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Resumé 

I dagens informationssamhälle ses kunskap om IKT som en viktig kompetens för att 

människor ska fungera i samhälle och näringsliv. Källor visar på flera motiv till varför 

barn i tidig ålder ska introduceras för datoranvändning (då datorn som verktyg kan 

generera ny kunskap och möjliggöra nya arbetssätt). Utifrån en kvalitativ metod har vi 

undersökt retoriken bakom barnens datoranvändning på förskolan. Semistrukturerade 

intervjuer har genomförts med två rektorer för att ta reda på deras pedagogiska idéer om 

och satsningar på IKT. Med utgångspunkt ur detta har även två fokusgruppintervjuer 

genomförts med pedagogerna i deras arbetslag med syfte att studera vad dessa uttrycker 

för tankar om att använda IKT i den pedagogiska verksamheten. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv blir termer som samspel, meningsskapande och artefakter 

centrala. Resultatet visar bland annat på ambitioner hos både rektorer och pedagoger 

gällande utveckling av IKT-arbetet på förskolan, samtidigt som det praktiska arbetet 

förekommer i väldigt liten skala. Vidare påvisas att inga egentliga utvärderingar sker 

kring de satsningar som genomförs gällande IKT på förskolan. I diskussionen ställer vi 

oss kritiska till den bristande kommunikation som ses mellan rektorer och arbetslag 

gällande IKT-satsningarnas implementering i verksamheten. Studien behandlar även 

behovet av kompetensutveckling samt bakomliggande orsaker till hur arbetet med IKT 

organiseras. Avslutningsvis formuleras råd till rektorer och pedagoger för utveckling av 

IKT-arbetet inom förskolan. 

 

Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp Högskolan 

i Skövde 

Titel: ”Jag ser inte datorn som nått djävulens påfund, utan kan se vilka 

användningsmöjligheter som finns” - En kvalitativ studie om IKT-

satsningar på förskolan. 

Sidantal: 51 

Författare: Jenny Leijon och Anna Udén 

Handledare:   Urban Carlén  

Datum: Januari 2011 

Nyckelord:   Informations- och kommunikationsteknik – IKT, Datoranvändning, 

Kompetensutveckling, Förskola, Rektor, Pedagoger 



 

 

Abstract 

In today's society ICT-knowledge is viewed as an important skill for humans to function 

in society and business. Sources indicate motives which underline the importance of the 

fact that children at an early age are introduced to computing, as the computer becomes 

a tool to generate new knowledge and enable new ways of working. Based on a 

qualitative approach, we have studied the reasoning behind children's computer use in 

preschool. Semi-structured interviews were conducted with two principals to determine 

their opinions on educational benefits of and investments in ICT. On this basis we have 

also, through focus groups, studied what kind of thoughts teachers express on ICT in 

educational practice. From a sociocultural perspective terms like interaction, meaning 

and artifacts became central. The results show that the principals and teachers both have 

ambitions regarding the development of ICT work at the preschool, while the practical 

work occurs on a very small scale. The study further demonstrated that no real 

evaluation takes place regarding the ICT-investments in preschool. In the discussion we 

are critical to the lack of communication that is seen between principals and their 

teacher-teams regarding the implementation of ICT-investments in the practice. We also 

discuss the teachers’ need for further education regarding ICT-development and the 

underlying causes of the use of ICT today. In the conclusion we present guidelines for 

the development of ICT work in preschool.
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1. Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund genom en inledning där vi redogör för 

uppsatsens ämne, följt av studiens syfte och frågeställningar. Vidare presenteras vårt 

teoretiska ramverk och en historik kring förskole- och skolverksamheten samt IT-

utvecklingen i Sverige och avslutningsvis presenteras tidigare forskning om IKT-

satsningar i förskolan. Begreppen IKT, som betyder information- och 

kommunikationsteknik, och IT, som står för informationsteknik, behandlas ofta 

synonymt. IKT används i studien när den kommunikativa aspekten betonas och i studien 

kommer båda begrepp figurera då både källor och respondenterna väljer att använda 

olika uttryck.  

1.1 Inledning 

I det växande informationssamhället har användning av och kunskap om informations 

och kommunikationsteknik (IKT) blivit en nödvändighet. Alexandersson, Linderoth och 

Lindö (2001) tar upp det faktum att samhället och näringslivet numera kräver kunskap 

om IKT, vilket understryker vikten av att barn ges möjligheter att tillägna sig sådana 

aktiviteter för att förberedas inför kommande skolundervisning och senare i arbetslivet. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, anger att 

Förmåga att 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 kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som allt i samhället behöver. (Skolverket, 2006:5) 

Arbetet på förskolan riktas mot att utveckla sociala förmågor som utgör en viktig 

kompetens hos individen. Citatet visar på vikten av att yngre barn får lära sig att 

använda IKT-verktyg. Genom att förskolan ger barnen möjlighet till att utveckla 

grundläggande kompetens i att använda IKT kan nya former av lärande ske, vilket enligt 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) anses viktig för att kunna fungera både i 

skola och som samhällsmedborgare. Datorn möjliggör, på så sätt, andra arbetssätt och 

blir ett verktyg till att söka ny kunskap. Motiv som talar för att tidigt introducera barnen 
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för datoranvändning är bland annat den vana som barnen får inför datorn som verktyg 

samt att de ges möjligheter att förutsättningslöst utforska och upptäcka 

användningsmöjligheterna. 

Genom uppdrag från regeringen (Utbildningsdepartementet, 2008) ska Skolverket 

”främja utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknik” (ibid.) 

Skolverket ska därigenom se till verksamheternas behov och ge förslag till utvecklande 

insatser. Tyngdpunkten ska ligga på lärarens ”användning av IKT som pedagogiskt 

verktyg” (ibid.). Som en del i detta uppdrag har olika projekt och material utformats för 

att erbjuda kompetensutveckling. Sett till dessa satsningar är det dels intressant att 

undersöka vad för kompetensutveckling som förskolelärarna erbjudits, dels hur det har 

påverkat deras arbete med barnen i det pedagogiska arbetet. Ljung-Djärf (2004) menar 

att “Forskning som berör datorn och dess användande i undervisningssammanhang […] 

fortfarande [är] relativt begränsat” (s.23). Den forskning som nu existerar fokuserar mest 

på grundskolan, vilket också understryker vikten av att mer forskning genomförs om 

IKT-användningen i förskoleverksamheten. Genom att skapa en bild av hur IKT-arbetet 

ser ut samt bakomliggande faktorer kan detta utgöra utgångspunkt för hur fortlöpande 

IKT-satsningar kan bedrivas i syfte att utveckla den pedagogiska verksamheten. Med 

uttrycket pedagogisk verksamhet avses all verksamhet som sker med barngrupp inom 

förskolan.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka retoriken om barnens datoranvändning inom 

förskolan utifrån skolledares pedagogiska idéer om och satsningar på IKT samt, med 

utgångspunkt i detta, även studera vad pedagoger uttrycker i tankar om att använda IKT 

i den pedagogiska verksamheten.  

 Hur genomförs IKT-satsningar inom förskolan? 

 Hur uttrycker pedagoger sitt arbete med datorer i förskolan inom det pedagogiska 

arbetet? 
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1.3 Teoretiskt ramverk 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket tar sin ansats i en syn på 

människan som en social varelse med en vilja att utvecklas och en syn på kunskap 

skapad ur sociala sammanhang. Ett nyckelord i det sociokulturella perspektivet är 

aktiviteter; sociala aktiviteter som inbjuder till samspel med andra människor, vilket 

utvecklar individens kompetenser och det s.k. ”inre tänkandet” (Strandberg, 2006, s.11). 

Säljö (2002) menar att utgångspunkten är att individens intellekt formas när de egna 

kunskaperna möter kollektiva kunskaper och språket betonas som ett viktigt instrument i 

denna process. Det är vad individen gör som är avgörande, inte vad den ”har i huvudet” 

(Strandberg, 2006, s.11). Sett till denna kunskapssyn blir det intressant att se på 

retoriken bakom den kompetensutveckling som pedagogerna genomfört, satt i relation 

till vilka kunskaper som de har utvecklat.  

Enligt Säljö (2005) ser lärande och utveckling olika ut beroende på i vilken kultur som 

aktiviteter sker. Att se miljöns betydelse för individen och samspelet i grupp och vilka 

resurser som IKT erbjuder blir därmed viktigt. Tillgången till artefakter kan se olika ut 

likväl som olika individer besitter olika kunskaper och erfarenheter, vilket medför att 

varje lärande- och utvecklingsprocess är unik. Säljö (2002) talar om artefakter som 

centrala i ett sociokulturellt perspektiv då de ”förändrar vår relation till omvärlden” 

(ibid., s.17). Wenger (2009) betonar att människan ständigt befinner sig i olika sociala 

kontexter och att samspelet i dessa gemenskaper ser olika ut utifrån de sociala normer 

som skapas.  

Klerfelt (2007) menar att det sociokulturella perspektivet kommer ur ett ”behov av att 

förstå människans meningsskapande som grund för mänskliga handlingar” (ibid., s.22), 

således ligger den specifika praktiken till grund för meningsskapande. I diskussionen 

kommer vi att utgå från termer som meningsskapande. Genom att undersöka på vad sätt 

deltagarna i studien ger IKT mening i sin pedagogiska verksamhet kan vi också förstå 

hur förskolan organiserar sina aktiviteter. Strandberg (2006) menar att läroplanerna 

genomsyras av sociokulturella idéer och att den utveckling, både organisatorisk och 

inom IKT, som sker inom förskola/skola ”bäddar för en pedagogik där aktivitet, 

samarbete, hjälpmedel och kreativitet kan praktiseras” (Ibid., s.14).  
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1.4 Historisk översikt 

Avsnittet inleds med en kort historik kring IKT i Sverige från 1980-talet och fram till vår 

nutid. Vi redogör för orsaker och konsekvenser av ”IT-bubblan” som sprack vid 

millenniumskiftet beroende av alltför vidlyftiga ekonomiska satsningar. Därefter skildras 

Datoriseringen av skolan, vilket sedan följs av en beskrivning av förskolans historia och 

traditioner där IKT blir alltmer vanligt.  

1.4.1 Utvecklingen av IT i Sverige 

På början av 80-talet blev datorn, enligt Karlsohn (2009), en ”var mans egendom” då 

datorer också kom att produceras för den privata marknaden. ”I stort sett alla som ville 

kunde skaffa sig en egen dator till ett förhållandevis lågt pris” (ibid., s.50). Bilden av 

datorn som ett verktyg kom också att förändras, till att bli datorn som media, tack vare 

det globala nätverk som nu utvecklades. Karlsohn skriver att datortekniken blev en 

”symbol för framtidsmöjligheter och nya samhälleliga livsformer och kulturella 

mönster” (ibid., s.51). I början av 90-talet påbörjades också ett datapolitiskt arbete där 

bland annat IT-politiska riktlinjer utarbetades. I mitten av 90-talet kom så Internets 

genombrott och IT blev ”ett av de allra mest dominerande inslagen i den svenska 

offentligheten” (ibid., s.52). Med internet kom utvecklingen av IT, handeln gällande IT-

produkter och internethandeln att gå snabbt och Sverige kom att ses som en 

”världsledande nation ifråga om att anamma den nya tekniken” (ibid., s.53). Antalet 

internetanvändare ökade, enligt Karlsohn (2009), från 1994 till 1996 med 500% och 

många sa sig då använda nätet regelbundet. Anledningen till denna stora ökning 

utgjordes av de persondatorer som företag och organisationer erbjöd sina medarbetare i 

hopp om att de skulle arbeta mer utanför själva arbetsplatsen. Karlsohn anser att detta 

skapade en förändring i attityder och en syn på att denna nya teknik skulle förändra vårt 

sätt att leva. Politiskt sett skapade det en vilja att främja informationstekniken och, 

framförallt, användningen av internet. Karlsohn hävdar också att IT, av många, kom att 

uppfattas som  

en av de mest centrala samhällsangelägenheterna – som motor för tillväxt och välstånd i första 

hand, och som ett verktyg för ökad kompetens och ökad demokrati i andra. (ibid., s.54)  

I och med den ekonomiska kris som Sverige kom att befinna sig i under början av 90-

talet kom utveckling av IT-teknologin att skapa möjligheter till ljusare framtidsutsikter. 

Samhällsmässigt skapades då en stor tilltro till den nya tekniken och att denna skulle 

öppna för möjligheter att stabilisera ekonomin.  
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Politiskt propagerade bland andra stadsministern för Sverige som en ledande IT-nation, 

vilket skapade utvecklingsoptimism samtidigt som det också fanns en rädsla kring det 

nya och en känsla av tvång. I slutet av 90-talet gjordes ett antal politiska satsningar som 

kom att gynna IT-utvecklingen både kompetensmässigt för individen via satsningar på 

skolprojekt och vuxenutbildningar som kunskapslyftet och genom skattebefrielsen för 

hemdatorer men också samhällsmässigt genom ”starta-eget-bidrag” som kom att gynna 

många nyetablerade IT-företag. Ur detta skapades ekonomisk tillväxt och en positiv 

framtidstro med media i spetsen och Stockholmsbörsen steg. Denna period kallas för IT-

bubblans mest hektiska period. I mars, år 2000, kom utvecklingen att stagnera och IT-

bubblan ”punkterades”, för att använda Karlsohns egna uttryck, mest beroende av 

ekonomiska incitament och grusade förhoppningar. Trots hopp om att detta skulle vara 

en tillfällighet fortsatte Stockholmsbörsen sedan att rasa och samhället drabbades hårt 

ekonomiskt. Karlsohn hävdar också att en konsekvens av detta blev att förtroendet för 

informationstekniken förstördes. Sedan dess har förtroendet sakta återvunnits. Samtidigt 

har aldrig IKT som verktyg stagnerat trots att satsningarna blev mer realistiska efter att 

bubblan sprack. 

1.4.2 Datoriseringen av skolan 

I början av 90-talet sågs informationstekniken, av många politiker, som en lösning på 

många problem inom skolväsendet. Det hävdades att elevers bristande 

kunskapsutveckling kom ur den ”traditionella katederundervisningen” (Karlsohn, 2009, 

s.114) och att datorn kunde erbjuda ett annat arbetssätt som skulle gynna denna 

utveckling samt utveckla skolans pedagogik. Skolan blev den institution som kom att bli 

föremål för diskussioner gällande lärande och informationsteknik som både metod och 

mål; att underlätta lärandeprocesser med datorn som verktyg samt att utveckla en 

informationsteknisk kompetens hos individen så att denne kan fungera som en fullvärdig 

medborgare i ett framtida kunskapssamhälle. Diskussioner kom också att gälla skolans 

behov av omstrukturering för att tillgodose de behov som kom ur utvecklingen av 

informationssamhället samt att IT måste bli en integrerad del i all undervisning, inte som 

ett separat ämne. Enligt Karlsohn (ibid.) har liknande diskussioner förts, gällande skola 

och undervisning, vid varje nytt införande av informationstekniker.  

Den optimism som präglade Sverige under IT-bubblan kom således att skapa en 

teknikpositivism även inom skolan. Det gjordes bland annat satsningar på skoldatanät, 

KK-stiftelsen etablerades som finansiär och det satsades ett stort ekonomiskt kapital på 

att främja IT-utvecklingen i skolan och ur detta kom bland annat ITiS, vilka beskrivs 

mer utförligt nedan. 
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1.4.3 Förskolans historik 

Social fostran och pedagogisk stimulans var filosofin och utgångspunkterna i den 

barntillsyn som utvecklats under 1930 talet enligt Ljung-Djärf (2004). Omkring 1970 

kom den s.k. barnstugeutredningen, vilken fastslog att förskolorna skulle innehålla en 

”integration av tillsyn, omsorg och pedagogik” (ibid., s.12). Förskolans roll fram till 

2000-talet dominerades således av att ge barnen omsorg och uppfostran medan 

undervisning haft en underordnad roll. ”Förskolan skall vara avgiftsfri, tillgänglig och 

likvärdig för alla” (Ljung-Djärf, 2004, s.13). I samband med att förskolan år 1998 bytte 

huvudman från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet kom ändringar att ske på ett 

flertal punkter. År 2003 blev förskolan allmän och samtliga fyra- och femåringar fick 

numera vistas på förskolan femton timmar i veckan, trots att vårdnadshavarna inte hade 

tillsynsbehovet. Genom införandet av en läroplan för förskolan, Lpfö 98, kom förskolans 

betydelse för barns lärande och utveckling att understrykas. Förskolan fick härigenom 

ett tydligt utbildningsuppdrag. Större fokus lades nu på lärande, vilket innebar en 

förändring i verksamheten och ett led i detta blev att pedagogerna behövde genomföra 

kompetensutveckling. Då IKT-kompetens kom att poängteras som viktig i den nya 

läroplanen blev detta ett område som krävde stora satsningar eftersom den befintliga 

kompetensen hos pedagogerna inte var stor. 

1.5 Tidigare forskning och presentation av nationella 

IKT-satsningar 

Avsnittet påbörjas med Motiv för IKT-utvecklingen i förskolan, därefter beskrivs hur 

datoranvändningen kan se ut på förskolan kontra skolan samt synsätt på IKT bland 

pedagoger. Vi presenterar sedan relevanta nationella satsningar som gjorts med fokus på 

förskola och skola för att slutligen nämna Konsekvenser av mindre satsningar på IKT 

genomförda i förskolan. 

1.5.1 Motiv för IKT-utveckling i förskola/ skola 

Enligt Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) anses det allt mera ”angeläget att 

barnen i förskolan och skolan får de kunskaper och verktyg som behövs för att kunna 

hantera och tolka det ’brus’ av information som den nya tekniken för med sig” (s.12). 

Vad beträffar IKT-utvecklingen i förskola/skola anger de tre motiv till att införa datorer i 

förskolan: 
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1. Inlärningsaspekten; Datorn möjliggör andra och mer varierade 

arbetssätt där barnen/eleverna ges nya möjligheter att arbeta mer 

individanpassat.  

2. Arbetslivsaspekten; Barn/elever måste ges förutsättningar till en ökad 

IKT-kompetens då samhälle och näringsliv kräver att sådan kunskap 

finns. 

3. Demokratiaspekten; ”medborgarkunskap på datorområdet är nödvändig 

i en fungerande demokrati” (ibid., s.13) 

Bredden av användningsområden både i skolan och samhället utgör också ett motiv för 

att barnen, redan i förskoleåldern, får utveckla sin IKT-kompetens (se Tydén & Andrae 

Thelin, 2000). 

Enligt Jedeskog (1993, s.13) kan datakompetens ses som en del i skolans uppdrag att ”ge 

alla elever en allmänbildning”. Vidare visar hon på flera positiva effekter av att arbeta 

med dator i verksamheten: 

Genom att använda datorn som ett komplement i den traditionella undervisningen 

stimuleras elever till ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa 

kunskaperna väcks, vilket utgör ett stöd för inlärningen. (s.19) 

Hon menar att eleverna, genom att arbeta med datorn, ges möjligheter att ta större ansvar 

för sin egen inlärning samt utveckla ett kritiskt tänkande. Datorn kan främja 

individualiseringsprocessen genom att erbjuda individuellt anpassade arbetsmöjligheter. 

Val av programvara poängteras dock som viktigt. ”Som lärare måste man vara observant 

på vad man sätter i händerna på eleverna och inledningsvis ställa frågorna om hur, när 

och varför programmet ska användas” (ibid., s. 20). Jedeskog betonar vikten av att lärare 

är entusiastiska och tror på/ser datorns möjligheter för den egna verksamheten. Jedeskog 

hävdar samtidigt att det finns elever som inte ser datoranvändningen som positiv, utan 

snarare finner det tröttsamt att arbeta med den. Hon visar på effekter som trötthet, 

ögonirritationer, huvudvärk samt att vissa upplever arbetet som enformigt. Då 

elevgrupperna i förskola och skola är heterogena är sådana effekter också viktiga att ta i 

beaktande.  

1.5.2 Datoranvändning på förskolan 

Ljung-Djärf (2004) visar att datoranvändningen i förskolan nästan uteslutande sker inom 

ramen för den fria leken. Hon visar även på pedagogernas intentioner att vilja använda 

datorn till dokumentation men att detta arbete inte sker i verksamheten. Ljung-Djärf 
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menar att datorn ses som någonting som barnen leker med men till skillnad från andra 

leksaker används datorn inte lika spontant då det krävs en viss form av vuxenstöd för att 

starta upp ett sådant arbete. Ljung-Djärf menar att ”datorn och dess användande innebär 

eller uppfattas som konfliktfylld i relation till förskoleverksamhetens grundläggande 

värden” (s.91). Pedagogernas syn på sin yrkespraktik är avgörande när datorn används. 

Hon presenterar tre rationaliteter som förutsättningar i att introducera datorer i förskolan: 

1. Omsorgsrationaliteten: Här ses datorn som ett hot mot “viktigare” aktiviteter, 

datorn används som sysselsättning för att ha något att göra och att lära sig att 

turas om (skyddande) 

2. Fostransrationaliteten: Datorn är ett tillgängligt val i verksamheten. Barnen lär 

sig att arbeta tillsammans och att hjälpas åt. (stödjande) 

3. Utbildningsrationaliteten: Här ses datorns möjligheter i samband med lärande 

och utbildning, barnen får den hjälp de behöver vid datorn och den är ett viktigt 

inslag i verksamheten.(vägledande) 

I ovan nämnda förskolemiljöer är de två sista som, enligt Ljung-Djärf, gynnar lärande. 

De tre olika sätten att se på datorn ger barnen olika möjligheter relaterat till “hur tid och 

tillgång fördelas, vilka mål och uppgifter den tillskrivs samt hur dess användande 

organiseras” (ibid., s.97). Det är inte bilden av datorn som verktyg som bestämmer hur 

den ska användas i förskolepraktiken, utan pedagogernas syn på datorn i förhållande till 

sin yrkespraktik. Klerfelt (2007) betonar vikten av ett vuxenstöd vid datorn. Hon menar 

att andra pedagogers stöd måste ses som en viktig resurs likväl som själva datorn.  

Många gånger medför datorns existens att användandets fokus hamnar på själva 

tekniken, istället för de pedagogiska frågorna. Enligt Ljung-Djärf (2004) är det 

pedagogernas ansvar att introducera datorn i verksamheten. Forskning visar också att det 

främst är ”pedagogens uppfattningar om lärande och kunskap som påverkar hur den 

pedagogiska verksamheten utformas och inte tillgång till eller användning av teknik” 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Pedagogens kunskapssyn är då avgörande 

för utnyttjandet av den teknik som finns på förskolan. 

Enligt Klerfelt (2002) är hantering av datorn till stor del en generationsfråga där 

hemmiljön har ett försprång på ungefär 15 år. Hon poängterar vikten av att pedagogen 

har ett tydligt syfte med datoranvändningen och menar samtidigt att det ”uppstår en 

kunskapsklyfta” mellan pedagoger och barn eftersom barnen oftast lever i ett större 

medieutbud där de kommer i kontakt med medier i ”informella miljöer för lärande” 

(s.258). Medierådets rapport (2010) styrker att även barn i 2-5 års ålder är relativt stora 
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konsumenter av IKT, exempelvis har deras internetanvändning ökat från 17% till 32% 

de senaste fem åren. Problematiken i detta arbete blir tydlig när tendenser syns av en 

bristande IKT-kompetens bland pedagoger. Eriksson och Nordqvist (2009) poängterar 

problematiken i sin studie, att pedagoger ofta ser flera möjligheter med datorn som 

pedagogiskt verktyg, men att de själva inte har utvecklas i sitt datoranvändande.  

Ljung-Djärf (2004) ger ytterligare ett perspektiv till denna problematik då hon menar att 

de visioner som finns gällande möjligheterna med datorteknik är “formulerade på en 

arena långt från pedagogernas dagliga arbete” (s.88), vilket kan innebära en ”krock” 

mellan dessa IT-visioner och de traditioner som sedan länge är förankrade i förskolan. 

Hon anser att det i skolvärlden är lättare att ha konkreta mål med sitt datoranvändande 

medan det i förskolan är mer diffust. I förskolans verksamhet finns inga uppnåendemål 

formulerade varför det framför allt trycks på att barnen ska få likvärdiga förutsättningar 

inför skolstarten gällande datorvana. 

Hylén (2010) beskriver i sin bok Digitaliseringen av skolan hur Skolverket har kommit 

fram till att tillgången på datorer i skolan påverkar lärares attityder till datoranvändning i 

undervisningen. En begränsning av dator utrustning på skolorna gör att lärarna trots 

kompetensutveckling får en negativ attityd till datoranvändningen. Skolverkets svar på 

varför det är så är enligt Hylén att kompetensutveckling ”lösryckt ur ett sammanhang 

inte är nog för att vare sig öka användningen av IT eller förändra lärares attityder”. 

Insatserna måste också vara förankrade i den pedagogiska vardagen. Dessutom är det 

viktigt att skolhuvudmannen visar engagemang i frågan. (ibid., s.64) 

1.5.3 Perspektiv på IKT 

IKT har blivit något av ett ”inneord” inom skolpraktiken där krav från skolledningen 

består i att utveckla arbete med datorer och internet. Läraryrkets komplexitet med många 

faktorer att ta i anspråk kan således bidra till att pedagogerna ser IKT-arbetet som ännu 

ett måste, utan att se dess möjligheter. Precis som Ljung-Djärf (2004) påstår Trageton 

(2005) att vissa pedagoger anser att det finns andra aktiviteter, så som skapande och lek, 

som bör prioriteras högre än datoranvändningen. Datorn tar tid från övriga aktiviteter. 

Jönsson (1997) visar på pedagogers skeptiska syn till datoranvändande på förskolan. 

Med liknande argument som att datorn kunde “ersätta andra för förskolebarn viktiga 

aktiviteter som lek och social samvaro” (ibid., s.23) blev inte datoranvändandet en 

prioritet i verksamheten. Förskolan har, genom gamla traditioner, ett omsorgsfokus med 

ledord som interaktion och social gemenskap, vilket kanske medför en syn på datateknik 

som fjärmande. 

Klerfelt (2007) visar också på pedagogers farhågor kring att användandet av dator i 
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verksamheten skulle ha en negativ inverkan på deras ambitioner att stödja barnens 

utveckling av fantasi och kreativitet. Samtidigt uttrycker pedagogerna det som en 

självklarhet att verksamheten måste utgå från barnens intressen, så som 

datoranvändning, för att kunna utvecklas. Problematiken blir tydlig när de anser sig ha 

en bristande kunskap kring att arbeta med datorn, vilket då resulterar i en osäkerhet 

kring den som pedagogiskt verktyg. Klerfelt understryker vikten av att pedagogerna ges 

tillfälle till att förstå datorn och dess möjligheter ur en pedagogisk aspekt, för att på så 

sätt kunna se betydelsen av sin egen medverkan vid datorn.  

1.5.4 KK-stiftelsen som finansiär av IKT-satsningar  

Nedan ges en kort beskrivning kring KK-stiftelsen som finansiär/aktör för IKT-

utveckling. Beskrivningen tillförs i en strävan att ge en förståelse för det intresse som 

finns i att beforska IKT-användningen i pedagogiska verksamheter. Med fokus på 

förskoleverksamheten kan vi förstå de premisser som gör att förskolan kan utvecklas i 

användningen av IKT. 

KK-stiftelsen, som bildades 1994, arbetar med fokus på tre områden; Att stödja 

forskning som syftar till att främja kunskaps- och kompetensutbyte mellan 

högskola/universitet och näringsliv, att utveckla profilerade forskningsmiljöer vid nya 

högskolor/universitet samt främja IT-användningen i Sverige inom bl.a. skola och 

lärarutbildning. Deras arbete handlar om att agera ”igångsättare, finansiär, 

kunskapsresurs och som motor och kontaktskapare i samverkansarbetet mellan 

högskola, näringsliv och offentlig sektor” (KK-stiftelsen, 2010).  

LearnIT är KK-stiftelsens forskningsprogram för lärande och informationsteknik. Detta 

forskningsprogram inrättades i december 1999 och fick i uppgift 

att bedriva forskning om lärande och informationsteknik inom olika delar av 

utbildningssystemet […] [samt behandla] frågor om lärande i arbets- och samhällsliv i vidare 

bemärkelse (Säljö & Lundgren, 2009, s.8). 

Inom LearnIT har man studerat samspelet mellan informationstekniken och lärandet, hur 

teknikutvecklingen har påverkat människans sätt att lära samt ”Vilka utmaningar och 

möjligheter erbjuder informationstekniken när det gäller att finna nya sätt att organisera 

lärande och utbildning” (ibid., s.9). Under de år LearnIT pågick deltog forskarstuderande 

från andra länder och ifrån i stort sett alla högskolor i Sverige i totalt 25 kurser och över 

250 doktorander har deltagit i projektet samt att nätverksbaserade kurser utvecklats för 

den forskarskola som nämnts ovan. I denna utveckling har många högskolor deltagit. De 

har sedan använt sina erfarenheter i sin egna grund- och forskarutbildning. LearnIT har 
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finansierat olika forskningsprojekt vilka spänner över tre områden: ”Samhällsutveckling, 

IT och lärande”, ”Organisationer, IT och lärande” och ”Individer, IT och lärande” (ibid., 

s.10-11). Dock vill vi poängtera att flertalet satsningar på IKT som kom ur KK-

stiftelsens projekt inte har direkt förankring i förskolan, utan istället varit 

implementerade i grundskolans verksamhet och klassrumsundervisning.  

1.5.5 Informationsteknik i skolan (ITiS) 

År 1998 tog regeringen initiativ för en satsning på ett nationellt program för 

Informationsteknik i skolan, ITiS, över fyra år. Programmet kom att omfatta 

förskoleklassen, obligatoriska skolan och gymnasiet och bestod av satsningar och 

utveckling av flera delar; kompetensutveckling av lärare i arbetslag, en dator som 

arbetsverktyg till den enskilde läraren, IT-stöd till elever med funktionshinder, e-post till 

samtliga elever och lärare, internet till skolor samt utveckling av det europeiska 

datanätet. Projektet ämnade öka medvetenheten kring datorn som pedagogiskt verktyg i 

skolan och utgångspunkten var en elevorienterad undervisning med IT som verktyg. 

(Karlsson, 2004; Chaib & Tebelius, 2004; Riis, 2000; KK-stiftelsen, 2004). Hylén 

(2010) beskriver hur de forskare som utvärderade ITiS kom fram till att satsningen 

medfört att arbetssättet på skolorna förändrats både pedagogiskt och administrativt. 

Samarbetet i lärarlagen stärktes enligt samma forskargrupp samt uppfattades som 

roligare än förut. Vad gäller lärarna framhöll dessa efter avslutad utbildning att de såg 

”de pedagogiska diskussionerna som genomförts i arbetslaget som en väsentlig 

investering för framtiden” (s.48). De ansåg sig också ha förstått IT som pedagogiskt 

verktyg samt att utbildningen minskat rädslan för att använda datorn i undervisningen. 

Till detta kom att eleverna arbetade mer självständigt och använde därför IT mer än vad 

de tidigare gjort. 

En central fråga gällande ITiS är, enligt Karlsson (2004), utvecklingen av lärarnas IKT-

kompetens. I sin avhandling diskuterar hon ITiS som projekt och dess utformning. Hon 

klargör det faktum att ITiS riktade sig till hela arbetslag och inte den enskilde läraren. 

Hon menar att lärarna uttryckte en bristande IKT-kompetens samt förhoppningar om att 

ITiS skulle erbjuda dem tillfälle att lära sig att hantera IKT. Programmet syftade till 

individuellt lärande men med fokus på lärande i grupp. Grundtanken var att lärande och 

utveckling skulle ske genom deltagande i den dagliga praktiken och interaktion i 

arbetslaget. Varje lärare fick en dator som de skulle kunna använda i hemmet för att 

utveckla sina IKT-kunskaper. Många kände dock en frustration då det inte fanns någon 

tillägnad tid till att själv utveckla sina IKT-kunskaper inom ITiS ramar. Trots att lärarna 

uttryckte ett missnöje menar Karlsson (ibid.) att hon ser positiva konsekvenser för deras 
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utveckling genom att de skapade tillvägagångssätt att använda sig av den interna 

kompetens som arbetslaget besatt. Detta resulterade i, vilket också Hylén (2010) 

beskriver, att arbetslagets samarbete blev starkare. Karlsson hävdar att missnöje och 

frustration kring dålig utformning således kan leda till något positivt, som i detta fall, då 

deltagarna på egen hand sökte den kunskap som ansågs nödvändig för fortsatt arbete. 

Karlsson (ibid.) ställer sig slutligen mycket positiv till ITiS som projekt och menar på att 

det är en fungerande modell för skolutveckling gällande IKT. Utformningen med 

arbetslag som utgångspunkt i arbetet anser hon vara högst användbar och hon trycker på 

vikten av att erbjuda resurser i form av tillgång till internet och datorer som verktyg för 

verksamheten.  

1.5.6 Praktisk IT och Mediekompetens (PIM) 

Ett projekt som riktar sig till alla Sveriges pedagoger är PIM, Praktisk IT och 

Mediekompetens. PIM är ett kompetensutvecklingsmaterial utformat av Skolverket som 

ämnar vara ett stöd och en resurs för ett dagligt arbete med IT i förskola/skola. 

Materialet är utformat som ett led i regeringsuppdraget att ”främja utveckling och 

användning av informations- och kommunikationsteknik i förskola, skola och 

vuxenutbildning” (Utbildningsdepartementet 2005). PIM-materialet består av tio 

handledningar: 

 

1. Hantera: Pedagogen ges verktyg till att lära sig de mest grundläggande färdigheterna för att 

kunna hantera datorn; att starta och växla mellan program, skapa genvägar, anpassa datorns 

funktioner och utseende samt grundläggande filhantering.  

2. Söka: Pedagogen får exempelvis lära sig att söka på internet samt erfar  tips kring att ha ett 

källkritiskt förhållningssätt till all information. 

3. Skriva: Pedagogen får lära sig att använda ordbehandlingsprogrammen till fullo samt göra 

en snyggare layout med bilder, rubriker, brödtext osv.  

4. Kommunicera: Handlar om att kommunicera på internet i exempelvis chattar, bloggar, 

videokonferenser och s.k. communities samt få en inblick i vad dessa nätbaserade forum 

erbjuder. 

5. Bild: Pedagogen får till exempel lära sig hantera bildbehandlingsprogram och bildhantering 

mer generellt. 

6. Ljud: Pedagogen får bland annat lära sig hantera ljud i program, spela in egna ljud, mixa tal 

och musik och bränna ljud-cd. Information ges också kring hur musik, som får användas 

fritt inom skolverksamheten, kan laddas ner. 
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7. Presentera: Här presenteras olika presentationsprogram samt att pedagogen får lära sig att 

skapa presentationer och bildspel. 

8. Planera: Pedagogen får lära sig använda kalkylprogram för att formatera listor och 

scheman, sortera informationen och göra snabba uträkningar. 

9. Video: Pedagogen får en inblick i grundläggande filmredigering; teknik och 

förberedelser.  

10. Lärresurser: Pedagogen presenteras här för en del av Internets resurser såsom 

Multimediabyrån, Google earth och många fler. Dessutom ges en kurs i ett 

tankekart-program. 

(källa: Skolverket, 2006) 

PIM är ett kostnadsfritt material som finns på internet där den enskilde pedagogen ges 

möjlighet att arbeta på egen hand. Materialet kan användas på många andra sätt, 

exempelvis kan arbetet ske i kommunal regi där det inom kommunen bestäms lokala 

mål. PIM kan också med fördel användas i mindre studiegrupper. (ibid.) 

Då PIM är ett pågående projekt är det svårt att utläsa konsekvenser av detta, positiva 

som negativa. Den kommun där vi genomför studien har precis påbörjat ett arbete med 

PIM där de har satt ett kommunalt mål att samtliga pedagoger i kommunen skall uppnå 

nivå tre (handledning 3), för att de ska ha en grundläggande kunskap om att hantera 

datorn. 

1.5.7 Konsekvenser av mindre satsningar på IKT genomförda i förskolan 

Sammanfattningsvis kan vi förstå att många satsningar har gjorts för att öka lärares IKT-

kompetens i skolan, vilket fått såväl positiva som negativa konsekvenser. Tydligt blir att 

IKT-satsningar i förskolan inte prioriterats i samma bemärkelse som i skolverksamheten. 

Trageton (2005) visar på att problematiken med ”datorstött lärande” får störst fokus i 

högre åldrar fast yngre barn redan är sådana storkonsumenter av hård- och mjukvara. I 

undersökande syfte har mindre satsningar gjorts vid enskilda förskolor för att studera 

konsekvenser för verksamheten. Med projektet “Dataskola för förskolebarn” var det 

tänkt att barn i förskoleåldern skulle använda IKT för att få möjlighet att komma i 

kontakt med datorer. Dels för att ge ökade datorkunskaper, dels för att öka intresset för 

datorn och ge stärkt självförtroende. Syftet med Jönssons (1997) delrapport var att 

“försöka få en bild av hur förskolebarn med ringa erfarenhet av datorer uppfattar datorer 

och dess funktioner” (s.12). Personalen i Jönssons (1997) studie ser vissa fördelar med 

datorverksamheten, vilka kan sammanfattas i fyra punkter. Datoranvändandet: 
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1. Ger alla barn samma möjligheter 

2. Stimulerar språk- och begreppsinlärning 

3. Tränar koncentrationsförmågan 

4. Stärker självförtroendet 

Inom ramen för projekt ”Dataskola för förskolebarn” anordnades informationsträffar för 

pedagogerna p.g.a. deras skeptiska förhållningssätt till datorn (Jönsson, 1998). De fick 

bekanta sig med några av de programutbud som riktar sig till förskolebarn samt 

diskutera frågor som berörde datorns betydelse på förskolan. Personalen hade, enligt 

Jönsson, svårt att hålla isär programvarorna. Vad som var spel och vad som kunde 

betraktas som pedagogiskt blev diffust. Anmärkningsvärt var att 85% svarade nej på 

frågan om de ansåg sig kunna hjälpa barnen att utvecklas framför datorerna. 

Genom projektet kunde Jönsson se en större medvetenhet hos pedagogerna om datorns 

betydelse i förskolan: “Det är inte klok[t] att vi inte är bättre på det här och att många på 

förskolorna fnyser åt datorer. […] det är ju så att vad vi än tycker så är det framtiden för 

våra barn. Vi måste få mer utbildning om det här” (s.17). Jönsson (1999) redovisar en 

positiv syn på datorutbildningen från pedagogernas sida då de ansåg sig fått redskap för 

hur de skulle använda datorn på förskolan; angående program, spel etc. Studien visar 

dock på ett tvetydligt resultat. Flera av förskolorna kom inte igång med sitt datorarbete 

medan andra var mycket inspirerade. Kritiken låg inte på utbildningen utan istället på 

tillgången av datorer vilken ansågs dålig. Bristen på datorer blev på så vis det största 

hindret för att förskolorna skulle kunna utöva den verksamhet de ville. En av 

pedagogerna uttryckte att hon behövde kursen för att inse hur mycket det går att göra 

med datorn.  

1.5.8 Summering 

I tidigare forskning ges klara motiv till varför IKT-utvecklingen är så viktig redan i 

förskolan, och arbetslivsaspekten är det motiv som framträder mest. Att 

datoranvändningen kan se olika ut beroende på förskola blir också tydligt samt att det 

främst är pedagogernas förhållningssätt som avgör detta. Samtidigt som viss forskning 

visar detta som avgörande för utvecklandet av datoranvändningen snarare än tillgången 

till datorer, visar Jönssons (1999) studie att datorer, i många fall, är en bristvara. Genom 

de antal satsningar som gjorts kan vi se att det, både från politiskt håll samt från skolan, 

propageras för vikten av IKT-kompetens i förskolan. Vi kan se tendenser till att de 

nationella satsningar som gjorts, i större utsträckning riktar sig mot skolverksamheten 

och inte har omarbetats för att passa förskolan. Utifrån detta kan det vara svårt för 

pedagogerna i förskolan att ta till sig kunskapen och applicera den i verksamheten 
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eftersom den kan anses irrelevant. De satsningar som har genomförts visar samtidigt på 

positiva konsekvenser så som ändrade förhållningssätt hos pedagogerna till en mer 

positiv syn på datoranvändningen samt att de insett behovet av kompetensutveckling för 

att kunna utveckla arbetet i den pedagogiska verksamheten. 
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2. Metod 

I avsnittet nedan presenteras studiens arbetsmetod med beskrivningar kring metodval, 

urval, genomförande, bearbetning och analys. Avslutningsvis presenteras de val som 

gjordes med tanke på forskningsetik och studiens tillförlitlighet.  

2.1 Metodval 

Utifrån studiens syfte avsåg vi att göra en kvalitativ studie. Kvalitativa studier innebär, 

enligt Bell (2000), att ”ta reda på hur människor upplever sin värld” (ibid., s.13). På 

liknande sätt menar Patel och Davidson (2003) att kvalitativa studier lägger fokus bland 

annat på att ”upptäcka företeelser” och ”beskriva uppfattningar” (ibid., s.103), att söka 

kvalitativa aspekter. I motsats till kvalitativ studie ställs den kvantitativa studien där 

fokus ligger på att mäta insamlat data och att göra statistisk bearbetning (Bell, 2000).  

Som datainsamlingsmetod i föreliggande studie användes både kvalitativ intervju samt 

fokusgruppsintervjuer. Patel och Davidsson (2003) beskriver kvalitativ intervju som ett 

samtal där samtliga deltagare är medskapare. Semistrukturerad intervju användes då 

frågorna var formulerade för att ringa in undersökningsområdet samt att de sedan 

ställdes i den ordning samtalet inbjöd till (Stukat, 2005, s. 39). Patel och Davidsson 

(2003) menar att “syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något” (ibid., s. 78). Intervjuerna genomfördes med 

två rektorer med ansvar inom förskoleverksamhet.  

Studien använde sig också av så kallad fokusgrupp, vilken genomfördes med två 

arbetslag för vilkas verksamhet rektorerna är ansvariga. Halkier (2010) menar att 

fokusgrupper är ”en form av gruppintervju” (ibid., s.7). Interaktionen mellan 

respondenterna är det primära syftet vid användning av fokusgrupper och samtalet är 

mer fokuserat på ett givet ämne som intresserar intervjuaren. Kvale och Brinkman 

(2009) nämner att  

Målet för fokusgrupp är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras eller finna 

lösningar på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga. (s. 166) 
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En möjlighet med att använda sig av fokusgruppsintervju istället för personlig intervju 

kan vara att diskussionen genererar fler tankar och idéer i samspel med andra människor 

som ger kvalitet till ämnet som diskuteras. Negativa aspekter kan vara att någon 

respondent är mer aktiv och tar över diskussionen, och därigenom kommer övriga 

respondenter till korta. Avvikande åsikter kanske inte heller blir framförda när 

respondenter gör strategiska uttalanden, eller svarar undvikande på kritiska eller känsliga 

frågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades efteråt.  

Fördelar med bandupptagning är, enligt Patel och Davidson (2003), att svaren registreras 

exakt medan det samtidigt innebär ett stort efterarbete då transkriberingsprocessen är 

mycket tidskrävande. En svårighet kan också vara att samtalet inte blir lika avslappnat. 

Problemet blir inte att respondenterna slutar prata inför diktafonen, utan snarare att 

samtalet inte blir lika spontant och avslappnat (Patel och Davidson). 

2.2 Urval  

Samtliga förskolerektorer i en för oss närliggande kommun kontaktades via e-post där de 

fick en förfrågan om att delta i studien. Förfrågan om deltagande berörde då dem själva 

och ett av dem utvalt arbetslag. I meddelandet klargjordes vad deras medverkan i 

undersökningen skulle innebära. Rektorerna blev informerade om syftet med studien och 

beräknad längd på intervjun samt under vilka veckor dessa skulle utföras. Vidare 

informerades om studiens konfidentialitet och var arbetet skulle komma att publiceras. 

Ursprungstanken var att vi skulle välja ut två förskolerektorer med tillhörande arbetslag 

bland de som meddelade att de var intresserade av medverkan. Mejlet besvarades endast 

av tre rektorer varav två var villiga att medverka med var sitt arbetslag. Arbetets tidsram 

gjorde att det slutligen blev dessa rektorer och deras arbetslag som intervjuades. Snarare 

än ett aktivt val användes därför en så kallad ”tillgänglig grupp” (Patel och Davidson, 

2003, s.57). 

2.3 Genomförande 

Vid intervjutillfällena valde vi båda att medverka för att resultatet skulle ge en mer 

tillförlitlig bild av vad som sades då det är lätt att uppfatta saker olika eller tillföra 

personliga värderingar i vad som sägs. Intervjuerna genomfördes först med de två 
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förskolerektorerna som medverkade i undersökningen. Dessa intervjuer varade mellan 

20-40 minuter. Alla frågor utom en var till sin karaktär öppna och gav på så vis tillfälle 

för oss att ställa följdfrågor. En fråga var sluten till sin karaktär då denna inte gick att 

formulera på annat sätt utan att den förutsatte att ett IKT-arbete existerade. Denna hade 

dock öppna följdfrågor. I rektorernas fall ställdes sex stycken frågor med tillhörande 

följdfrågor (se intervjuguide i bilaga). Inför intervjun med fokusgruppen formulerades 

ett underlag som sedan, med utgångspunkt i rektorernas svar, omarbetades till passande 

frågor för arbetslagen. Dessa frågor blev även de till antalet sex men hade i sin tur något 

fler följdfrågor för att få en fördjupad bild av arbetslagens tankar kring ämnet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, för att i direkt anslutning till intervjun 

eller så snart det var möjligt transkriberas och bearbetas.  

Stukat (2005) beskriver vikten av att respondenten känner sig trygg vid intervjun, vilket 

understryker miljöns betydelse. Respondenterna fick således välja intervjumiljö. 

Intervjuerna med rektorerna genomfördes på deras respektive arbetsrum där det ansågs 

vara möjligt att tala ostört. Atmosfären var lugn och avslappnad, utan störande moment. 

Intervjun med arbetslag 1 genomfördes i den berörda förskolans personalrum vilket 

resulterade i att intervjun stördes vid ett par tillfällen av annan personal. Arbetslag 2 

intervjuades på avdelningen medan barnen var ute på gården tillsammans med annan 

personal för att förhindra störningsmoment. 

2.4 Bearbetning och Analys 

Varje inspelning transkriberades direkt efter genomförd intervju då tillfället fanns färskt 

i minnet. På detta sätt kunde även andra tankar/tolkningar som uppkommit diskuteras 

och dokumenteras, exempelvis reflektioner kring det ”osagda” som gester, handlingar, 

gruppstruktur samt miljön. Att bearbeta sådana tankar är viktigt vid användning av 

kvalitativ metod då de företeelser som undersöks utgör en del i en större kontext som 

måste tas i beaktning. Resultatet bildar, på så vis, ofta en text ”där citat från intervjuer 

[…] varvas med egna kommentarer och tolkningar” (Patel & Davidson, 2003, s.120).  

Intervjuerna transkriberades i sin helhet för att materialet skulle vara komplett och 

tillförlitligt. Vi ansåg det som viktigt att få ett material som transkriberats ordagrant då 

svar som till en början inte ansetts relevanta kunde komma att bli aktuella under 

analysens gång. Varje intervju behandlades sedan i tur och ordning och materialet 

bearbetades genom att svar som svarade mot syfte och frågeställningar lyftes fram. 
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Färgkodning användes för att urskilja centrala aspekter ur samtalet som återkommande 

svar och specifika mönster/teman. För att på ett tydligt sätt kunna åtskilja varje 

respondent samt få en bättre struktur i resultatet namngavs respondenterna med 

fingerade namn, likaså förskolorna. De två förskolerektorerna kom således att kallas 

Gunilla och Ingela. Gunillas arbetslag gavs namnet arbetslag 1 (Tallens förskola) och 

pedagogerna heter här Anna, Elin och Malin. Ingelas arbetslag kallas i studien för 

arbetslag 2 (Ekens förskola) och pedagogerna heter här Helena, Karin och Solveig. Inför 

diskussionen bearbetades sedan resultatet utifrån vårt teoretiska ramverk, satt till vår 

historiska översikt och tidigare forskning. På detta sätt problematiserades 

ställningstaganden och tankar gällande utvecklingsmöjligheter för IKT-satsningar inom 

förskolan började formas. 

2.5 Tillförlitlighet 

Vid användning av kvalitativ metod är tillförlitligheten komplicerad då respondentens 

åsikter och uppfattningar står i fokus. Respondenten kan exempelvis samma dag blivit 

påverkad av något på radio, personkemin mellan respondent och intervjuare kanske inte 

stämmer, frågorna kan tolkas olika eller så kan respondenten ge sådana svar som den 

tror att intervjuare vill höra istället för sin egentliga åsikt. Sådana faktorer går, många 

gånger, inte att utläsa. (se Bell, 2000) 

För att öka tillförlitligheten användes både diktafon, vilket Patel och Davidson (2003) 

rekommenderar, och anteckningar vid intervjuer med både rektorer och fokusgrupp. 

Genom att intervjuerna sedan fanns att tillgå genom inspelningarna var det också lättare 

att gå tillbaka och försäkra sig om att våra uppfattningar kring vissa utsagor stämde. För 

att öka tillförlitligheten ytterligare genomfördes samtliga intervjuer med oss båda 

närvarande, även om en hade ansvar för själva intervjun. Att ytterligare en person, på så 

vis, är med och registrerar svaren under intervjutillfället ger då ett mått på 

tillförlitligheten; ”interbedömarreliabilitet” (ibid., s.101). 

Intervjufrågorna bestod av övervägande öppna frågor för att undvika att färga 

respondenternas svar samtidigt som följdfrågor användes för att få en djupare förståelse 

kring varför de svarade som de gjorde. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant för 

att ha ett så komplett material som möjligt att utgå ifrån.  

Vid val av litteratur var utgångspunkten att hitta källor som var tillförlitliga och 

relevanta. Hänsyn togs då till utgivningsår och innehåll. Flertalet källor är publicerade 
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på 2000-talet medan ett fåtal är utgivna tidigare men utvalda p.g.a. att innehållet 

fortfarande är aktuellt och relevant för vår studie.  

2.6 Forskningsetik  

Då anonymitet innebär att de intervjuades identiteter eller annan 

identifieringsinformation inte blir känd för någon är det i realiteten en omöjlighet då 

respondentens identitet vid kvalitativa intervjuer oftast blir känd för intervjuaren. 

Respondenterna i studien lovades därför konfidentialitet. När det gäller konfidentialitet 

innebär det att intervjuaren vet vem respondenten är men att avrapportering sker i former 

som omöjliggör identifiering av enskilda personer. (Patel och Davidsson, 2003) 

Undersökningen utgick från de krav och rekommendationer gällande etikregler som 

både Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) rekommenderar samt 

finns beskrivna i APA-manualen (Stukát 2005, s.131). Respondenterna fick information 

kring dessa i samband med första kontakten, via mejl, samt vid intervjutillfället. De fyra 

grundläggande individskyddskraven är: 

1. Informationskravet, vilket innebär att studiens respondenter informeras om studiens syfte 

och att deras deltagande i denna är frivilligt samt att de själva väljer om de vill medverka 

eller inte. Vid kontakt med våra respondenter fick de denna information samt att de 

meddelades var studien skulle komma att publiceras. 

2. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 

hur länge och på vilka villkor de vill deltaga i studien. Detta ska ske utan påverkan av 

forskaren/forskarna. I de fall respondenterna inte fyllt arton behövs målsmans tillstånd. I vårt 

fall behövdes inte detta då alla respondenter var över arton år. 

3. Konfidentialiteskravet handlar om att ta hänsyn till respondenternas integritet. 

Respondenterna ska vara informerade om att alla uppgifter som framkommer i studien 

behandlas konfidentiellt. Forskarna har härigenom tystnadsplikt och alla personuppgifter ska 

förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem. I undersökningen nämns därför inga 

respondenter vid sina riktiga namn. De förskolor eller kommunen där undersökningen 

genomförts namnges inte heller. 

4. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas i forskningssyfte 

samt att informationen är tillgänglig för läroböcker, tidningsartiklar och så vidare. Hänsyn 

till detta togs genom att respondenterna blev informerade om att vi var de enda som skulle ha 

tillgång till inspelat material och att studien skulle komma att publiceras i DIVA. 



21 

 

3 Resultat 

Nedan presenteras vårt insamlade material utifrån respondenternas utsagor om arbetet 

med, och satsningar på kompetensutveckling inom IKT. Resultatet redovisas i löpande 

text med kompletterande citat för att tydliggöra respondenternas egna åsikter. 

Underrubrikerna baseras på de centrala aspekter och återkommande teman som 

framkom under bearbetningen av materialet, för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis redovisas de IKT-satsningar som gjorts. Därefter sorteras 

samtliga respondenters synpunkter och tankar in under rubrikerna: ”Rektorers 

ledarskap”, ”Pedagogernas förhållningssätt och kompetens” och ”Datorarbetet i 

verksamheten”. 

3.1 Satsningar 

I nedanstående text framställs vilka satsningar som har genomförts gällande 

datoranvändningen på förskolan. Avsnittet inleds med en beskrivning av vilka satsningar 

som gjorts och hur de har genomförts följt av rubriken ”Utvärdering av IKT-satsningar”. 

Vidare beskrivs de satsningar som gjorts på konkreta verktyg som datorer, fotoramar, 

kameror, projektor, spel och andra programvaror. ”Förutsättningar i den rumsliga 

miljön” avser förskolornas arkitektoniska förutsättningar, till detta avsnitt räknas även 

förutsättningar i infrastrukturen där IKT ingår. 

3.1.1 Kompetensutveckling av pedagoger 

Samtliga respondenter har nyligen fått veta att alla pedagoger, med fast anställning i 

kommunen, skall utbildas i PIM, till och med steg tre. Ingela berättar att arbetet med 

PIM startades i våras då förskolerektorerna genomförde kursen tillsammans med dem 

som utbildades till PIM-piloter. Hon säger att PIM, i nuläget, kommer att fortskrida i 

ungefär ett och ett halvt år då grupper med pedagoger från olika arbetslag ska utbildas i 

omgångar. Anledningen till att pedagogerna ska utbildas till och med steg tre är, enligt 

Gunilla, att detta mål är överkomligt för samtliga då det inte ska kännas oövervinnligt 

för de som är nybörjare samt att det ger dem en grundläggande datorkompetens. 

Förhoppningen är att utbildningen ska generera en säkerhet i användningen av IKT samt 
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väcka deras intresse för att använda datorn i arbetet. Om pedagogerna därefter har 

ambitionen att fortsätta sin utbildning inom PIM med ytterligare steg så finns det, enligt 

Gunilla, möjligheter att göra detta för dem som vill. Vi förstår av samtal med arbetslag 2 

att vidareutbildning i PIM inte är självklar då Ingela bestämmer från fall till fall om en 

fortsättning är möjlig att genomföra. 

En åsikt i arbetslag 2 är att kompetensutvecklingen ger bättre förutsättningar till 

vidareutveckling av befintliga kunskaper om den är självvald. Vidare menar de att det är 

betydelsefullt att utbildningen inte anses vara en satsning som är ålagd dem från 

ledningen eftersom detta kan skapa negativa inställningar och generera motvilja till att 

kompetensutvecklas. De menar att denna motvilja skapar ett ”negativt klimat”, vilket gör 

att kunskapen inte används i den pedagogiska verksamheten och att pedagogerna inte ser 

användningsmöjligheterna med de kunskaper de erhåller från utbildningen. 

De berättar om en satsning på IKT som genomfördes året innan där flertalet pedagoger 

deltog i kursen ”Pedagogisk dokumentation med IT-stöd”. Ur en 

datoranvändningssynpunkt anser båda arbetslagen att utbildningen medförde att de blev 

säkrare i sin datoranvändning genom att de fick arbeta mer praktiskt. Arbetslag 2 

berättar att de arbetade med bildspel och bildeffekter. Helena berättar om sin erfarenhet 

från kursen:  

fast det var ju inte bara det utan det var ju pedagogiskt, hur vi ska lära oss hur vi ska använda 

det vi dokumenterar så vi inte bara sätter upp för uppsättandets skull 

Båda rektorerna berättar om att de försöker uppmuntra sina medarbetare att gå på 

föreläsningar om IKT samt delta på olika mässor. De menar att deltagandet kan ge 

inspiration och idéer att ta tillvara i sin verksamhet med barnen. I arbetslagen diskuteras 

inte detta. 

Från kommunens sida har en satsning gjorts genom att skapa en IT-strategisk grupp. I 

denna grupp ingår representanter från förskolan ända upp till högstadiets lärare samt ett 

antal skolchefer. Ingela framhäver att gruppens arbete handlar om att utveckla 

verksamheternas datoranvändning. Syftet med gruppens arbete verkar dock oklart bland 

samtliga respondenter. I arbetslag 1 väntar pedagogerna på kommunala direktiv för hur 

de får använda datorn med barnen och därav har de inte vågat lägga in några program i 

datorn än, utöver rit- och skrivprogrammen. Arbetslag 2 inväntar hjälp med att utveckla 

arbetet, efter barngruppens behov genom att IT-strateggruppen ska komma ut och 

observera arbetet för att sedan visa dem hur de kan använda IT i den egna verksamheten. 

Det ges ingen tydlig bild av IT-strateggruppens uppgifter, dessa verkar oklara. 
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I intervjun med arbetslag 2 framgår det att de har möjlighet att påverka sina 

fortbildningar genom att framföra önskemål gällande kurser. De påpekar att det krävs ett 

större antal pedagoger med önskan att få delta i utbildningen för att den ska bli godkänd. 

Det är i nuläget satsningar på ”Pedagogisk dokumentation med IT-stöd” och PIM som 

genomförs. Enligt arbetslag 2 så anser skolledningen att dessa IKT-satsningar räcker. 

Från arbetslagens sida märks en avvaktande hållning då PIM fortfarande är i startfasen, 

därför finns ännu inga tankar kring fortsatt utbildning. 

3.1.2 Satsningar på konkreta verktyg 

Gällande den datorutrustning som finns tillgänglig så betonar Gunilla att de har 

installerat en ny dator på varje avdelning. Hon är noga med att påpeka att det är för 

barnens arbeten som datorerna är installerade. Datorerna används främst bland de större 

barnen, alltså de som är från tre år och äldre. Hon nämner också att datorerna har 

kompletterats med rittavlor. Hennes arbetslag bekräftar att de har en ny dator på 

avdelningen där de nyligen fått installerat Office-paketet, så att barnen kan skriva och 

rita, också med hjälp av ”ritplattan”. De väntar också på riktlinjer från IT-strategerna, 

som ska visa vilka slags datorprogram som är lämpliga för barnen att använda, samt hur 

datorarbetet skall genomföras. Övriga datorer som finns på förskolan, menar de, är till 

för personalen. De uttrycker även en önskan om att få använda bärbara datorer då dessa 

skulle innebära ett mer flexibelt arbete med barnen genom att det då går att lyfta ner 

datorn till barnen på golvet. 

Ingela säger att varje avdelning ska ha en bärbar dator och betonar särskilt vikten av att 

ha nya datorer. Hon skall framöver börja leasa datorer, eftersom hon anser dem vara en 

färskvara som, med jämna mellanrum, behöver bytas ut. Hennes tankar kretsar också 

kring de problem som kan uppstå om datorerna och tillbehör inte är uppdaterade samt 

det väsentliga i att ha en väl fungerande internetuppkoppling. 

Det måste finnas datorer, det måste finnas uppkopplingar så att det funkar…man får inte stöta 

på patrull där att man har en gammal datorn, att man inte ens kommer in i datorn, det är ju 

förödande 

Hon talar också om att varje område i kommunen har införskaffat en projektor för att 

kunna göra presentationer på mässor och liknande. Fotoramarna som kan visa bildspel är 

också ett verktyg hon framhäver. Detta bekräftar arbetslag 2 genom att räkna upp de 

materiella förutsättningar som finns. De konstaterar att väldigt mycket material finns att 

tillgå men att det gäller att ta till sig allt. På denna förskola finns de stationära datorerna 

på syskonavdelningarna. 
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3.1.3 Förutsättningar i den rumsliga miljön 

Ingela tillför ytterligare ett perspektiv på problemet, då hon betonar vikten av att 

uppkoppling till internet finns på samtliga avdelningar för att kunna utnyttja datorernas 

fulla kapacitet:  

på [Ekens förskola] har ju alla varsin bärbar datorn på avdelningen, tack vare att vi har 

direktuppkopplingar på alla avdelningar. 

Hon menar att kontakten med IT-enheten är viktig så att de kan få hjälp och stöd om 

någonting går sönder, om ny mjukvara behöver installeras. Hon anser sig varit 

privilegierad då det på en av hennes förskolor sattes in uppkoppling direkt när den 

byggdes 1991. Hon talar om pedagogernas datoranvändning, och betonar att hennes mål 

som rektor är att personalen på samtliga av hennes förskolor skall använda datorn i den 

miljö som verksamheten bedrivs, istället för att ha den placerad på kontoret. Dock beror 

möjligheten att använda datorn i den pedagogiska miljön på möjligheten att vara 

uppkopplad till Internet, det vill säga utanför kontorets dörr:  

Det måste finnas [Internetuppkoppling] för har du inte tillgång till nätet så kan du lika gärna ha 

ett block att skriva i […] Du kan köpa tio datorer, har vi inte ledningar som funkar är det 

strunt samma  

På Ekens förskola sitter nätverkssladden för högt upp för att kunna använda internet med 

barnen, en pedagog uttrycker det: 

jag skulle önska att vi hade ett trådlöst bredband till exempel, […] då blir det ju enklare, för 

nu måste vi ju stå där uppe där datorn är och barna kan ju inte vara med på samma sätt […] 

Då kan vi ju inte va uppkopplade, utan då kan man ju bara använda de här fasta programmen 

ju.. 

Vad beträffar möjligheten till internetuppkoppling så kommenteras detta inte 

överhuvudtaget av Gunilla. Hennes arbetslag har däremot funderingar om miljöns 

påverkan på datoranvändandet. De har sin förskola inrymd i gamla pensionärslägenheter 

vilket gör att många av rummen är genomgångsrum. Placeringen på deras stationära 

dator är längst ner på avdelningen i hallen vilket gör att det är svårt för dem att kunna 

sitta ner med några barn vid datorn, då resterande barn finns i helt andra delar av 

förskolan. De uttrycker det som att de har svårt att ha överblick över vad barnen gör. 

Sett till detta så anser de att datorns placering inte är optimal då de inte kan finnas där 

som stöd så mycket som de skulle önska, samtidigt  

måste de ju få klara sig själva å då är det ju en jättebra grej att dom kan lära varandra, lika 

gärna som att dom ska fråga oss då 
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Det blir också tydligt att de skulle önska en miljö där datorn kanske kunde få en mer 

central plats vid vissa aktiviteter så att den gick att utnyttja även i arbete med hela 

barngruppen. De talar också om att de varit sena med att få uppkopplingar till förskolan, 

att de bara haft det i ca 2 år. 

Arbetslag 2 framhåller tiden som ett hinder i deras arbete och det blir tydligt att detta 

påverkar den pedagogiska verksamheten, som Karin påpekar:  

det är lite mycket i våran grupp nu, många barn och ja, de går hela dagar typ…så vi vill 

mycket men vi hinner inte 

Tiden ses som en bristvara, vilket gör att IKT-arbetet, av dem, får låg prioritet. 

3.1.4 Utvärdering av IKT-satsningarna 

Samtliga respondenter gör det tydligt att ingen egentlig utvärdering sker kring de 

satsningar som beskrivits ovan. Ingela menar att någon utvärdering av PIM inte är 

aktuell då kursen ännu inte är helt genomförd. Sedan uttrycker hon att 

utvärderingsarbetet är dåligt överlag: 

Man ger inte tid till [utvärderingar], man ger inte tid till reflektion. Som man kan säga när 

man har personalmöte eller avdelningsmöte, små veckomöten alltså ”hur va förra veckan?” 

Alltså hur ofta går vi igenom det? Och det måste vi bli bättre på. Och det gör ju inte jag 

heller…enda gången man går tillbaka är när man har medarbetarsamtal och man har 

lönesamtal: ”jaha, hur var det nu? Vad bestämde vi nu? Vad gick vi igenom förra gången? 

Vad har hänt med det här?” 

Hon diskuterar kring konsekvenserna som hon kan observera i arbetet med att utvärdera 

PIM:  

Och jag menar de som går nu, de alltså ”jag klarade PIM-tvåan” så man ser ju hur det lyser, 

hur lyckliga de är fast de kanske trodde att de inte skulle klara det.[…] framförallt att man 

överraskar sig själv med att man fixar saker som man inte trodde var möjligt…och man ser ju 

sånna här fina presentationer […] Jag tror att alla mina faktiskt har klarat PIM-tvåan och då 

har de ju bara en kvar. Jag tycker att det är fantastiskt! 

Däremot har ingen utvärdering skett, på någon av förskolorna, som ger en tydlig bild av 

pedagogernas kunskaper efter avslutade satsningar. Någon bild av hur satsningarna har 

påverkat den pedagogiska verksamheten ges inte heller. 
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3.2 Rektorers ledarskap 

För att skapa en positiv anda gällande datoranvändningen, anser Gunilla att de 

pedagoger som har intresse och ambitioner bör ges möjlighet till att vara förebilder för 

övriga pedagoger genom att erbjudas kompetensutveckling först. Detta kan, enligt 

henne, utöka förskolans möjligheter och förutsättningar att få fler att delta i 

datorutbildningar. Gunilla har haft en liknande tanke i upplägget kring PIM; nämligen 

att låta de som är intresserade gå utbildningen först. Det skapar en positiv anda kring 

PIM menar hon samt att det då, genom dessa entusiaster, alltid finns de som kan hjälpa 

till när det hakar upp sig för de som inte är lika intresserade eller har lika lätt för att 

använda datorns olika program. På så vis tror hon också att det skapar positiva 

förhållningssätt, att pedagogerna inser att datorn är:  

ett hjälpmedel. Än att det inte är ytterligare än pålaga och det är klart att det kommer det ju att 

bli när vi kommer till PIM …eeeh….så att de tycker att det är tufft men jag tror att det är, 

liksom, ett steg å gå också att alla blir förtrogna. […] en datavana […] tror jag är grunden. 

Gunilla uttrycker ambitioner till fortsatta satsningar på kompetensutveckling och menar 

samtidigt att man, från skolledningsperspektiv, måste bli bättre på att lyfta fram IKT-

arbetet på förskolan. Hon menar att hon måste visa ett större intresse och vara mer alert 

med att ge pedagogerna chans till återkoppling gällande de resurser som givits dem, 

samt hur de används och om behov finns av ytterligare utbildning. Gällande 

datoranvändning känner sig Gunilla osäker på sin egen kunskap medan det visar sig att 

Ingela utstrålar självförtroende och entusiasm inför datoranvändningen och användning 

av IKT-verktyg överlag. Med utgångspunkt i PIM ser Ingela positivt på utvecklingen av 

IKT-arbetet på hennes förskolor:  

jag tror, har alla gjort det, har alla gått PIM då kommer det att bli helt annorlunda, jag tror det. 

För det finns så många utvecklingsmöjligheter i det.  

Vi förstår av hennes diskussion att visionen är att pedagogerna, genom PIM, ska få en 

grundkompetens, vilken kommer leda till en större säkerhet och, förhoppningsvis, ett 

ökat intresse för datorn och dess användning som pedagogiskt verktyg. Hon talar också 

om vikten av att själv vara en förebild och diskuterar då, återigen, upplägget av PIM: 

jag tror det är väldigt viktigt att vi som chefer också gick det då […] att man inte bara säger 

till personalen att ”nu ska du gå PIM” och så liksom inte bara ”vad pratar de om”, att man inte 

vet det. Att man vet hur det va, man vet hur kämpigt det var, man trodde man kunde men det 

kunde man ju inte. ja, jag kunde ju inte i alla fall,  

Ingela anser också att hon gett pedagogerna förutsättningar att arbeta aktivt med datorn 
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som verktyg. Hon ser sig själv som framåt i arbetet då hon är väldigt positiv och orädd i 

sin egen användning, samtidigt som hon understryker att hon inte vet om eller på vilket 

sätt hon lyckats förmedla denna mentalitet till sin personal.  

3.3 Pedagogernas förhållningssätt och kompetens 

Vikten av att pedagogerna är positivt inställda till datorn och till att använda datorn 

betonas av båda rektorerna. Den rädsla som Ingela anser existerar bland pedagogerna 

vill hon få bort. Hon problematiserar att pedagogerna har fått verktyg i form av datorer 

och andra IKT-verktyg men att de inte tycks använda datorn med barnen: 

vi hade, på en avdelning, på ett av mina ställen höll de på att fotografera med en 

digitalkamera, en gammal…och då säger jag ”men varför tar ni inte den nya?” och tog ner den 

från bänken så fick de börja att fotografera och så hej och hå vilka fina bilder, och sen säger 

det till personalen att ”titta här, säger jag, vilka fina bilder, kan vi inte lägga upp dem på våra 

fotoramar?” och efter fem minuter så har den här personalen då lagt upp de här bilderna så att 

barnen ser själv ”åh, det tog ju jag, det tog ju jag!” …alltså det blev så mycket, det 

tydliggjorde hela tiden ”åh, vi kunde använda en digitalkamera, vi fick upp de i vår fotoram” 

alltså det var jätteroligt. 

Det ifrågasattes då om arbetslagen fått klara direktiv i hur de får använda verktygen. 

Hon konstaterar att det kanske behövs direktiv, att pedagogerna förstår att de får 

använda verktygen även tillsammans med barnen. 

I arbetslag 1 märks att det förekommer olika förhållningssätt till datoranvändningen. 

Elin är av åsikten att hon vill erbjuda barnen andra arbetssätt. Hon pratar om samspelet 

som grund för lärande och menar att förskolan har en verksamhet som kan erbjuda 

mycket annat. Malin uttrycker sig däremot positiv till datorn som pedagogiskt verktyg 

samtidigt som hon medger att det inte är hennes starka sida. I denna osäkerhet ser hon 

dock möjligheter till lärande hos barnen då de får visa sina kunskaper för henne. 

Därigenom stärks, enligt henne, deras självförtroende samt att det genererar en positiv 

inställning till datorn. Anna, som själv gillar att arbeta med datorn, anser att den inbjuder 

till mycket samspel och lärande. Hon visar en väldigt positiv inställning till 

datoranvändningen och ser datorn som ett verktyg att använda i många sammanhang:  

Jag ser inte datorn som nått djävulens påfund, utan jag kan se vilka användningsmöjligheter 

som finns 

I intervjun uttrycker hon en vilja att våga prova på nya program, vilket också gör att hon 
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har en omfattande datorkompetens men framförallt tycker hon att det är roligt att arbeta 

med datorer. Hon tycker att den utbildning som erbjudits har legat på en sådan 

grundläggande nivå att den inte gett henne några utmaningar, samtidigt som hon ser 

nyttan med den för de andra i arbetslaget. I nuläget får hon agera handledare åt Elin och 

Malin då de inte har tillräckligt med datorkompetens. De önskar sig dock mer utbildning 

för att få en grundkompetens, så att de kan använda datorn mer spontant och känna en 

säkerhet i sitt utövande, vilket innebär att söka, kunna rita och spara bilder och texter. 

De använder sig av Annas kunskaper i flera situationer. Samtidigt som utbildning 

efterfrågas av dem, märks en rädsla då bland annat Malin uttrycker det som att hon helst 

inte vill gå utbildning innan de övriga kollegorna har genomgått kurserna. De säger 

också att de erbjudits tillfälle att få genomgång på det nya operativsystemet men att de 

valde att avstå på grund av att det var för långt att åka till de lokaler där kursen hölls. 

Angående pedagogernas egen kompetens understryker Gunilla vikten av att pedagogerna 

känner sig trygga att arbeta med datorn på egen hand och att de är uppdaterade och kan 

använda programmen. Denna trygghet, menar hon, skapar ett mer avslappnat och 

positivt förhållningssätt där de ser vilka användningsmöjligheter som faktiskt finns med 

datorer och internet. Hon anser det viktigt att pedagogerna har en sådan kompetens som 

formar deras förståelse över vilka barn som har behov av att arbeta med datorn, och när 

de ska få möjlighet till att lära. På så vis blir inte datoranvändningen ett hinder. Precis 

som Gunilla, betonar Ingela vikten av att pedagogerna har en grundkompetens gällande 

datoranvändningen:  

Ja du måste ju i alla fall klara […] ta fram datorn och logga in dig och…använda, alltså man 

måste ju kunna använda den som ett verktyg.[…] man kan söka, man gör sina löner, skickar 

mejl och allt. Ja, ska du boka en vikarie idag så är det mejlen som gäller. 

I hennes svar kan vi utläsa att hon, många gånger, återkommer till diskussionen om 

rädslan för datorn, som hon ser som obefogad. En gemensam tanke i hennes arbetslag är 

att intresset måste vara styrande för att arbetet ska prioriteras i den egna verksamheten. I 

intervjun talar de också om att många barn kanske kan mer än pedagogerna själva och 

hur viktigt det är att de har en grundkompetens för att kunna lära barnen. 

Solveig visar ett visst motstånd för arbetet med barnens datoranvändning. Hon är dock 

framåt och vill utveckla sin egen datorkompetens då hon känner sig ”sämre” än sina 

kollegor. Under intervjun talar hon om att hon vänder sig till de andra för stöd och hjälp 

när hon stöter på problem. Hon anser att barnen är för små för att använda datorn. Här 

uttrycker hon samtidigt en rädsla för tekniken, samt att datorn ska förstöras av barnens 

användande:  
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men jag menar ju att, säg att datorn står där och här har vi ju ett och tvååringar som springer 

runt, och jag menar om de ser datorn och så börjar på och trycka på den..[…] men det är ju 

osäkerhet ifrån en annan [menar sig själv]. 

Karin känner inget behov av ytterligare kompetensutveckling då hon anser sig ha den 

kunskap som behövs. Hennes önskan är dock att få använda sina kunskaper mer i 

verksamheten och utveckla arbetet med IKT-verktyg, något hon är van vid från tidigare 

arbetsplats. Hon ser möjligheter i att använda datorn som ett verktyg generellt i förskola 

och skola, samtidigt tvekar hon lite inför att barnen på deras avdelning skulle vara gamla 

nog att utnyttja tekniken. Helena har också en gedigen datorkunskap men ser positivt på 

all kompetensutveckling då den bidrar till nya tankar och redskap till att utveckla 

verksamheten. Hon talar om vikten av att alla strävar framåt och åt samma håll för att en 

utveckling ska ske. Hon talar om att pedagogerna bör komplettera varandra i arbetslaget 

utifrån deras intressen och vikten av att de, som arbetslag, hunnit att ”arbeta ihop sig”:  

..det handlar också om att vi är ett nytt arbetslag som inte har hunnit diskutera ”vad tycker du? 

Är det det här vi ska satsa på? Vad tycker du, tycker du vi ska satsa på? Vad är du bra på? Ja, 

du kanske kan ta det? Och jag är bra på det. Och du är bra på nåt annat.” Så att man, inte 

liksom alla tror att man ska behöva göra samma sak..  

I motsats till Solveig är hon positiv när det gäller att ge barnen möjlighet att arbeta med 

datorn:  

jag tror även de små, med bilder och sånt, det tror jag asså. Det är jag helt hundra på men att 

man måste ta ner det till deras nivå. Jag tror att det skulle va sketroligt. Det måste säkert 

finnas några program för de allra minsta med, sen vet jag att vi har olika åsikter.. 

Från arbetslag 2, uttrycks en önskan om att få möjligheter att både observera och få tips 

och idéer från andra pedagoger med större IKT-vana. För att generera positiva 

förhållningssätt och nya idéer anser de att det finns ett behov av att någon med andra 

infallsvinklar kommer och sätter fart på diskussionen  

så att det inte bara är anti utan att diskussionen kommer igång så att man ser nått meningsfullt 

med det. 

De uttrycker att de behöver förebilder som visar dem användningsmöjligheterna i den 

praktiska verksamheten, hur de kan tillägna sig de nya kunskaperna och på så vis se 

utbildningen som meningsfull.  
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3.4 Datorarbetet i verksamheten 

Under denna rubrik behandlas respondenternas ambitioner gällande datorarbetet i 

verksamheten samt deras bild av befintligt arbete. Texten presenteras under rubriker som 

beskriver tre övergripande aspekter ur respondenternas utsagor. 

3.4.1 Datorvändning för barn utan dator i hemmet 

I intervjun med Gunilla framgår det att hon anser att datorn i förskolan bör vara ett 

verktyg för att användas i syfte att utbilda. Barn som inte har tillgång till datorer i 

hemmet ska få möjlighet att använda datorn på förskolan. Denna grupp av barn ska 

också prioriteras eftersom de som har dator i hemmet annars får ett försprång. Hon ser 

detta som en jämställdhetsfråga.  

Så alla barn, när de går framåt, har testat på. Så därför behöver vi ha det. 

Gunilla påpekar vikten av pedagogernas närvaro vid datorn för att stötta och hjälpa 

barnen att våga använda datorn och göra dem intresserade. Barn utan erfarenhet av 

datorn i hemmet bör få uppleva former av lärande med datorer för att skapa intresse. 

Hennes tankar överensstämmer inte med arbetslagets. Arbetslaget poängterar betydelsen 

över att låta alla barn få tillgång till datorn. De uttrycker att arbetet vid datorn ska utgå 

från barnens egna intressen. En tanke hos dem är att ingen av barnen ska bli påtvingad 

att använda datorn. Genom att barnen ser andra barn använda datorn skapas nyfikenhet 

på datoranvändning och på så vis inspireras de att testa på olika aktiviteter. 

3.4.2 Datoranvändning med andra arbetssätt än i hemmet 

Dataspel benämns av Gunilla som något de inte ska arbeta med på förskolan då barnen 

har det hemma. Hon trycker på de vuxnas närvaro vid datorn och vikten av att inte bara 

sätta två barn där utan  

vi vuxna behöver va med för att det ska generera kunskap på annat sätt  

Gunilla reflekterar över det gemensamma lärande som uppstår när pedagogerna sitter 

tillsammans med barnen framför datorn och arbetar. Hon menar att det inte bara är 

barnen som lär sig av pedagogen utan även pedagogen lär sig tillsammans med barnen. 

Hon påpekar vikten av att pedagogerna får tid att sitta med barnen vid datorn, vilket hon 

tror ger barnen en grundläggande datorkunskap. 
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Arbetslag 1 inväntar riktlinjer från IT-strategerna för hur arbetet med datorn skall 

genomföras. Datorspel har därför ännu inte installerats på datorn. Arbetslaget uttrycker 

inte lika stort motstånd till spel som deras rektor. Ambitionen verkar vara att skapa ett 

varierat arbetssätt där de kan utnyttja datorns alla möjligheter för att gynna ett lustfyllt 

lärande bland barnen. De uttrycker också att de vill ha ett genomtänkt syfte med de 

program och spel de erbjuder barnen samt vikten av att det de erbjuder fungerar som ett 

komplement till datoranvändningen i hemmet:  

För barnen frågar ibland: har du inte det spelet och de här grejerna som de har hemma varför 

har du inte det här? Nej här har vi valt någonting annat. 

Hon syftar här på de rit- och skrivprogram som finns på avdelningen. De genomgående 

tankarna hos Arbetslag 1 är att erbjuda barnen möjligheter att arbeta med datorn på flera 

olika sätt. De beskriver bland annat hur de skulle vilja använda internet mer för att söka 

efter information kring frågor som uppkommer bland barnen själva, men att detta inte 

har blivit ett naturligt inslag i deras sätt att arbeta. De uttrycker dock en önskan om att 

arbeta mer spontant med datorn i sökningar på nätet för att på så vis skapa möjligheter 

till lärande som utgår mer från deras egna erfarenheter och frågeställningar:  

men just det här man börjar prata om någonting vi hittade […] den där trollsländan då.. Då 

kan man gå ut på nätet å titta vad finns det för någonting … 

I detta rektorsområde har Gunilla, efter Annas initiativ, införskaffat rittavlor till 

datorerna med vilka barnen kan rita och även skriva med penna som komplement till att 

använda datormus. Detta verktyg används flitigt av arbetslag 1 och program såsom Paint 

är det enda som barnen kan använda för tillfället. Att arbetslaget ser detta verktyg som 

positivt, går inte att undgå under intervjun. Anna berättar om möjligheterna att arbeta 

med barnens bilder. Att skapa en saga baserad på flera av barnens bilder är en praktisk 

skapande aktivitet som inspirerar dem. Datoranvändningen blir meningsfylld enligt 

henne. Hon vill ta tillvara de tillfällen som ges inom ramen för verksamheten. Först då 

blir datorn en tillgång och ett verktyg som kan komplettera den övriga pedagogiska 

verksamheten, det vill säga inte som enskild aktivitet, fjärmad från allt annat, utan en del 

i vad de genomför i förskolans arbete.  

Arbetslaget diskuterar en hel del kring datorns förmåga att skapa samspel. Dock 

poängterar Elin att barnen helst bör utveckla förmågan att samspela med, vad hon anser 

vara mer sociala sammanhang, exempelvis lek, samlingar och utomhusaktiviteter. Malin 

beskriver vad arbetet med datorn kan medföra: 

Så här är det, en del är jättevana med å rita…ritprogrammet dom fixar ju det väldigt bra då 

och en del tycker att det ja, tycker det är väldigt svårt så där å men då har man ju satt en 



32 

 

kompis som kan bredvid och dom får lära sig så att dom får ju samsas och lära varandra […] 

det är ju mycket samspel. 

Anna uttrycker liknande tankar: 

…dataprogram det är ju inte bara, dom lär sig väldigt mycket sånt som man kanske inte tänker 

på annars faktiskt …det är mycket kommunikation och samspel med varandra även om det är 

en som och sköter musen. 

De beskriver ett arbete som de genomfört med digitalkameran. Ett barn per vecka fick 

låna med sig digitalkameran hem över helgen för att ta kort på vad de gjorde när de var 

hemma. Dessa kort överfördes därefter till datorn och barnet fick berätta för sina 

kamrater om vad korten föreställde.  

så var det riktigt högtidsstund då å få visa och berätta om sina kort så rigga vi upp med datorn 

och ljus så att det verkligen syntes och det var jätteroligt och en del hade lyckats å filma för 

det kan man ju göra […] Då lyfter man ju flera saker och så får man ju fokus på mej som stod 

där å skulle berätta om mina bilder å… för det var ju bara dom som visste vad bilderna var för 

något[…] ja, det var stort och även dom som var, även dom som var blyga gjorde detta det var 

ingen som tvinga till nåt utan dom fick visa och prata om sina kort om dom ville för ville man 

inte prata så behövde man inte, så även dom som då var blyga gjorde det, så det … jag blir sån 

här (visar gåshud på armen)  

Ingela poängterar vikten av att använda datorn som ett hjälpmedel i 

skrivutvecklingsprocessen då det, för barnen, är mindre ansträngande att trycka på 

tangenter än att skriva för hand. Barnen har då lättare att producera längre texter. Hon 

har också ambitionen att pedagogerna ska låta datorn bli ett aktivt och lättillgängligt 

redskap i verksamheten för att exempelvis söka ny kunskap:  

Det är sånt som jag skulle vilja att pedagogerna gjorde; att om man pratar om saker och ting 

att man säger ”Ja! Vi kollar det”.  

Hon resonerar liknande Gunilla:  

Nu menar inte jag på att vi ska sitta och spela några spel, för det gör de hemma. Det är inte det 

det handlar om för mig. Absolut inte! Utan att man kan använda det..jaa..på ett lekfullt sätt i 

vardagen, alltså jag tror på det.  

Det uppstår likvärdiga uttryck mellan de två arbetslagen om förskolan som ett 

komplement till hemmet. Samtidigt visar de på att förskolans syn på datoranvändandet 

har förändrats från att vara något som inte behövdes då barnen ansågs få sitta så mycket 

vid datorn hemma, till att det ingår i förskolans uppdrag då datorkompetens blir allt 

viktigare i samhället. De menar, till skillnad från rektorerna, på att det finns bra 
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pedagogiska spel för barnen. De uttalar också en ambition i att använda datorn som ett 

sökverktyg tillsammans med barnen redan i tidig ålder, vilket överensstämmer med 

Ingelas visioner. Ingela visar på konkreta förslag: 

Så alla mina förskolor ska ha en bärbar dator på avdelningen och vad är det som säger att man 

inte kan använda den till barngruppen? För det förstår inte jag, vad är hindret? För det sitter i 

huvvet. Ta ner den där datorn! Du har ju sladden! Sätt dig med barna där nere.  

I intervjun med arbetslag 2 framgår det att datorn är svår att använda som sökredskap 

tillsammans med barnen eftersom nätverkssladden är för kort för att lyfta ner datorn på 

golvet. Därför placeras datorn högt upp på en hylla vilket försvårar arbetet med att 

bedriva en pedagogisk verksamhet där barnen själva nyttjar datorns kapacitet. 

3.4.3 Inget praktiskt datorarbete på småbarnsavdelningarna 

Gemensamt för båda förskolorna är att de stationära datorerna finns på 

syskonavdelningarna och inte på småbarnsavdelningarna. Genom intervjun med Gunilla 

förstår vi att detta är ett beslut hon tagit gällande förskolorna i hennes område. Det 

framgår att hon anser att dessa materiella resurser är bättre satsade på de äldre barnen då 

de kan utnyttja dem till fullo. Att detta är ett vanligt förekommande fenomen bekräftas 

också av Elin:  

där jag jobbade förut var jag på en småbarnsavdelning och vi ehh valde bort… det 

Den genomgående åsikten är att barn på småbarnsavdelningar är för små för att kunna 

använda datorer. Solveig visar på rädslan som finns för att tekniken kan gå sönder då 

hon menar på att de små barnen bara trycker på tangenterna utan att veta vad som händer 

och att detta kan få negativa konsekvenser.  

Att låta barnen arbeta med datorn är inte en vanlig företeelse hos Arbetslag 2. De anser 

sig dåliga på att göra barnen delaktiga i datoranvändningen. Dock finns ambition att låta 

barnen använda IKT. De kan se möjligheter att utveckla arbetet. Angående frågan om 

hur datorn används svarar Karin och Anna att den använts några enstaka gånger 

tillsammans med barnen, då för att söka bilder på internet. Anna anser det som deras 

uppgift att erbjuda barnen möjlighet till att arbeta med dator trots deras ålder:  

att det här kan du använda fast du är så liten, det finns ju massor med program, hur mycket 

som helst  

Som motiv till detta menar hon att  
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det är ju såhär, det här får man ju leva med, det är ju inte en fluga som kommer att kunna 

försvinna. 

Hon får medhåll från de andra. Vi förstår att datorn inte heller används så mycket på 

syskonavdelningarna där det finns stationära datorer till barnen. Anna menar att 

datorarbetet med barnen är ett ”tabubelagt” ämne då arbetet med datorer, i stort sett är 

obefintligt på hela förskolan. Under intervjuns gång återkommer uttalanden som visar på 

att, som de uttrycker det, ”gamla” föreställningar fortfarande finns kvar på förskolan 

gällande datoranvändningen, åsikter som att inte datorn behövs då barnen redan sitter så 

mycket vid den hemma. Detta håller dock inte arbetslaget med om men de menar på att 

nya åsikter är svåra att ge uttryck för.  

Att avdelningen inte har någon dator specifikt till barnen blir ett hinder i att utveckla ett 

datorarbete för dem. Anna ser möjligheter i att ha en dator till barnen, en dator som går 

att koppla till internet ibland men som framförallt har program anpassade till barnens 

åldrar. 

3.5 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom att ett antal IKT-satsningar har genomförts både gällande 

kompetensutveckling och på användningen av konkreta IKT-verktyg. Något som också 

nämns som avgörande för ett fungerande IKT-arbete är de rumsliga förutsättningarna 

och vikten av uppkopplingar. Bland, framförallt, rektorerna märktes stora förväntningar 

på den nu pågående satsningen PIM, Praktisk IT och Mediekompetens, då denna 

förväntas ge samtliga pedagoger en grundläggande IKT-kompetens. En förhoppning är 

även att satsningen ska generera ökat intresse för IKT för utveckling av den pedagogiska 

verksamheten. Flertalet pedagoger hävdar samtidigt att deras eget intresse ska ligga till 

grund för kompetensutvecklingen. Vikten av förebilder i IKT-arbetet omnämns av 

samtliga respondenter. Resultatet visar att ingen egentlig utvärdering skett som ger en 

tydlig bild av pedagogernas kunskaper efter avslutade satsningar. Likaså syns olika 

förhållningssätt till datoranvändningen så som rädsla för tekniken, motstånd för 

datorarbetet samt en positiv syn med fokus på utvecklingsmöjligheter. Två olika syften 

med datoranvändningen framkommer; datoranvändning för barn utan dator i hemmet 

samt datoranvändning med andra arbetssätt än i hemmet. Utifrån resultatet framkommer 

det också att pedagogerna har höga ambitioner för IKT-arbetet samtidigt som detta inte 

visar sig i det praktiska arbetet, framförallt inte på småbarnsavdelningarna. 
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4 Diskussion 

Avsnittet inleds med metoddiskussion, därefter presenteras resultatdiskussionen, följt av 

avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka retoriken bakom IKT-arbetet på förskolan anser vi 

att vårt val av kvalitativ metod var lämpligt, eftersom sådana studier ämnar undersöka 

kvalitativa aspekter som uppfattningar och upplevelser. Om studien genomförts utifrån 

kvantitativ metod hade fokus flyttats från att söka de kvalitativa aspekterna i 

respondenternas svar till att göra statistiska bearbetningar och kategoriseringar av ett 

större antal respondenters svar. Dessa svar hade sedan generaliserats till att gälla en 

större grupp människor, i det här fallet pedagogerna. 

Inför studien gjordes ingen pilotstudie, vilket vi menar kan ha påverkat kvaliteten på 

intervjufrågorna. Dessa frågor bearbetades och omarbetades vid ett flertal tillfällen för 

att de skulle generera svar mot vårt syfte och studiens frågeställningar. Dock hade vi 

möjlighet att återkomma med följdfrågor om vi behövde göra förtydliganden. Under 

processens gång hade vi inte kontakt med någon som kunde ”betrakta frågorna utifrån” 

(Patel & Davidsson, 2003, s.82). Som vi tidigare beskrivit i vår metoddel var det endast 

två förskolerektorer, av sex stycken, som anmälde sitt intresse till medverkan i studien, 

vilket gjorde det svårt för oss att genomföra en regelrätt pilotstudie. Till viss del spelade 

också tidsaspekten roll för genomförandet av detta arbete. Trots detta anser vi att det 

empiriska materialet gav oss ett gediget material att analysera. 

Valet att medverka båda två vid intervjuerna var lämpligt eftersom vi kände en trygghet 

i att kunna komplettera varandra med följdfrågor. Något vi tog i beaktning var, att 

respondenten kan känna sig i underläge med två intervjuare (Stukat, 2005). I de två 

fokusgruppsintervjuerna som genomfördes blev dessa förutsättningar annorlunda, då 

gruppen av respondenter var fler än vi två som genomförde intervjuerna. Då sådana 

villkor fanns i åtanke hos oss gavs respondenterna full valmöjlighet att träffa oss vid 
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tider och platser där de kände sig bekväma i situationen. Under intervjun tycktes 

respondenterna vara bekväma i situationen, vilket märktes på deras avslappnade attityd 

och öppna förhållningssätt.  

Intervju med fokusgrupp var en ny erfarenhet för oss och vi finner både för- och 

nackdelar med denna metod. Vi ser en fördel i diskussionens avslappnande karaktär då 

intervjun även inbjöd till samtal mellan respondenterna, vilket medförde att de delgav 

oss tankar vi inte tror skulle framgått under andra omständigheter. Positivt var också det 

ansenliga material som framkom under relativ kort tid, samtidigt som transkriberingen 

var desto mer tidskrävande då vi bland annat fann det svårt att urskilja respondenternas 

röster på bandupptagningen. Att intervjua i fokusgrupp gav också ett mer gediget 

material då respondenternas utsagor kunde kompletteras med observationer gällande 

gruppdynamik och kroppsspråk. Dock upplevde vi svårigheter i att det alltid fanns någon 

respondent som var mer drivande och därmed tog över samtalet så att övriga 

respondenters åsikter inte framträdde lika klart.  

Användning av diktafon medförde att vi kunde fokusera på frågor och följdfrågor under 

intervjun. Efter varje intervju transkriberades inspelningarna ordagrant, vilket gjorde att 

vi i vår analys kunde gå tillbaka till respondenternas exakta utsagor. Materialet 

granskades sedan utifrån syfte och frågeställningar med ett sociokulturellt perspektiv där 

termer som meningsskapande, artefakter och kontexter kom att bli centrala. Om studien 

exempelvis setts utifrån ett fenomenografiskt perspektiv hade fokus snarare hamnat på 

skillnader och variationer i respondenternas uppfattningar kring datoranvändningen på 

förskolan. 

En tanke som uppstått är om resultatet sett annorlunda ut om vi fått fler respondenter att 

välja mellan. Det som skedde var att endast två rektorer svarade och de valde själva ut 

vilka arbetslag vi fick intervjua. Valde rektorerna arbetslag som de visste hade personer 

som, på ett eller annat sätt, var engagerade i IKT? Vi kan se att rektorerna, i sitt val av 

arbetslag, hade sådana intentioner då det i båda arbetslagen fanns mist en person som var 

framåt i sin egen IKT-användning. Vi anser dock inte resultaten som missvisande 

eftersom vi fann att pedagogerna i arbetslagen hade varierade erfarenheter av IKT samt 

att arbetet med IKT var minimalt.  

4.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen nedan utgår från de centrala aspekter som framställts i resultatet där 
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essensen i texten under varje rubrik lyfts fram och ställts mot tidigare forskning. 

4.2.1 Intresse som en förutsättning för IKT-arbete 

Samtliga respondenter talar om vikten av intresse för IKT-arbetet. Arbetslag 2 diskuterar 

att den som är mest intresserad av arbetsuppgiften bör utföra den. Vi förstår att en sådan 

uppdelning, för dem, skulle skapa mening i arbetet. En tanke är huruvida det kan vara 

lämpligt att utmana sig själv i att göra nya saker för att skapa utveckling. Om 

pedagogerna endast profilerar sig mot vad de själva anser sig duktiga på och intresserade 

av blir det svårt att erbjuda en mångfacetterad verksamhet. Det ligger i vår 

lärarprofession att, som Ljung-Djärf (2004) uttrycker det, erbjuda alla barn likvärdiga 

förutsättningar för lärande. Vi förstår samtidigt respondenternas tanke om intresse som 

motivationsskapande, men anser att det är viktigt att inte ha detta som ensam 

utgångspunkt. Självklart bidrar intresse till motivation för de arbetsuppgifter som 

pedagogerna ställs inför, men ibland måste uppgifter utföras oavsett intresse för att bland 

annat följa styrdokumentens riktlinjer och skapa en meningsfull verksamhet. 

4.2.2 Behovet av kompetensutveckling 

Utifrån rektorernas utsagor uppmärksammar vi en inställning om att 

kompetensutveckling genererar ett ökat intresse bland pedagogerna för att lära sig IKT. I 

pedagogernas diskussioner märker vi däremot ett motsatt tankesätt då de menar att deras 

intresse för IKT måste ligga som grund för att vilja kompetensutvecklas. En fråga som 

uppstår är huruvida pedagogerna tillägnar sig kompetensutveckling, om de känner en 

motvilja inför denna. Utifrån Jönssons (1999) studie uppmärksammas, en förändring 

mot ett positivare förhållningssätt hos pedagogerna efter avslutad kompetensutveckling 

inom IKT, vilket i så fall understryker rektorernas tankar. Vi hittar då en 

motsägelsefullhet i att Gunilla samtidigt låter pedagogerna välja själva vilka som skall 

börja PIM. Hon menar att de pedagoger som har störst intresse också är de som bör gå 

först. Deras entusiasm får på så vis de andra motiverade också. 

Hos flertalet pedagoger som vi intervjuade märktes en bristande IKT-kompetens utifrån 

deras svar. Dessa svar visade bland annat på den rädsla för IKT som flera av 

pedagogerna verkade uppleva samt de förutfattade meningar om datorns hållbarhet som 

förelåg utsagorna om att barnen inte fick använda datorn ensamma då den kunde gå 

sönder. I Lpfö (Skolverket, 1998) finns klara direktiv till varför förskolan skall arbeta 

med IKT. Det är betydelsefullt att pedagogerna ger barnen en grundläggande kunskap 

om IKT för om de inte själva har någon sådan kompetens minimerar de också barnens 
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villkor att utveckla en sådan kunskap. Eftersom direktiven för kompetensutveckling 

kommer från skolledningshåll undrar vi vad det kan betyda för verksamheten att 

personer utan egentlig insyn i verksamheten bestämmer vad pedagoger och barn ska 

göra framför datorn. Den svaga kopplingen som IT-strateggruppen har till den 

pedagogiska verksamheten lär bidra till en negativ utveckling då de inte är tillräckligt 

insatta i den dagliga verksamhet som sker på förskolan. Vi anser att det borde skapas 

möjligheter för IT-strateggruppen att delta mer aktivt i det pedagogiska arbetet för att 

öka deras kunskaper om verksamhetens behov, för att de ska kunna genomföra 

meningsfulla satsningar. Ljung-Djärf (2004) pekar också på den problematik där de 

visioner som finns kring datortekniken är initierade av personer som inte har en inblick i 

den dagliga verksamheten. Hon menar att detta kan skapa en krock mellan IT-visioner 

och förskolans traditioner. Detta anser vi vara en avgörande faktor till varför vissa IKT-

satsningar inte fungerar, eftersom pedagogerna då inte äger sin egen utvecklingsprocess 

gällande användandet av datorn. 

Hos flertalet pedagoger märks en önskan om mer kompetensutveckling för att utveckla 

en säkerhet i den egna datoranvändningen. Vi anser att viss utbildning är viktigt då den 

genererar en utveckling av den egna professionen. Det blir dock relevant att ifrågasätta 

hur mycket utbildning som behövs då vi anser att pedagogerna kan lära sig mycket 

genom att prova sig fram. Här menar vi att rädslan för tekniken blir synlig då 

pedagogerna inte vågar utforska datorns möjligheter och rädslan för att teknologierna 

ska gå sönder blir tydlig. Samtidigt kan utbildning vara en del i att minimera deras 

rädsla, eftersom de genom denna möjlighet får konfronteras med sin rädsla och utveckla 

en ökad förståelse för datorn som redskap.  

Idén om att någon mer kunnig måste lära ut kunskapen är starkt förankrad. Likaså att 

pedagogerna måste vara mer kunniga än barnen. Trots att Gunilla understryker det 

viktiga i samspelet mellan vuxen och barn för att generera gemensamt lärande, märks en 

osäkerhet från pedagogernas sida då barnen ofta upplevs ha större datorvana. Vi kan här 

dra paralleller till den kunskapsklyfta som Klerfelt (2002) beskriver. Dessutom är 

datoranvändning, en naturlig del i barnens vardag. Pedagoger är så vana vid att vara 

”den som lär ut”, istället för att vara den pedagog som lär sig i samspel och detta skapar 

en ”obekväm” situation för de vuxna. Kanske är det dock som respondenten Malin, vid 

ett tillfälle, uttryckte det; att en sådan situation också kan generera lärande hos barnen, 

att de får ”skina lite”. Således handlar datoranvändning om positionering med stöd av 

kunskapen i att använda IKT oavsett om man är barn eller vuxen. 

Sammanfattningsvis uttrycker pedagogerna en önskan om att genomföra utbildningar 

som de redan från början känner som meningsfulla och relevanta utifrån deras och 
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praktikens intresse. Rektorerna i studien menar att pedagogerna inte ser det meningsfulla 

förrän efter avslutad utbildning. Pedagogerna behöver lita till rektorernas kompetens om 

att ta beslut gällande kompetensutveckling som skall gynna deras pedagogiska 

verksamhet. Samtidigt kräver detta att rektorerna har en god inblick i verksamheten och 

kan motivera utbildningen för sina medarbetare, att insatserna är förankrade i den 

pedagogiska vardagen, vilket betonas av Hylén (2010). Som vi skrivit tidigare anser vi 

det viktigt att pedagogerna äger sin egen utvecklingsprocess. Med detta menar vi att de 

behöver känna meningsfullhet och relevans i utbildningen för att på så sätt ta till sig 

kunskapen och göra den till sin egen. 

4.2.3 PIM som samtida IKT-satsning 

Då PIM är den kompetensutveckling som det, inom förskolan, hittills satsats mest på, i 

den berörda kommunen, anser vi det relevant att diskutera dess upplägg samt dra 

paralleller till ITiS, en annan IKT-satsning tidigare utförd i skolan. Relevant blir då att 

diskutera hur satsningarna har genomförts för att göra utbildningen meningsfull för 

deltagarna. Efter vad som kan utläsas utifrån Hyléns (2010) genomlysning av 

digitaliseringen av skolan så var pedagogerna övervägande positiva till det nya arbetssätt 

som resulterade med genomförandet av ITiS. En positiv aspekt som både Hylén (ibid) 

och Karlsson (2004) pekar på är att satsningen genomfördes med hela arbetslag, där de 

fick utveckla IKT-arbetet tillsammans. Enligt oss är detta en viktig aspekt att ha i åtanke 

eftersom det kan generera en större utveckling i arbetslaget då alla skapar en gemensam 

utgångspunkt i användningen av IKT. PIM riktar sig till den enskilde pedagogen, vilket 

gör att arbetslagets medlemmar får olika utgångspunkter då pedagogerna inte genomgår 

utbildningen samtidigt. Vi ser en problematik i att, som ensam pedagog, försöka driva 

nya idéer om IKT som övriga arbetslaget inte vet något om. Utbildningen upplevs då 

inte som meningsfull då den riskerar att inte leda till utveckling. Vi vill påstå att 

kollektivets lärande är viktigt för att satsningar ska lyckas. 

Upplägget av PIM är tydligt framskrivet och utformat för grundskolan. Sett till de 

kompetenser som utvecklas genom PIM ställer vi oss frågande till om lärare inom 

grundskolan anser att de har mer användning av utbildningen, samt om pedagogerna på 

förskolan därav känner att PIM inte ger dem tillräckligt för att applicera kunskapen i 

verksamheten. I sådana fall borde ett särskilt PIM med inriktning på förskolans behov 

finnas. Å ena sidan ser vi att utbildningen syftar till att utveckla individens kompetens 

och ge den en insyn i datorn som verktyg och därmed större säkerhet i sitt eget 

användande. Genom detta, hävdar vi, att pedagogen lättare kan applicera dessa nya 

kunskaper i den egna verksamheten. Å andra sidan är det viktigt att pedagogerna ser 
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relevansen i utbildningen redan från start, för ökad motivation. Vår tanke är att detta kan 

uppnås genom en PIM-utbildning som enbart är profilerad mot förskolan, då den kunde 

ge tips på pedagogiska tillämpningssätt anpassade för verksamheten.  

4.2.4 Avsaknaden av utvärdering 

Rektor Gunilla vill ge utbildning och utvärdera de satsningar som gjorts men kan, trots 

detta, inte visa på några konkreta utvärderingar utan hon ger mest förslag på när dessa 

skulle kunna ha genomförts. Ingela uttrycker att de inom förskolan är dåliga på 

utvärdering överlag. Att inte göra några utvärderingar kring de satsningar som 

genomförts blir problematiskt. Vi anser det viktigt att återkoppling sker så att de nya 

kunskaperna kan implementeras i verksamheten. Detta är också viktigt för att pedagogen 

ska kunna se meningsfullheten och vikten av de nya kunskaperna samt för att kunna 

motivera framtida satsningar. Den önskan som arbetslag 2 uttrycker om att inte bara få 

teoretiska utan även praktiska verktyg, är till viss del en önskan om att få mer 

återkoppling direkt i den egna verksamheten för att de på ett bättre sätt ska kunna ta 

tillvara på de kunskaper de fått.  

En viktig aspekt av utvärdering är också att tydliggöra vad för kunskaper en utbildning 

genererat och därigenom också se hur nästkommande satsningar kan genomföras på ett 

meningsfullt sätt för att utveckla ett ”bättre” lärande och större motivation. Pedagogerna 

anser sig inte fått tillfälle till reflektion då förutsättningar fattas i form av tid. Intressant i 

Ingelas utsagor är då det faktum att hon anser att det finns tid till utvärdering men att 

pedagogerna måste bli bättre på att ta tillvara på tiden för att främja reflektion. Vi anser 

ändå att rektorn bär yttersta ansvaret för att, om nu tid finns, se till att utvärdering 

genomförs. Rektorn måste också delta aktivt i dessa utvärderingar för att få en bild av 

hur satsningarna har tagits emot samt att sporra till vidare utveckling. Kontinuerlig 

återkoppling blir en viktig aspekt så att de nya kunskaper som erhållits verkligen 

används för att utveckla arbetet. 

4.2.5 Tillgång till verktyg kontra ambitioner 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) pekar på forskning som poängterar att det 

inte är tillgången till teknik, utan pedagogernas kunskapssyn och idéer om lärande, som 

formar förskolans verksamhet. Vår studie visar liknande tendenser. Både rektorer och 

arbetslag uttrycker att de har mycket IKT-verktyg att tillgå, samtidigt som vi genom 

intervjuerna förstår att de till stor del inte används. För oss verkar det motsägelsefullt, då 

flertalet pedagoger samtidigt uttrycker ambitioner att vilja arbeta med IKT. Vi 

ifrågasätter varför inte verktygen används och vad som hindrar dem från detta. I Ingelas 



41 

 

utsagor ser vi en möjlig orsak. Hon ifrågasätter det faktum att pedagogerna har fått flera 

verktyg såsom datorer, diktafoner, digitalkameror, ritplattor etc., men ändå inte tycks 

använda dessa, och framförallt inte tillsammans med barnen. Kontentan av hennes egna 

diskussioner hamnar i det faktum att pedagogerna kanske inte heller har fått tydliga 

riktlinjer för hur de ska eller får lov att arbeta med dessa verktyg. Ekonomiska resurser 

är också något som, från skolledningens sida, ofta påpekas som en bristvara samt att det 

ska hushållas med de resurser som finns. Vi ser rädslan för att något ska råka gå sönder 

som en bakomliggande orsak. Solveig påpekar detta då hon hävdar att datorerna kan 

förstöras av barnens användande då, framförallt de yngre barnen, bara trycker och leker 

med tekniken. Intressant är dock att hennes rektor Ingela uttrycker helt motsatta åsikter 

och menar att en sådan rädsla är obefogad. Trots detta har Ingela inte lyckats överföra 

dessa tankar till sina arbetslag så att de vågar använda de resurser som finns. Vi kan se 

en saknad av dialog kring de materiella satsningar som görs, då det för Ingela är en 

sådan självklarhet att använda de verktyg som står till buds.  

Vi menar också att det kan vara ett resultat av gamla traditioner inom 

förskoleverksamheten. Att fokus hellre hamnar på omsorg och social gemenskap än att 

”sätta barnen framför en dator”. Vi inser att detta kan vara en möjlig orsak, att datorn 

upplevs som fjärmande. Även om det kan tyckas obefogat ser vi tydliga tendenser till att 

pedagogerna prioriterar åt detta håll. Intressant är då att återknyta till Strandberg (2006) 

som ser att IKT-verktyg främjar samspel och kreativitet. 

4.2.6 Viktigt med rätt förutsättningar i den rumsliga miljön 

Ingela kopplar IKT direkt till internet och uppkopplingar och påpekar hur viktigt det är, 

vilket också Karlsson (2004) gör. På Ekens förskola har de uppkopplingar på varje 

avdelning, vilket Ingela ser som en stor fördel i att utveckla ett mer flexibelt 

datoranvändande. Av hennes arbetslag får vi dock veta att placeringen på nätverkskabeln 

är så pass illa så att de inte har någon möjlighet att ta ner datorn och använda den med 

barnen. Då internet ses som en viktig komponent till att arbeta med datorerna ser vi 

användningsmöjligheter med en trådlös router, vilken möjliggör att samtliga avdelningar 

kan dra nytta av sina bärbara datorer. Likaså går det att arbeta med datorn på andra sätt 

än med internet för att generera lärande hos barnen. Självklart kan vi se fördelar med 

uppkoppling då datorn får ett bredare användningsområde men anser inte att det är ett 

måste. I och med att den bärbara datorn skall fungera både för pedagoger och barn 

förstår vi samtidigt att uppkopplingen anses vara så viktig då den ger åtkomst till 

intranätet. Annars kan inte pedagogerna få tillträde till sina egna konton för att göra 

löner etc.  
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4.2.7 Störst fokus mot pedagogernas datoranvändning 

Båda rektorerna betonar vikten av att pedagogerna har positiva förebilder. Ingela 

framhäver hur viktig hennes egen roll är för sina medarbetares utveckling. 

Återkommande i hennes svar är att hon tänker mer på personalens datoranvändning än 

barnens. Hon kopplar hela tiden frågorna under intervjun till arbetet utanför barngrupp, 

trots försök att vinkla tillbaka fokus mot barnens datoranvändande. Då hon anser sig 

vara en förebild i IKT-användningen speglar sig detta i arbetslaget genom att det under 

intervjun blir tydligt att arbetslaget också är mer inriktade på sin egen datoranvändning 

och utvecklingen av deras egen IKT-kompetens. Med utgångspunkt i detta vill vi också 

peka på att det i stort sett inte existerar något datorarbete med barnen på Eken. En orsak 

skulle kunna vara att de arbetar med så små barn men även rektorns fokus mot de 

vuxnas användning kan vara en orsak. 

4.2.8 Vuxenstöd vid datorn 

Gunilla talar mycket om vikten av att pedagogerna erbjuder vuxenstöd vid datorn då hon 

tror att det gynnar barnens lärande så att de erhåller en grundkompetens. Intressant är att 

hennes utgångspunkt är att ge de barn som inte har dator hemma chans till att använda 

den på förskolan. Hon verkar inte reflektera över att de barn som sitter mycket hemma 

kanske inte får något vuxenstöd där. Problematiken ligger i att hon ser 

datoranvändningen som en jämställdhetsfråga där varje barn ska lämna förskolan med 

samma förutsättningar, vilket hon inte kan vara säker på då det vuxenstödda lärandet 

hemifrån inte kan garanteras. Klerfelt (2007) menar att vuxenstöd vid datorn är en 

ovanlig företeelse på förskolan, vilket vi även kan se tendenser till i vår studie. 

Pedagogerna talar mycket om att tidsbrist, framför allt på grund av stora barngrupper 

medför att de inte kan sitta ner med barnen vid datorn så som skulle vara önskvärt. De 

pekar också på att den vuxne kanske inte måste sitta ner med barnen, utan att det kan ske 

lärande i alla fall både genom att barnen får utforska själva och tillsammans med en 

annan kamrat. Vi ser tydliga tendenser till en sociokulturell utgångspunkt där lärande 

sker i samspel med andra. Utifrån detta perspektiv går det också att se interaktionen som 

sker mellan barnet och datorn som en lärandeprocess. Datorn kan även ses som en 

artefakt i utvecklingsprocessen när barnet arbetar i olika program samt med exempelvis 

informationssökning, vilket påpekas av respondenterna.  

4.2.9 Tidsaspekten 

I intervjuerna framkom att båda arbetslagen vill ha bättre förutsättningar i form av tid 

och möjligheter att lära sig på arbetsplatsen. Arbetslag 1 nämner även förskolans läge 
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som ett hinder då det, enligt dem, tar för lång tid att åka på kompetensutvecklingar och 

så vidare. I arbetslag 2 framhålls, i likhet med vad både Trageton (2005) och Jönsson 

(1997) skriver, att datorn stjäl tid från pedagogiska aktiviteter som anses viktigare och 

att det är så mycket som skall hinnas med i verksamheten för att främja barnens 

utveckling. Vi vill argumentera för att det inte handlar om tidsbrist utan snarare om 

prioriteringar och att kunna se datorns möjligheter. Jönsson (ibid.) beskriver i sin rapport 

hur arbetet med datorn främjar barnens språk- och begreppsinlärning, tränar 

koncentrationsförmågan samt stärker självförtroendet. Samma undersökning kom också 

fram till att arbetet med datorn gav alla barn samma förutsättningar, något som alla 

förskolor ska arbeta mot. Vi kan till viss del förstå pedagogernas argument då det ännu 

inte verkar finnas någon större vana att arbeta med dator i arbetslagen. Vi anser att 

pedagogerna behöver få en medvetenhet om datorns användbarhet för att på så vis öka 

förståelsen och viljan att ta sig tid att arbeta med den.  

4.2.10 Attityder om IKT 

I arbetet belyser vi gamla föreställningar som förekommer i förskolan om vad som ska 

prioriteras i verksamheten. Historiskt sett har synsättet att förskolan ska ge barnen 

omsorg och uppfostran istället för undervisning dominerat. Fokus ändrades mot 

undervisning i och med att utbildningsdepartementet övertog ansvaret för förskolan år 

1998. Vi ställer oss samtidigt frågande till vad som menas med gamla föreställningar. 

Flera av de åsikter som bland annat Ljung-Djärf (2004) nämner består. Till exempel 

visar Elin en motvilja till att arbeta med datorn i verksamheten. Hon understryker att det 

finns så mycket som hon tycker är viktigare att arbeta med än datorn, liknande tankar 

finns hos flertalet pedagoger i arbetslag 2. Vi hänvisar återigen till Jönssons (1997) 

rapport där det bevisligen är så att barnen får ut mycket av det pedagogerna vill arbeta 

med även genom datoranvändande. Vi ser svårigheter i att som pedagog arbeta utifrån 

sådana värderingar och samtidigt utgå från läroplanens intentioner. Efter att ha 

genomfört studien förstår vi att datoranvändningen är något av ett tabubelagt ämne då 

samhällets värderingar ligger i att IKT-användningen ökar. Förskolan har därigenom fått 

direktiv från skolverket att integrera IKT i verksamheten, vilket medför att förskolans 

”gamla” värderingar krockar med samhällets. Viktigt är också att verksamheten, liksom 

Klerfelt (2007) skriver, ska utgå från barnens intressen för att kunna utvecklas. I många 

fall är datorn ett av dessa intressen. 

Genom intervjuerna fick vi bland annat reda på pedagogernas uppfattningar kring nya 

programvaror och arbetslag 1 ansåg att nya programvaror gjorde så att de fick börja om 

från början och lära sig på nytt. Vi ifrågasätter tankarna på att de får börja om från 

början då pedagogerna kan utgå från sina tidigare kunskaper i ämnet. Om barnen lär sig 
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utifrån sin kunskapsnivå så kan pedagogerna göra detsamma. Enligt ett sociokulturellt 

perspektiv kan förvärvade kunskaper aldrig försvinna utan vi lär oss utifrån dessa i de 

situationer vi deltar i. Vi ser tendenser till olika kunskapssyner utifrån fokus på barnens 

lärande eller pedagogernas syn då den normativa kunskapssynen är annorlunda än vad 

den var under pedagogernas egen skolgång. Vi hävdar att detta kan vara en bidragande 

orsak, nämligen att pedagogerna efter att ha genomgått svensk skolgång är så vana vid 

att få kunskapen serverad, inte att söka den själv. Hylen (2010) menar att skolan arbetar 

mer och mer med kunskaper om informationssökning som ett resultat av digitaliseringen 

av skolan, vilket gör att elevens process hamnar i fokus. Förskolans kunskapssyn är 

också processinriktad gällande barnens lärande men vi finner det intressant att 

pedagogerna inte applicerar detta på sig själva.  

4.2.11 Spel  

I de diskussioner som förekom kring dataspelens vara eller inte vara på förskolan 

framkom olika förhållningssätt. Både Ingela och Gunilla understryker att förskolan inte 

är en plats där barnen ska sitta och spela spel på datorn. De aktiviteter de ska ägna sig åt 

på datorn bör, enligt dem, inrikta sig på lärande. Även Malin i arbetslag 1 uttrycker en 

liknande åsikt genom att förklara att barnen spelar en hel del dataspel hemmavid men att 

pedagogerna har valt andra programvaror. Anna är av uppfattningen att det går att spela 

spel på datorn i förskolan beroende på vilka spel som väljs. Vi är av samma uppfattning 

då det finns flertalet pedagogiska spel. En orsak till Gunillas och Ingelas förhållningssätt 

verkar vara att de jämställer samtliga dataspel utan att se till den variation som erbjuds.  

Enligt Trageton (2005) får det datorstödda lärandet fokus först i högre åldrar, något både 

han och vi ifrågasätter då barnen redan i lägre åldrar kommer i kontakt med datorn. 

Istället för att ondgöra sig över dataspelen borde pedagogerna i förskolan arbeta för att 

introducera pedagogiska spel i verksamheten. Jönsson (2008) beskriver hur de 

pedagoger som ingick i hennes studie hade svårt att hålla isär programvarorna gällande 

vad som kunde betraktas som pedagogiskt. Troligtvis är fallet detsamma med de 

respondenter vi intervjuade. Kunskap om dataspel saknas inom förskolan och 

förhållningssätten vilar på idéer som håller tillbaka möjligheter att introducera datorn 

som ett verktyg för lärande. 

4.2.12 IKT i det pedagogiska arbetet 

Trots att det genom intervjuerna framkommer att arbetet med IKT på förskolan, när det 

gäller barngrupperna, i det närmaste är obefintligt, har flera av de intervjuade förslag på 

hur och varför det ska arbetas med IKT på förskolan. Liksom Jönssons (1997) rapport 
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tycker pedagogen Helena att de måste ge barnen kunskaper i ämnet då datorer är ”något 

som kommit för att stanna”. Vi kan se exempel på tre olika rationaliteter som Ljung-

Djärf (2004) presenterar. Elin ser datorn som ett hot mot viktigare aktiviteter 

(omsorgsrationaliteten), något som bekräftas av att de på hennes förra arbetsplats valde 

bort datorn i arbetet med barnen. Enligt fostransrationaliteten finns datorn som ett 

tillgängligt val i verksamheten. I arbetslag 2 arbetar de inte efter detta men Helena 

påpekar att de har ambitioner att låta barnen vara med och arbeta vid datorn. I de båda 

rektorernas föreställning om datorer i förskolan kan vi hitta utbildningsrationaliteten då 

de vill att datorn ska användas till att söka information och utveckla kunskaper, för att 

lära sig använda datorn som ett verktyg. Något respektive arbetslag har glömt är den 

plikt som de har att arbeta med IKT på förskolan, enligt direktiven i Lpfö (Skolverket, 

1998). Förskolan ska arbeta mot att barnen får lära sig IKT eftersom det i framtiden 

kommer att krävas kunskaper inom området för att fungera i arbetslivet och som 

samhällsmedborgare.  

4.3 Avslutande reflektioner 

Innan genomförandet av studien fanns en förutfattad mening om att datorn inte var ett 

aktivt verktyg i den pedagogiska verksamheten. De arbetade mindre med datorn än vad 

vi trodde. Det arbete som existerade med barnen ägnades inte åt dataspel utan mest till 

att rita och skriva. Förvånande var det faktum att det inte togs hänsyn till 

styrdokumentens intentioner utan att många av respondenternas utsagor mer riktade in 

sig på pedagogernas egen kompetens istället för barnens. Samtidigt som detta kan bero 

på intervjufrågornas natur kan vi konstatera att detta var centralt i respondenternas 

utsagor, trots försök från vår sida att rikta fokus mot barnen. Därav uppfattade vi att 

barnens IKT-arbete inte sågs som särskilt meningsfullt och de motiv som gavs till detta, 

exempelvis gällande barnens ålder, uppfattade vi inte som gångbara.  

Vi har sett en stor osäkerhet, från pedagogernas sida, kring deras egen kompetens och 

anser att det är viktigt att de vågar utmana sig själva till att prova tekniken på egen hand. 

Härtill kommer också vikten av att pedagogerna äger sin egen process, att utbildningarna 

känns meningsfulla. För att uppnå detta tror vi att rektorerna spelar en viktig roll både 

som förebilder och genom att låta pedagogerna vara med och påverka vilka satsningar 

som ska genomföras. Sett till de IKT-satsningar som gjorts fann vi en bristande 

kommunikation mellan rektorer och arbetslag gällande syftet med satsningarna samt hur 

dessa skulle implementeras i verksamheten. Vi finner dialogen väldigt viktig och anser 
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samtal om IKT mellan olika aktörer såsom pedagogerna och rektorn, men även 

föräldrarna, i förskolan vara en förutsättning för att satsningar ska slå väl ut. Det behöver 

skapas ett mer holistiskt perspektiv på IKT i förskolan anser vi. 

Studien kom också att visa på det faktum att inga egentliga utvärderingar sker kring 

satsningarnas konsekvenser för verksamheten och pedagogernas egna kompetenser. Vi 

finner detta något besynnerligt och vill trycka på att utvärdering måste finnas för att 

kunna arbeta vidare. Vi vill, än en gång, betona vikten av kontinuerlig återkoppling för 

att arbetet ska kännas betydelsefullt samt kunna utvecklas, eftersom de då vet hur nästa 

projekt skall möta de redan utförda arbetena. 

 4.3.1 Våra avslutande råd för utveckling av IKT-arbetet inom förskolan 

1. Vi anser det viktigt att rektorn själv deltar i de kompetensutvecklingar man ålägger pedagogerna 

där IKT är innehållet för lärandet. På så vis kan rektorn kommunicera IKT-satsningen och verka 

som en förebild. 

2. Rektorn måste ta del av den pedagogiska verksamheten för att skapa en tydligare bild av 

pedagogernas arbete samt barnens behov. 

3. Rektorn måste ge tydliga direktiv gällande användning av de materiella satsningar som gjorts så 

att dessa inte förblir oanvända. 

4. Pedagogerna måste själva ansvara för sin egen utveckling genom att våga prova nya vägar. Vi 

kan se fördelar i att pedagoger deltar i nätbaserade miljöer tillsammans med andra pedagoger 

utanför arbetslaget. Detta kan skapa en större säkerhet och datorvana. 

5. Vi hävdar att det är viktigt att genomföra utvärderingar så att satsningarna blir varaktiga med 

bestående kunskaper, kopplade till hur pedagoger genomför pedagogiskt arbete i förskolan. 

6. Det är viktigt att pedagogerna försöker att se möjligheter och inte hinder med användningen av 

IKT. 

7. Pedagogerna måste se till den egna professionens uppdrag utifrån bland annat styrdokumenten, 

inte bara enskilda kollegors intresse. 

4.3.2 Våra tankar inför framtiden 

Efter genomförd studie kan vi se de möjligheter som finns med att använda datorn som 

verktyg och hoppas att vi inte kommer att låta oss begränsas av inarbetade tankar och 

normer inom förskolan. Vi har också, genom studiens gång, fått verktyg till att motivera 

datorns potentialer med utgångspunkt i både styrdokument och teorier. Vidare kan vi 
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kritiskt förhålla oss till den avsaknad av utvärdering gällande kompetensutveckling som 

studien visat på då vi anser att detta skulle utveckla IKT-arbetet ytterligare. 

Begränsningarna inom IKT ligger bland annat i de konkreta verktygen då en 

förutsättning är att teknologin fungerar samt att pedagogerna vet hur de ska använda 

den. Vi kan också se svårigheter i att få alla barn delaktiga i ett IKT-arbete då datorn 

endast kan användas av några åt gången. Genom att utveckla datoranvändandet på 

förskolan skapas även ett större behov av resurser gällande programvaror och 

kompletterande verktyg, vilket vi tror kan bli ett ekonomiskt hinder. Vi tar också med 

oss hur viktig dialogen mellan pedagog och rektor är då den utgör en grund för en 

fungerande verksamhet. 

4.3.3 Förslag till fortsatt forskning 

I och med att PIM som aktuell satsning utgör en stor del i studien kan det vara av 

intresse att i framtiden studera vad denna samtida satsning medfört för 

förskoleverksamheten. Det är betydelsefullt att en utveckling har skett enligt de 

ursprungliga ambitionerna och att satsningen utvärderas av pedagogerna och rektorerna 

själva.  

Då vår studie utgår från rektorers och pedagogers utsagor vore det intressant att 

komplettera med barnens utsagor om hur de använder IKT. Observationer kan 

tydliggöra ytterligare en fortsättning att utveckla studien kring hur det egentliga IKT-

arbetet kan skapas. Det innebär en aktionsforskningsstudie där introduktionen av IKT 

följs åt av en mer långvarig studie för att styra processer och förstå möjligheter och 

begränsningar i arbetet med IKT. Det skulle också vara intressant att belysa, med 

utgångspunkt i vår studie, hur och om arbetet med IKT förändras genom införandet av 

den nya läroplanen för förskolan 2011. 
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Bilaga 1 

 

 

Intervju med rektor 

 Hur ser du på betydelsen av att använda datorn i den pedagogiska verksamheten? 

 På vilket sätt ger du förutsättningar att låta pedagogerna använda datorn i den 

pedagogiska verksamheten? 

 Vad krävs utifrån ett skolledningsperspektiv för att skapa möjligheter till IKT-

satsningar i förskolan? 

 Vilken är din största utmaning i att planera och genomföra samt utvärdera IKT-

satsningar? 

 Vilka kunskaper blir relevanta att ha vid IKT-satsningar?  

 Hur följs IKT-satsningar upp för att skapa kontinuitet i dess användning 



Bilaga 2 

 

 

Intervju med arbetslaget 

 Berätta för oss om användningen av IKT på förskolan? 

 

 Vilka utmaningar upplever ni i arbetet med datorer i den pedagogiska 

verksamheten? 

 

 Vilka resurser krävs för att använda IKT i förskolan? 

 

 Vilka kunskaper känner ni att ni har för att arbeta med IKT i verksamheten? 

 

o Hur har ni fått möjlighet att utveckla dessa? 

o Vad skulle ni vilja utveckla för kunskaper? Hur skulle detta kunna 

möjliggöras? 

o Hur använder ni kunskaperna som ni erhållit från kompetensutveckling 

inom IKT i den pedagogiska verksamheten? 

 

 Vad för stöd finner ni relevant för att skapa kontinuitet i arbetet med IKT i 

förskolan? 

 

 På vilket sätt gör ni barnen delaktiga i datoranvändningen? 


