 

Datainsamlingsmetod 

Valet av den ursprungliga metoden med fokusgruppsintervjuer grundar sig på att vi ville undersöka 

den kollektiva förståelsen för fenomenet. Vi ville undersöka deltagarnas gemensamma erfarenheter 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). Metoden är användbar för att ge grupper en röst. Genom att skapa en 
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tillåtande miljö kan deltagarna stärkas i att dela med sig av både positiva och negativa erfarenheter. 

Det ger alltså deltagarna makt att delge sina perspektiv då makten flyttas från forskaren till 

deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv möjliggör fokusgruppsdiskussioner ny kunskap för 

deltagarna då de genom samspel kan få förståelse för andras erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, 2015). Det 

är alltså en kollektiv process (Charmaz, 2006). Detta kan relateras till det sociokulturella perspektivet 

på lärande då båda perspektiv utgår från att kunskap konstrueras genom ett socialt samspel. Metoden 

kan skapa medvetenhet hos deltagarna då de under samtalet kan upptäcka att erfarenheter, åsikter 

och problem kan vara gemensamma samtidigt som de kan påverka varandra och få nya perspektiv. 

Data som samlas in görs inte för att förstå hur enskilda personer förstår världen, utan det är genom 

det kollektiva och de delade erfarenheterna som förståelse är möjlig. Fokusgruppsmetoden innebär att 

ha en gemensam förståelse, en heltäckande bild av deltagarnas gemensamma förståelse (a.a.). Vår 

ambition var att få kunskap om gruppens delade erfarenheter. Samtidigt poängterar Dahlin-Ivanoff 

(2015) vikten av att gruppen bidrar med heterogenitet. Heterogenitet uppnåddes genom skillnader i 

bland annat ålder, utbildning och antal yrkesverksamma år hos deltagarna. Homogenitet i sin tur 

uppnåddes genom att deltagarna var pedagoger som arbetade i förskolan.  

 
En av våra inbokade fokusgruppsintervjuer ändrades till en enskild direkt intervju (Bryman, 2018) 

genom bortfall på grund av tids- och personalbrist på förskolan. Ytterligare en enskild intervju skedde 

då informanten inte arbetade i ett arbetslag. Då vår studie inte uppnådde mättnad krävdes fler 

intervjuer. På grund av tidsbegränsningen valde vi därför att göra två telefonintervjuer. En fördel 

med intervjuer som metod är att den är flexibel (a.a.), därför upplevde vi att det inte påverkade vår 

studie att vi behövde ändra från att göra endast fokusgruppsintervjuer till att även innefatta enskilda 

intervjuer i form av direkt intervjuer och telefonintervjuer. I en enskild intervju, till skillnad från 

fokusgruppsintervjuer, är det en persons uppfattningar som står i fokus, istället för hela gruppens. På 

grund av vår tidsbegränsning gällande datainsamling var telefonintervjuer en fördelaktig metod då 

det är tidsbesparande. Däremot fanns det en risk att intervjuerna skulle bli formella (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Telefonintervjuer gjorde det även omöjligt för oss att uppfatta 

informanternas kroppsspråk och miljö (Bryman, 2018). Vi anser att även enskilda intervjuer går att 

koppla till det sociokulturella perspektivet då det sker ett samspel mellan intervjuaren och 

informanten. Vi upplevde ingen skillnad på de svar vi fick utifrån i de olika intervjuformerna. De svar 

som skiljde sig berodde istället på förskolornas förutsättningar. 

 
Vi valde att utforma en intervjuguide (bilaga 2) med semistrukturerade frågor för att ge utrymme till 

att ställa följdfrågor och för att kunna be deltagarna om ett förtydligande eller en fördjupning av 

svaren. Fördelen med semistrukturerade frågor är att forskarna kan utnyttja gruppdynamiken och 

samspelet under fokusgruppsintervjuerna och därmed få en djupare mening. Med de enskilda 

intervjuerna var detta inte möjligt men istället kunde samtalsledaren bidra till en utvecklande dialog. 

Under en av de enskilda intervjuerna behövde vi anpassa frågorna efter vad informanten delgav då 

de inte arbetade med IKT i verksamheten. Vi utgick till viss del från vårt underlag men merparten av 

intervjun utgjordes av ostrukturerade frågor. Frågorna individualiserades men höll sig inom det 

givna temat. Enligt grundad teori bör frågorna utvecklas och anpassas efter vad som framkommer av 

materialet (Charmaz, 2006). Intervjuguider med teman ger informanterna frihet att på sitt eget sätt 

forma svaren, det viktiga är vad informanten upplever vara viktigt (Bryman, 2018). 

Urval 

I studien ingår pedagoger i förskolan. De deltagande förskolorna kommer från fem olika kommuner 

där tre av dem ligger i mindre tätorter i glesbygdskommuner i Mellansverige. En av förskolorna 

ligger i en större tätort i Mellansverige och den sista förskolan ligger i en större tätort i södra Sverige. 
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Två av förskolorna ligger i samma kommun. Deltagarna har rekryterats genom förskolechefer och via 

sociala medier. De fick i förhand en förfrågan om deltagande samt ett bifogat missiv (bilaga 2). 

Missivet informerade deltagarna om syftet med studien och utförandet av fokusgruppsintervjuerna. 

Missivet informerade också om att vi önskade att få spela in intervjuerna samt att data skulle 

behandlas konfidentiellt enligt etiska ställningstaganden (Vetenskapsrådet, 2017). De som var 

intresserade av att delta fick själva ta kontakt med oss.  

 

Vi planerade att genomföra två till fyra fokusgruppsintervjuer med olika arbetslag, vi förstod att antal 

deltagare per grupp kunde variera beroende på arbetslagets storlek, men att det borde ligga på 

ungefär tre till fyra pedagoger beroende på barngruppens utformning. En fördel med kvalitativa 

studier är att det inte finns ett på förhand givet antal intervjuer som ska genomföras, då behovet 

avgör finns möjlighet att genomföra ytterligare intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då vi 

utformade forskningsplanen, med metoden i åtanke, var fokusgruppsintervjuer det som vi upplevde 

kunde ge variation men samtidigt ville vi skapa en diskussion i arbetslagen. Vår förhoppning med 

fokusgruppsintervjuerna var inte bara att besvara vårt syfte utan vi ville samtidigt motivera 

arbetslagen till att reflektera över ämnet och bidra till ett sociokulturellt lärande. Vår grundplan att 

endast göra fokusgruppsintervjuer fick ändras. Det fanns inte möjlighet att genomföra 

fokusgruppsintervjuer med samtliga förskolor som anmält intresse till studien. Två av dem blev 

därför enskilda direkta intervjuer (Bryman, 2018). Då utbudet av förskolor i våra hemorter var 

begränsade medförde detta svårigheter rörande att vara oberoende i urval. Vi valde att kontakta 

förskolor inom rimligt avstånd för att kunna göra intervjuerna på plats. Vi har i studien använt oss av 

ett målstyrt urval på en övergripande nivå med en kombination av maximal variation och 

bekvämlighet (Bryman, 2018). På grund av tidsbegränsningen valde vi ett maxantal på fyra 

fokusgruppsintervjuer. Anledningen till att vi valde att intervjua pedagoger i förskolan är för att vi 

anser att de har kunskaper, erfarenheter och åsikter som är av intresse för vår studie, något som 

Dahlin-Ivanoff (2015) nämner, att deltagare bör väljas ut för att de anses kunna tillföra värdefull 

kunskap till studien. Detta skapar också hög trovärdighet för studien (Charmaz, 2006). 

 

Enligt grundad teori bör insamling ske tills en mättnad har uppnåtts (Bryman, 2018).  Det går aldrig 

att på förhand veta när intervjuerna uppnått mättnad men när svaren upplevs vara lika i de olika 

intervjuerna och samma svarsmönster återkommer, kan mättnad vara uppnådd. Genom att varva 

intervjuer och analys går det att avgöra när någon form av mättnad är uppnådd (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015). Vi upplever att vi inte uppnådde mättnad i vår studie efter de fyra inplanerade 

intervjuerna då de olika förskolornas förutsättningar för att implementera IKT skiljde sig betydligt. 

För att kunna få ett pålitligare underlag behövde vi därför söka informanter till ytterligare intervjuer. 

Vi hoppades att två intervjuer till skulle räcka. Vi valde då, på grund av tidsbegränsning, att söka 

efter dessa genom sociala medier. Vi valde även att göra telefonintervjuer istället då vi kunde utöka 

vårt urvalsområde och förhoppningsvis ha lättare att finna deltagare. Vi skickade ut samma missiv 

(bilaga 2) och fick därför informera informanterna om de ändrade förutsättningarna.  

 

Vi gjorde en fokusgruppsintervju på en fleravdelningsförskola (A) i en mindre tätort i en 

glesbygdskommun angränsande till en mindre stad. Fyra pedagoger (A1, A2, A3 & A4) deltog, tre 

förskollärare (A2, A3 & A4) och en student (A1) som gjorde sin praktik på förskolan. Studenten läste 

sin sjätte termin på förskollärarutbildningen. Två av förskollärarna (A2 & A3) hade arbetat inom 

förskolan i ungefär tio år var och den tredje (A4) hade arbetat i ungefär 22 år. En av förskollärarna 
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(A3) var en av kommunens NT-utvecklare. Förskolan hade hög förskollärartäthet. Vi kontaktade 

förskolechefer som hänvisade oss vidare till denna förskola. 

 

Ytterligare en fokusgruppsintervju gjordes med delar av ett arbetslag på en fleravdelningsförskola (D) 

i en mindre tätort i en glesbygdskommun. Två pedagoger (D1 & D2) deltog. Båda var förskollärare. 

De hade arbetat inom yrket 41 (D1) respektive 29 år (D2). En av pedagogerna (D1) satt med i 

kommunens IKT-grupp. Precis som med tidigare förskola skedde urvalet till denna intervju genom att 

vi kontaktade förskolechefer som i sin tur hänvisade till förskolan. 

 

En av de enskilda intervjuerna gjordes på en fleravdelningsförskola (B) i en mindre tätort i en 

glesbygdskommun. På grund av personalbrist gjordes en enskild intervju istället för en 

fokusgruppsintervju. Kommunens ekonomiska förutsättningar är stram. Förskolechefen kontaktades 

utifrån dessa premisser. Intervjun gjordes med en erfaren barnskötare (B1) som har arbetat inom 

förskolan sedan 1998.  

 

En annan förskola vi valde var en fristående förskola (C) där de medvetet valt bort IKT i 

verksamheten. Förskolan var av intresse för att ge variation till vår studie. Förskolan representerar 

andra sidan av debatten. Vår förhoppning var att detta kunde leda till en intressant diskussion. 

Informanten (C1) hade dubbel kompetens dels som förskollärare men också genom utbildning inom 

en annan pedagogisk inriktning. Pedagogen har arbetat sedan 1995 på den fristående förskolan. På 

förskolan arbetar de inte i arbetslag, därför gjordes en enskild intervju istället för en 

fokusgruppsintervju. Förskolan ligger i en större tätort i en kommun i Mellansverige. 

 

På grund av vår tidsbegränsning gjorde vi två enskilda telefonintervjuer. Den ena informanten (E1) 

anmälde sitt intresse genom att besvara vår förfrågan i sociala medier. Informanten var förskollärare 

och hade arbetat inom förskolan i ungefär 15 år. Pedagogen var en av kommunens IKT-inspiratörer. 

Förskolan (E) pedagogen arbetade på var egentligen en förskola med två avdelningar men de hade 

valt att arbeta tillsammans som en stor. Förskolan ligger i en mindre tätort i en glesbygdskommun. 

Den andra informanten (F1) hittades då en gemensam vän vidarebefordrade vår förfrågan i sociala 

medier. Informanten var en förskollärare som arbetat inom förskolan i ungefär 15 år. Förskolan (F) var 

ett fristående föräldrakooperativ med en avdelning. Förskolan hade en vanlig traditionell inriktning 

men verksamheten bedrevs mycket utomhus. Förskolan ligger i en större tätort i södra Sverige. 

Genomförande 

Vi har genomfört en grundläggande kvalitativ studie genom två fokusgruppsintervjuer med arbetslag 

på förskolor, två enskilda direkta intervjuer samt två telefonintervjuer med pedagoger från olika 

kommuner i Sverige. Detta för att undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan uppfattar att 

de har för att implementera IKT i verksamheten. Då det finns en kunskapslucka när det gäller IKT i 

glesbygdsområden har vi valt att inkludera förskolor i glesbygdskommuner. En av de tänkta 

fokusgruppsintervjuerna (B) fick på grund av resurs- och tidsbrist justeras till en enskild, direkt 

intervju. En annan förskola (C) arbetade inte i arbetslag så även denna gjordes om till en enskild, 

direkt intervju. Fyra av intervjuerna (A, B, C & D) skedde fysiskt på pedagogernas arbetsplatser. Det 

var viktigt ur en naturalistisk infallsvinkel att intervjuerna skedde i en bekant och naturlig miljö 

(Byrman, 2018). Under intervju A satt vi i köket på avdelningen. Alla barn utom ett var utomhus. 
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Barnet som var inne satt i ett angränsande rum och byggde med lego. Vi märkte aldrig av barnet 

under intervjuns gång. Intervju B genomfördes i personalrummet på avdelningen. Under intervju C 

fanns barngruppen med på avdelningen där vi satt men de var tillsammans med en annan pedagog. 

Intervju D skedde på avdelningens personalrum. Två av intervjuerna (E & F) gjordes via telefon. Den 

ena pedagogen (E) hade gått undan på sin arbetsplats under intervjun. Den andra pedagogen (F) 

befann sig i sitt hem under intervjun.  

 

Intervjuernas längd varierade. Det var ingen större tidsskillnad mellan de fyra enskilda intervjuerna. 

Däremot tog fokusgruppsintervjuerna längre tid. De enskilda intervjuerna gick på 12 minuter (B) 

samt 16 minuter (C). Telefonintervjuerna tog, precis som de enskilda intervjuerna, ungefär 16 minuter 

(E) respektive 12 minuter (F). Fokusgruppsintervjuerna tog betydligt längre tid på cirka 35 minuter 

(D) respektive 45 minuter (A). Vi spelade in intervjuerna på våra mobiltelefoner för att minska risken 

för missuppfattningar samtidigt som vi förde anteckningar som stöd. Även fast intervjuerna spelas in 

kan det vara fördelaktigt att anteckna med papper och penna för att få med sådant som inspelningen 

inte kan uppfatta. Till exempel kroppsspråk och miljöbeskrivning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Att spela in intervjuerna är en fördel då intervjuaren kan koncentrera sig mer på lyssnandet och 

på frågorna (Löfgren, 2014).  

 

Vi delade upp rollen som samtalsledare under de olika intervjuerna. Vår roll var att leda 

fokusgruppens samtal framåt samtidigt som vi skulle bidra till en förtroendefull miljö som öppnade 

upp för att deltagarna skulle känna sig bekväma med att dela med sig av sina erfarenheter enligt 

rekommendationer (Dahlin-Ivanoff, 2015). I de enskilda intervjuernas fall var vår roll som 

samtalsledare liknande men vår roll blev mer framträdande då vi inte kunde utnyttja 

gruppdynamiken. Vi deltog gemensamt i två av intervjuerna (A & C), sedan delade vi upp resterande.  

 

Även fast några av intervjuerna (A, B & C) utfördes i en miljö där barn eller annan personal fanns i 

den omedelbara närheten så upplevde vi aldrig att vi blev störda, utom vid ett tillfälle när ett barn 

behövde stöd av pedagogen (C1). Samtliga intervjuer i vår studie genomfördes bekymmersfritt. 

Skillnaden vid telefonintervjuerna var att det blev svårare att leda intervjun utan att avbryta 

informanten då det inte gick att läsa av kroppsspråket. För att få till en väl genomförd studie hade vi 

utformat en intervjuguide (bilaga 1) med en beskrivning av syftet, genomförandet, etiska 

överväganden och diskussionsfrågor. Dahlin-Ivanoff (a.a.) beskriver att det är viktigt att forskarna är 

väl insatta i vad som ska studeras för att kunna utveckla frågor men även för att skapa en trygghet 

hos deltagarna. Våra diskussionsfrågor var utformade efter kategorier som baserats på våra 

frågeställningar. Informanterna fick veta ämnet innan intervjuerna, men vi skickade inte ut några 

frågor i förväg.  

Databearbetning 

Inom kvalitativ forskning utgör forskaren sitt eget verktyg för att samla in data och för att analysera 

det empiriska materialet. Enligt Svensson (2011) finns det ingen färdig konstruerad analysmodell som 

genomför analysen, utan forskaren måste själv ge mening åt sitt material. All data och allt empiriskt 

material behöver passera forskaren. Det empiriska materialet ska analyseras för att föra forskaren 

närmare svaren på de frågor som ställts (a.a.). Vi valde därför att inspireras delvis av grundad teori. 

Innehållsanalys är central inom grundad teori (Kvale & Brinkmann, 2009). När vi valde att tillämpa en 
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innehållsanalys av vår insamlade empiri var syftet att komma åt kärnan av kommunikationen. 

Samtidigt var en del av vår frågeställning inriktad på informanternas inställning. Vi behövde alltså 

tolka dels innehållet av empirin men också tolka informanternas erfarenheter och upplevelser. Genom 

att bricolagetolka (Kvale & Brinkmann, 2009) kunde vi anpassa tekniker och både göra en 

innehållsanalys och en tematisk analys. Den tematiska analysen är en bra grund då något ska jämföras 

(Löfgren, 2014). Riktlinjerna inom grundad teori gav oss verktygen till att systematisera vår analys 

genom kodning och kategorisering (Charmaz, 2006). Dock utformades detta på ett sätt som gav oss en 

begriplig och hanterbar översikt av materialet. Kreativitet och fantasi är av vikt i en kvalitativ analys. 

En analys kan inte produceras automatiskt genom att följa en metod, utan det handlar mer om att 

utveckla ett självständigt sätt att presentera sin analys (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta motsäger 

principerna inom grundad teori som vi delvis använt oss av men motiverar vårt val att delvis välja 

bort vissa moment. 

 

Sortering, reducering och argumentering präglas av de teoretiska utgångspunkterna, i vårt fall 

frirumsteori och sociokulturellt perspektiv, som är aktuella för undersökningen, som både begränsar 

och möjliggör analysen. Genom att sortera materialet skapas ordning och genom reducering skapas 

tydlighet. Sedan skapas, genom argumentation, självständighet gentemot tidigare studier eller teorier 

som det refereras till. Att sortera, reducera och argumentera behöver inte nödvändigtvis delas upp i 

just den ordningen, utan dessa tre sätt att bemöta problem är sammanvävda. Det kan räknas som tre 

handlingar som en analytiker kan använda sig av i varierande och växlande ordning i strävan efter att 

skapa en analys (Rennstam & Wästerfors, 2015). Under analysens gång behövde vi vidareutveckla vår 

metod. En princip inom grundad teori är att ständig återkomma till materialet, att jämföra och 

analysera (Charmaz, 2006). I samband med detta skedde ytterligare reduceringar. Det var viktigt att 

ha i åtanke att låta syftet styra hela processen (Dahlin-Ivanhoff, 2015).  

Transkribering av intervjuer 

Dahlin-Ivanoff (2015) rekommenderar att transkribera den insamlade empirin ordagrant till en början.  

Detta för att kunna använda det som råmaterial för analys (Dalen, 2008). Det är viktigt att ha syftet 

med undersökningen i åtanke under tiden transkriberingen görs (Löfgren, 2014). Vi valde däremot att 

redan i detta stadie reducera irrelevant material för studien genom att inte transkribera det som inte 

hörde till intervjun men som ändå spelades in. Den som var samtalsledare under intervjun 

transkriberade materialet då det kunde vara fördelaktigt för att förstå sammanhanget. Det som kunde 

vara svårt att höra kunde lättare förstås av den som utfört intervjun. Att transkribera själv är också en 

fördel för att lära känna sitt material enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Vår transkribering 

gjordes i ett gemensamt internetbaserat dokument där båda kunde ändra och kommentera. På detta 

vis fick båda möjligheten att bekanta sig med materialet. 
 

Reducering av insamlat datamaterial 

Syftet med att reducera materialet var att skapa en god representation. Det var mycket material och 

allt gick inte att redovisa. Det var då upp till oss att välja ut vad som skulle vara med och inte, detta 

gjordes genom att diskutera och kommentera materialet tillsammans i ett gemensamt dokument. Det 

kan vara problematiskt då den som analyserar inte bör välja det som behagar denne. Vilket kan 

innebära att sakförhållanden inte ifrågasätts och att analytikern ägnar sig åt önsketänkande. 

Materialet bör redovisas på ett rättvisande sätt. Det finns inga regler för hur materialet ska sorteras 

och presenteras, men en analytikers uppgift är att välja de empiriska exempel som tydligast illustrerar 
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det fenomen som ska belysas i undersökningen (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta 

ställningstagande talar emot grundad teori som utgår från systematiska principer som leder fram till 

en presentation (Charmaz, 2006). Då vi valde att tillämpa delar av teorin motiverar Rennstams och 

Wästerfors uttalande ett stöd till att utveckla en egen strategi. Reduceringen var en process genom 

databearbetningen. Redan under transkriberingen valde vi att reducera irrelevant material då detta 

inte kunde tillföra något av värde för vår studie. Nästa reducering skedde i samband med vår första 

sortering men ytterligare reducering krävdes i samband med kategoriseringen. 

Sortering av det transkriberade materialet 

Det transkriberade materialet sorterades för att ge en överblick. Enligt Rennstam och Wästerfors 

(2015) brukar kvalitativt material vara rikt på innehåll med många sidor data efter transkriberingen. 

För att få en överblick behövde vi sortera redan under insamlingen. Det är inte mängden data som är 

det viktiga när det gäller kvalitativa studier, utan variationen av innehållet. Ändå kan kvalitativa 

studier innebära en stor mängd data som är angeläget att sortera. När materialet analyseras behöver 

det läsas om och om igen, undersökas på nytt, och under läsningen behövde det delas upp eller 

ordnas på något sätt. Steg för steg kunde andra ordningar växa fram som kunde tillföra ny struktur. 

Under sorteringen är det fördelaktigt att koda materialet på olika sätt (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

De systematiska metoder den grundade teorin är uppbyggd av (Charmaz, 2006) gav oss verktygen till 

att koda och kategorisera vår empiri. Varje intervju och varje informant fick en kod (A1-4, B1, C1, D1-

2, E1 & F1). Vidare valde vi att färgkoda textinnehållet i våra dokument efter de teman som vår 

intervjuguide (bilaga 1) utgick från; Uppfattningar om de nya riktlinjerna angående IKT i förskolan, 

Materiella förutsättningar för IKT i förskolan, IKT-kompetens hos pedagoger och Pedagogers inställning till IKT 

i förskolan. Nya kategorier uppstod då de kunde relateras till vårt syfte om förutsättningar. Dessa var; 

Ekonomi, Tid, Teknikproblem/IT-support, Barn som deltar med pedagoger, Barn som spelar spel på pekplatta, 

Hänvisning till forskning. Dessa nya kategorier gav upphov till att utveckla vår litteraturbakgrund samt 

lägga till fler underrubriker i resultatdelen. Några av underrubrikerna har dock omformulerats. Det 

krävde också att vi ändrade en tidigare rubrik angående materiella förutsättningar till att även 

inkludera den ekonomiska aspekten. Att justera och utveckla kategorier och nya rubriker samt att 

genomföra ytterligare forskningssök var i enlighet med grundad teori (Charmaz, 2006). Kodningen 

hjälpte oss att bryta ned en stor mängd data ned till mindre segment. Genom att skriva kommentarer, 

memos, i marginalen av våra dokument under arbetets gång kunde vi utveckla men också avfärda 

några av idéerna som uppstod, enligt systematiken i grundad teori. Nästa steg i analysen var att 

systematisera all rådata till de teman och kategorier de tillhörde enligt rekommendationer (a.a.; 

Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi sorterade alltså ut de segment ur den fokuserade kodningen som 

var av värde för studien.  

Analys 

Analysen inleddes redan under intervjuerna för att fånga kärnan av samtalet enligt Dahlin-Ivanoffs 

(2015) rekommendationer. Att lyssna och ta emot under en intervju är en skapandeprocess. Genom att 

föra anteckningar under och direkt efter intervjun kunde vi fånga deltagarnas kroppsspråk och 

stämning. Sådan information kunde enligt Dalen (2008) vara av värde för studien. Inom grundad teori 

utgår forskarna inte från en teori eller en hypotes utan det är genom forskningen en teori kan 

tillkomma (Charmaz, 2006). Vi utgick till viss del utifrån slutsatser som tidigare forskning delgav. 

Detta skiljer sig från principerna i grundad teori men vi märkte dock genom mönster som uppstod 
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under databearbetningen att materialet kunde kopplas till frirumsteorin och det sociokulturella 

perspektivet. Trots att vi utgick från antaganden tillkom nya infallsvinklar utifrån vårt material som 

kunde kopplas till teorier. Teorierna gav förklaringsvärde till materialet. Vidare krävdes det 

ytterligare insamling av litteratur och forskning, något som tillämpas inom grundad teori (Charmaz, 

2006). 

Tolkning av datamaterialet 

Det sista steget var att sammanfatta kategorierna som växt fram ur rådata och kombinera det med ett 

tolkande steg så att innebörderna framträdde. Forskaren bör lyssna på den inspelade diskussionen 

flera gånger för att få en känsla av helheten. Helheten bryts sedan ner i identifierade teman (Dahlin-

Ivanhoff, 2015). Vi behövde tolka den information som vi samlat in, först tolkades informanternas 

direkta uttalanden, men sedan utvecklades tolkningen i en dialog mellan oss och det empiriska 

materialet. Även vår tolkning av hur vi uppfattat kroppsspråk, sinnesstämning, känslor, erfarenheter 

och så vidare har vägts in. Den egna förförståelsen och den teori som valts att analysera med påverkar 

tolkningen (Dalen, 2008). Med inspiration av den systematiska metoden inom grundad teori kunde vi 

tolka utifrån både frirumsteorin och det sociokulturella perspektivet. Med stöd av principen inom 

grundad teori, att ständig återkomma till materialet och jämföra (Charmaz, 2006), framträdde 

ytterligare mönster att ta i beaktande. 

Argumentation mellan datamaterialet och tidigare forskning 

Rennstam och Wästerfors (2015) rekommenderar att ställa materialet mot tidigare forskning samt i 

dialog med varandra för att kunna föra en argumentation. Det är av stor vikt att analytikern, istället 

för att bara redovisa det, även argumenterar med hjälp av sitt material (a.a.) vilket vi har gjort under 

diskussionen. Argument kan användas som ett resonemang som syftar till att övertyga. En analytiker 

skapar ett eget slags språk av sitt material, detta för att driva sina argument. I och med detta går 

analytikern i dialog med tidigare forskning, både för att bekräfta men också för att invända mot den. 

Att argumentera är att relatera innebörden i sitt material till den litteratur som valts ut till 

undersökningen. Istället för att bara repetera och återberätta vad som redan sagts bör analytikern 

skapa självständighet och relatera sitt egna “språk” till teori och tidigare forskning (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Vi har utifrån framträdande mönster jämfört informanternas uppfattningar samt 

ställt dessa mot tidigare forskning. Vidare har vi analyserat utifrån teoretiska utgångspunkter och 

argumenterat möjliga orsaker till de förutsättningar som lyfts. 

Forskningsetiska överväganden 

Det var helt frivilligt att medverka i studien och deltagarna kunde när som helst avbryta sin 

medverkan (Löfdahl, 2014). Vi önskade att spela in intervjuerna för att minska risken för 

missuppfattningar. Enligt de etiska råden är ett informerat samtycke vid ljudinspelning av vikt 

(Vetenskapsrådet, 2017). Ett informerat samtycke innebär att informanten i förhand har informerats 

om alla delar som rör dennes delaktighet i undersökningen (Dalen, 2008). För att värna om 

konfidentialiteten har vi avkodat namn så att inga enskilda personer eller förskolor kan identifieras i 

uppsatsen enligt rekommendationer (Dahlin-Ivanoff, 2015; Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis tog 

vi kontakt med förskolechefer i de olika kommunerna och bad dem vidarebefordra missivet (bilaga 2) 

till olika förskolor. På så vis fick vi medgivande även från förskolecheferna (Löfdahl, 2014). 

Pedagogerna fick information om våra forskningsetiska överväganden i missivet. Vi förtydligade 
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detta inledningsvis under intervjuerna för att säkerställa att informanterna tagit del av informationen. 

Samtliga informanter samtyckte både till medverkan och till ljudinspelning. Materialet från 

intervjuerna hanterades och behandlades konfidentiellt samt förvarades så att ingen obehörig kunde 

ta del av det. Det insamlade materialet användes endast till denna uppsats enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi kom i efterhand på att vi inte informerat någon av informanterna om att 

uppsatsen ska publiceras offentligt. Vi tog därför på nytt kontakt med alla informanter och bad om ett 

godkännande i efterhand. Alla deltagare har svarat och samtyckt till en offentlig publicering av 

uppsatsen. 

Reliabilitet och validitet 

Inom forskning beskrivs reliabilitet som konsistensen och tillförlitligheten i en forskningsrapport. 

Genom intrasubjektiv reliabilitet kan resultatet upprepas av andra forskare utifrån samma metoder. 

Med detta i åtanke har vi försökt att vara tydliga och utförliga i varje steg vi gjort i vår studie. 

Validitet beskrivs som hållbarheten i studien. Metoden bör alltså undersöka det metodbeskrivningen 

påstår (Kvale & Brinkmann, 2009). Begreppen förekommer främst inom kvantitativ forskning 

(Bryman, 2018). Inom kvantitativ forskning mäts variabler av enheter. Det kräver alltså en 

standardiserad metod. Detta är dock svårt att tillämpa inom kvalitativ forskning då forskarna istället 

vill använda sig av en metod som är lågt standardiserad. Inom kvalitativ forskning ska 

nyansskillnader eller slumpinflytelser synliggöras. Kroppsspråk, tonfall och även felsägningar är av 

värde för analysen (Trost, 2010). Detta talar alltså emot reliabilitetsbeskrivningen. Istället kan 

trovärdigheten i en studie ses utifrån den hantverksskicklighet som forskaren besitter. Validiteten är 

beroende av forskarens sätt att presentera, ifrågasätta, kontrollera och tolka resultatet utifrån teorier. 

Inom grundad teori ses validitet som utforskning. Ständiga kontroller ska genomsyra hela processen 

(Kvale, & Brinkmann, 2009). Vidare beskrivs det inom grundad teori att informanter med hög 

kompetens ses som mer trovärdiga. Det är alltså av vikt att deltagarna är kompetenta nog att kunna 

bidra till en trovärdig studie. Vi anser att informanterna i vår studie uppfyllde detta då de hade 

många års erfarenheter som pedagoger i förskolan. Grundad teori som forskningsmetod är till för att 

utveckla eller rekonstruera teorier utifrån data istället för att pröva hypoteser och att generalisera 

(Charmaz, 2006). Vilket i sin tur går emot reliabilitetsbegreppet.  

 

Det finns olika aspekter av tillförlitlighet som ses som kriterier inom kvalitativ forskning. Trovärdighet 

(credibility) innebär hur sannolik resultaten är. Överförbarhet (transferability) syftar till om resultatet 

kan tillämpas i andra miljöer och situationer. Pålitlighet (dependability) utgår från att liknande resultat 

kan uppstå vid senare tillfällen. Möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability) handlar om 

forskaren har varit objektiv. De validitetsbegrepp som kan vara av värde inom kvalitativ forskning är 

ekologisk validitet samt följdriktig validitet. En studie som samlat in empiri på ett onaturligt vis eller i 

en konstlad miljö kan visserligen bidra till hög validitet men den behöver nödvändigtvis inte inneha 

ekologisk validitet. Den speglar inte människors naturliga kontext. Genom att inta en naturalistisk 

infallsvinkel valde vi att samla in data i en miljö som var naturlig och bekant för informanterna. En 

följdriktig validitet är kopplat till forskningsdesign, syfte och tolkning av studien. Det är då intressant 

att se om slutsatserna stämmer överens med studiens resultat (Bryman, 2018). 

 

Vi har utifrån kvalitativa principer grundligt redogjort varje steg av vår studie. Vi har både beskrivit 

och diskuterat studiens styrkor och fördelar såväl som utmaningar och brister. Detta för att kunna 



26 

presentera en så trovärdig studie som möjligt. Vi har försökt att vara utförliga i våra beskrivningar att 

en annan forskare ska kunna utföra en snarlik studie som vi har gjort och få ett liknande resultat. Den 

mänskliga faktorn kan dock spela in när det gäller intervjuer och tolkningar. Under samtliga 

metodrubriker har vi tänkt på att vara transparenta och presentera varje moment utförligt. Vidare 

argumenteras detta i metoddiskussionen. 

Metoddiskussion 

Vi valde att via e-post skicka missiv (bilaga 2) till sammanlagt 18 förskolechefer då det är de som har 

det organisatoriska ansvaret och styr över pedagogernas mötes-, planerings- och reflektionstider. Vår 

avsikt var att förskolecheferna med insikt i schemaupplägg kunde avgöra om pedagogerna kunde ta 

tid från verksamheten till att ställa upp på intervjuer. En fristående förskola (C) kontaktades genom 

ett kontaktformulär på deras hemsida. Vi valde förskolan då det utifrån deras pedagogiska inriktning 

vore intressant att ta del av deras förutsättningar och inställning till IKT i förskoleverksamheten. 

Merparten av förskolecheferna besvarade inte våra förfrågningar om medverkan. Vi hade dock skrivit 

att de som ville medverka kunde återkoppla till oss. En förskolechef tackade nej på grund av tidsbrist. 

Några förskolechefer delegerade vidare till sin personal eller till andra förskolechefer. Två 

förskolechefer ville ha mer information och datumförslag från vår sida, något de sedan inte 

besvarade. Det är möjligt att vi hade fått fler svar om vi hade ringt förskolecheferna. Det är också 

möjligt att vi hade fått fler svar om vi redan från början skickat ut missiv till pedagogerna som 

intervjuerna skulle kunna beröra. Vi fick dock till intervjuer med förskolor från alla fyra utvalda 

kommuner. Då vi efter de inplanerade intervjuerna inte uppnått mättnad i studien insåg vi att vi 

behövde göra fler intervjuer. Vi valde att söka deltagare via sociala medier. Detta val gjordes på 

grund av tidsbegränsningen, vi ville nå ut till många på kort tid.  

 

När vi i urvalet presenterade informanterna och förskolorna hade vi med fördel kunnat beskriva 

förskolorna utförligare, hur stora barngrupperna var samt hur många pedagoger som arbetade på 

avdelningarna. Detta valde vi dock medvetet bort då det finns ett begränsat antal förskolor i området 

där vi bor. Vi var rädda att för mycket information kunde resultera i att vi avslöjade förskolorna och 

informanternas identiteter. 

 

Metodvalet visade sig också vara svår att genomföra. För studiens skull, både när det gäller variation 

och validitet var det viktigt att samla in empiri från många deltagare. Vår avsikt var också att skapa 

en diskussion i arbetslagen. För att komma åt kollektivets röst var en diskussion viktig då det kunde 

ge oss fler nyanser samtidigt som enskilda röster lättare kunde besvara det de tror att forskarna ville 

höra. Vi ville alltså nå kärnan av fenomenet både när det gäller IKT i verksamheten men framförallt 

pedagogernas erfarenheter och inställningar till fenomenet. Vi tog redan under planeringsstadiet av 

studien beslutet att eventuellt behöva justera metod till att ha med både fokusgruppsintervjuer och 

enskilda intervjuer om vi inte fick tillräckligt många deltagare, något som vi behövde göra. En av de 

planerade fokusgruppsintervjuerna (B) fick justeras till en enskild intervju på grund av resurs- och 

tidsbrist. En annan inbokad intervju (C) blev enskild då denne inte arbetade i ett arbetslag. Vi valde 

att genomföra dessa då den ena pedagogen (B1) arbetade på en förskola (B) i en glesbygdskommun 

och den andra pedagogen (C1) arbetade på en fristående förskola (C) med en annan pedagogisk 

inriktning. Vi ansåg att deras röster var av intresse för vår studie då de kunde ge fler infallsvinklar 

gällande förutsättningarna för implementering. Den fristående förskolans (C) pedagogiska inriktning 
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ställer sig tvekande till IKT i verksamheten och våra semistrukturerade intervjufrågor fick justeras för 

att kunna samla in så mycket empiri som möjligt för att kunna bidra till att besvara vårt syfte med 

studien. Att justera och anpassa intervjufrågorna är en av den grundade teorins principer (Charmaz, 

2006). Vår tanke från början var att göra alla intervjuer på plats, men då det visade sig att vi behövde 

fler intervjuer valde vi att även göra telefonintervjuer. Detta för att utöka vårt upptagningsområde 

och med åtanke att lättare och snabbare kunna få tag på fler deltagare. Dahlin-Ivanoff (2015) 

poängterar att under analysen av en fokusgruppsdiskussion är det viktigt att ta tillvara på kollektivets 

röst och att inte fokusera på enskilda svar. Detta försvårades då vi behövde justera den tilltänkta 

metoden till att även innehålla enskilda samt telefonintervjuer.  

 

Det fanns en viss risk med att delegera ansvaret till förskolecheferna att välja ut fokusgrupper. En risk 

var att förskolechefen valde ut deltagare med särskild IKT-kompetens. För att få en variation var det 

önskvärt att deltagarna hade olika kompetenser och erfarenheter. Genom att söka deltagare genom 

sociala medier var risken stor att de med ett särskilt intresse skulle tacka ja. Metodvalet i sig utgjorde 

en viss utmaning i att alla deltagare i fokusgruppen skulle kunna komma till tals. Gruppstorlek och 

dynamik kunde påverka resultatet. Vår förhoppning var att pedagogerna i arbetslagen kände sig 

bekväma med varandra. Det är viktigt att ingen har en underordnad roll i gruppen (Dahlin-Ivanoff, 

2015). Med fokusgruppsintervjuerna var vi medvetna om att det fanns en risk att pedagogerna 

eventuellt kunde utesluta känslig information och åsikter de inte ville framföra inför kollegor. Det är 

möjligt att pedagogerna sade vad de ansåg förväntades av dem. En annan utmaning var att vi som 

gruppledare skulle kunna motivera arbetslaget att diskutera med varandra istället för att samtala med 

gruppledaren. Vi som forskare blev per automatik medforskare då vi ledde samtalet. Vi upplevde att 

det var svårt att vara opartisk i intervjuerna. Informanternas argument var övertygande både när det 

gällde fördelar och nackdelar.  Trots att tanken var att låta arbetslagen diskutera var det lätt att vi blev 

intresserade och ställde följdfrågor kring detta utöver de färdiga frågorna vi hade. Detta var ännu 

svårare i samband med de enskilda intervjuerna och telefonintervjuerna då samtalsledarens roll blev 

drivande. Men i enlighet med grundad teori bör intervjuer anpassas och utvecklas utifrån det material 

som presenterats (Charmaz, 2006). 

 

Då vi valde att dela upp några av intervjuerna mellan oss, kunde våra intervjutekniker ha påverkat 

resultatet då vi med stor sannolikhet ställde frågorna på olika vis eller betonade ord olika. Detta 

kunde ha varit ledande och påverkat svaren vi fick från informanterna. Dock upplever vi att vi har 

fått liknande svar och att informanterna verkar ha tolkat våra frågor lika. Det fanns alltså en risk att 

våra roller påverkade resultatet, framförallt då vi även skulle analysera empirin. Ytterligare en 

utmaning var tolkningen av empirin. Genom ljudinspelning minskade vi risken för 

missuppfattningar. Men den mänskliga faktorn och metodvalen gjorde att våra tolkningar kunde ge 

ett annat resultat än vad informanterna hade för avsikt. Vi valde att transkribera de intervjuer vi 

själva lett. Detta för att vi upplevde att vi lättare kunde lära känna materialet och samtidigt lägga till 

slutsatser som delgav sinnestämningar, kroppsspråk och miljöer. Det försvårade för den andre parten 

att vara delaktig i datamaterialet så det var viktigt att vi delgav för varandra ytterligare 

omständigheter som kunde påverka resultatet vid tolkning. Vi diskuterade alltså eventuella 

oklarheter som var svårt att förstå utan att ha hela kontexten klart för sig. En av 

fokusgruppsintervjuerna (D) tolkades olika av oss. Intervjuaren som fick hela kontexten, med miljö 

och samtalshandlingar, upplevde pedagogernas inställning till IKT positiv. Den andra parten, som 

inte var närvarande under intervjun, tolkade däremot pedagogernas inställning ambivalent då 
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framförallt den ena pedagogen (D2) återkommande lyfte kopplingen mellan det digitala och det 

analoga. Tolkningen gav en känsla om att pedagogen möjligtvis värdesatte det analoga högre. 

 

Vi upplever att trots att vi gjorde ytterligare två intervjuer, utöver våra fyra inplanerade intervjuer, 

uppnådde vår studie ändå inte mättnad. Resultaten från våra intervjuer visade för stor variation. En 

princip inom grundad teori är att fortsätta att samla in data tills mättnad uppnåtts (Bryman, 2018). Vi 

tog trots det beslutet att avsluta insamlingen av empiri och därmed inte eftersöka fler informanter på 

grund av vår tidsbegränsning.  
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Resultat och analys 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan uppfattar att de har 

för att implementera IKT i verksamheten. I denna del av uppsatsen presenterar vi resultatet av vår 

studie. I resultatet har vi valt att ha med rubriken Uppfattningar om riktlinjerna angående IKT i den nya 

läroplanen. Denna rubrik kan inte kopplas till varken tidigare forskning eller diskussionen under en 

egen rubrik. Däremot lyfts läroplansförändringarna under en egen rubrik i bakgrunden. Den 

nytillkomna rubriken hör till våra frågeställningar som funnits med i intervjuerna. Resultatet 

argumenteras under passande rubriker i diskussionen. Resterande resultat presenteras under de 

rubriker som vi valt att ha genomgående i uppsatsen; Materiella och ekonomiska förutsättningar för IKT i 

förskolan, IKT-kompetens hos pedagoger och Pedagogers inställning till IKT i förskolan. Rubrikerna är 

uppdelade utifrån studiens frågeställningar och har även använts som tema under intervjuerna. Det 

har även växt fram nya rubriker under analysens gång som vi valt att lägga under rubriken; Ytterligare 

omständigheter som påverkade implementeringen. 

Uppfattningar om riktlinjerna angående IKT i den nya läroplanen 

Alla pedagoger var medvetna om att det gjorts en förändring gällande IKT i den nya läroplanen. 

Däremot kände inte alla till vad förändringen faktiskt innebär. Vissa av pedagogerna (A1, A4, D1, D2 

& F1) hade uppdaterat sig gällande förändringarna själva, via tidskrifter och media. Även via 

skolverkets hemsida där det finns filmer om den nya läroplanen. Vår studie visar att vissa kommuner 

hade delgett bättre information om de nya riktlinjerna angående IKT än andra. De flesta kommunerna 

verkade gå igenom den nya läroplanen rent allmänt, utan att specificera sig på just IKT.  

 

I en av kommunerna hade det erbjudits ett utbildningstillfälle på fyra timmar för samtliga pedagoger 

i kommunen där de tillsammans med verksamhetschefen hade gått igenom den nya läroplanen rent 

allmänt. I övrigt hade de båda förskolorna (A & E) fortsatt att fördjupa sig i den nya läroplanen på 

avdelningsmöten. Ingen av dem nämnde att de fördjupat sig specifikt kring IKT. På ena förskolan (A) 

var en student (A1) närvarande under intervjun som förklarade att de ännu inte läst om de nya 

förändringarna i utbildningen. I samma arbetslag fanns även en pedagog (A3) som ansåg sig vara väl 

påläst då denne skriver en masteruppsats om förändringarna i den kommande läroplanen. 

Pedagogerna på förskolan ansåg att de nya riktlinjerna kommer att förändra deras arbete eftersom de 

får nya mål att arbeta mot. De kommenterade att de nya riktlinjerna handlade mycket om att lära 

barnen källkritik. De poängterade också att det är ett tidskrävande jobb att sätta sig in i de nya 

förändringarna och vad det innebär för dem. Det är nya kunskaper som de behöver ta till sig oavsett 

om intresset fanns eller inte. Den andra förskolan (E) hoppade att de nya riktlinjerna innebär att 

kommunen kommer att uppdatera sig så att de får förutsättningarna att följa med i utvecklingen. 

Informanten uttyckte;  

 

Jag hoppas att det kommer påverka just att även kommunen då förstår vikten av 

IKT och att man får rätt, ja men att man har rätt teknik. Att vi har dom 

förutsättningarna, att det blir uppdaterat, teknik rent allmänt och så, I [...] har vi 

ändå jobbat ganska, ja men i några år nu med riktning mot IKT, som sagt var har 

vi IKT-inspiratörer och sådär. Men systemen hänger liksom inte med utvecklingen 

(E1). 
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En annan förskola (B) arbetade också med den nya läroplanen rent allmänt på arbetsplatsmöten. De 

riktade inte in sig specifikt på IKT-förändringarna. Pedagogerna på förskolan hade uppmärksammat 

att den nya läroplanen fokuserar på förskollärarnas ansvar men de var överens om att det var alla 

pedagogers, både förskollärares och barnskötares, ansvar att implementera. De hade inte haft någon 

särskild utbildningsdag som kommunen anordnat. Pedagogen (B1) hoppades att förändringarna 

skulle innebära att de fick förutsättningar för att kunna uppnå målen. De försökte nå de mål de kunde 

men de hade svårt att göra det utan de rätta förutsättningarna, något deras chef var väl medveten om.  

 

En av förskolorna (D) hade redan arbetat aktivt med IKT i förskolan under några år. Detta genom att 

bland annat ha en aktiv IKT-grupp, ett slags nätverk mellan kommunens förskolor, som arbetar med 

IKT. Pedagogerna hade läst litteratur och haft diskussioner kring förändringarna på pedagogiska 

möten. De hade talat om det på en kvalitetsdag. Ena pedagogen (D1) hade varit i Stockholm på SETT-

mässan och deltagit i föreläsningar om IKT. Dessa pedagoger menade att de nya riktlinjerna innebär 

mer krav och nya arbetsmoment. Det nämnde också källkritik som en av de stora skillnaderna. 

 

Pedagogen (F1) på den ena fristående förskolan (F) var medveten om att förändringar gjorts och hade 

tagit del av detta via tidningar och även via information från sin chef. Den andra fristående förskolan 

(C) var också medveten om att det gjorts nya förändringar angående IKT, men var kritisk till att införa 

digitala verktyg i sin förskola. “Ja, vi följer ju läroplanen precis som alla förskolor i Sverige. Men just det är 

vi ju ifrågasättande till, och ta in digitala läromedel hos oss” (C1). På förskolan har namninsamlingar gjorts 

av vårdnadshavare och det pågår även ett rikstäckande arbete, där de försöker påverka och bearbeta 

politiker för att få dispens. De strävade efter att ha en fortsatt skärmfri förskola. 

Materiella och ekonomiska förutsättningar för IKT i förskolan 

De materiella förutsättningarna på de olika förskolorna varierade kraftigt. Alla förskolor utom en (B) 

hade fungerande internet och wifi för pedagoger och barn. På en av förskolorna (B) fanns en 

fristående byggnad som inte var fiberansluten. Resterande avdelningar hade fungerande internet efter 

att accesspunkter installerats. En förskola (C), med fungerande internet, använde sig inte av det, 

framförallt inte tillsammans med barnen. Många av de intervjuade pedagogerna (A2, A3, A4, B1 & 

E1) ansåg att deras förskolor behövde uppdateras med bättre digitala verktyg. På några av 

förskolorna använde pedagogerna (A1, B1, C1 & F1) sina privata smarttelefoner. Men även andra 

privata digitala verktyg som datorer och pekplattor. På de olika förskolorna varierade det även vilken 

tillgång barnen hade till de digitala verktyg som fanns. 

 

De två förskolor (A & E) som fanns i samma kommun hade helt olika förutsättningar. Detta var något 

som den ena förskolan (A) nämnde under intervjun, att det i kommunen ser olika ut och det var även 

något som verksamhetschefen i kommunen var medveten om. Skillnaden mellan dessa två förskolor 

berodde förmodligen på att förskolechefen på den ena förskolan (E) hade gjort en satsning på sina 

förskolor för att pedagogerna skulle få tillgång till varsin pekplatta. På den förskolan fanns det 

pekplattor till alla pedagoger och fem stycken till barnen. Det fanns även två smarttelefoner, en fast 

och en bärbar projektor, två bärbara datorer och en Bee-bot. Barnen hade tillgång till pekplattorna och 

projektorerna. Pedagogen (E1) påpekade att kommunen behövde följa med i utvecklingen och 

uppdatera IKT för att det skulle finnas förutsättningar att arbeta med det. Informanten förklarade; 
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Eh, det viktigaste jag kan lägga till är ju just att det måste, alltså kommunen måste 

hänga med i utvecklingen och prioritera. Ska man jobba med IKT då måste man 

förnya verktygen eftersom. Det får liksom inte, det får inte släpa efter för att då 

ledsnar man (E1).  

 

Pedagogen önskade sig fler digitala verktyg att arbeta med då det hela tiden utvecklas nya. Den andra 

förskolan (A) hade beställt några nya digitala verktyg då de ansåg att det var svårt att arbeta med IKT 

om verktygen inte fanns. Detta är något de nämnde som deras största begränsning, att de inte hade 

tillräckligt med digitala verktyg. Arbetet försvårades utan resurser. De verktyg de hade tillgång till 

var två pekplattor per avdelning, en smarttelefon per avdelning, en projektor och tre bärbara datorer. 

Två av datorerna var dock gamla och långsamma. De hade beställt två projektorer till. Arbetslaget 

ansåg att de var i behov av en pekplatta per pedagog. Detta för att kunna utföra dokumentation samt 

att ha möjligheten att öva på den inför aktiviteter. Men även för att kunna ta med sig vid aktiviteter 

då barn och pedagoger delades upp i mindre grupper. Kommunen hade fört en diskussion om att 

köpa in så att alla pedagoger skulle ha egna verktyg för att kunna dokumentera. Det hade dock förts 

en dialog om digitala verktyg som arbetslaget och deras chef ansåg inte var passande för 

verksamheten. De ansåg att pekplattor vore det bästa alternativet. Pedagogen (A3) som var en av 

kommunens NT-utvecklare hade köpt in sex stycken Blue-bots till hela kommunen som förvarades på 

deras förskola när de inte användes. På förskolan hade barnen tillgång till pekplattorna samt 

projektorn. 

 

Förskolan (B) som inte hade tillgång till internet på alla avdelningar hade också få digitala verktyg. De 

hade en pekplatta, en dator och en smarttelefon per avdelning. De hade tillgång till en projektor och 

en tv i huset. Pedagogerna använde ofta sina privata verktyg för att kunna utföra sina uppdrag. 

Informanten beskrev; 

 

Som sagt vi har lite att jobba med men fler verktyg skulle det finnas. Och därför 

har man en dator själv, eller en surfplatta själv, som man kan ta med sig när man 

är ute eller jobba inne och jobbar med sin del. Det fattas (B1).  

 

Vidare nämnde pedagogen (B1) att de önskade sig fler digitala verktyg för att kunna dokumentera 

bättre. Barnen på avdelningen hade tillgång till pekplattan och emellanåt satt de tillsammans med 

pedagogerna vid datorn. Då de enbart hade tillgång till en pekplatta i en stor barngrupp uppstod ofta 

konflikter sinsemellan barnen. På pekplattan var det inlagt mycket material och appar men dessa var 

inte anpassade efter barnen. Pedagogen poängterade att apparna behövde vara mer avancerade ju 

äldre barnen var. 

 

Den fristående förskolan (C), som var emot användandet av digitala verktyg tillsammans med 

barnen, hade tillgång till en smarttelefon och en dator. Pedagogen (C1) förklarade att de vid behov tog 

med sig sina privata mobiltelefoner på utflykter för att kunna ringa om något hände. Vidare kunde de 

använda mobiltelefonerna för att fotografera med syftet att dela med sig av bilderna till 

vårdnadshavarna. I förskolans lokaler var pedagogernas mobiltelefoner annars avstängda.  
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En av förskolorna (D) hade tillgång till fem pekplattor, en smarttelefon, en dator, två robotar, en fast 

projektor samt två bärbara projektorer som delades mellan avdelningarna. De hade även tillgång till 

tre mikroskop. Barnen hade tillgång till alla de digitala verktygen utom smarttelefonen och datorn. På 

förskolan använde de främst gratisappar. Appar köptes in genom upphandling via kommunen till 

alla förskolor. De hade möjlighet att lämna önskemål om vilka appar de ville köpa in, men oftast fick 

de förbestämda appar.  

 

Den andra fristående (F) förskolan hade beställt nya digitala verktyg men de hade inte hunnit 

presentera allt för barnen. Tanken var att pedagogerna själva skulle sätta sig in i hur allt fungerade 

först. Förskolan hade tillgång till sex nyare pekplattor och två äldre, en Fun table, en Blue-bot, ett 

förstoringsägg, en projektor samt två datorer. Pedagogerna använde även sina privata smarttelefoner 

vid behov. Barnen hade tillgång till allt utom datorerna, men de hade inte fri tillgång. 

 

Fyra (A, B, D, E) av de sex intervjuade förskolorna nämnde ekonomin som en bristande förutsättning 

för implementeringen. Informanterna menade på att IKT och framförallt digitala verktyg handlade 

mycket om de ekonomiska förutsättningarna. De enskilda förskolorna hade inte alltid möjlighet att ta 

så stora kostnader från sitt verksamhetskonto utan det bör budgeteras genom ett extra tillskott från 

kommunen. “Det är ju kommuns ekonomi. Vi är back på vårat konto så det är bara att göra det som går” (B1). 

Vidare delgav informanterna från ena fokusgruppen (D) att inköp av appar skedde genom 

upphandling. De diskuterade huruvida det var lönsamt att köpa in flera appar men att genom 

upphandlingen var det inte säkert att de inköpta apparna passade dem. De poängterade vidare att det 

finansierades från verksamhetens budget. “Det är ju liksom också såna där saker som kostar mycket pengar. 

Och då blir det inte att man köper dom själv på huset” (E1). 

 

En viktig förutsättning för IKT är ett fungerande internet. På ena förskolan (B) hade kommunen 

öppnat ytterligare en avdelning i en fristående byggnad. Detta var en tillfällig lösning för att möta 

trycket av tillkommande barn. Byggnaden saknade internet och enligt informanten (B1) saknades det 

medel för att bekosta indragning av fiber. Detta var politiskt styrt. Den tillfälliga lösningen har visat 

sig vara bestående då behovet funnits i några år. Behovet kvarstår även inom den närmsta framtiden. 

Informanten poängterade att de ville arbeta mer med IKT men de hade inte förutsättningarna. De 

arbetade i den utsträckning det var möjligt. När intervjun gjordes var det oklart huruvida indragning 

av fiber skulle ske i framtiden När intervjun gjordes var det oklart huruvida indragning av fiber 

skulle ske i framtiden. Informanten hade dock tillgång till internet för tillfället men var osäker hur det 

skulle bli till hösten 2019 då barngruppen och medföljande pedagoger byter lokaler till den fristående 

byggnaden. 

IKT- kompetens hos pedagoger  

Informanternas kompetenser skilde sig betydligt. Samtidigt upplevde de flesta att de ändå 

behärskade området väl. En pedagog (C1) valde medvetet bort IKT. Några förskolor hade erbjudits 

mer utbildning inom ämnet än andra. I två av kommunerna (A, D & E) fanns det IKT-inspiratörer, 

IKT-pedagoger och en IKT-grupp som de kunde använda sig av. Flera informanter (A2, A3, A4, B1, 

D1, D2, E1 & F1) förklarade att de önskar utbildning i hur tekniken fungerar men även hur de kan 
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arbeta med IKT i verksamheten. Några av förskolorna (A, D, E & F) nämnde att de hjälptes åt i 

arbetslaget då alla har olika kompetenser. 

 

Inom en kommun skilde sig satsningen på IKT. På den ena förskolan (A) var en av informanterna 

(A3) även anställd som NT-utvecklare inom kommunen, något pedagogerna såg som en förmån. 

Denne fungerade som coach vilket skapade trygghet i arbetslaget. De upplevde att de kunde fråga 

varandra och ta del av varandras olika kompetenser. Trots tillgången till en NT-utvecklare i 

arbetslaget upplevde pedagogerna att de behövde mer utbildning i dels hur tekniken fungerar men 

också hur de praktiskt kunde arbeta med det. Framförallt en av pedagogerna (A4) poängterade att 

hon behövde kompetensutveckling och sätta sig in i det mer genom att ta på sig “glasögonen” för att 

arbeta med digital teknik. På en annan förskola (E), inom samma kommun, hade de en av 

kommunens fyra IKT-inspiratörer anställd. Informanten (E1) förklarade att deras förskolechef var 

drivande och intresserad av ämnet. Pedagogen kände sig trygg i arbetet men ansåg ändå att det 

behövdes utbildning för att bli tryggare med tekniken och hur de kan arbeta med IKT. Då främst 

gällande källkritik som den nya läroplanen lyfter. Informanten argumenterade; 

 

Ja men jag tycker att vi skulle behöva det. Alla skulle behöva det bara för att bli 

trygga med teknik. [...] att kunna se fler möjligheter med verktygen. Så att man ska 

kunna, ja få ut mycket mer av just det här att det är IKT. Sen står det ju i 

läroplanen det här att man ska lära barnen att, ja men, tolka och inte tro på allt 

man ser och, det kan jag kanske tycka att dom är lite för små för. Men det, skulle 

man gå en IKT utbildning, en kurs i det, då skulle man säkert få lära sig sånt där 

tänker jag. Så det skulle väl också va rent allmänt IKT i förskolan. [...] Men jag tror 

att det hade varit tryggare och enklare om hela kommunen verkligen var med på 

det, så att det uppdateras. Och att man avsatte pengar varje år. För att kunna 

utveckla IKT. För det blir lätt att man kör fast i och med att, jag menar supporten 

till exempel på kommunen, dom kan ju ingenting om ipads och då kör man fast 

(E1) 

 

Kommunen skulle alltså behöva avsätta pengar för att se till att det fanns IT-support att tillgå vid 

tekniska problem. Pedagogen förklarade vidare att kommunen hade en IKT-pedagog att tillgå men att 

denne arbetade främst mot skolorna.   

 

På den ena fristående förskolan (F) hade det gjorts en satsning. Deras förskolechef var tillmötesgående 

gällande önskemål om kompetensutveckling. De hade haft flera heldagarsutbildningar där både 

workshops och föreläsningar hade innefattats. Informanten (F1) förklarade att det ändå alltid går att 

lära sig mer. De hade beställt mer material för att underlätta arbetet. Hon upplevde att de hade ett 

samspelt arbetslag som bidrog med kompetens och diskussioner. 

 

En förskola (D) hade fått utbildning genom en tidigare kommunal satsning. Inom kommunen hade de 

en IKT-grupp de kunde få stöd av. En av informanterna (D1) berättade att hon deltagit i föreläsningar 

på en den årliga SETT-mässa. Trots detta upplevde pedagogerna att de behövde ta hjälp av varandra 

och att de lärde sig genom att praktiskt arbeta med verktygen. Vidare poängterade pedagogerna att 

yngre pedagoger kunde ha lättare för att lära sig.  
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Den fristående förskolan (C), som medvetet valt bort att implementera IKT i förskolan, fick 

erbjudanden om kompetensutveckling från kommunen men pedagogerna valde att tacka nej. 

 

Det var enbart en förskola (B) där pedagogerna inte hade fått någon kompetensutveckling alls. 

Informanten (B1) uttryckte att det var svårt att förstå hur tekniken fungerade. Särskilt som det skiljer 

sig mellan märken. Hon menade vidare att pedagogerna kunde ha ett märke med ett operativsystem 

på pekplattorna privat men att det kunde vara ett annat märke med ett annat operativsystem på 

pekplattorna i förskolan. Ett annat problem var att det var många olika program de behövde lära sig.   

Pedagogers inställning till IKT i förskolan 

Inställningen hos pedagogerna på de olika förskolorna var positiv. Förutom hos pedagogen (C1) som 

arbetar på den fristående förskolan som var emot IKT i förskolan. Överlag ansåg pedagogerna att de 

behövde mer kunskap och material för att kunna implementera IKT. Flera var överens om att det 

skulle användas som ett verktyg. Det måste finnas ett tydligt syfte till varför de digitala verktygen 

skulle användas. Syftet var inte att sitta och spela spel, även om en pedagog (B1) uttryckte att barnen 

ibland kunde få tillgång till en pekplatta för att filosofera. Vissa pedagoger (A2, D1, D2 & E1) i studien 

nämnde att förskolan bör följa samhällets utveckling. 

 

I ena fokusgruppen (A) diskuterade pedagogerna syftet med implementeringen och att de måste 

fundera på hur aktiviteterna kunde kopplas till läroplanen. Det var viktigt att reflektera över syftet 

bakom den givna aktiviteten. De menade på att arbetet måste växa fram då det inte står givet i 

läroplanen hur de ska arbeta. Alla var positivt inställda till att arbeta med IKT i förskolan. De ansåg 

att det var både intressant och spännande. En pedagog (A1) ansåg att det underlättade vid reflektion 

och samtal med barnen samt vid dokumentation. Pedagogerna poängterade att det var viktigt att ha 

motivation och vilja samt följa med i samhällsutvecklingen. Ena pedagogen uttryckte “annars så vore 

jag inte en bra pedagog tänker jag. Vi behöver vara JA-sägare i förskolan” (A4). En annan pedagog (A3) 

berättade att trots att hon tyckte det är roligt så har hon inte vågat prova. Hon ville men upplevde att 

hon inte hade resurserna. Pedagogerna förklarade vidare att de upplevde frustration när tekniken inte 

fungerade och att de kunde begränsas av resurs- och tidsbrist. 

 

Pedagogerna i den andra fokusgruppen (D) var positivt inställda till IKT om än inte trygga i arbetet. 

De poängterade att det var viktigt att blanda det digitala med det analoga. Genom att jämföra digital 

programmering med analog programmering, såsom i en påklädningssituation, blev det logiskt för 

dem. Det var problemlösning. Programmering med en robot likställdes med programmering av en 

diskmaskin. Med den inställningen kändes IKT viktigt. De menade vidare att vi lever i ett digitalt 

samhälle och att barnen kommer att möta IKT på något vis. De ansåg att det var viktigt att reflektera 

över syftet och att IKT ska användas rätt i förskolan. Nya saker kan vara skrämmande men det är 

viktigt att följa samhällets utveckling. 

En av de fristående förskolorna (F) hade arbetat ett tag med IKT. Pedagogen (F1) tyckte att det var 

bra. Hon var positiv till att det har synliggjorts mer i läroplanen. Hon berättade att hela arbetslaget 

var positiv, framförallt efter att ha deltagit i utbildningsdagar. Verksamheten bedrevs mycket 

utomhus, vilket gjorde att de använde sig av digitala verktyg även i utemiljö. “Det tycker vi är kul, så vi 

kan ta med det ut i naturen eftersom vi är ute mycket, så det är skoj” (F1). Hon förklarade att barnen, även 
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de allra yngsta, kommer att möta det mer i livet framöver. Vidare ansåg hon att det är bra att barnen 

blir medvetna tidigt om att det finns och hur det fungerar. Hon trodde att de kommer lägga mer 

fokus på IKT genom att implementera det mer i barngruppen.  

Ytterligare en förskola (E) arbetade mycket med IKT. Informanten (E1) berättade att hon var väldigt 

intresserad. Hennes chef var också intresserad och drivande. Resten av hennes arbetslag var lite rädda 

men ändå positiva. Hon förklarade vidare att det var viktigt att alla var med så att det inte bara var en 

i arbetslaget som arbetade med tekniken, det blev för mycket för en person. Hon ansåg vidare att 

pedagogerna i arbetslaget var modiga som provade sig fram. Informanten berättade att i samband 

med en satsning i kommunen för några år sedan framkom det att många ansåg att pekplattorna 

användes till att spela spel. Idag hade de kommit ifrån det och de använder verktygen på ett annat 

sätt. Hon tyckte det var spännande och viktigt att visa barnen hur de kunde använda digitala 

hjälpmedel på olika vis. Det var viktigt att visa hur mycket de kunde använda verktygen och att låta 

dem prova. 

En pedagog (B1) på en kommunal förskola (B) var positivt inställd till IKT i förskolan men förklarade 

att de saknade resurser och att det då var svårt att uppfylla målen. Det var också svårt att utföra sitt 

eget uppdrag med bland annat dokumentationer. Vidare upplevde alla pedagoger på förskolan att 

den nya läroplanen fokuserar mest på förskollärarna och deras ansvar. Hon menade på att förskolans 

personal var överens om de ska jobba tillsammans, alla var pedagoger oavsett om de hade en 

barnskötarutbildning eller en förskollärarutbildning. Det var inte bara förskollärarnas ansvar att 

arbeta med IKT. 

 

Det var bara en pedagog (C1) som uttryckligen visade motstånd. Hon arbetade på den fristående 

förskolan (C) som var emot IKT i verksamheten helt. Informanten ville framhäva det levande. Hon 

som pedagog skulle rikta sin uppmärksamhet mot barnen och inte mot de digitala verktygen. Hon 

förklarade att vuxna ska vara levande förebilder och hänvisade till att även vårdnadshavarna 

motsätter sig. De hade skapat en namninsamling för att ha underlag för att kunna motivera för 

politiker för en fortsatt skärmfri förskola, något som det arbetades med rikstäckande via deras 

centralorganisation. Hon hänvisade också till Barnverket som arbetar med frågorna. Enligt pedagogen 

hade vårdnadshavare i Danmark fått igenom rätten till att välja en skärmfri förskola. Vidare 

förklarande informanten att barnen inte heller bör sitta vid en död skärm utan samspel med andra. 

Det blir inte ett samspel som i leken. De skulle bli fångade i något annat än det levande. Barnen 

behövde grunden i sig själva och i sina egna kroppar först, för att kunna stå fria i det. Hon hänvisade 

till forskning om att IKT var skadligt för ögonen (Linnéuniversitet, 2019) och ledde till ohälsa då barn 

blev okoncentrerade och stillasittande (Domingues-Montanari, 2017). Informanten ansåg att barn 

behöver röra på sig och att IKT tar bort det som är viktigt, interaktionen med varandra. Barn behöver 

uppleva världen på riktigt, inte genom en skärm. Hon ansåg att det var svårt att förhålla sig till ämnet 

innan de visste om de fick dispens eller inte. Vid förfrågan om hur de skulle arbeta med IKT om de 

fick ett föreläggande från Skolinspektionen svarade hon skämtsamt att de kunde titta på recept på 

internet. Vidare uttryckte informanten; 

 

Ibland kan man ju undra om det är de som tillverkar dom här grejerna som har 

dragit sitt strå till stacken för att få en rejäl försäljning liksom. Det är klart att om 
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alla förskolor ska ha det. Nu har säkert många redan. Men om det blir ännu mera 

att alla måste ha det (C1). 

 

Ytterligare omständigheter som påverkade implementeringen 

Inom grundad teori bör de mönster som framträder ur bearbetningen av materialet ge upphov till nya 

teorier (Charmaz, 2006). Därmed kan nya rubriker uppstå. Följande rubriker framträdde utifrån vår 

analys; 

Tidsbrist i förskolan 

Tre (A, B, D) av de sex intervjuade förskolorna tog upp tid som en bristande förutsättning. De 

hävdade att det var tidskrävande att lära sig. Det tog tid att sätta sig in i det som skulle göras. 

Samtidigt var tiden begränsad i förskolan.  

Teknikproblem och IT-support 

Tre (A, D, E) av de sex förskolorna tog upp tekniska problem som motverkade förutsättningarna. 

Tillgången till IT-support visade sig vara begränsad i de olika kommunerna. Många av de digitala 

verktygen de hade att tillgå var gamla, långsamma och ej uppdaterade. De ansåg att motivationen 

hämmades när tekniken inte fungerade. Informanterna upplevde att skolorna var högre prioriterade 

än förskolorna. Ytterligare en aspekt som togs upp var att det var svårt att ha uppsikt över garantier 

då de inte visste vem som hade köpt in materialet. 

Pedagogernas syn på barn och IKT 

Fyra (A, B, D, E) av de sex förskolorna berättade om samarbetet med barnen och deltagandet av 

barnen vid arbetet med digitala verktyg. De menade på att de att provade sig fram och utforskade 

tillsammans med barnen. Barnen kunde oftast förstå bättre än pedagogerna om det tillstötte problem. 

Vidare talade de om att det var viktigt att vara närvarande tillsammans med barnen. Framförallt för 

att kunna arbeta med källkritik. 

 

Alla (A, B, D, E & F) utom en informant talade om barn som spelar spel på pekplattorna. Den sista 

informanten (C1) var helt emot att barn skulle ha tillgång till pekplattor. Men de andra nämnde att de 

aldrig låter barnen spela spel på pekplattorna till barnen. Verktygen skulle inte användas som 

tidsfördriv eller som en barnvakt. Undantaget var dock på en förskola där pedagogen (B1) uttryckte 

att de ibland kunde ge barnen tillgång till en pekplatta om de behövde avkoppling i en stressig miljö. 

Dock nämndes aldrig spel i sammanhanget. 

Pedagogernas hänvisningar till forskning 

Två av pedagogerna (A3 & C1) som intervjuades hänvisade till forskning. Pedagogen (A3) som skrev 

en masteruppsats om läroplansförändringarna och som var NT-utvecklare i sin kommun hänvisade 

till en avhandling som visar att barn inte använde digitala verktyg på det viset pedagogerna hade för 

avsikt. De utvecklade inte digital kompetens utan de lärde sig att behärska de enskilda apparna 

(Nilsen, 2018). Pedagogen (C1) som var emot IKT i förskolan tog upp forskning som stödjer 
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baksidorna, utifrån hälsoaspekten, av implementeringen av IKT (Domingues-Montanari, 2017; 

Linnéuniversitet, 2019).  
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Diskussion 

I följande avsnitt ställer vi det som framkommit i resultatet av vår studie mot den tidigare forskning 

vi tagit del av till bakgrunden. Vi har valt ut det vi finner mest intressant och centralt att diskutera. Vi 

har valt att dela upp diskussionen i de rubriker som vi har genomgående i uppsatsen; Materiella och 

ekonomiska förutsättningar för IKT i förskolan, IKT-kompetens hos pedagoger och Pedagogers inställning till 

IKT i förskolan. Resultatet som framkommer under rubriken Uppfattningar om riktlinjerna angående IKT i 

den nya läroplanen diskuteras under andra passande rubriker och har därför uteslutits som en egen 

rubrik i diskussionen. I slutet av avsnittet har vi sammanställt våra slutsatser av studien och gett 

förslag på framtida studier. 

Materiella och ekonomiska förutsättningar för IKT i förskolan 

Samhällets digitalisering utgår från urbana premisser enligt Olin-Scheller och Roos (2015). Deras 

studie visar att förekomsten av digitala verktyg är begränsade i glesbygdsskolor. Detta kan hämma 

möjligheterna till implementeringen av IKT och bidra till något författarna benämner nätskugga. 

Studien bygger dock på ett fall vilket omöjliggör en generalisering. Vår studie kan inte heller bidra till 

en generalisering. Däremot tyder resultaten på att det finns grund för deras antagande men att 

förutsättningarna inte enbart skiljer sig mellan glesbygdkommunerna utan kan även skilja sig inom en 

och samma kommun.  

 

I vår studie framkommer det att det kan vara stora skillnader i materiella förutsättningar, även för 

förskolor inom samma kommun. I studien deltar två förskolor (A & E) från samma kommun och 

dessa visar helt olika resultat. Den ena förskolan (E) har arbetat aktivt med IKT under en period och 

de hade även en IKT-inspiratör (E1) på sin förskola. Alla pedagoger på förskolan hade varsin 

pekplatta och det fanns även flera att tillgå i barngruppen. Trots att denna förskola, jämfört med den 

andra, hade bra tillgång till material efterlyste de mer. Då digitala verktyg ständigt uppdateras och 

förändras ansåg pedagogen att det gällde att följa med i utvecklingen för att det skulle vara intressant 

och roligt att arbeta med det. Förskolechefen för denna förskola hade prioriterat IKT i sina förskolor, 

därav tillgången till pekplattor för pedagogerna. Detta tolkar vi är organisatoriskt styrt för att uppnå 

de mål och krav som satts på institutionen (Berg, 2011). Kommunen hade fört dialog om att 

införskaffa verktyg till alla kommunens pedagoger. Detta för att de ska kunna utföra bland annat 

dokumentation, men även för att kunna användas tillsammans med barnen i verksamheten. Ett 

arbetsmoment som går att relatera till det sociokulturella perspektivet. Detta hade dock ännu inte 

blivit av. Den andra förskolan (A) hade gamla och trötta verktyg, de hade endast tillgång till två 

pekplattor per avdelning, vilket resulterade i att de kände sig begränsade i arbetet med att 

implementera IKT. Då de delade upp sig i grupper under den dagliga verksamheten hade de inte 

möjlighet att ha en pekplatta per grupp, vilket försvårade inte bara arbetet med dokumentering, utan 

även chansen för dem att använda sig av digitala verktyg tillsammans med barnen i verksamheten. 

Alltså gick denna förskola miste om det sociokulturella lärandet med IKT i sammanhanget. 

Kommunen hade tillgång till en IKT-pedagog, men detta var det bara den första av de två förskolorna 

som nämnde.  

 

Till skillnad från Masoumis studie (2015) som visade att enbart en av de observerade förskolorna hade 

tillgång till en bärbar dator, hade samtliga förskolor i vår studie tillgång till bärbara datorer. Det är 
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möjligt att teknikutvecklingen och tillgången till billigare digitala verktyg är orsaken till att det skiljer 

sig mellan våra studier. Ingen av förskolorna i vår studie hade tillgång till interaktiva 

whiteboardtavlor som förekommer i Masoumis (2015) samt Aubrey och Dahls (2014) studier. Precis 

som merparten av deltagarna i en enkätstudie bedriven av Otterborn et al. (2018) hade våra 

informanter tillgång till en till fyra pekplattor per förskoleavdelning. Ett stort spann enligt oss då vi 

anser att det är stor skillnad på att ha tillgång till en jämfört med fyra pekplattor i en barngrupp. 

Tidigare forskning (Masoumi, 2015) visar på förekomst av digitalkameror och digitala fotoramar på 

förskolor. Detta framkom inte i vår studie, däremot hade samtliga förskolor tillgång till 

smarttelefoner. Vi anser att teknikutveckling och billigare verktyg kan vara en bidragande faktor till 

att förskolorna idag satsar på inköp av smarttelefoner med inbyggd kamera.  

 

Utifrån de yttre begränsningarna som beskrivs inom frirumsteorin ställer vi oss frågande till hur det 

är praktiskt och ekonomiskt möjligt för förskolorna att möta kraven om digitalisering efter att det har 

införts som obligatoriskt moment i läroplanen. Utifrån egna erfarenheter och vad som vittnas om i 

media och sociala medier, så är förskolan idag en pressad miljö som i flera fall kantas av besparingar. 

Det verkar råda lärarbrist i stora delar av landet. På många förskolor är det en liten andel utbildade 

pedagoger i stora barngrupper. Vi ställer oss därför frågande till hur det är tänkt att en budget ska 

kunna avsättas till den digitala utvecklingen, när det på många orter inte finns en budget för att 

kunna ta in vikarier i förskolorna. Vidare undrar vi hur pedagogerna ska få tid till att implementera 

på de förskolor där det råder personalbrist samt har vikariestopp. Förskolor i ekonomiskt utsatta 

kommuner kan vara extra sårbara vilket framkommer under en av våra intervjuer. Intervju B var 

tänkt som en fokusgruppsintervju men på grund av personal- och tidsbrist anpassades den till en 

enskild intervju. Vidare utmärkte sig förskolan (B) då de bristande materiella förutsättningarna 

försvårade för pedagogerna att uppnå de uppsatta läroplansmålen. På förskolan hade de enbart en 

pekplatta, en smarttelefon och en dator per avdelning. Det var främst pekplattan som användes i 

barngruppen. Pedagogen (B1) visade frustration och uppgivenhet över detta. Även förskolechefen var 

medveten om bristerna. En av förskolans byggnader saknade internet helt då kommunens avsikt var 

att öppnandet av en avdelning, i den fristående byggnaden, var en tillfällig lösning för att möta ett 

ökat behov av förskoleplatser. Dock visar sig behovet kvarstå även i framtiden. Precis som Olin-

Scheller och Roos (2015) problematiserar i deras studie, finns risken att barnen hamnar i en digital 

segregation, något som kan påverka barnens möjligheter att utveckla den digitala kompetensen som 

läroplanen trycker på. Dessa barn befinner sig alltså i nätskugga. Forskning (Howard et al, 2012) visar 

att de ekonomiska resurserna begränsar inköp av digitala verktyg och mjukvara. Det kan relateras till 

förutsättningarna inom denna kommun då ekonomin begränsar både indragning av fiber men 

framförallt inköp av digitala verktyg. Detta är alltså politiskt styrt och inget som pedagogerna kan 

påverka.  De orosmoment som tas upp av Otterborn et al. (2018) med ökad arbetsbelastning i en redan 

pressad situation stämmer även med vår studie. Risken är stor att den ökade belastningen orsakar 

sämre arbetsmiljö, stress, sjukskrivningar men även uppsägningar, något många förskolor redan 

innan kravet om digitalisering brottades med. Alla dessa brister gällande förutsättningarna kan tolkas 

genom frirumsteorins yttre begränsningar (Berg, 2011). Kraven blir motsägelsefulla samtidigt som de 

yttre omständigheterna råder. 

 

Flera av förskolorna (A, D & E) i vår studie nämnde svårigheten när inte tekniken fungerade som 

tänkt. Många av dem upplevde att de hade gamla verktyg som inte var uppdaterade. Tillgången till 

IT-stöd nämnde några av förskolorna var begränsad. Detta då det i vissa kommuner prioriterades 
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högre i skolan än i förskolan eftersom IKT sedan tidigare tillämpats som ett obligatoriskt moment i 

skolans undervisning. Detta anser vi bör förändras i och med de nya riktlinjerna i kommande 

läroplan, då det även blir obligatoriskt i förskolan. Om förskolor ska använda sig av digitala verktyg 

anser vi att kommunerna också bör se till att förskolorna får hjälp med de tekniska problemen som 

kan uppstå kring användandet.  

 

I Masoumis studie (2015) synliggörs en osäkerhet kring pedagogiska appar. Några pedagoger (A1, B1, 

D1 & D2) i vår studie upplevde liknande. De ifrågasatte vilka som appar bör installeras och de 

kritiserade även upphandlingen av dessa. De upplevde att de fick tillgång till appar som inte passade 

verksamheten eller barngruppen. Det kunde vara appar som passande yngre barn men som inte var 

avancerade och utmanande nog för äldre barn. Med Nilsens forskning (2018) till hands finns det en 

möjlighet att det kan bringa klarhet för pedagogerna vad de bör leta efter eller önska inför 

upphandling. Då det visar sig att pedagogiska appar som är behavioristiskt uppbyggda inte 

nödvändigtvis leder till digital kompetens hos barnen finns det orsak att kritiskt granska och ha ett 

tydligt syfte i åtanke vid inköp av appar.  

 

Det har i vår studie framkommit att några av pedagogerna (A1, B1, C1 & F1) använder sina egna 

privata digitala verktyg i verksamheten då de inte har de materiella förutsättningar som behövs. Vi 

förstår att pedagoger väljer att göra på det viset, men ställer oss frågande till om detta verkligen är 

etiskt korrekt. Privata smarttelefoner, pekplattor eller datorer som används för att till exempel 

fotografera eller förvara bilder på barnen i förskolan. Detta förfaringssätt anser vi kan finnas juridiska 

tveksamheter kring. Vi tror även att det skulle kunna uppstå oönskade situationer om verktyg går 

sönder, då det säkerligen skulle kunna uppstå oklarheter om vems skyldighet det är att ersätta detta. 

Detta kan alltså även bli en försäkringsfråga. 

IKT-kompetens hos pedagoger 

Staten har ålagt kompetensutvecklande uppdrag på skolan som institution (Berg, 2011). Detta anser vi 

rimligtvis inte bara bör gälla barnen utan även pedagogerna. Det är pedagogernas kompetens som 

avgör huruvida barnen får möjlighet att utveckla digital kompetens och i vilken utsträckning 

(Hernwall, 2016; Masoumi, 2015; Nilsen, 2018; Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). 

Merparten av pedagogerna (A1, A2, A3, A4, B1, D1, D2, E1 & F1) i vår studie ansåg att IKT var en 

självklar del av förskoleverksamheten trots deras kunskapsbrister. Det är dock möjligt att bristerna 

leder till att IKT inte får en framträdande roll i verksamheten som i en förskola där pedagogerna har 

högre kompetens. Detta visas till viss del i vår studie då pedagogerna (D1, D2, E1 & F1) som har 

bättre förutsättningar också arbetar mer med IKT. Precis som i Marklunds studie (2015) är pedagoger 

i en utbildningsfas när det gäller IKT. De har kommit olika långt i kunskapsutvecklingen. Den 

makropolitiska tillväxten påverkar kompetensutveckling (Berg, 2011). Trots att förutsättningarna 

borde vara likvärdiga skiljer sig dessa mellan kommunerna. Det speglar sig också i hur 

introduktionen av läroplansförändringarna har skett i förskolorna i vår studie. Trots det verkar 

pedagogerna känna att de har en grund att stå på. Pedagogerna får kompetensutveckling allmänt 

kring läroplansförändringarna, men inte specifikt om IKT. Några kommuner och chefer har satsat på 

sina förskolor. Men även om de arbetat en längre period med IKT och känner sig trygga med det vill 

pedagogerna ha mer adekvat utbildning, framförallt i hur de kan tillämpa det i verksamheten men 

också i hur verktygen fungerar tekniskt. Detta framgår även i Hernwalls studie (2016), att 
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pedagogerna saknar riktlinjer och stöd när det gäller användandet av IKT. Pedagogerna i studien av 

Otterborn et al., (2018) önskar bättre riktlinjer för utförandet, fortbildning och mer adekvata resurser 

för att implementera IKT i förskolan.  Läroplanen är öppen för tolkning och kan därmed liknas vid 

det frirum som ger stort utrymme för handling. Detta frirum och avsaknaden av tydliga riktlinjer 

skapar osäkerhet hos pedagogerna. Utifrån ett bottom-up-perspektiv på implementering tillhör 

pedagoger verkställargruppen vilket innebär att de enligt Berg (2011) behöver specialistkunskaper. 

 

I vår studie anser alla pedagoger, utom en (C1), att de behöver kompetensutveckling. Vi upplevde att 

en av informanterna (A4), som inte kände sig helt trygg i arbetet och ansåg att hon saknade 

kompetens ändå uppvisade god kunskap under vår intervju. Vår förhoppning är att hon blev varse 

om det i samband med intervjun och att detta kunde leda till vidare självreflektion. Vidare kritiserade 

flera pedagoger bristen på kompetensutveckling vilket även tidigare forskning styrker (Aubrey & 

Dahl, 2014; Hernwall, 2016). I Skolverkets undersökning (2015) däremot, framkommer det att stor del 

av de pedagoger som deltagit anser sig ha god kompetens när det kommer till IT men att det behövs 

stöd och support kring detta i förskolorna. Det framkommer även i den undersökningen, precis som i 

Aubrey och Dahls studie (2014) att pedagoger söker kunskapen på egen hand. Vår studie pekar på 

samma fenomen. Vidare delgav informanterna i några av förskolorna (A & D) att de inte bara 

förlitade sig på sina kollegors kunskaper utan även på barnens, något som kan relateras till det 

sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2010). Utifrån vad vår studie visar och vad som framgår 

av tidigare forskning (Aubrey & Dahl, 2014; Hernwall, 2016; Masoumi, 2015; Nilsen, 2018; Olin-

Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018) drar vi slutsatsen att pedagoger behöver mer 

kompetensutveckling, stöd och riktlinjer för att implementera IKT i verksamheten. 

  

Forskning (Aubrey & Dahl, 2014) visar att de ekonomiska förutsättningarna är en aspekt att ta hänsyn 

till. Vår studie pekar också i den riktningen. Kommunernas och verksamheternas ekonomi begränsar 

inte bara de materiella förutsättningarna utan även pedagogernas kompetensutveckling. Detta kan ses 

som både yttre och inre begränsningar enligt frirumsteorin (Berg, 2011). En sak som uppkommit i vår 

studie som vi ställer oss undrande till, men inte har nog med underlag för att generalisera, är om de 

fristående förskolorna har bättre ekonomiska förutsättningar än de kommunala förskolorna. Den ena 

friskolan (F) som deltagit i vår studie hade bra förutsättningar, både rent materiellt men även 

kompetensmässigt.  

 

Flera av förskolorna (A, D, E & F) i vår studie poängterar vikten av att ha syftet i åtanke gällande 

implementeringen och användandet av IKT i förskolan. I Nilsens doktorsavhandling (2018) 

framkommer det att pedagogerna är tveksamma till vad som är ett pedagogiskt användande och att 

de önskar kunskapsutveckling inom flera områden. Vår studie visar dock att pedagogerna till stor del 

har en grundtanke om vad som är ett pedagogiskt användande. Samtliga avfärdar att IKT ska 

användas som tidsfördriv eller som barnvakt. Även om en pedagog (B1) ansåg att pekplattan med 

fördel kunde användas för att låta barn varva ned i en stressig miljö. Det bör dock poängteras att det 

aldrig framgick vad barnen använde pekplattan till under dessa sammanhang. Det sades heller inget 

om en pedagog var närvarande vid tillfällena eller ej. Utifrån yttre begränsningar såsom 

besparingskrav, stram budget och personalbrist är det möjligt att denne pedagog särskilde sitt 

ställningstagande från de andra informanterna i studien, utifrån hur verksamheten ser ut i nuläget. 

Hon arbetade i en stor barngrupp där det bara förekom en pekplatta på avdelningen. Det är möjligt 

att pekplattan kan ses som en resurs för att hålla verksamheten flytande utifrån de yttre 
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begränsningarna. Vi drar dock slutsatsen att IKT som underhållning i förskolan är ovanligt dels 

utifrån vad vår studie visar men också att det enbart lyfts som användningsområde i Masoumis studie 

(2015) av den forskning vi tagit del av. En annan möjlighet är att pedagogens (B1) utbildning och 

kompetens spelar in. Vi ställer oss undrande till om ställningstagandet kan relateras till pedagogens 

befattning då hon var studiens enda barnskötare. Förskollärare och barnskötares förutsättningar för 

implementering kan variera beroende på utbildning. Det är möjligt att pedagogen inte hade 

förutsättningarna att tillämpa ett pedagogiskt användande utifrån detta. Men det är också möjligt att 

inte heller förskollärarna på samma förskola var av en annan åsikt då förskolan inte hade fått någon 

kompetensutveckling alls.  

 

Det är viktigt att pedagoger har adekvat och aktuell kunskap för att kunna utforma ett pedagogiskt 

användande av digitala verktyg. Om inte barnen lär sig det pedagogerna har för didaktisk avsikt 

måste användandet utformas på ett annat vis (Nilsen, 2018). En av informanterna (A3) i vår studie 

hänvisade till Nilsens forskning (a.a.) och konstaterade att det var viktigt att tänka på hur de använde 

IKT. Genom kunskapsutveckling och ett kritiskt förhållningssätt kan pedagoger utveckla kreativa 

lösningar som bidrar till en reflekterande lärprocess istället för att låta barnen arbeta med appar som 

är behavioristiskt uppbyggda vilket i sin tur bygger på stimulans av hjärnans belöningssystem. Det 

ger visserligen barn digitala erfarenheter men det är inte säkert att de utvecklar digital kompetens. 

Det är genom reflektion som barnen har möjlighet att tillgodogöra sig det pedagogiska innehållet. 

Pedagogerna från ena fokusgruppsintervjun (A) i vår studie trycker på vikten av socialt samspel i 

samband med användandet av digitala verktyg. Detta kan relateras till tidigare forskning (Howard et 

al., 2012; Masoumi, 2015; Nilsen, 2018, Otterborn et al, 2018; Sharkin et al, 2015). Genom ett 

sociokulturellt förhållningssätt utvecklar barnen kompetens i samspel med varandra (Säljö, 2010). 

Detta kan med andra ord bidra till reflektion och en lärprocess för samtliga, barn såväl som vuxna. 

 

Trots att kompetensbrist kan leda till motstånd (Masoumi, 2015) var det enbart en pedagog (C1) i vår 

studie som uttryckligen visade det. Pedagogen som medvetet valde bort IKT var påläst på ämnet men 

främst på den forskning som visade de negativa aspekterna av IKT i förskolan. 

Pedagogers inställning till IKT i förskolan 

Vår studie visar precis som tidigare forskning att pedagoger överlag har en positiv inställning 

(Aubrey & Dahl, 2014; Hernwall, 2016; Howard et al., 2012; Marklund, 2015; Masoumi, 2015; Nilsen, 

2018, Otterborn et al., 2018; Sharkin et al, 2015)  även om forskning även lyfter några pedagogers 

motstånd till IKT (Aubrey & Dahl, 2014; Hernwall, 2016; Lindahl & Folkesson, 2012; Masoumi, 2015; 

Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). Det var enbart en pedagog (C1) i vår studie som 

uppvisade motstånd och som inte arbetade med IKT i förskolan. Utifrån tidigare forskning och vad 

vår studie påvisar drar vi slutsatsen att det är pedagogernas inställning som är avgörande huruvida 

IKT kan få en framträdande roll i verksamheten eller ej. 

 

I Aubrey och Dahls studie (2014) framkommer det att pedagoger är generellt positiva till IKT, men att 

de behöver kompetensutveckling. I Marklunds studie (2015) är engagemanget hos de pedagoger som 

deltagit stort kring att börja använda pekplattor i förskolan. Vi upplever att alla pedagoger i vår 

studie är positiva och engagerade till att använda IKT i förskolan. Förutom pedagogen (C1) på den 

förskola som aktivt valt bort digitala verktyg. De positiva pedagogerna verkar intresserade, nyfikna 
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och öppna för att påbörja eller fortsätta arbetet med att implementera IKT i verksamheten. Däremot 

ville de ha mer och bättre förutsättningar för att kunna göra detta. De flesta av dem var märkbart 

frustrerade över de brister som fanns gällande förutsättningarna på de olika förskolorna. Majoriteten 

av pedagogerna i vår studie ansåg att de behövde mer kompetensutveckling inom ämnet. Även de 

förskolor (D, E & F) som redan arbetat med det ett tag och känner sig trygga med det. Många av 

pedagogerna poängterade att det alltid behövs mer kunskap. Flertalet av pedagogerna på förskolorna 

(A, D, E & F) tryckte på samarbetet i arbetslagen, att de hjälps åt och löser saker tillsammans när det 

dyker upp problem. Vi tolkar det som att pedagogerna utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

gällande lärande. 

 

I kommunen vi hade två deltagande förskolor (A & E), där förutsättningarna skilde sig åt 

anmärkningsvärt, tror vi det handlar om inställningen till IKT. Det visade sig att den ena förskolan (E) 

som arbetat med IKT under en period och där de hade satsat på kompetens och material, var 

förskolechefen positivt inställd till och intresserad av IKT. Det var förskolechefen själv som avsatt 

pengar i sin budget för att se till att alla pedagoger på hennes förskolor hade tillgång till varsin 

pekplatta. Det var även på hennes förskolor som kommunens fyra IKT-inspiratörer arbetade. Vi tolkar 

det utifrån skolledarens byråkratiska roll (Berg, 2011) som att denne förskolechef resursfördelat 

ekonomiskt utifrån intresse. Vi blev även hänvisade till denna chef och hennes förskolor av en annan 

förskolechef när vi skickade ut förfrågningar om deltagande och missiv (bilaga 2). Att den andra 

förskolan (A) i samma kommun inte har samma förutsättningar kanske helt enkelt handlar om att 

deras förskolechef prioriterar annorlunda. 

 

Vikten av att lära barn källkritik framkom i vår studie, något som är en av de nya riktlinjerna i den 

kommande läroplanen (Skolverket, 2018) men det kan även kopplas till målstyrning för förskolan 

(Berg, 2011). Källkritik är något som tas upp i Masoumis (2015) och Hernwalls (2016) studier då 

pedagoger uttrycker oro över internetanvändande. Flera pedagoger (A2, A3, D1 & E1) i vår studie 

uttryckte att det var den största förändringen gällande IKT i nya läroplanen. Det framkom även att 

pedagogerna efterlyser ett syfte i det arbete de gör med IKT i förskolan. Endast en pedagog (C1) 

uttalade kritik om syftet med implementeringen av IKT i förskolan. Hon ifrågasatte möjligheterna till 

om det var teknikföretagen som genom marknadsföring vinklade fördelarna och sålde in konceptet. 

Hon konstaterade att företagen självklart går med vinst då inköp av digitala verktyg krävs i och med 

kraven på digital utveckling i förskolan. Detta fenomen uppmärksammas i Nilsens 

doktorsavhandling (2018). SETT-mässan är ett tydligt exempel på en arena där företagen marknadsför 

produkter för statliga aktörer såväl som för pedagoger. Nilsen påpekar även att implementeringen av 

IKT i förskolan är politiskt styrt och att pedagoger i förskolan inte har någon möjlighet till att påverka 

satsningen. Dessa makropolitiska beslut (Berg, 2011) kan skapa både motivation till men även 

motstånd mot IKT. 

 

Vi upplever att det var mer motstånd mot IKT i de studier vi tagit del av inför uppsatsen än vad vi 

tolkat i vår egen studie. Den forskning vi tagit del av visar att det fanns tveksamheter och motstånd 

till IKT i förskolan (Aubrey & Dahl, 2014; Hernwall, 2016; Lindahl & Folkesson, 2012; Masoumi, 2015; 

Olin-Scheller & Roos, 2015; Otterborn et al., 2018). Studier pekar även på att pedagoger anser att IKT 

kan vara skadligt (Masoumi, 2015; Hernwall, 2016). En annan pedagog uttryckte att barn behöver 

skyddas från detta (Nilsen, 2018). I Lindahl och Folkessons studie (2012) fanns det de som var både 

för och emot. Vissa ansåg att barnen behövde förberedas inför den förändring som sker i samhället, 
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andra menar att den digitala utvecklingen har letat sig för långt in i förskolan och att yngre barn inte 

behöver IKT. I studien gjord av Sharkins et al., (2015) har pedagoger och experter åsikter om barns 

användande av media och teknik, men diskussionerna handlade mer om hur mycket användande 

som var bra, snarare än om barnen ska eller inte ska använda det. Detta anser vi skiljer sig från vår 

studie då de pedagoger som var positiva enbart eftersökte rätt förutsättningar för att kunna 

implementera IKT i verksamheten och då alla pedagoger, utom en (C1), var positiva. Vi funderar 

utifrån detta om någon av pedagogerna i vår studie kan ha varit ambivalent eller negativ till 

uppdraget om IKT i förskolan och om det är möjligt att de i så fall uteslöt negativa åsikter. Det är 

möjligt att pedagogerna i fokusgruppsintervjuerna inte ville delge eventuell känslig information inför 

kollegorna. Det är också möjligt att pedagogerna sade det de ansåg förväntades av dem då uppdraget 

kräver en positiv och engagerad pedagog. Pedagogerna förväntas vara “JA-sägare” (A4). Det är alltså 

möjligt att flera av deltagarna i vår studie kände ambivalens eller motstånd utan att de yttrade sig om 

det. Det är också möjligt att studenten (A1) som deltog befann sig i en position där hon kanske kände 

att hon var tvungen att ge de svar som hon trodde att handledaren förväntade sig att hon skulle ge. 

Detta eftersom intervjun gjordes under hennes praktik, som är betygsgrundande.  

 

Pedagogen (C1) som arbetade på den fristående förskolan med en annan pedagogisk inriktning 

förklarade att IKT stod i motsats till vad deras filosofi utgick ifrån. Deras tanke var att allt bottnar i det 

levande. Det var det sociala samspelet lika mycket som årstidsväxlingarna som borde ta plats. 

Människor behövde hitta grunden i sig själva och i det levande. Vidare hänvisade hon till forskning 

om hälsonackdelarna som pekar på att skärmtid kan leda till synnedsättning (Linnéuniversitet, 2019), 

ohälsa som stillasittande kan bidra till samt påverka den kognitiva utvecklingen (Domingues‐

Montanari, 2017). Den internationellt pågående studien som Linnéuniversitetet deltar i undersöker 

varför förekomsten av myopi (närsynthet) har ökat och framförallt längre ned i åldrarna. En riskfaktor 

som undersöks är huruvida användningen av digitala verktyg är en bidragande orsak. Då studien är 

pågående är det inte möjligt att fastställa att detta är orsaken. Pedagogen motsatte sig kraven om 

implementering med motivationen att vårdnadshavare tagit ett välgrundat beslut och valt den 

pedagogiska inriktningen av en anledning. Hon menade vidare att vårdnadshavarna därför bör ha 

rätten till att välja en skärmfri förskola. Utifrån hennes tankar värnar hon om människors rätt till 

valfrihet. Trots att en dispens skulle innebära att barnen inom denna pedagogiska verksamhet skulle 

gå miste om den digitala delaktigheten och inte heller ingå i den likvärdiga förskolan anser vi att en 

grundläggande mänsklig rättighet som valfrihet är värd att ta i beaktande. Även pedagoger i de 

studier vi tagit del av delar de uppfattningar som pedagogen (C1) i vår studie har. En pedagog i 

Masoumis studie (2015) hävdar bestämt att IKT inte bara är onödigt utan även olämpligt och ett hot 

mot traditionella och lekfulla aktiviteter. Vidare anser samma pedagog att barn behöver lära utifrån 

naturliga kontexter och med okodade material, framförallt då de flesta barn har tillgång till digitala 

verktyg i hemmet. Även i Hernwalls studie (2016) poängteras det att IKT aldrig får ersätta verklig 

interaktion. Pedagoger i studien av Olin-Scheller och Roos (2015) uppmuntrar till social interaktion 

istället för användandet av datorer. Precis som pedagogen (C1) på den ena fristående förskolan i vår 

studie. Vilket forskarna (a.a.) menar kan inskränka den digitala delaktigheten. Vi tolkar det som att 

dessa pedagoger värnar om det sociokulturella lärandet men utan att se digitala verktyg som ett 

medierande redskap. Vi tänker oss också att IKT aldrig får ersätta andra moment av vikt, då även till 

exempel lek, interaktion, hälsa och utomhusaktiviteter är viktigt och lyfts i läroplanen (Skolverket, 

2018). Det ena behöver inte utesluta det andra. IKT behöver inte ersätta eller utesluta någonting annat 
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från verksamheten. Det kan med fördel integreras inom andra områden. Det är alltså viktigt att 

pedagogerna hittar en balans och ger utrymme till alla läroplanens mål. 

 

En rubrik som uppkom under analyseringen av vår data var barn som deltar med pedagoger. Detta då 

några av pedagogerna på förskolorna (A, B, D & E) nämnde samspelet med barn när de arbetar med 

IKT. Under tiden pedagogerna själva lärde sig hur det fungerade, men även under arbetet med IKT i 

verksamheten. De ansåg att detta bör ske i samspel med barnen. Detta är något som även framkom i 

studien av Sharkin et al (2015), att pedagoger anser att det mest lämpliga och fördelaktiga sätt att 

använda media och teknik är i samspelet mellan ett barn och en vuxen. Även i studien gjord av 

Otterborn et al., (2018) önskade pedagogerna att kunna involvera barnen i implementeringen av IKT i 

verksamheten. Detta visar hur det sociokulturella perspektivet på lärande är vedertaget i förskolorna. 

Genom att konstruera kunskapen i ett samspel gagnas både vuxna och barn. 

Slutsatser 

Vi anser att vårt resultat ligger i linje med den tidigare forskning vi tagit del av inför, samt under 

studien. Vi tolkar det som att det handlar om vilka förutsättningar pedagogerna får, både materiellt, 

ekonomiskt och kompetensmässigt, för att kunna implementera IKT i verksamheten. Vi tycker även 

det visas tydligt i vår studie att det handlar främst om pedagogernas inställning men även om 

skolledningens intressen. Detta då en av de förskolor som deltagit i vår studie helt valt bort IKT i 

verksamheten. Det visade sig även genom de två förskolorna i samma kommun där förskolechefen på 

den ena förskolan medvetet satsat på IKT på sina förskolor, medan den andra förskolan i samma 

kommun inte alls hade samma förutsättningar. Även om vår studie visade för stor variation och att vi 

aldrig uppnådde mättnad anser vi att vi fick relevanta svar och ett rikt material att diskutera och 

argumentera utifrån, men underlaget är otillräcklig för att resultatet ska vara generaliserbart.  

 

Vi valde att inkludera förskolor i glesbygdskommuner i vår studie då vi trodde att det där finns en 

skillnad mot förskolor som ligger i kommuner som inte hör till glesbygden. Dock går det inte att dra 

den slutsatsen när majoriteten av de förskolor som deltagit ligger i glesbygdskommuner, vi har inget 

att jämföra med. Det verkar heller inte gå att säga att det generellt är sämre förutsättningar i 

glesbygden då det visade sig att förutsättningarna kan skilja till och med inom samma kommun. De 

två förskolor i vår studie som inte hör till glesbygdskommuner var fristående förskolor, den ena 

friskolan hade bra förutsättningar och den andra valde att helt utesluta IKT från verksamheten. Det 

går alltså inte heller att svara på om det är någon skillnad gällande förutsättningarna i kommunala 

förskolor jämfört med fristående förskolor. 

 

Valet av metod har visat sig vara till vår fördel. Detta då intervjuer är en flexibel metod, vilket vi har 

varit tvungna att vara, för att samla in material. Vår grundidé var att göra fokusgruppsintervjuer, men 

vi har fått anpassa till att även göra enskilda direkta intervjuer och telefonintervjuer.  

 

Grundad teori har varit svårt att vara konsekvent med genom alla studiens delar. Däremot har vi 

kunnat plocka ut de principer som vi ansett har passat in. Det sociokulturella perspektivet känns givet 

i förskolan och har gått att koppla till många delar i uppsatsen. Även frirumsteori som vi valt att 

använda oss av har känts som en relevant teori till ämnet som uppsatsen behandlar. Utifrån 

frirumsteoretiska slutsatser går det att se att pedagogerna har ytterst lite inflytande när det gäller 
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implementeringen. Pedagogerna har svårt att påverka vilka materiella resurser de kan få tillgång till. 

De flesta kan inte heller begära den kompetensutveckling de anser sig behöva. Utifrån bristerna har 

pedagogerna valt att använda privata digitala verktyg men de väljer även att förkovra sig på egen 

hand samt att ta del av varandras kunskaper genom ett sociokulturellt lärande. Dock visar 

frirumsteorin att pedagogerna har ett stort handlingsutrymme utifrån de förutsättningar de har att 

arbeta med. 

 

Genom denna studie har vi kunnat ta del av pedagogers uppfattningar angående förutsättningar för 

att implementera IKT i verksamheten men då vi hade behövt mer material går det inte att generalisera 

vårt resultat. Pedagogerna har varit medvetna om de nya riktlinjerna angående IKT i den nya 

läroplanen, men har blivit upplysta om det på olika vis. Vi har tagit del av deras inställningar till IKT i 

förskolan, vilket har varit varierande och gett oss ett intressant diskussionsunderlag. Vi har också 

tagit del av hur pedagogerna uppfattar deras kompetens kring IKT i förskolan. Den har varit varierad. 

Vidare delgav pedagogerna hur de uppfattar deras materiella och ekonomiska förutsättningar, vilket 

skiljde sig markant mellan de olika förskolorna. 

Framtida studier 

Vår studie visar att implementeringen beror på materiella och ekonomiska förutsättningar, 

pedagogers kompetens och framförallt inställning. Men det som inte framkommit är vad det faktiskt 

beror på. Det går att spekulera i möjliga orsaker. Detta är något vi anser skulle vara intressant att 

forska vidare om, däremot finns det en mängd olika aspekter att göra det utifrån. 

  

Något som vi från början var intresserade av att undersöka, men som vi valde bort, var att undersöka 

hur IKT används i förskolorna. Vi undrar hur pedagogerna utnyttjar frirummet och hur de konkret 

verkställer implementeringen. 

 

Vi undrar om resultatet av vår studie kan bero på att det fortfarande är väldigt tidigt i förändringarna 

eftersom den nya läroplanen inte trätt i kraft ännu och om resultatet skulle skilja sig om studien 

återupprepas igen om några år. För att se om det då har blivit någon ändring i förutsättningarna och 

om kommunerna hunnit ge pedagogerna de förutsättningar som behövs för att uppfylla de nya målen 

gällande IKT i förskolan. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrund 

IKT, informations- och kommunikationsteknik, utgör en stor del av förskolans verksamhet 

och har fått större utrymme i den reviderade läroplanen, Lpfö 18, som träder i kraft under 

sommaren 2019. Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppning om att resultatet i 

studien kan leda till ökad förståelse för vilka förutsättningar som finns för att kunna realisera IKT i 

förskolan. 

 

Syftet med studien är att försöka synliggöra vilka förutsättningar pedagoger får i arbetet 

med att implementera IKT i verksamheten. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och ni kan när som helst avbryta er medverkan. Vi önskar 

att spela in intervjuerna för att minska risken för missuppfattningar. Vi kommer även att anteckna 

under tiden. 

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas till denna uppsats. 

 

Inledning 

-Förklara bakgrund/syfte 

-Förklara hur intervjun är tänkt att gå till 

-Vilka deltar (namnrunda)? 

-Vad har ni för yrkestitel? 

-Hur länge har ni arbetat inom förskolan? 

 

Uppfattningar om de nya riktlinjerna 

-Är ni medvetna om förändringen som gjorts angående IKT i den kommande läroplanen? 

-Hur har ni tagit del av informationen angående förändringen? 

-Tror ni att de nya riktlinjerna kommer att påverka ert arbete och i så fall hur? 

 

Inställning till IKT i förskolan 

-Kan ni berätta lite om hur ni tänker kring IKT i förskolan? 

 

Kompetens 

-Känner ni er trygga i arbetet med IKT i förskolan? 

-Har er arbetsgivare erbjudit kompetensutveckling inom området? 

-Är det något ni känner att ni skulle behöva och i så fall främst inom vadå? 

 

Materiella förutsättningar 

-Vad har ni för digitala verktyg på er förskola (pekplattor, smarttelefoner, projektor, interaktiv 

whiteboard, datorer)? 

-Vilka digitala verktyg har barnen tillgång till? 
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-Har ni fungerande internet och wifi för både pedagoger och barn? 

 

Avslutning 

-Är det någonting ni vill tillägga? 

-Tack för att ni ställde upp! 
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Bilaga 2 Missiv 

 

 

 

 

Till er som arbetar som pedagoger i förskolan -  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

IKT, informations- och kommunikationsteknik, utgör en stor del av förskolans verksamhet och har 

fått större utrymme i den reviderade läroplanen, Lpfö 18, som träder i kraft under sommaren 2019. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppning om att resultatet i studien kan leda till 

ökad förståelse för vilka förutsättningar som finns för att kunna realisera IKT i förskolan. 

 

Syftet med studien är att försöka synliggöra vilka förutsättningar pedagoger får i arbetet med att 

implementera IKT i verksamheten. 

 

Arbetslag från förskolor i olika kommuner i …….. kommer att tillfrågas om deltagande i denna 

intervjustudie. Vi skulle vilja att ni som är intresserade av att delta i vår studie kontaktar någon av oss 

via e-post eller telefon. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras arbetslagsvis på plats på er förskola. Förslagsvis under ett APT, 

kvällsmöte eller gemensam reflektionstid. Intervjuerna beräknas ta cirka 30-60 minuter. Vi önskar att 

spela in intervjuerna för att minska risken för missuppfattningar. Vi kommer även att anteckna under 

tiden. 

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller förskolor 

kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Det insamlade materialet kommer endast att användas till 

denna uppsats. 

 

Vi heter Karin O ́Dwyer och Sandra Hägglöf och går på Mittuniversitetet i Sundsvall och läser till 

förskollärare. I utbildningen ingår att göra en C-uppsats, vilket är anledningen till att denna 

intervjustudie kommer att göras. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er. 

 

....../..... 2019-03-08 

Studerande 

Karin O ́Dwyer  

.......... 

kaod1001@student.miun.se 

Sandra Hägglöf 

.......... 

saha1213@student.miun.se 
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