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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar 
användandet av IKT i förskolan. Det centrala syftet var att se vilka motiv, 
förutsättningar och hinder som kan uppstå i verksamheten kring arbetet med 
IKT och hur detta utgör tänkbara ramfaktorer. Vi genomförde detta genom sex 
stycken semi-strukturerade intervjuer med sex förskollärare i två kommuner. 
Ramfaktorteorin användes sedan som ett analysverktyg när vi analyserade de 
olika uppfattningarna som förskollärarna uttrycker att de har kring arbetet 
med IKT i förskolan. 
 
Studien innehåller en bakgrund med tidigare forskning. I avsnittet om tidigare 
forskning beskrivs IKT:ns infart i förskolan, vilka motiv som tidigare forskning 
visat finns kring användandet och även vilken typ av kritik som finns 
publicerat. Resultatet av studien sammanställdes i tre teman; förskollärares 
uppfattningar om hur de arbetar med IKT, förskollärares motiv, förutsättningar och 
hinder för arbetet med IKT, och ramfaktorer för arbetet med IKT. De slutsatser vi har 
presenterat är att förskollärarna uppfattar att de arbetar med IKT när de gör 
pedagogiska dokumentationer, genom pedagogiska spel och appar och för att 
utforska med barnen. Förskollärarnas uppfattningar om motiv, förutsättningar 
och hinder för arbetet med IKT visade sig vara bland annat att öka barnens 
digitala kompetens och att det fungerade som ett verktyg för att skapa 
lärandemöjligheter för barnen. Vi fann sex potentiella ramfaktorer i 
förskollärarnas uppfattningar: organisation, förskollärarens kompetens inom IKT, 
teknikutmaningar, tiden, IKT:s otydliga användningsområde och negativ inställning 
till ämnet. 
 
Nyckelord: förskola, IKT, ramfaktorer, ramfaktorteori 
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1. Inledning 
Samhället idag ställer höga krav på människan när det gäller att skaffa sig 
kunskap om teknik. En av regeringskommittén Teknikdelegationens (2010) 
stora ambition är att alla svenska medborgare ska ges en möjlighet att lära sig 
det som krävs i ett alltmer komplext och tekniskt avancerat samhället. Man 
betonade att denna kunskap om teknik bör spridas tidigt i livet vilket innebär 
att förskolan spelar en viktig roll. Den svenska förskolan är idag inte 
obligatorisk men en övervägande del av svenska barn vistas där dagligen. 
Förskolan är alltså den första institutionella arena barnen möter i sina liv, 
Hellberg, Elvstrand och Hallström (2012) menar att detta innebär att förskolan 
utgör en stor, och viktig, del av den svenska välfärdsstaten, där alla barn 
oavsett familjeförhållanden har en möjlighet att lära på samma villkor. 
 
Det ökade intresset för informations- och kommunikationsteknik (IKT) märks 
även på politikernivå där ämnet diskuteras i regeringar runt om i världen och 
tar alltmer plats i skolpolitiska agendor. I en medelstor kommuns IT-plan för 
kommunala skolor (2012) finns mål och visioner om hur kommunens skolor 
ska arbeta med IKT beskrivna. De skriver här om digital kompetens och att det 
är en av nio nyckelkompetenser som alla europeiska medborgare behöver 
under livets gång för att klara allt från arbetslivets krav till personliga 
bankärenden. Det skrivs även att förskolans uppdrag i detta är att ge barnen en 
möjlighet att till exempel bli van vid att använda en datormus och få prova på 
ordbehandlingsprogram och hur man söker på internet. I den reviderade 
läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, rev. 2010) framhålls teknik som 
ett viktigt och betydelsefullt område att jobba med. Det står till exempel: 

 
”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta 
är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt 
kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram 
som alla i samhället behöver” 
                       (Läroplanen för förskolan, sid 6, Skolverket, 2010) 
 

Det står även att förskolan ska inspirera barn att utveckla ett intresse för olika 
medier, dels hur man använder sig av det men även hur man tolkar och 
samtalar om detta. Läroplanen lyfter även IKT som ett medel att använda i 
skapande processer (Skolverket, 2010). Det finns alltså ingen tvekan om att 
styrdokument och politiker numera menar att IKT har en plats i skolväsendet 
på samma sätt som till exempel matematik. Frågorna som ställs i tidigare 
forskning handlar ofta om hur implementeringen av detta sker i verklighetens 
förskolor. 
 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar i två förskolor på två olika 
platser i Sverige har vi sett att det inte varit någon förskola som använt datorer, 
surfplattor eller kameror på ett aktivt och medvetet sätt och tanken om vad 
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som skulle kunna vara orsaken till detta har växt hos oss. Lindahl och 
Folkesson (2012) menar även de att studier visar att trots dessa ökade 
förväntningar från samhälle och styrdokument så är ett aktivt användande av 
IKT fortfarande ovanligt i förskolor. Orsaken till detta tros vara en oro hos 
förskollärare om att användandet skulle innebära stillasittande och osociala 
barn. Detta trots att det finns ett flertal nyligen presenterade studier som visar 
på att fördelarna överväger och motbevisar denna oro. 
 
Syftet med denna studie är på grund av detta att undersöka hur förskollärares 
uppfattningar om IKT ser. Detta för att öka en förståelse kring vilka 
förutsättningar och hinder som förskollärare uppfattar finns i arbetet med att 
implementera förväntningarna på en ökad närvaro av informations- och 
kommunikationsteknik. 
 
 

2. Centrala begrepp i studien 
Här presenteras de begrepp som dyker upp i denna uppsats. 
 
2.1. Digital kompetens 
Digital kompetens handlar om att kunna använda internet och den digitala 
tekniken för att förstärka professionalitet i sitt yrke. När man har en digital 
kompetens så innebär det att man är officiellt behörig. Man har den erfarenhet 
och utbildning som krävs för den gällande befattningen. Har man digital 
kompetens så har man grundläggande kunskaper kring IKT vilket innefattar 
ett kunnande kring hur man samlar in information, hur man producerar, 
lagrar och hur man för kommunikationer med och genom digitala medier 
(Forsling, 2013). 
 
 
2.2. IKT 
IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik och 
handlar inom förskolan och skolan om att använda sig av olika typer av IT 
som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten. Begreppet IKT är en 
utvidgning av begreppet IT och syftade initialt helt på datorer och teknologi. 
När begreppet används inom skolan syftar man dock på den teknologi som 
finns tillgänglig som verktyg för att stödja förskolepedagogik och innebär till 
exempel datorer, surfplattor, internet, mobiler och spelkonsoler. (Wahlström, 
2015) 
 
 
2.3. Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som används i förskolan för att 
utvärdera utveckla och följa upp verksamheten. I verksamheten dokumenterar 
förskollärare händelser som sker kring vuxna och barn men även det som sker 



 

   5 

i förskolans miljö. För att göra detta har man olika verktyg till hjälp i form av 
penna, papper eller kamera och film. Dokumentationen analyseras sedan, och 
det är då man ser hur verksamheten kan utvecklas vidare (Skolverket, 2016). 
 
 
2.4. Surfplatta/lärplatta/iPad/padda 
Går under en och samma kategori, men benämns på olika sätt beroende på den 
miljö man befinner sig i. Det är ett digitalt verktyg vars framsida består av en 
tryckkänslig pekskärm. Skärmen har en storlek som varierar mellan ca 10 -25 
cm. Genom att peka, dra eller nudda med fingret eller en speciell penna 
avsedd för pekskärmar så styr man dess funktioner. Surfplattan har inget 
fysiskt tangentbord eller mus. 
 
Surfplattan har redan förinstallerat en mängd av applikationsprogram (appar). 
Några appar är direkt anslutna till surfplattan, medan andra appar kan laddas 
ner gratis eller mot betalning. Apparna kan innehålla allt från spel till 
tidskrifter m.m. ( Nationalencyklopedin, 2016) 
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3.Studiens teoretiska ansats 
Här presenteras studiens teoretiska ansats och det vi har utformat vår metod 
och analys efter. 
 
Ramfaktorteori 
I detta avsnitt beskriver vi vad ett ramfaktorteoretiskt perspektiv innebär. 
Perspektivet är lämpligt vid en analys av hur lärare pratar om sina 
uppfattningar ser ut då man med detta perspektiv undersöker vilka ramar som 
underlättar eller hämmar lärares förmåga att göra pedagogiska val om vad 
som går att genomföra i till exempel förskolan (Lindblad, Linde & Näslund, 
1999). 
 
Ramfaktorteorin har sitt ursprung i 60-talets Sverige då grundskolan för första 
gången blev obligatorisk. Reformen spred sig sakta över landet och pedagogen 
Urban Dahllöf såg hur det blev en skillnad i hur landets skolor fungerade och 
presterade. 1967 kom då boken Skoldifferentiering och undervisningsförlopp 
(Dahllöf, 1967) som anses vara startskottet för en teori inom 
utbildningsväsendet som handlar om hur pedagogiska processer påverkas av 
yttre och inre ramar då dessa ramar innebär premisser och begränsningar för 
pedagogikens möjligheter. Teorins syfte är således att skapa en förståelse för 
hur den pedagogiska verksamhetens kvalitet påverkas av process som sker 
från idé till resultat. En process som påverkas av samhälleliga eller kulturella 
ramar, till exempel pengar och styrdokument. Lindblad, Linde och Näslund 
menar att ramfaktorteorin går att sammanfattas genom denna enkla modellen 
 

RAMAR >  PROCESS >  RESULTAT 
(Lindblad, Linde och Näslund, 1999) 

 
Teorin har utvecklats sedan 60-talet och ses inte längre som en enhetlig teori då 
man efter ett tag började kritisera Dahllöfs ursprungliga metod och menade att 
det var för komplicerat och inte gick att förstå kopplingen mellan resultatet och 
processen (Lindblad, Linde & Näslund, 1999). Man lade då till moment och 
började fundera kring varför de funna ramarna uppkommer och varför de har 
något med processer och resultat att göra. Men den ursprungliga tanken om 
att pedagogiska verksamheter har ramar som att barngruppens individer och 
storlek, tid och lärares kompetens, går enligt Gustafsson (1999) att använda för 
att undersöka motiv och attityder för att förklara hur aktioner och yttre 
gränslinjer påverkar. Genom att använda ramfaktorteorin i en studie vill man 
alltså undersöka vilka ramar som påverkar processen som i sin tur påverkar 
resultatet. Ramarna kan komma utifrån och innebära politiska 
ställningstaganden som till exempel avgör hur mycket pengar förskolan får 
men det kan även innebära något som Lindblad, Linde och Näslund (1999) 
benämner som inre, upplevda ramar, sådant som lärarna upplever påverkar 
eller förhindrar att något sker. Lärares kunskap eller förståelse kring dessa 



 

   7 

ramar innebär att de kan planera runt dessa för att garantera att barns lärande 
och utveckling går först. 
 
Det finns enligt Lundgren (2011) ett antal olika typer av ramar som alla på sitt 
sätt påverkar det som sker i förskolan. Med pedagogiska ramar avses ramarna 
som styr hur förskolorna ser ut. I de pedagogiska ramarna ryms även de fysiska 
ramarna om hur lokalerna ser ut, de organisatoriska ramarna som till exempel 
innebär hur många barn som går på avdelningarna och att “rätt” personer 
arbetar på förskolan och de personella ramarna som bland annat handlar om 
personalens lön och utbildning. Det finns dessutom tre yttre, politiskt styrda, 
ramar som påverkar alla de tidigare nämnda kategorierna. Dessa tre är enligt 
Lundgren ekonomiska (de pengar Sveriges förskolor tilldelas varje år), 
juridiska (de lagar om förskola och skola som finns) och ideologiska (de idéer 
som finns politiskt och i samhället om hur förskolan ska fungera). Vi tolkar 
Lindblad, Linde och Näslunds (1999) text om inre och yttre ramar som just 
detta men de menar även att det är viktigt att ha i åtanke att en del inre ramar 
kan vara upplevda. Dessa upplevda ramar kan bilda en kultur inom till 
exempel förskolan och kan innebära att exempelvis förskollärares otillräckliga 
tid för planering inte nödvändigtvis är en faktisk brist skapat av 
organisatoriska faktorer. De upplevda ramarna påverkas och skapas ofta av de 
yttre men för att kunna förklara och förstå varför vissa ramar finns krävs att 
man identifierar vilka de är (Linné, 1999). Gustafsson (1999) skriver att 
kunskapen om vilka ramar som finns inte innebär att man kan förutsäga hur 
något kommer att bli i en verksamhet men menar vidare att det däremot kan 
medföra att en förståelse för vad som troligtvis inte kan ske ökar. Även 
Lindblad, Linde och Näslund (1999) skriver att ramfaktorteorin inte kan 
användas för att förstå orsaker till att något som skett kunde ske men att det 
kan förklara varför det som skedde kunde ske. 
 
Vi har valt att använda ramfaktorteorin i denna studie för att vi tolkar teorin 
som ett sätt att beskriva hur olika faktorer påverkar förskolors möjligheter att 
arbeta med IKT. Syftet är att ta reda på vilka motiv, förutsättningar och hinder 
en grupp förskollärare uppfattar att det finns för att lyckas med detta arbete 
med IKT. Vi tolkar dessa motiv, möjligheter och hinder som ramfaktorer då de 
alla till olika grader påverkar den pedagogiska processen med IKT. Teorin 
bygger till stor del på att beskriva yttre ramar men vi vill i enlighet med 
Gustafsson (1999) även inkludera inre faktorer som normer och inställningar 
och påverkar i studien. Begreppet och förståelsen kring ramfaktorer har 
breddats och man ser inte längre enbart politisk styrning och pengar som det 
avgörande utan även personliga åsikter påverkar möjligheter i en verksamhet 
och kan därmed förstås som ramar. 
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4. Tidigare forskning om IKT 
Här presenteras tidigare forskning om IKT. Vi inleder med att ge en kort, 
historisk överblick över IKT:ns infart i förskolan och fortsätter med att lyfta 
vilka motiv till användning som tidigare visats och har även med ett avsnitt 
om kritik mot IKT i förskolan. 
 
Vi har hittat denna litteratur genom databasen ERIC och Google scholar. Där 
har vi sökt på den engelska förkortningen (ICT) och valt att avgränsa 
sökningen till pre-school och kindergarten som båda innebär förskolan. Vi har 
även använt tryckt kurslitteratur av professorer och lektorer som vi har hittat 
på Mittuniversitets bibliotek. Denna presentation av tidigare forskning 
fungerar som en bakgrund till de uppfattningar som de intervjuade 
förskollärarna uttrycker. 
 
 
4.1. IKT i förskolan – en historisk överblick 
Pramling Samuelsson och Sheridan, (2016) skriver att sättet att se på barn, deras 
lärande och på kunskapen har förändrats under förskolans existens, detta till 
stor del på grunda av att förskolepedagogikens framväxt har påverkats av 
samhällets varierande behov. I kombination med detta har utvecklingen av nya 
tankesätt, kunskaper och pedagogiska teorier fortsatt förändrats. Ofta när man 
talar om samhällsförändringar och barnuppfostran, så blir det lätt att man ser 
samhällets utveckling som ett hinder gällande barns utveckling, vilket kanske 
också upplevs kring vissa aspekter. Men vad man ser är att barn som växer upp 
i dagens samhälle har helt andra möjligheter till utveckling jämfört med för 50 
år sedan. Förskolans mål är nu att förbereda barnen att möta ett samhälle som 
vi bara kan skönja konturerna av. Genom fostran och utbildning ska förskolan 
ge barnen möjlighet till att utveckla sina förmågor och inhämta den kunskap för 
att kunna möta och hantera de utmaningar och situationer samhället erbjuder 
med självförtroende (Pramling Samuelson och Sheridan, 2016). 
 
I mitten av 1980 – talet var den snabba utvecklingen av de vanligaste grafiska 
användargränssnitt (exempelvis Windows) ytterst betydande för persondatorns 
genombrott. Datorerna innan denna tid hade bestått av svarta skärmar med 
koder och text som lästes linjärt, rad efter rad, på samma vis som västvärlden 
även läst allt tryckt. Nu kom spännande grafiska operativsystem där text lästes 
i mindre, färgglada rutor och olika program fyllde olika syften. Det blev även 
enklare att navigera på datorerna och användarvänligheten ökade avsevärt. 
Detta gjorde att informationsteknologins funktion även förändrades i 
undervisningen. Vikten låg nu på att man skulle lära sig att förstå tekniken 
genom programmering (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2002). Under den 
senaste tiden har skolan pendlat i ovan nämnda fokus. Det Alexandersson, 
Linderoth och Lindö menar är att under tidigare år så omfattade undervisningen 
oftast lärandet kring ordbehandling och programmering med fokus på en 
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mindre grupp elever. Idag är syftet att barn och ungdomar ska använda sig av 
olika program och utifrån det lära sig via den nya tekniken. 
 
Om man tittar bakåt i tiden var det det tryckta ordet som användes som 
kommunikationsmedel för befolkningen och grundade sig i det tidigare 
beskrivna linjära sättet att tänka. Idag har mycket utvecklats och förändrats 
inom mediet trots en begränsning av den linjära traditionen. Begreppet IKT är 
idag mer utbrett och innehåller bland annat informationssökning, 
internetsurfing och e-postande. I takt med att tekniken har blivit mer tillgänglig 
i samhället så menar Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) att man märker 
en ny inställning till kommunikation och information vilket innebär att kraven 
kring undervisningens innehåll även ökar. Undervisningens innehåll bestäms 
av politiskt ansvariga för skolan men även från näringsliv, media och föräldrar. 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) skriver även att förändringarna som 
kommer att ske i framtidens samhälle indikerar hur vi kommer att lära i förskola 
och skola, men även hur vi kommer att kommunicera och tala med varandra. 
De menar att mycket redan har förändrats och utvecklats under vår tidsepok när 
det handlar om medier, man har upplevt begränsningar av linjära traditioner 
vars innehåll har varit ramar för människans mentala utveckling. Vidare skriver 
de att många anser att informationstekniken är på väg att bryta detta motiv 
kring IKT och uppfattas i dagsläget inte som enbart internet eller dator, utan det 
är så mycket mer, exempelvis radio, tidningar, television och film. 
 
En av informationsteknikens centrala delar utgörs av den interaktiva och 
multimediala tekniken vilket visar på att multimediala produkter blir allt 
vanligare i utbildning och underhållning och många av dessa program vänder 
sig till yngre barn. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) menar att 
informationsteknikens utveckling, särskilt tekniken, har fortskridit väldigt 
snabbt och förväntningen på IKT är stor. Vidare menar författarna att om man 
tittar på den svenska förskolan och skolan så kan man lätt lägga märke 
utvecklingen eftersom tekniken är bättre, man använder fler datorer och 
program, nätverken byggs ut och en större möjlighet till att utnyttja e-post och 
internet finns. På grund av detta mediaberusade samhälle så anses det att 
barnen i förskola och skola får tillgång till de verktyg och får utveckla de 
kunskaper som behövs för att kunna hantera och tolka den information som 
dagens teknik för med sig ut i samhället. IKT och dess utveckling har gjort sig 
synlig i både kursplaner och läroplaner inom skola och förskola. Vilket enligt 
klara direktiv innebär att barnen/eleverna ska använda datorn som ett 
hjälpmedel för att skapa en totalitet i sitt kunskapsinhämtande (Alexandersson, 
Linderoth och Lindö 2002). 
 
 
4.2. Förskolans uppdrag att minska de digitala klyftorna 
Digitala klyftor är ett begrepp som man pratat om en längre tid och på grund av 
den ökade internetanvändningen i samhället finns det en oro kring dess klyftor 
(Holmqvist och Bengtsson, 2003). Det man menar är att individer eller grupper 
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kan komma att placeras utanför samhällets krav på digital kompetens om 
användandet och tillgången av IKT är ojämn. Detta bidrar i sin tur till en ojämn 
fördelning, orättvisa och kallas då digital klyfta eftersom det förklaras som en 
skillnad mellan de som har möjlighet att utnyttja IKT eller inte har den 
möjligheten av att använda IKT i hemmet (Holmqvist och Bengtsson, 2003). 
Forsling (2011) skriver att digitala klyftor kan uppdagas när människor eller 
olika grupper i samhället inte har liknande möjligheter att utveckla sin digitala 
kompetens. Det kan handla om skillnader i klass, etnicitet, kön, generationer, 
geografiska skillnader eller skillnader kring hur man tar till sig ett lärande i en 
teknologiserad miljö. 
 
Forsling (2011) menar vidare att i tidigare forskning har man tagit upp 
införandet av datorer i förskolan och skolan primärt med hänsyn till en 
jämställdhets- och demokratiaspekt. Man menade att förskolan skulle erbjuda 
datorer i verksamheten eftersom möjligheten att utnyttja datorer i hemmen 
kunde variera och man såg det som viktigt att ta den digitala klyftan på allvar. 
Allvaret låg i att det handlar om medborgerliga rättigheter där alla har rätt till 
en likvärdig utbildning och barn får möjlighet att utveckla och hantera sina 
kunskaper kring IKT eftersom det ses som alltmer nödvändigt (Forsling, 2011). 
Detta finns även skrivet om i läroplanen för förskolan där man har som 
strävansmål att alla barn ges möjlighet att skaffa sig de lärdomar som bildar den 
allmänna referensram som erfordras i samhället (Skolverket, 2010) 
 
 
4.3. Didaktiska motiv för teknikanvändning 
I flera länder ser man vikten av att redan i förskoleåldern skapa ett intresse 
kring teknik och på så sätt möjliggöra en ökad kunskap inom området. 
Förskoleåldern ses som en lämplig ålder för att bli intresserad av teknologi 
(Hellberg, Elvstrand och Hallström 2012). Teknik och IT-samhället har alltså 
kommit för att stanna och Pramling, Samuelsson och Sheridan (2016) menar att 
vi ska se det som vardagsvara på samma sätt som vi idag ser telefoner som en 
självklarhet för både vuxna och barn när det handlar om kommunikation 
globalt och lokalt. I och med detta blir förskolans utveckling i takt med 
samhället viktigt, lika viktigt blir förskolans uppgift att stimulera barnen att 
vara en aktiv del av vårt samhälle. För att möjliggöra detta så har förskolan i 
uppgift att uppmuntra och inspirera barnen i bland annat informationsteknik 
och media (Wahlström, 2015). Vidare menar författaren att dagens teknik är ett 
stöd för lärandet i förskolan och betonar surfplattans betydelse som 
pedagogiskt verktyg för att uppnå de mål som läroplanen innehåller. 
Läroplanen för förskolan (lpfö, 98, 2010) belyser att informationsteknik och 
media i förskolan med fördel kan nyttjas i skapande och utforskande 
processer. Wahlström (2015) lyfter alltså surfplattan som ett pedagogiskt 
verktyg då man som pedagog tillsammans med barnen kan utvecklas genom 
att skapa, utforska, upptäcka och undersöka med hjälp av den. Surfplattan kan 
även fungera som ett hjälpmedel genom att fotografera eller spela in det som 
barnet blir nyfiken på att undersöka. Genom att sedan titta tillsammans på det 
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man fotograferat eller filmat så kan barnen hitta nya upptäckter och ännu mer 
att utforska kring. Surfplattan kan användas på många sätt, exempel på 
skogspromenaden där man kan använd den som tidtagare, uppslagsbok, eller 
som kamera för att dokumentera det man upptäcker på promenaden 
(Wahlström, 2015). 
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) nämner tre olika motiv, eller 
aspekter, till IKT i förskolan: inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och 
demokratiaspekten. Författarna menar att genom användandet av dator och 
surfplattor i förskolan och skolan så har en variation påbörjats kring en 
förändring av arbetsätt, en av de förändringar som nämns är relationen mellan 
pedagog och barn. Man har även upptäckt att arbete med dator i förskolan 
innebär nya möjligheter för barn med särskilda behov (inlärningsaspekten). Det 
finns även en förväntning från samhället och näringslivet att barn och 
ungdomar ska förberedas inför ett framtida arbetsliv där de ofrånkomligt 
kommer att möta den nya tekniken (arbetslivsasspekten). IKT i förskolan och 
skolan bildar den så kallade (demokratiaspekten) och Alexandersson, Linderoth 
och Lindö (2002) menar att en kunskap inom området data är en nödvändighet 
i en demokrati. Förskolan och skolan får genom detta ett ansvar där alla erhålls 
en möjlighet till jämnbördig utbildning inom området. Forsling (2011) 
menar att dessa tre aspekter i en viss grad är rent framåtsyftande. Barnet är en 
framtida landsman med medborgarskap. 
 
Genom den teknik som finns idag så kan olika ämnen och dess innehåll 
presenteras på nya sätt. Tekniken har gjort att det idag är möjligt att samordna 
bilder, innehåll i virtuella världar och skapandet av hypertexter 
(Alexandersson, Linderoth och Lindö, 2002). Med det informationsflöde som 
finns idag skriver författarna att man många gånger hör att barn och 
ungdomar behöver utveckla en nutida kompetens för att känna till hur man 
värderar och söker den information som ses som väsentlig och med detta 
menar de att läromedel som är baserat på IT spelar en viktig roll för förskolans 
och skolans utveckling. IT-baserade läromedel och dess innehåll upplevs 
roligare än det man upplever i en bok eftersom man i programmet blandar 
bild, text och ljud. Dessa läromedel bygger på ett samspel mellan datorn och 
användaren (interaktivitet), det vill säga, barnen tillhandahåller inte bara 
innehållet utan de jobbar även med och kring det. Det författarna menar är att 
barn som jobbar med IT på detta sätt upplever lärandet som roligare och mer 
givande än andra lärotillfällen i skolan, detta tros innebära att barn lägger ner 
mer tid och engagemang på programmen än i läroböckerna så möjliggör det 
till att barnen lär sig mer effektivt än vid sedvanlig undervisning. Detta har 
bland annat visat sig i en analys i tidigare forskning som Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2002) presenterar då barn samarbetade med att lösa två 
stycken problemställningar. Ena problemet skulle lösas med dator och det 
andra problemet med penna och papper. Det man såg när barnen löste 
problemet med hjälp av en dator var att samspelet och samarbetet ökade. Det 
diskuterades runt en gemensam lösning på problemet, tillexempel vilken 
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pyramid som de skulle flytta på, eller vilka tangentknappar som skulle 
användas. Det visade sig i datoruppgiften att barnens kroppsspråk blev 
tydligare och förstärktes av ordagrant och spontant språk. Det visade ett 
intresse där alla var delaktiga. Genom att arbeta med dator som ett 
pedagogiskt verktyg menar Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) att det 
möjliggör att samarbetet och samspelet mellan barnen ökar. Forskning visar 
också att samtalen mellan barnen kan komma att bli både mer praktisk och 
metodiskt vilket också möjliggör den sociala samverkan och solidariteten hos 
barnen stärks. Via datorns bildspel som innefattar musik, ljud, färg och 
händelser så kan det komma att fascinera barnen vilket då gör barnen mer 
aktiva. 
 
 
4.4. Kritik mot IKT i förskolan 
Ny teknologi förväntas enligt Lindahl och Folkesson (2012) påverka sociala 
institutioner såsom förskolan negativt på grund av att det är nytt och kräver en 
förändring i tankegång och arbetssätt. Författarna menar att förändring alltid 
innebär ett visst motstånd då det bryter en norm som skapats och utmanar 
utövare. Diskussionerna om huruvida IKT är bra eller inte för små barn har 
härjat under det senaste decenniet. Farhågorna handlar om bland annat att 
barn som använder IKT ska tappa förmågan att vara aktivt lekande människor 
och bli passiva, stillasittande framför datorer och surfplattor. Det finns inga 
studier som visar på en entydig effekt av IKT i förskolan och det går än så 
länge inte att säga om det förändrar eller förbättrar pedagogiska verksamheter 
och de möjligheter till lärande som finns men bland annat Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2002) och Säljö och Linderoth (2002) menar att det är 
viktigt att förstå att teknologin förändrar hur vi numera lär och vad vi måste 
lära oss. De tar upp exempel om att en bibliotekarie nu till exempel inte 
behöver kunna söka i fysiska register men att hen behöver avancerade 
kunskaper om hur vissa program i datorer fungerar för att kunna genomföra 
sitt arbete. 
 
Plowman och McPake (2013) menar att mycket av den kritik mot IKT som 
finns inte är baserad på vetenskapliga undersökningar och till stor del handlar 
om antaganden som kommer från rädsla för nyheter. De benämner dessa 
antaganden som myter och har i en studie undersökt dessa myter genom att 
vistas i moderna hem från olika samhälleliga klasser och intervjuat föräldrar 
och iakttagit barnens användande av datorer, surfplattor, tv och spelkonsoler. 
Några av de myter som författarna tar upp i studien är att teknologin fångar 
barnen så mycket att de missar andra, aktiva, aktiviteter som hjälper barnen att 
utvecklas socialt och intellektuellt. Att de tappar intresset för att umgås och 
prata med sina familjer och andra barn och får således inte nog med social 
stimulans för att utveckla en tillräcklig förmåga att kommunicera. De menar 
även att många spel som marknadsförs som fullt av lärande tack vare att 
barnen måste göra val och möta konsekvenser av de valen i spelen, inte 
fungerar som mer än motiverande roligt de första gångerna barnen spelar 
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spelet. 
 
En annan viktig aspekt att ta upp är den om vem teknologin är utvecklad för 
och var det kommer från. Säljö och Linderoth (2002) skriver att IKT hyllas som 
ett stort hjälpmedel för barn och pedagoger men de höjer ett kritiskt finger och 
påpekar att skolan är en enorm inkomstkälla för tillverkarna av verktygen. Så 
enorm att de menar att dessa företag till stor del är beroende av att skolorna 
köper deras produkter och fortsätter tala om fenomenet som något positivt. 
Detta kan innebära att IKT’s infart i skolväsendet inte enbart skett för att främja 
ett lärande och välmående hos barnen utan snarare för att bredda företagens 
möjlighet till inkomster. De menar även att IKT i grunden har uppkommit och 
utformats för att användas av vuxna människor och att de fantastiska 
möjligheterna till lärande för barn kan vara en konstruktion som bygger på en 
övertro och entusiasm som inte stämmer överens med de verkliga effekterna. 
Författarna skriver om hur detta skett med alla stora teknologiska nyheter och 
menar att det är viktigt att lyssna på pedagogers skeptiska inställningar. 
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5. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare uppfattar att de 
använder IKT i förskolan och även vilka motiv, förutsättningar och hinder som 
påverkar detta. Den uppfattade användningen av IKT ställs i relation till de 
motiv, förutsättningar och hinder de uttrycker. Genom att ta reda på hur dessa 
uppfattningar ser ut har vi för avsikt att analysera och diskutera vilka 
potentiella ramfaktorer som finns i arbetet med att tillämpa de idéer kring IKT 
som finns i förskolan. 
 

5.1. Frågeställningar 
 

• Hur menar förskollärare att de använder IKT i den pedagogiska 
praktiken?  
 

• Vilka motiv uttrycker förskollärare för användning av IKT som verktyg 
i förskolan? 
 

• Vilka motiv, förutsättningar och hinder uttrycker förskollärare finns för 
att arbetet med IKT i förskolan ska fungera? 
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6. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra denna 
studie. Brinkkjaer och Høyen (2013) menar att läsaren av en uppsats som 
denna ska kunna förstå hur processen har gått till så bra att den ska gå att 
genomföras på samma sätt av en annan forskare. Vi inleder därför med att 
redogöra för hur vi valde de medverkande förskollärarna. Detta efterföljs av de 
etiska riktlinjer vi har förhållit oss till. Efter detta beskriver vi hur vi planerade 
och genomförde intervjuerna och avslutar med hur vi analyserade den 
insamlade datamaterialet. 
 
 
6.1. Den kvalitativa metodansatsen 
Vi valde att designa en kvalitativ studie med intervjuer som metod. Eliasson 
(2013) menar att en kvalitativ metod används när forskaren vill skildra och 
tolka hur människors uppfattningar av verkligheten ser ut. Løkken och 
Søbstad (1995) framhåller även att intervju är en nödvändig metod om vi vill få 
en inblick i en annan människas inre verklighet, vilket vi behöver åstadkomma 
för att kunna gå vidare med vår studie. Då vi i denna denna studie har för 
avsikt att tolka vilka motiv, förutsättningar och hinder som kan utgöra 
tänkbara ramfaktorer som påverkar arbetet med IKT var en kvalitativ 
metodansats med intervjuer det som passade bäst. Att genomföra en studie 
med en kvalitativ metodansats innebär enligt Ahrne och Svensson (2011) att 
forskaren vill finna ett resultat genom tolkningar och analyser av den metod 
hen väljer att använda, i vårt fall intervju. 
 
Intervjuguiderna vi utformade för studien var semi-strukturerade och innehöll 
endast sex frågor som formulerades för att få reda på så mycket som möjligt 
om vad förskollärarna uppfattade som motiv, förutsättningar och hinder med 
IKT (se bilaga 2). Dahlgren och Johansson (2015) skriver att en semi-
strukturerad intervjuguide passar när forskaren vill att det ska finnas utrymme 
för både informanter och intervjuare att föra en relativt öppen dialog om ett 
fenomen för att resultatet av intervjun ska bli så innehållsrik som möjligt. De 
skriver vidare att det finns en teknik som används för att lyckas med detta, en 
teknik som kallas probing. Probing kan vara antingen verbal och innebära att 
intervjuaren ber informanten att utveckla sina svar men det kan även innebära 
att intervjuaren bekräftar att informantens ord har blivit hörda och att det är 
intressant. Denna tystare probing brukar gestaltas i nickningar eller det än mer 
bekräftande “mm/okej”. Vi upplevde att våra informanter var ivriga och villiga 
att tala och vi behövde sällan fråga hur de menade, det räckte med den mindre 
verbala probingen. Vi spelade in alla intervjuer, detta är enligt Dahlgren och 
Johansson (2015) nödvändigt för att kunna analysera tillförlitligt och noggrant. 
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6.1.2. Analysen av intervjuerna 
Då vi som genomfört denna studie bor långt ifrån varandra hade analysen 
kommit att vara något av en utmaning. Rennstam och Wästerfors (2011) menar 
att när arbetet med att sortera den insamlade empirin stöter man på ett 
problem som kallas kaosproblemet, detta innebär att materialet vi har är i 
oordning och ser oöverskådligt ut. Vi valde på grund av detta att genomföra 
hela analysen på samma plats. Sorteringen av materialet måste göras på ett 
grundligt sätt för att skapa en ordning i detta kaos och detta uppstår enligt 
Rennstam och Wästerfors (2011) inte av sig själv, det kräver ett aktivt arbete av 
oss med materialet av utifrån den teoriansats vi har valt att använda. En 
kvalitativ studie som designats för att hitta tänkbara ramfaktorer krävde enligt 
oss en analysmodell som vi kunde följa. Vi valde därför att följa den modell 
som Dahlgren och Johansson (2015) presenterar i boken Handbok i kvalitativ 
analys. 
 
Modellen består av sju steg, det kursiverade är citerat från Dahlberg och 
Johanssons avsnitt i Handbok i kvalitativ analys (2015); 

1. “Bekanta sig med materialet”. Vi transkriberade de inspelade intervjuerna 
två gånger. Efter detta läste vi igenom alla transkriberingar, antecknade 
och strök under sådant vi fann extra intressant och diskuterade även 
lite av det vi läste för att öka förståelsen. 
 

2. “Kondensation”. Vi läste igenom alla transkriberade intervjuer än en 
gång men markerade denna gång de delar av intervjuerna som var 
relevanta och av vikt för vår studie och klippte ut dessa. 
 

3. “Jämförelse”. Vi började nu jämföra de delar vi markerat och klippt ut 
för att försöka hitta så många likheter och skillnader mellan alla 
intervjuer som vi kunde. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) är det i 
detta steg viktigt att se bortom oviktiga skillnader som till exempel 
informanternas sätt att prata för att kunna hitta likheterna i 
intervjuerna. Det var en stor skillnad i hur informanterna från de olika 
kommunerna talade, dels dialektalt men även hur de använde orden. 
Vid en första lyssning eller läsning av intervjuerna var det lätt att tolka 
en generell skillnad i inställningen till IKT bland förskollärarna från de 
olika kommunerna. Efter ytterligare några läsningar kunde vi dock se 
att det inte riktigt stämde och att den ursprungliga tolkningen varit 
ytlig och till stor del berodde på ytliga skillnader som dialekt. Vikten av 
att genomföra steg två och tre mer än en gång blev då tydlig. 
 

4. “Gruppering”. I detta steg grupperade vi de likheter och skillnader vi 
hittade och la dessa i olika högar. Vi fann till exempel att alla 
pedagoger pratade om pedagogisk dokumentation men att det fanns 
vissa skillnader, detta då vissa pratade om dokumentation med hjälp 
av de nya verktygen på att positivt sätt och en del negativt. Detta 
medförde att dokumentation initialt delades upp i två högar. 
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5. “Artikulera kategorierna”. Vi fokuserade nu på likheterna i de 
uppfattningar som informanterna uttalat för att i nästa steg kunna 
skapa kategorier med namn. Enligt Dahlgren och Johansson (2015) 
gäller det i detta steg att bestämma var gränsen för hur mycket som kan 
skilja mellan datamaterialet för att kunna platsa i samma kategori. Vi 
fann till exempel att förskollärarnas uppfattning om vad IKT är skilde 
sig mellan alla informanter, vi valde därför att ha en relativt stor 
tolerans och variation i just den kategorin. 
 

6. “Namnge kategorierna”. I detta steg namngav vi de kategorier vi skapat i 
steg fem. Vi valde att namnge kategorierna med enbart ett ord först, 
dessa namn utvecklades dock under arbetet med att sammanställa 
analysen för att vi ville att namnen skulle vara tydliga och väl 
avgränsade. 
 

7. “Kontrastiv fas”. I det sista steget jämförde vi alla utvalda delar en gång 
till för att se om de passade i mer än en kategori, vi fann några sådana 
och valde att slå ihop några kategorier för att kategorierna skulle vara 
så detaljerade som möjligt. 

 
Dahlgren och Johansson (2015) menar att det nu är viktigt att hela tiden ha den 
teoretiska ansats man valt i åtanke när man arbetar med empirin. Vi har i 
enlighet med samma författare valt att kategorisera och gruppera empirin med 
syftet att söka tänkbara ramfaktorer. 
 
 
6.2. Genomförandet av undersökningen 
Innan vi började samla på oss empiri till vår studie kontaktades 
förskolecheferna via ett missiv (se bilaga 1), i missivet presenterade vi vilka vi 
är och syftet med den studie vi ville bedriva, detta följdes upp av ett 
telefonsamtal för bekräftelse. Därefter kontaktade vi personligen förskollärarna 
på de utvalda förskolorna för att höra om de ville ställa upp på en intervju, 
även här meddelades syftet med studien. Sex stycken förskollärare 
intervjuades och detta skedde i två kommuner i sex olika förskolor. 
Intervjuguiden bestod av sex öppna frågor om IKT. 
 
I vardera kommunen genomfördes intervjuerna vid tre olika tillfällen, totalt 
sex tillfällen. En av intervjuerna skedde utanför förskolans miljö i ett lugnt och 
avskärmat ställe och fem intervjuer genomfördes på förskolorna som besöktes, 
rum valdes ut där vi fick sitta ostörda. Intervjuerna spelades in via våra 
personliga mobiltelefoner efter godkännande av informanten. Att använda sig 
av röstinspelning gör att de som intervjuar kan lägga allt fokus på den som 
intervjuas. Röstinspelning som tillvägagångsätt förenklar även analysen av det 
informanterna har sagt i intervjun samt att de tolkningar som framkommer, 
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både omedelbara och halvt aningslösa kan undersökas (Bryman, 2002) Genom 
detta arbetssätt har vi kunnat gå tillbaka och lyssnat på intervjuerna flera 
gånger för att bekanta oss med materialet. Tiden för intervjuerna varierade och 
tog cirka 20 – 40 minuter. 
 
Efter varje intervju lyssnade vi igenom röstinspelningarna flera gånger innan 
vi inledde arbetet med att transkribera (Bryman, 2002). När vi lyssnade igenom 
röstinspelningarna upptäckte vi att vi sa “mm” och “okej” ofta och 
informanterna använde ofta ord som “öh” och “ju”, detta tog vi bort i våra 
transkriberingar för att lättare kunna läsa oss till ett sammanhang. Under 
transkriberingarnas fortgång har vi även tagit bort irrelevanta tips om specifika 
appar och utsvävningar om annat än IKT. Vi upptäckte även att intervjuerna 
var fulla av bred dialekt, något vi initialt hade tänkt ha med i transkriberingen 
för att göra citaten mer levande. Det visade sig dock att det kunde bli allt för 
svårt för läsaren att förstå dessa citat och vi valde att, så att säga, översätta det 
dialektala i intervjuerna till en svenska som är lättare att läsa. Ahrne och 
Svensson (2011) menar att valet att justera de intervjuades språk något dels 
sker för att göra texter lättare att läsa men att det även handlar om att skildra 
informanterna på ett rättvist och neutralt sätt. 
 
 
6.3. Urval för vår empiri 
Genom personliga kontakter via telefonsamtal skedde vårt urval av 
informanter via ett snöbollsurval. Vi kontaktade alltså först en förskollärare 
som tipsade oss vidare till nästa som passade (Bryman, 2002). Förskollärarna 
kontaktades med hänsyn till innevarande intresse och erfarenheter gällande 
arbetet med IKT i förskolan. I studien valdes totalt sex intervjupersoner ut från 
sex stycken förskolor i två norrländska kommuner, en större och en mindre. På 
grund av att vi bor på olika orter valde vi att utföra intervjuerna enskilt. Fem 
av de intervjuade är förskollärare och en är lärare mot förskoleklass och upp 
till årskurs 6.  
 
En av förskollärarna har varit aktiv i sitt arbete i 20 år, en i sex år, en i fyra år, 
en i två år, en i ett år och en i sex månader. Av de intervjuade är fem stycken 
kvinnor och en man. 
 
 
6.4. Forskningsetik 
Inom forskning ska man förhålla sig till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det 
finns fyra allmänna huvudkrav som man utgår ifrån, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har således utgått ifrån dessa riktlinjer då vi anser 
att det är vår skyldighet som forskare. Vi har uppnått detta genom att delge 
informanterna om deras rättigheter som medverkande aktörer i studien. 
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Informationskravet – Som forskare har man ett ansvar att informera samtliga 
deltagare om vad studien handlar om, och vilka rättigheter deltagarna har i sin 
medverkan i studien. Vi informerade förskolechef via ett missivbrev om vår 
studie och vilket syfte vi har med den, vi kontaktade även förskolechefen via 
telefon för en bekräftelse. Efter detta ringde vi runt till utvalda förskolor och 
bokade tid för intervjuer med förskollärare. Även här talade vi om syftet med 
vår studie och villkoren som gäller för ett deltagande i studien är helt frivillig 
och kan när som helst avbrytas. 
 
Samtyckeskravet – medför att de deltagande i studien får bestämma om och 
kring sin medverkan. Innan vi inledde intervjuerna med förskollärarna frågade 
vi om tillåtelse att spela in samtalet. 
 
Konfidentialitetkravet – medför att deltagarnas identitet är konfidentiella, att det 
bara är vi intervjuare som har tillgång till det inspelade materialet och att 
personuppgifter kommer fingeras. Förskolecheferna och förskollärarna 
informerades om detta i missivet och när vi pratade med dem i telefon. 
 
Nyttjandekravet - Vi informerade deltagarna att allt material endast kommer att 
användas till vår studie och kommer att förstöras när denna uppsats har 
examinerats. 
 
 
6.5. Metoddiskussion 
Vi har i denna studie ämnat undersöka förskollärares uppfattningar om motiv, 
förutsättningar och hinder har kring arbetet med IKT för att med hjälp av 
dessa se vilka potentiella ramfaktorer som skulle kunna påverka detta arbete. 
Vi genomförde studien med en kvalitativ metod bestående av semi-
strukturerade intervjuer. Metodvalet har fungerat bra i arbetet med att hitta 
förskollärarnas uppfattningar om motiv, förutsättningar och hinder i arbetet 
med IKT som vi har kategoriserat och analyserat som påverkande ramfaktorer. 
Vi spelade in intervjuerna med hjälp av mobiltelefonens röstinspelning, detta 
underlättade arbetet med att transkribera och att analysera. Inspelningarna har 
givit oss en möjlighet att lyssna flera gånger och vi menar att vi tack vare det 
har kunnat höra allt som sagts och blivit väl bekanta med materialet. Det blev 
tydligt att det Bryman (2002) och Dahlberg och Johansson (2015) skrev om 
vidden av att få de som blir intervjuade att känna sig hörda till stor del 
åstadkoms tack vare att vi slapp anteckna. Vi upplevde att vi kunde ha fullt 
fokus på informanterna under intervjuerna vilket skapade en avslappnad 
stämning där det inte fanns någon tvekan om vi lyssnade eller fann det som 
sades intressant. 
 
Informanterna i studien hade alla en egen uppfattning om ämnet och hade 
inga problem med att uttrycka sig. Vi valde att göra ett snöbollsurval och blev 
alltså tipsade från en förskollärare vidare till en annan. Detta val kan mycket 
väl ha haft en stor betydelse för att informanterna var så villiga att prata då vi 
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tack vare denna urvalsmetod fick kontakt med förskollärare som vi visste hade 
en viss kunskap och erfarenhet. Några av förskollärarna hörde av sig till oss 
innan intervjuerna och ville ha mer ingående information om vad de skulle 
handla om för att kunna förbereda sig. Vi valde då att inte berätta för mycket 
utan försökte istället att lugna deras nerver då det enligt Ahrne och Svensson 
(2011) kan bli problematiskt om informanter kan förbereda sina svar innan 
intervjuerna då det kan innebära att svaren är mer tillrättalagda och det de tror 
att vi vill höra istället för att hur deras uppfattningar ser ut. Sådana 
tillrättalagda svar tror vi hade inneburit ett svårare analysarbete då svaren 
förmodligen skulle vara mer lika och innehålla färre variationer. Vi tolkar det 
som att studiens trovärdighet i sådant fall skulle ha varit mindre då det är 
likvärdigt med att vi som forskare styrt informanterna till de svar vi ville ha. 
 
Intervjuguiden bestod av få och öppna frågor som var formulerade för att få 
till mer av ett samtal än en stel intervju med fasta frågor som har ett visst antal 
möjliga svar (bilaga 2). Man får enligt Ahrne och Svensson (2011) en bredare 
bild av ett fenomen genom denna typ av intervjuer och vi menar att denna 
metod innebar att vi fick ut mer information och gav oss och förskollärarna 
möjlighet att ställa andra frågor utöver guiden och fick svar som vi inte 
förväntade oss. Vi upptäckte efter några intervjuer att några av frågorna i 
intervjuguiden var lite otydligt formulerade, vi försökte dock att förklara och 
göra om dessa frågor under intervjuernas gång men om frågorna hade varit 
mer tydliga i guiden tror vi att vi hade kunnat få ut ännu mer av intervjuerna 
då det hade inneburit mindre förvirring. Vi önskar även att vi hade planerat in 
fler intervjuer för att då haft en större möjlighet att få en större bredd på 
resultatet. Vi hade en idé om att göra intervjuerna i större fokusgrupper med 
flera förskollärare och även en förskolechef i vardera gruppen. Anledningen 
till idén om fokusgrupp var att vi tror att det hade inneburit att diskussionen 
sinsemellan förskollärarna hade avslöjat aspekter i detta ämne som inte visat 
sig i de enskilda intervjuer vi genomfört. Bryman (2002) beskriver 
fokusgruppen som en teknik som möjliggör för forskaren att framkalla en 
förståelse kring varför människor uppfattar på det vis de gör. Han menar 
vidare att i en vanlig intervju ges informanterna oftast en fråga om orsaken till 
en viss uppfattning medan samma fråga till en fokusgrupp möjliggör en 
diskussion mellan deltagarna och deras åsikter. Detta medför enligt Bryman 
att fokusgruppen blir ett bra verktyg för forskaren för att få en bredare bild där 
olika åsikter kan komma på tal. Denna idé visade sig dock vara svår att 
genomföra då en av de kontaktade förskolecheferna direkt blev skeptisk och 
menade att det inte finns intresse eller tid till något sådant. Detta är fullt 
förståeligt då det hade inneburit att förskolans planerings- eller mötestid hade 
använts till denna studie istället för annat på agendan. 
 
Den kvalitativa analysmodellen vi hittade i Fejes och Thornbergs Handbok i 
kvalitativ analys (2015) hjälpte oss under arbetet med analysen. Den gav oss 
tydliga steg att följa och analysen kändes inte övermäktig utan gick att förstå. 
På grund av att vi hade valt att fokusera på att finna upplevda ramfaktorer i de 



 

   21 

uppfattningar som förskollärarna uttryckte kunde vi även på ett, enligt oss, 
grundligt vis hitta de kategorier som vi menar är ramfaktorerna som ger oss 
svaret på syftet att undersöka vilka upplevda ramfaktorer som förskollärarna 
uttrycker finns. 
 
Vi trodde att det skulle bli problematiskt att skriva och framförallt analysera 
denna studie då vi är två studenter som bor på två olika håll i Sverige. Vi 
gjorde dock valet att genomföra analysen på samma plats och det visade sig att 
det varit en fördel att vi varit två som tillsammans haft fyra ögon och öron. Vi 
har hela tiden kunnat föra en diskussion om det vi läst och hört och förståelsen 
har därför blivit större än om vi suttit på varsitt håll och gjort två enskilda 
arbeten. Bryman (2002) skriver att en medarbetare kan under studiens gång 
fungera som en kontrollant av de metoder som blir valda och påverkar då hur 
stor kvalité den färdiga studien har. Studiens trovärdighet har alltså ökat då 
det har inneburit att vi har kunnat ifrågasätta våra tankar och idéer och haft en 
mindre risk att kunna fastna i egna antaganden eller åsikter. 
 
 
6.5.1. Studiens trovärdighet 
Ahrne och Svensson (2011) för fram att ett vetenskapligt arbete måste visa sig 
trovärdigt för att göra verkan inom forskarvärlden och samhället. För att 
lyckas göra en studie trovärdig finns det enligt samma författare tre viktiga 
aspekter att ha i åtanke; transparens, triangulering och återkoppling. I denna 
studie fokuserar vi på transparens och triangulering då återkoppling innebär 
att aktörer som medverkat i studien ska ge en återkoppling kring deras 
utförande som medverkande aktör i studien och detta är inte något vi i vår 
studie ansett som relevant. 
 
Transparens innebär att forskningen ska kunna ligga till grund för vidare 
diskussion. Ahrne och Svensson skriver (2011) att en text som varken går att 
kritisera eller diskutera inte innehåller nog mycket forskning för att kunna 
granskas kritiskt. I vår studie har vi i metodavsnittet beskrivit, förklarat och 
diskuterat hur studien har genomförts, dels för att den som läser ska kunna 
förstå de tankegångar vi har haft under och efter studiens genomförande men 
även för att forskningsprocessen ska vara så tydlig att studien ska kunna 
genomföras av andra aktörer på samma sätt. Transparens handlar 
sammanfattat om att vara genomskinlig och beskriva de problem, tvivel och 
resultat man har haft under studiens gång. 
 
Trangulering är enligt Bryman (2002) en metod där man kombinerar olika 
tillvägagångssätt för att  samla på sig datamaterial. I vår studie har vi arbetat 
med en teoretisk ansats i arbetet med att utforma vår metod och analys. Vi har 
även använt oss av tidigare forskning för att beskriva vad liknande studier om 
resulterat i. Vi har dessutom genomfört en kvalitativ undersökning i form av 
intervjuer. 
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Vi såg att många av de svar som förskollärarna gav under intervjuerna var 
liknande och det var ingen som hade uppfattningar eller tankar som skilde sig 
radikalt från de andras. Vi menar att detta stärker studiens trovärdighet då det 
visar på en generaliserbarhet av resultatet. Ahrne och Svensson (2011) skriver 
att det är vanligt att studier blir kritiserade för att de inte går att generalisera. 
Studien genomfördes endast i två kommuner men då svaren var lika menar vi 
att det visar på att det finns en samstämmighet bland förskollärare i frågan. 
Det hade dock varit intressant att genomföra den under en längre tid, med fler 
informanter från olika delar av landet för att se om ett annat resultat 
framträder. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat. Vi har valt att först presentera 
förskollärarnas uppfattningar om hur de arbetar med IKT för att på så vis ge 
en bild av hur stor plats IKT uppfattas ha i förskola. Detta efterföljs av en 
beskrivning av vilka motiv, förutsättningar och hinder förskollärare uttrycker 
att de uppfattar finns för arbetet med IKT. Dessa två avsnitt fungerar som en 
bakgrund till de ramfaktorer vi har funnit. 
 
 
7.1. Förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med 
IKT 
Vi redogör här för hur förskollärarnas uppfattningar om hur de arbetar med 
IKT i den dagliga verksamheten såg ut. Intervjuerna med förskollärarna visade 
att många av dem inte hade en fullständig bild av vad IKT innebär och 
innefattar utan tolkade begreppet som arbete vid surfplattor. Mycket av detta 
resultat handlar därför om just surfplattor. 
 
Vi har valt att beskriva dessa uppfattningar med tre kategorier; IKT som verktyg 
för dokumentation, pedagogiska program och spel och utforskande med hjälp av IKT. 
För att behålla informanternas identitet konfidentiella har vi valt att använda 
de fingerade namnen Eva, Lisa, Jenny, Marie, Karin och Mats. 
 
 
7.1.1. IKT som verktyg för dokumentation 
Pedagogisk dokumentation var enligt alla förskollärare det största motivet och 
användningsområdet till IKT i förskolan. De menade bland annat att den 
största fördelen med IKT var att det med hjälp av en surfplatta är så mycket 
enklare att inkludera barnen i skapandet av dokumentationen och gav 
förskollärarna en större möjlighet att reflektera över händelser i efterhand med 
barnen. Det var som att dokumentationen och IKT tillsammans fick en större 
tyngd på grund av detta. 
 

”Vi använder ju mest våran iPad till att fotodokumentera barnen och 
göra typ kollage och dokumentationer och skriva ut och sätta upp. 
Sen får ju barnen använda den också.” berättade Jenny. ”Nu har vi 
främst på våran avdelning haft, eller använt den, väldigt mycket för 
att dokumentera det arbete vi gör tillsammans med barnen” 
berättade Karin. 

 
Med hjälp av IKT i förskolan ansåg Karin, Marie och Mats att nya vägar 
öppnas för all slags dokumentation. De menade att man tidigare var låst vid 
enskilda program som fanns på datorn och att detta kunde försvåra 
dokumentationsarbetet då det innebar att en kunskap om ett flertal program 
behövdes, program som även tog tid. 
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Karin berättade ”det är ju egentligen ett fantastiskt hjälpmedel för oss, 
nu behöver man ju inte sitta och anteckna som man har gjort tidigare 
och så missar man saker när man försöker skriva vad var det barnet sa 
för något fyndigt? Nu har man det där på plattan och sen när man tagit 
godbitarna kan man ju radera det.” Marie berättade även hon  ”du kan 
göra en jättefin dokumentation på ett A4 och skriva ut, bara genom att 
dra med fingrarna i stället för att öppna jättemånga olika program.” 

 
De flesta menade att alla verktygen, från surfplattor till datorer, används för 
dokumentation på deras förskola. Samma förskollärare menade dock att de 
upplevde att just surfplattan underlättar arbetet eftersom man kan använda 
den till så mycket, allt från att spela in video och ljud till att fotografera och 
göra kollage. Något man tidigare alltså var tvungen att göra i många steg men 
nu har möjligheten att slutföra snabbt. Karin berättade: 
 

”Vi hittar ju nya vägar när det gäller att dokumentera och hitta, 
tidigare har man ju varit som lite låst när man har haft datorn och de 
program som fanns i den och så har vi haft kamera och så sen då 
papper och penna.” 
 

Karin lyfte även fram möjligheten att göra allt detta själv först för att sedan 
tillsammans med barnen titta på dokumentationen. 
 

”Du har fantastiska möjligheter. - Jag är ute i skogen, jag tar några 
bilder, jag gör lite snabbt ett kollage - vi kan titta på det när vi 
kommer tillbaka till förskolan. Alltså det är ju som att de omedelbart 
kan se – här har ni i handen det vi gjorde för 15 minuter sen. Nu kan 
ni titta på den dokumentationen!” 

 
Alla förskollärare menade även att det är enkelt att återgå till 
dokumentationen när den finns på surfplattan. När alla dessa funktioner finns 
samlat i en surfplatta berättade Eva och Mats att idéer väckts hos dem om att 
barnen själva kan dokumentera det som intresserar dem eller anses vara viktigt 
ur barnens eget perspektiv. 
 

”Vi hade ett tema som vi kallade - det här tycker jag om. Barnen fick 
då gå runt och ta egna bilder med padda, barnen tyckte att det var 
jätteroligt att fota med paddan” berättade Karin.”Barnen vill gärna ta 
över om jag ska dokumentera med paddan och fota. Då kan ju lika 
gärna barnen få göra den dokumentationen” förklarade Eva. 

 
Förskollärarna menade att de lagt märke till att barnen finner detta attraktivt 
och vill gärna använda surfplattan till dokumentation så fort den syns eller 
tillfälle ges. 
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7.1.2. Pedagogiska program och spel 
Marie, Mats och Eva pratade direkt om spel och appar på surfplattan när de 
pratade om varför IKT är användbart. De gav många tips om appar som 
barnen kan använda men de gav inget motiv till varför de passar för förskolan. 
Lisa menade att surfplattor är ett bra verktyg för att lära barn att läsa och 
skriva, hon pratade om ett antal appar där barnen får göra egna sagor med 
hjälp av bilder, deras röster och bokstäver. 
 

”Jag tycker det är bra just det här med att skriva på plattan, de lär sig 
mycket språk genom att bara se vad en bokstav är för något.” 

 
Hon menade vidare på att det finns ett myller av appar och att förskolan på 
något sätt måste gå igenom vilka som är bra och mindre bra och även att 
förskollärarna på förskolan måste vara bekanta med apparna för att kunna 
vara närvarande i spelandet, det är så en mening med spelandet skapas menar 
hon.   
 
Även Marie var inne på detta när hon pratade om att hon vill att barnen ska 
lära sig att hantera datorer, kameror och surfplattor och att spelen är en del av 
detta men att hon även är lite rädd för att man fastnar med tanken i spelen och 
glömmer att läroplanens mål som handlar om IKT, handlar om att öka en 
digital kompetens. Alltså att öka barnens förmåga att använda tekniken. Även 
Eva höll med om detta och menade vidare att det är synd att det i sig inte får 
lov att vara lärandet utan att man i förskolan gärna motiverar användandet 
med att barnen lär sig matematik, språk och motorik. 
 

”Jag vill att det ska finnas av ett meningsfullt syfte. Även om det är 
pedagogiska spel så går många av de spelen ut på att repetera siffror 
och alfabetet, man lär sig att rapa det utan någon tanke, jag menar hur 
meningsfullt blir det egentligen? Jag vill att arbetet med surfplattan 
ska vara kreativt , det står ju i läroplanen och det är inget man bara 
kan hoppa över” berättade hon. 

 
 
7.1.3. Utforskande med hjälp av IKT 
De flesta förskollärarna menade att surfplattan fungerar som en stor 
uppslagsbok som är relativt enkel att ta med sig och använda för att utforska 
något barnen till exempel ser ute och vill veta mer om. Marie och Mats  menade 
att det är som om en ny dörr till världen har öppnats för barnen genom 
surfplattorna då det är så enkelt att söka fram information om något barnen 
hittar.   
 

”Det öppnar ju så mycket mot om världen, helt nya dörrar öppnas. Det 
finns väldigt många och  spännande arbetssätt man kan jobba med. 
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Frågor jag inte kan svara på, hur vissa saker ser ut, hur är vädret där 
någon är bortrest, liksom sånt där  är ett sätt man utforska omvärlden 
med. Man kan använda Ipaden som karta och uppslagsverk” berättade 
Marie. 
 

Att introducera barn till att använda teknik på ett sätt de inte gör hemma 
kräver dock tid och många pratade även om problemet med att det inte finns 
tid att sitta med få barn. 
 

”Det är inte alla som har tillgång till tekniken hemma och IKT är ändå 
en del av framtiden så det känns viktigt att barnen ska lära sig 
använda tekniken för nån gång måste de göra det och då är det bättre 
att de får göra det när de är små för då har man lättare att ta till sig 
saker. Men man måste prioritera i verksamheten. Sitter exempelvis 4 
barn och jobbar med 2 paddor så har vi 15 barn till varav en 
förskollärare är på rast . Det är tyvärr där det faller, att man inte har 
tid att sitta med enskilda barn och jobba” berättade Jenny. ”Stora 
barngrupper och tiden är ett stort hinder med det här” menade Eva. 
Även Lisa tog upp detta. ”Vi såg en jätte fin film hur man kan jobba 
med barn och IKT och blev inspirerade att jobba så för där satt en 
pedagog och jobbade med två barn, pratade och samspelade. Men nä, 
en på sju barn då hinner man inte prata med alla”. 
 

Man kan av intervjuerna förstå att de intervjuade förskollärarna inte uppfattar 
att ett utforskande med hjälp av IKT sker så mycket med tanke på hur lite det 
nämndes. Detta trots att det finns att läsa som mål i läroplanen och även ofta 
återkom i intervjuerna när vi pratade om vilka motiv till IKT förskollärarna 
hade. Intentionen till att utforska med hjälp av IKT likväl som kunskapen om 
hur det genomförs finns alltså men är ändå inte något som förskollärarna 
anger sker i förskolorna. 
 
 
7.2. Förskollärares uppfattningar om motiv, 
förutsättningar och hinder för arbetet med IKT 
I detta avsnitt redogör vi för de uppfattningar förskollärarna hade kring motiv, 
förutsättningar och hinder för användandet av IKT. I dessa uppfattningar 
hittade vi fem teman som leder resultatet vidare till det som skulle kunna 
utgöra ramfaktorer i arbetet med IKT. 
 
Det första temat vi hittade var lärande, dels ett lärande av funktionerna i dessa 
teknologiska verktyg men även ett lärande som kan ske med hjälp av 
surfplattor eller datorer. De olika förskollärarna hade tydliga favoritämnen och 
det märktes genom hela intervjuerna att till exempel Lisa vurmade för läs- och 
skrivkunnighet medan Mats pratade mycket om tekniken. Gemensamt för alla 
förskollärarna var dock att de alla nämnde minst ett motiv där vi tolkar att 
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huvudsyftet var att barnen lär något. 
 
Det andra temat var att öka barnens digitala kompetens då förskollärarna menade 
att barnen ska lära sig att hantera tekniken på rätt sätt och även ha en bild av 
att stora möjligheter finns med en sådan kunskap. Detta tema handlade om en 
digital kompetens i nuet till skillnad från följande tema. 
 
Det tredje temat var framtiden som motiv, ett tema som handlade om 
förskollärarnas uppfattningar om att  samhället kommer att kräva en kunskap 
kring dessa verktyg när de blir äldre. 
 
Det fjärde temat var läroplanen och förskolans uppdrag som handlar om att 
förskollärarna arbetar med IKT som ett mål i läroplanen för förskolan. 
 
Det femte, och sista, temat var pedagogisk dokumentation, detta tema är även det 
som innehåller störst variation i om förskollärarna ansåg att IKT underlättade 
eller stjälpte arbetet med att göra pedagogiska dokumentationer. 
 
 

7.2.1. Lärande som motiv 
Alla menade att man kan se olika typer av lärande i användandet men att det 
är viktigt att man som pedagog har ett meningsfullt syfte med det. De flesta 
menade att motivet inte får handla om att spela opedagogiska spel eftersom 
det är något som man tror att de flesta barn gör hemma utan närvarande 
föräldrar eller pedagoger. 
 

”Man måste tänka igenom användandet, vad har vi tänkt med det här 
tillfället? Vad är syftet? Är syftet att de ska sitta och spela planlöst eller 
ska det vara ett lärande. Man måste vara överens i arbetslaget. Genom 
att välja att kalla det för lärplatta menar vi att användandet ska ge ett 
lärande” berättade Karin. 
 

Det fanns alltså en problematik i denna möjlighet till lärande som de flesta 
menade var överväldigande då det skapade frågor i dem om hur bra det 
egentligen är för barn att sitta vid datorer och surfplattor. 
 

”Man skulle få ha diskussioner om hur man ska använda surfplattan 
och om man ska använda den. Man kan ju exempelvis fråga sig varför 
man ska välja att använda vissa program på lärplattor när man kan 
göra det som händer i dem med händerna, i verkligheten liksom” 
menade Lisa. 
 

De flesta pratade mer eller mindre om att förskollärare tillsammans med 
barnen enkelt kan utforska omvärlden och använda datorn eller surfplattan 
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som ett verktyg för informationssökning. 
 

”Jag har svårt att se att det skulle kunna vara något annat än ett verktyg 
som underlättar informationssökning. Man kan söka på konstiga 
blommor och ljud och lyssna på hur fåglar låter och man kan också 
kolla upp andra språk” ansåg Lisa. 

 
De flesta ansåg att IKT kan vara väldigt kreativt, de menade dock att man som 
pedagog måste ha ett kreativt tänkande för att hitta alla dessa möjligheter till 
skapande.  
 

”Barnen ska ju komma i kontakt med IKT och då är det bättre att låta 
barnen se hur de kan vara producenter istället för konsumenter” 
menade Eva. 

 
Några av förskollärarna talade även mycket om skrivandet på datorn och 
menade att det blir mer konkret för barnen när de skriver på datorn då de kan 
känna igen bokstäverna men kanske inte riktigt har förstått hur man gör dem 
på papper. De menade alltså att datorer kan göra det enklare genom att skriva 
bokstäverna på dator och tekniken blir ett verktyg för lärande. 

 
 
7.2.2. Öka barnens digitala kompetens 
Flera av förskollärarna uttryckte en oro över uppdraget att öka den digitala 
kompetensen och menade att barnen redan sitter så mycket framför modern 
teknologi hemma. En förskollärare specifikt berättade om svårigheten i att 
motivera sig själv att använda surfplattan i förskolan. 

 
“Jag är lite såhär, jag vill ju att det ska finnas av ett meningsfullt 
syfte. För som mamma själv vet jag ju hur lätt det blir att de sitter 
länge. Speciellt om man ska laga mat och de tar den där iPaden och 
de hittar den och det, ja.. tiden går väldigt fort med den hemma så 
då vill man ju verkligen att det ska vara ett komplement till hemmet 
och inte bara samma sak. Så jag har inte riktigt hittat hur jag vill 
använda den. Jag tycker att det kan bli lite meningslöst om man 
bara sitter och spelar. Även om det är pedagogiska spel så kanske 
det inte alltså, jag tycker många pedagogiska spel går ut på att man 
ska repetera siffror och alfabetet så att man lär sig att rapa det utan 
någon tanke. Och bara liksom helt de-kontextualiserat så vet jag inte 
hur meningsfullt det egentligen blir.” 
 

Karin pratade om att de under 90-talet hade något som kallades datorkörkort. 
Detta kort fick barnen då de visat att de till exempel kunde skriva sitt namn på 
datorn och hur man söker på internet. Körkortet var till för de äldre barnen i 
förskolan men hon menade att det då var ett så klart syfte att öka den digitala 
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kunskapen och att något liknande skulle kunna fungera för förskolans yngre 
barn.  
 

“Men sen så försökte vi ju de där med att ha datakörkort, barnen skulle 
kunna starta igång datorn och leta reda på ett program. De fick göra 
vissa saker som vi sedan bockade av och när det var klart så fick 
barnen sitt datakörkort. Arbetar man med datorn på det sättet kan jag 
tänka mig att barnet får lära grunderna kring att hantera en dator.“ 

 
Eva arbetade på en förskola med många barn från asylsökande familjer och 
berättade att den förskolan har ett konto på två sociala nätverk där de lägger 
upp bilder och texter om något extra roligt eller spännande sker men kommer 
då även på att alla barn inte har tillgång till IKT hemma. Hon menade dock att 
förskolan då måste fungera som ett komplement och ge barnen det de behöver 
inom området.  
 
 

7.2.3. Framtiden som ett motiv 
De flesta intervjuade förskollärare var överens om att IKT är framtiden och att 
det är lika bra att barnen lär sig hantera tekniken ”det är ju så här man gör 
nuförtiden” sa de alla på varierande vis. Eva menade att det är bättre att barnen 
lär sig hur de med hjälp av IKT kan skapa, på ett liknande sätt som framtiden 
kommer att kräva av dem att de klarar av. 
 

“Det är ju vad barnen ska komma i kontakt med sen och då är det ju 
bättre att låta barnen se hur de kan vara producenter istället för 
konsumenter. Att de kan själva göra saker som andra tycker är kul att 
titta på.” Även Mats angav framtiden som det första motivet: ”Jag 
tycker det är bra att de lär sig tidigt. Det är ju det som kommer vara en 
del av vardagen för dem sen. Och det är inte alla barn som har 
möjlighet att använda sig av IKT hemma så det är ju bra att de får det 
på förskolan.” 

 
Eva menade vidare att då barnen lär sig att hantera tekniken så får de även ta 
del av omvärlden på ett helt annat sätt än de kan göra via till exempel böcker.   
 
 

7.2.4. Läroplanen och förskolans uppdrag 
De flesta av förskollärarna pratade om att arbetet med IKT är lika självklart 
som att de arbetar med matematik eller motorik och motiverar detta med att 
det finns med i läroplanen. Citatet nedan uttrycks på varierande sätt av alla de 
intervjuade: 
 

”Det står i läroplanen, så det är väl bara att göra det då.” 
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Alla pratade dock om det samtidigt som de använde ett kroppsspråk som var 
allt annat än positivt. Jenny skrattade och himlade med ögonen, Lisa fyllde i 
meningen med att titta på den av oss som intervjuade och sucka högt och 
Karin och Marie blev tysta och tittade ner i golvet efter de pratat om 
läroplanen. Vi kunde alltså inte tolka läroplanen som ett positivt motiv för de 
intervjuade förskollärarna, men likväl ett motiv som angavs. 
 
Eva berättade om att hennes kommun har en policy kring IKT och att det finns 
vissa mål som ska finnas på alla förskolor för att alla barn som vistas i 
förskolan inom den kommunen ska ha samma möjligheter till lärande. Jenny, 
Karin och Lisa upplevde dock att förskolechefen och kommunens politiker 
lämnade över ansvaret för IKT på förskollärarna totalt. 
 

”Det finns ett stort utbud av appar man kan använda sig utav i 
förskolan, men då är det ju någon som ska sitta och sålla och gå 
igenom dom också så det inte är skräp. Så det är just det där att sitta 
och kolla igenom varje app, det tar tid från verksamheten” berättade 
Jenny.  ”Vårat lärplattearbete har  ju dröjt så länge på grund av att vi 
ska göra våra egna användare , vi ska hinna kolla igenom alla appar 
och eftersom tekniken fungerar dåligt så ligger det på oss att 
kontakta ledningen och mejla tekniska eller it om saker inte 
fungerar. Jag tycker som sagt att man ska omfamna IKT:n i 
verksamheten för att det är en del av uppdraget men då behöver vi 
mer stöd och hjälp från ledningen” berätta Karin. 
 

Detta ansvar menade dessa förskollärare är orättvist och innebär en ökad 
arbetsbörda. Läroplanen och andra styrdokument återkom i alla intervjuer 
men alla pratade om det som om det är lika mycket en belastning som ett 
motiv till användandet. 
 
 

 
7.2.5. Pedagogisk dokumentation som motiv 
Alla förskollärare menade att det är enklare nuförtiden att dokumentera tack 
vare surfplattorna, man kan snabbt ta bilder och göra ett collage som 
innehåller bilder och text med hjälp av en app. En förskollärare berättade att 
man kan dokumentera och i nästan samma sekund låta barnen titta på det man 
dokumenterat. Detta då det finns kvar i surfplattan alternativt skrivits ut så 
förskolläraren tillsammans med barnen kan titta på dokumentationen och dels 
se om en utveckling utifrån detta sker men man kan även enkelt se om barnen 
visar ett intresse för fortsatt undersökning kring områden som dokumenterats.  
Som tidigare nämnts var det många av pedagogerna som framhöll 
möjligheterna till den snabba pedagogiska dokumentationen som den främsta 
anledningen till att ha surfplattor på förskolan.  
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”En dokumentation från surfplattan är ju bara att printa ut direkt” 
sade Lisa. Jenny menade att ”det är ett hjälpmedel för oss pedagoger 
gällande dokumentationen. Surfplattan underlättar mycket för att 
man kan ju göra allt på en gång”. Karin berättade ”man behöver inte 
sitta och anteckna som tidigare, då kunde man ju missa saker.” 
 

Få av dem pratade om datorer som något positivt i samband med detta. 
 

”När man använder datorn, ja då ska man först tömma 
digitalkameran, jag ska skapa ett dokument, jag ska sedan lägga in 
bilderna i dokumentet och lägga till text till bilderna. Nu så gör man 
enkelt allt detta på surfplattan” sade Karin. 
 

Några menade dock att de tappade närheten till barnens aktiviteter när de 
använde surfplattan och två menade även att det finns ett problem med att 
surfplattan är så attraktiv för barnen då det innebär att pedagogen tappar 
kontrollen över plattan lite. 
 

”När jag använder paddan vi en aktivitet så måste jag hela tiden se 
vart jag ska trycka och då känner jag mig inte så närvarande. Man 
tappar fokus på aktiviteten och barnen” berättade Lisa och Eva 
menade att surfplattans popularitet innebar problem ”man får slåss 
lite och säga att  - nä nu ska jag göra något med den.” 
 
 

7.3. Ramfaktorer för arbetet med IKT 
Det blev tydligt under arbetet med analysen att några teman återkom som alla 
kan innebära tänkbara ramfaktorer som påverkar arbetet med IKT. Det fanns 
en enighet i vad och hur de talade om ämnet som resulterade i att vi kunde 
tolka dessa som tänkbara faktorer. Det handlade om organiseringsfrågor med 
ledare som lämnade för mycket ansvar till förskollärarna, en bristande 
kompetens hos förskollärarna kring hur denna teknik fungerar, teknik som 
förväntades fungera för att inte ta tid, tid som upplevdes vara alltför lite, att 
det inte finns en tydligt definierat syfte eller användningsområde för IKT och 
en negativ inställning hos förskollärarna. Vi tolkar dessa teman som 
ramfaktorerna och har kunnat finna dem genom att följa den beskrivning och 
modell som Lindblad, Linde och Näslund (1999) har presenterat. 
 
 

7.3.1. Organisation som ramfaktor 
Många av de intervjuade förskollärarna menade att ett hinder som kan 
försvåra arbetet med IKT är att man idag har stora barngrupper i förskolorna. 
Man saknar till viss del samarbetsmöjligheter mellan avdelningarna och 
många anser att man inte har någon insikt i hur andra avdelningar arbetar 
med IKT. 
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Ledningen ansågs av några förskollärare försvåra arbetet till viss del i några 
förskolor. De uttryckte en känsla av tyngd då de har ett ansvar för detta trots 
att de ansåg sig ha en bristande kunskap om ämnet. De efterfrågade ett ökat 
ansvar från chefen och menade att det borde vara ledningens ansvar att se till 
att rätt appar och program används och även att det används på rätt sätt. De 
menade även att ledningen bör se till att all teknik fungerar och finns 
tillgänglig så att förskollärarna kan utföra det arbete som ska göras  
 

“Det ligger på oss. Det är vårt ansvar istället för att ledningen säger, 
här! Här har ni de här, det är “good to go”, nu har ni fått fem appar, 
prova er fram genom dem och sen så träffas vi om tre veckor och så 
kan vi höra vad ni har för erfarenheter av de apparna. Men nu är 
det ju som vanligt och alla sitter på vartdera ställe och alla har 
laddat ner olika appar. Det kan ju också vara bra men det blir ju så 
spritt nu istället för att det finns en klar och tydlig styrning, där 
ledningen säger: Prova de här apparna! Sen så får ni sväva ut, men 
de här är jätte bra“ berättade Karin. 

 
Karin tog upp vikten av att ha en bra förmåga att samarbeta i arbetslaget för 
att kunna organisera tiden och vara nöjd med det. Hon menade att det kan 
vara en ”lyx” i att vara inne med två barn och arbeta med IKT medan de andra 
pedagogerna då får mer att göra med resterande barn. Hon menade vidare att 
det då handlar mycket om arbetskollegornas olika viljor för att kunna få till ett 
bra och sammanhängande arbete med IKT i förskolan. För att få till det så 
ansåg hon alltså att arbetslaget måste dra åt samma håll och se samma syfte i 
det som ska utföras. Detta återkom även under intervjuerna med Eva, Marie 
och Mats som alla framförallt pratade om att ett samarbete kring IKT mellan 
avdelningarna på deras förskolor var obefintliga.  
 
Analysen av intervjuerna visar att det finns en markant skillnad mellan de 
intervjuade förskollärarnas uppfattningar om hur och varför de arbetar med 
IKT. I en av kommunerna upplevde man IKT som utmanande men ändå något 
spännande och något som borde fungera. Den ena kommunens förskollärare 
uttryckte en större frustration kring att teknik inte fungerade och att 
förskolechefer inte hjälpte till i arbetet. Vi såg i arbetet med bakgrunden att 
den större kommunen av de två har en plan för hur förskolorna ska arbeta 
med IKT medan den mindre kommunen inte har några officiella riktlinjer 
kring detta. 
 

 
7.3.2. Förskollärarens kompetens inom IKT som ramfaktor 
Flertalet av de intervjuade förskollärarna menade att IKT är något som är 
relativt nytt och att detta skulle kunna förklara varför en kompetens inte har 
hunnit infinna sig men samtidigt menar tidigare forskning att det inte kan 
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betraktas som speciellt nytt längre utan att det snarare handlar om 
inställningen hos förskollärarna. Återkommande i intervjuerna var att 
förskollärarna uttryckte att de och deras kollegor inte har nog med kompetens 
för att göra något bra av all teknik som finns. De menade att det finns en 
osäkerhet kring den här nya tekniken och att det innebär att man gärna 
undviker det. 
 

”Jag kan inte, jag törs inte” sa flera av förskollärarna. 
 

Lisa var mer negativ än de andra och sade flera gånger att hon inte förstår 
syftet med att själv använda till exempel surfplattor i yrket och inte heller 
varför barnen ska sitta vid dem. Hon uttryckte flera gånger att hon enbart 
tycker att surfplattan blir en distraktion och något som tar hennes fokus från 
barnen och kräver tid då hon inte vet hur allt fungerar. Hon menade vidare att 
andra förskollärare på förskolan håller med henne och hon upplever att det 
finns en allmän uppfattning om att det är lite farligt då det kan krångla och 
alltså till exempel ta upp onödigt mycket tid. Denna inställning förklarade 
dock några av de andra förskollärarna med att det är helt naturligt när man 
inte anser att man har nog med kunskap inom ett område.  
 

“Men det är ju kunskapen att man inte kan med tekniken som gör att 
man inte törs prova. Alltså det är ju på riktigt en del som tror att det 
ska explodera om man trycker på fel knapp! Det är så på riktigt, bara 
det här med att det är dålig kunskap hos personalen om hur man 
använder surfplattan och vad man kan göra på den, för det är ju inte 
så att man bara sitter och spelar, man kan göra så mycket mer” 
förklarade Jenny. 

 
Marie menade att en bristande kompetens leder till att IKT inte används av 
förskollärare och att tekniken därför inte är synlig nog för barnen för att ett 
intresse ska väckas hos dem. Hon menade att detta i sig leder till att det knappt 
används då förskolan till så stor utsträckning handlar om barnens intressen. 
Hon menade vidare att tekniken som kan kännas som ny kan kräva att man är 
lite av en problemlösare ibland och att det är rent omöjligt att vara när man 
inte ens kan skriva ut dokument från ordbehandlingsprogram på datorn. 
 
Alla intervjuade förskollärare inledde intervjuerna med att berätta att de inte 
alls kan något om surfplattor och vanligt var att de skämtade om att de hade 
sagt ja till att vara med i denna studie.  
 
 

7.3.3. Teknikutmaningar som ramfaktor 
Teknikutmaningar skulle kunna utgöra en ramfaktor då det beskrevs som 
hindret som gjorde flest förskollärare upprörda och stressade. Nästan alla 
menade att krångel med tekniken innebar att värdefull tid lades på att försöka 
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lösa problem som de inte hade en aning om hur de skulle lösas och att de 
därför ofta valde att bortprioritera detta. En del förskollärare uttryckte ren 
irritation över att det ibland kan vara så att det inte fungerar. 
 

“Det är frustrerande när tekniken inte fungerar, drömscenariot vore 
om allting fungerade så att det bara var att köra på när man behövde 
det. När det inte fungerar så är det klart att många kanske tappar 
suget - nä jag får det aldrig att fungera så jag kan skriva ut, så äh jag  
lägger bort den här lärplattan och struntar i att göra det här” 
berättade Karin. 
 

Marie, Eva och Mats menade alla att på grund av att många av förskollärarna 
har fastnat i gamla sätt att göra saker på så kan IKT anses vara jobbigt. De 
menade till exempel att datorer kan göra mycket arbete omständligt och 
innebära att tre-fyra program måste öppnas för att göra till exempel en 
dokumentation på ett A4. Marie uttryckte en önskan om att surfplattans enkla 
dokumentations-appar fick större genomkraft så den gamla teknikens 
omvägar inte sågs som ett problem. 
 
Några av förskollärarna uttryckte även en irritation över att det är delar som 
fattas på förskolorna som alla skulle underlätta arbetet. Exempel som gavs var 
projektorer eller smartboards, verktyg som skulle innebära att många kan titta 
på samma sak. De menade även att det på många förskolor finns för få datorer, 
surfplattor och kameror och att det därför är svårt att få till en känsla av 
rättvisa mot barnen, att alla får sitta lika länge. 

 
 
7.3.4. Tiden som ramfaktor 
En av de tänkbara ramfaktorer vi förväntade oss att hitta var tiden, eller 
snarare bristen på tid. Alla förskollärare berörde detta någon gång under 
intervjuernas gång. De menade framförallt att det varken finns tid till att öka 
kompetensen eller förståelsen för verktygen. Men de talade även om att 
surfplattan kräver en introduktion för barnen och en närvarande förskollärare 
som kan förklara vad som händer i spelen och varför det händer, de menade 
att detta kräver tid för enskilda förskollärare att sitta med få barn. Mycket av 
det som framkom i de andra tänkbara ramfaktorerna går att koppla till den 
upplevda tidsbristen. 
 
Tiden ansågs utgöra ett stort hinder, både när det gäller att öka den egna 
kompetensen men även när det handlar om barnens utforskande och lärande. 
Karin menade att det är svårt att lära sig och då skaffa en kompetens inom IKT 
när tiden inte finns och tillfällen att gå på utbildningar inom området anses 
vara begränsad. 
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“I den här förskolan har vi fem stackars timmar i planeringstid och 
de räcker inte långt till allt de vill att vi ska göra. Där kan jag känna 
att det är lite fel för det finns ju jättemycket möjligheter om man 
fick mer tid” berättade hon. 
 

Att vara en närvarande pedagog beskrevs av flera som näst intill omöjligt när 
det handlade om att kunna sitta ner vid en dator eller surfplatta tillsammans 
med få barn för att få till ett pedagogiskt lärande. Jenny berättade att det ofta 
händer att det i samtal med barn uppstår frågor och funderingar som man 
tillsammans bestämmer att man ska kolla upp med surfplattan som hjälp. Men 
på grund av förskollärararens tidsbrist rinner det lika ofta ut i sanden. 
 
Hälften av förskollärarna beskrev hur de upplevde att dokumentation med 
hjälp av en kamera eller surfplatta under en aktivitet de själva ledde med en 
grupp barn kunde vara distraherande. De menade att det är lätt att tappa 
fokus på aktiviteten när det samtidigt krävs att de fokuserar på tekniken. 
 
Jenny, Karin och Lisa berättade alla att deras förskolor får appar nedladdade 
på surfplattorna varje vecka, de måste dock själva gå igenom dessa för att se 
vilka som är användbara. Detta är något som de berörda förskollärarna anser 
tar tid från både barn och annan planering av verksamheten. Förväntningarna 
på att IKT ska ta större plats i förskolan har genom intervjuerna visat sig vara 
något av en tyngd för förskollärarna, en tänkbar förklaring till denna 
upplevelse av tyngd och att det inte verkar prioriteras högt kan vara denna 
tidsbrist. 
 
 

7.3.5. IKT:s otydliga användningsområde som ramfaktor 
Alla de intervjuade förskollärarna ansåg att det måste finnas ett pedagogiskt 
motiv för användandet av IKT, de menade att man som pedagog ska ha ett 
klart syfte med användandet. Det var dock ingen av dem som angav ett syfte 
som de ansåg var tillräckligt. De motiv som presenterades handlade alla om 
andra ämnen och vi tolkar detta som ett sätt för dem att placera och motivera 
detta verktyg som ansågs vara nytt i den pedagogiska verksamheten där 
invanda normer om hur man arbetar med till exempel matematik och språk 
finns. 
 
Flera förskollärare pratade mycket om att surfplattan och datorn inte får 
användas som underhållning eller genväg genom dagen, de menade på olika 
vis att det däremot kan fungera som ett komplement till övriga aktiviteter i 
verksamheten. 

 
“En del tycker att det är okej att barnen sitter och spelar i 25 minuter 
på morgonen här men det kan inte jag tyckte för då fungerar IKT som 
barnvakt och det tycker jag blir fel. Men är det använt på rätt sätt så 
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kan jag tycka att det är okej. Används det på fel sätt då säger jag nej 
tack, man ska ha en tydlig tanke på vad man vill” berättade Karin. 

 
Alla förskollärarna hade skilda syner på hur man använder IKT i förskolan, en 
del av dem menade att de kan känna en lättnad kring exempelvis 
dokumentationen, detta då ny teknik innebär att man nu kan spela in en 
aktivitet och sedan sätta sig ner och se det ur olika synvinklar. De menade 
även att man tack vare detta enkelt kan titta på barnens utveckling, vilka som 
leker med vilka och även hur varje enskild pedagog beter sig i olika 
sammanhang med barnen. Samtidigt menade Jenny att tekniken ibland 
innebär att känner att hon förlorar närvaron i aktiviteter tillsammans med 
barnen när hon samtidigt ska använda exempelvis en surfplatta för att 
dokumentera. 
 

“Under aktiviteten känner jag mig mer närvarande om jag har 
papper och penna och det är väl kunskapen som saknas för har jag 
en padda så måste jag se -var ska jag nu? vad ska jag göra här?- det 
behöver jag inte om jag ska snabbt rafsa ner något.” 

 
 
 
 

7.3.6. Negativ inställning till IKT som ramfaktor 
Flertalet förskollärare menade att det tar tid att vara en närvarande pedagog 
och göra spelandet och skapandet vid till exempel surfplattan eller datorn till 
en lärandesituation. Marie talade särskilt mycket om detta och sade att det 
mycket väl skulle kunna vara en förklaring till att pedagoger på förskolan ofta 
suckar och uttrycker en rädsla när man talar om IKT. Den negativa 
inställningen skulle kunna innebära att arbetet prioriteras som mindre viktigt. 
Marie och Eva tog upp föräldrarna som en anledning till att det kan finnas en 
negativ inställning till IKT. 

 
”Ja alltså dels så är det ju nånting som inte, som jag uppfattar, är så 
himla högt i kurs hos föräldrar. Så det gäller ju verkligen att visa hur 
man vill arbeta med det på ett pedagogiskt sätt. Och inte bara oj nu 
är det sista halvtimmen, jag orkar inte hitta på nåt, de får spela iPad. 
De flesta föräldrar jag pratar med reagerar med ljummen eller 
ganska negativ inställning när  jag berättar att deras barn suttit vid 
iPaden idag. Det är inte liksom ”åh vad kul har ni en iPad!” som det 
blir om man pratar om en skogspromenad, då är de ju lyriska över 
att deras barn har fått gå till skogen men det är ingen som är lyrisk 
över att deras barn har fått spela iPad” berättade Marie. 

 
Eva menade dock att det på ett sätt är konstigt att hon skäms lite när 
föräldrar kommer och deras barn och de sitter vid datorn och menade 
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vidare att hon aldrig skulle skämmas om barnet suttit och byggt med 
samma lego i tre timmar. 
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8. Diskussion 
Syftet med denna studien var att undersöka vilka förutsättningar och hinder 
som förskollärare uppfattar finns i arbetet med att implementera 
förväntningarna på förskolan att öka arbetet med IKT. Resultatet visar att 
förskollärare uppfattar att det finns flera användningsområden i förskolans 
verksamhet där IKT har en plats men att det även finns en del förutsättningar 
som måste finnas för att underlätta och hinder som försvårar arbetet. Vi har i 
denna diskussion valt att fokusera på den tänkbara ramfaktor som vi tolkar är 
den faktor som på många sätt påverkar alla de andra, nämligen IKT:s otydliga 
användningsområde. Detta innefattar allt från deras uppfattningar om 
huruvida spel ska användas  till uppgiften att öka den digitala kompetensen 
då detta är delar av alla de möjligheter som finns med IKT men som de 
intervjuade förskollärarna uttrycker en förvirring över.  
 
Resultatet av denna studie visar att förskollärare uppfattar att det finns flera 
användningsområden i förskolans verksamhet där IKT har en plats. De menar 
till exempel att de med hjälp av IKT kan genomföra den pedagogiska 
dokumentationen lättare och att barnen kan vara mer delaktiga i detta när det 
finns på till exempel surfplattan. De pratade även om IKT som full av 
möjligheter till lärande i form av pedagogiska spel och program. Detta är även 
något som Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) tar upp då de skriver 
om att en av de bästa möjligheterna med den nya tekniken i förskolan är att 
nya sätt att lära introduceras. Deras studie och bok har några år på nacken men 
deras texter om datorer går att applicera på surfplattor och smartphones. Vi 
uppfattar dock att det stora användningsområdet för IKT blir ett problem, eller 
ett hinder, som resulterar i att förskollärarna uttrycker en förvirring kring när, 
hur och varför IKT ska användas.  
 
En av de intervjuade förskollärarnas pratade om att hon inte funnit ett motiv 
som räcker för henne, alla de andra pratade om rätt och fel sätt att använda 
verktygen men ingen gav en tydlig förklaring på vad som är rätt sätt. Vi tolkar 
detta som en förvirring och en bidragande orsak till att en negativ inställning 
verkar finnas. Detta går att koppla till Lindahl och Folkessons (2012) studie om 
hur IKT innebär förändrade normer i förskolans arbete innebär en kultur av 
negativitet hos förskollärare. Vi ville med studien se vilka tänkbara 
ramfaktorer som förskollärarna uttryckte och valde att fokusera på just deras 
tal om egna uppfattningar. Mycket av det som kom fram var att de klassiska, 
yttre, ramfaktorerna som till exempel tid och organisation som bland annat 
Gustafsson (1999) och Linné (1999) skriver om även skulle kunna utgöra 
ramfaktorer i detta arbete. Det blev tydligt under arbetet med resultatet att en 
potentiell ramfaktor skulle kunna vara just denna negativa inställning då detta 
på många sätt skulle kunna innebära att andra potentiella ramfaktorer som till 
exempel bristande kompetens och tekniksvårigheter helt skulle kunna bero på 
att en vilja till att lära inte finns.  Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) 
menar att mycket av den tidigare forskningen har visat att pedagogers 
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uppfattning om lärande är den avgörande faktorn för att som ryms i en 
pedagogisk verksamhet. Vi menar då att det finns en självklarhet i att hur stor 
plats IKT tar i verksamheten påverkas av om förskollärarna har en negativ 
eller positiv inställning till fenomenet. 
 
Resultaten visar även att förskollärarna har en uppfattning kring IKT som 
något de inte kan och således gärna inte arbetar med, vilket rent krasst innebär 
att annat prioriteras som viktigare. Vi kan tydligt se att alla de intervjuade 
förskollärarna på många sätt behöver motivera till exempel surfplattans 
existens i verksamheterna med att annat lärande sker via dem. De pratar till 
exempel mycket om att de går att använda för att skapa sagor och att 
dokumentationerna får ett mervärde när barnen enkelt kan kommentera de 
bilder, ljud och videor som finns på dem. Det är intressant att till exempel den 
kommun som har en IT-plan till stor del ska jobba mot att förskolans barn med 
hjälp av IKT ska öka sin digitala kompetens som bland annat innebär att 
barnen ska kunna hantera den teknologi som ingår i IKT. Få av förskollärarna 
pratar om detta som varken ett motiv eller en betungande uppgift, och alltså 
ett hinder, till användningen, detta är något som vi inte hade förväntat oss. De 
få som talade om att öka den digitala kompetensen kom alla från Sundsvall, 
det var även de som talade om förskolechefernas engagemang som något 
positivt, detta fann vi intressant då det även är den kommun av de två som har 
en officiell IT-plan. Vi undersökte inte detta vidare men en möjlig förklaring 
till den stora skillnaden mellan de två kommunernas motiv skulle kunna vara 
det faktum att en av kommunerna har arbetat fram tydliga mål med arbetet 
medan den andra har förskollärare som själva måste tolka uppdraget att arbeta 
med IKT.   
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2002) beskrev IKT:s ursprungliga syfte 
som ett arbete med att öka den digitala kompetensen hos de människor som i 
framtiden skulle utgöra samhällets medborgare. Man arbetade då mycket med 
att lära barnen att programmera och använda ordbehandlingsprogram för att 
detta var kunskaper som krävdes av vuxna, arbetande, människor. Idag ses det 
som en självklarhet att denna kunskapen infinner sig när barn och ungdomar 
använder till exempel datorer och surfplattor för bland annat 
informationssökning och datorspel. Det är intressant att denna dåtida uppgift 
verkar ha stött på mindre problem hos lärare då författarna beskriver det som 
ett arbete som skedde intensivt under en tid. Det skiljer sig radikalt från det 
resultat vi funnit och även den tidigare forskning vi presenterat i bakgrunden 
(Lindahl och Folkesson, 2012) som visar på att IKT idag gärna undviks och ses 
som besvärande. Frågan om varför det är en sådan skillnad har uppstått och vi 
funderar på om det skulle kunna förklaras med att den dåtida uppgiften hade 
ett tydligt syfte och mål medan arbetet idag är större,  mer tolkningsbart och 
kan därav upplevas som otydligt. 
 
De tänkbara ramfaktorerna vi har funnit är alla påverkningsbara och vi hoppas 
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att en ökad förståelse kring hur denna del av verkligheten uppfattas innebär en 
ökad chans för diskussion på någon förskola. 
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9. Vidare forskning 
Arbetet med denna studie och uppsats har resulterat i att vi har ökat vår 
förståelse för vilken typ av studier som finns och vad som skulle kunna 
genomföras för att komplettera detta. Som går att läsa ovan upptäckte vi under 
arbetet med att analysera intervjuerna att ingen av förskollärarna kunde 
definiera vad ett bra respektive dåligt arbete med IKT bestod av. Vidare 
forskning skulle behövas kring hur sådana definitioner skulle kunna se ut för 
att tydliggöra läroplanens och samhällets förväntningar på ett ökat arbete med 
IKT i förskolan och då förbättra förskollärarnas möjligheter att motivera 
arbetet. 
 
Slående i denna studie var även att alla förskollärare ansåg att deras 
kompetens inom området var bristfälligt, studier om vad detta beror på kan 
vara svår att genomföra men skulle ändock kunna öka en förståelse kring hur 
förskollärarutbildningar kan arbeta för att motverka detta. 
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BILAGA 1: Missiv till förskolechefer 
Hej! 
 
Jag heter Johanna Nyström/Hallin och är studerande på 
förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Härnösand. Jag skriver i denna 
stund, tillsammans med min studiekamrat Johanna Hallin/Nyström, vårt 
examensarbete (15 hp) för att ta förskollärareexamen med inriktning mot 
förskola och förskoleklass. Vårt fokus i studien ligger på pedagogerna och vi 
kommer utifrån detta att göra en studie om hur IKT i förskolan 
 
Vi har valt att samla in vårt material genom att besöka ditt förskoleområde. 
Materialet samlas in via intervjuer med förskollärare på en avdelning om IKT. 
Studien kommer att genomföras utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att man när som helst 
under intervju har rätt till att avbryta sitt deltagande. Bidraget till vår studie 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att resultatet används enbart för 
forskningsändamål där det endast är jag och Johanna som har tillgång till 
uppgifterna. Inspelningar och anteckningar kommer att förstöras när studien 
är klar. Vi undrar nu alltså om din förskola vill delta i vår studie?  
 
Jag kommer att kontakta dig under veckan via telefon för att höra om det finns 
en möjlighet för mig, Johanna Nyström/Hallin, att komma till din förskola. 
 
För frågor är du välkommen att kontakta någon av oss! 
 

Johanna Nyström 

Tel: xxxx 

 
Johanna Hallin 
Tel: xxxx 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning Johanna Nyström & Johanna Hallin 
 



 

 

BILAGA 2: Intervjuguide 
•  

Kan du berätta lite om dig själv och förskolan du jobbar på? (Hur länge 
har du arbetat som förskollärare? Hur många är ni som arbetar på din 
avdelning och vad har du för utbildning inom området?) 

 
• Vilka erfarenheter har du av att arbeta med IKT i förskolan? 

 
• Kan du berätta om hur ni arbetar med IKT i den här verksamheten? 

 
• Vad får dig att vilja använda dig av IKT? 

 
• Vilka förutsättningar anser du behövs för arbetet med IKT? 

 
• Vilka hinder finns för arbetet med IKT? 


