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Abstrakt 
 

Studien grundar sig på fyra rektorers beskrivningar av vilken vägledning som ges till 

förskolans personal gällande digitala skärmar i förskolan. Syftet med studien är att genom 

ett hälso- och lärande perspektiv synliggöra hur rektorer vägleder sin personal i 

undervisningen gällande användningen av digitala skärmar i förskolan. Studien har utgått 

från kvalitativa semistrukturerade intervjuer i insamlingen av empiri. Resultatet visar att 

det finns en osäkerhet hos rektorer i vägledningen av de digitala skärmarna. Osäkerheten 

grundar sig i deras personliga inställningar och tidigare kunskaper. Delegering är något 

som framkommit som en vanlig strategi i rektorernas vägledning. Resultatet visar även 

att det inte finns några specifika riktlinjer men att rektorerna ser det som viktigt att ha 

barnens hälsa och lärande i åtanke. Slutligen visar det sig att rektorerna anser att barns 

ökade skärmtid främst kräver riktlinjer i hemmen. 

 

 

Nyckelord 
Förskola, Rektorer, Digitala skärmar, IKT, Vägledning, Digitala verktyg 

 

 

English title 
 

Where is the balance? A qualitative study on the principal`s guidance regarding digital 

screens in preschool.  
 

Tack! 
 

Vi vill ge ett stort tack till alla rektorer som tagit sig tiden till att medverka i denna studie. 

Vi vill även visa en stor tacksamhet till vår handledare Katrin Bladh som stöttat oss genom 

denna hektiska och krävande period. Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för att vi 

tillsammans tagit oss igenom motgångar som givit oss nya erfarenheter. Vi är nu redo för 

examen! 
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1 Inledning 
“Vi har ingen aning om hur hjärnan kommer att reagera” (Hansen 2019). 

Anders Hansen intresserar sig för den snabba utvecklingen gällande hur de digitala 

verktygen påverkar våra liv. Under de senaste tio åren har det skett en stor 

samhällsförändring där vi idag möts av en digital värld som vi inte vet hur vi påverkas av 

(Hansen 2019). Förskolans läroplan har nyligen reviderats och digitalisering har nu 

kommit in som ett begrepp i läroplanen. Innan revideringen ägde rum skrev von Hall 

(2019) att införandet av digitalisering i förskolan kan skapa ett dilemma för 

verksamheten. Argumentet som lyftes var att det finns ett delat forskningsfält gällande 

effekter av den ökade digitaliseringen. Skärmtiden hos barn ökar markant i hemmen och 

om införandet av digitalisering i förskolan tar plats så ökar skärmtiden desto mer. Den 

ökade digitaliseringen är även ett ämne som Sollerhed (2019) valt att lyfta fram. Hon 

skriver att om barns möte med digitalisering ökar i förskolan anses skärmtiden ohållbar 

för barns hälsa då risken för mer stillasittande aktiviteter ökar. Vidare beskriver hon att 

barn kan hamna mellan stolarna då pedagoger tror att barn får den fysiska aktiviteten 

hemma medan föräldrarna tänker att barn får det på förskolan vilket kan leda till ett 

stillasittande dilemma. Svenska folkhälsomyndigheten (2019) belyser 

världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer som FN skapat för att ge 

människor bästa möjliga hälsa. Hälsa definieras här som ett tillstånd av välbefinnande 

både fysiskt, psykiskt och socialt. Rekommendationer som WHO tar upp gällande 

digitalisering är att barn under ett år inte ska komma i kontakt med något digitalt verktyg 

medan barn mellan två och fem år rekommenderas att ha en begränsad digital användning 

på en timme per dag.  

 

Studien kommer att utgå från ett hälso- och lärande perspektiv då vi anser att hälsa och 

lärande går hand i hand. Synsättet kan kopplas till Skolverkets artikel vid titeln 

Hälsofrämjande perspektiv i förskolan och skolan (2019a) där det beskrivs att 

perspektivet är av vikt i förskolan. I artikeln beskrivs det att lärande och hälsa hänger 

samman vilket innebär att en god hälsa resulterar i ett bättre lärande. I relation till studien 

ses perspektivet som väsentligt då undersökningen ska synliggöra hur rektorer vägleder 

sin personal för att de digitala skärmarna ska främja barns lärande och hälsa. Eftersom 

det finns rekommendationer från WHO i användningen av digitala verktyg så är det av 

vikt att rektorerna vägleder personalen för att hitta en balansgång i användandet. 

Efter revideringen av förskolans läroplan har nu digitaliseringen fått en större plats i 

förskolans verksamhet. I förskolans läroplan 18 (2019) framförs det att barn ska 

förberedas och skapa förståelse för det digitala samhälle de möter. Detta ska göras genom 

att de får möjlighet till att utveckla ett kritiskt tänkande och en ansvarsfull inställning i 

användandet av de digitala verktygen. Rektorerna har här ett ansvar gentemot sin personal 

där förutsättningar för en god miljö och tillgång till digitala verktyg behövs för att nå upp 

till en god kvalitet. Även i skollagen (2010) står rektorns ansvar framskrivet. Det skrivs 

att rektorer har i ansvar att fördela resurser och att de bär huvudansvaret över att den 

pedagogiska verksamheten ska utvecklas. I en artikel från Skolverket att leda 

digitaliseringen på skolor och förskolor (2019b) skrivs det även att rektorer ska ge 

förutsättningar till sin personal i relation till läroplanens mål för att en kvalité i 

verksamheten ska uppstå. Vidare lyfts vikten av att barn ska bli förberedda för den digitala 

värld vi lever i. Även här tas den ökade skärmtiden i hemmen upp men här framförs ett 

argument av att de digitala verktygen i förskolan ska användas på andra sätt än hemma 

för att skapa lärande hos barnen. Det digitala införandet ska inte utesluta andra aktiviteter 

utan rektorer och personal ska ansvara för att användningen sker på lämpliga sätt och i 

bra sammanhang (ibid). 
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Ovan belyses ett dilemma om hur de digitala verktygen tagit plats i förskolans 

verksamhet. Vi har hittat tidigare forskning som för fram olika synvinklar och 

konsekvenser gällande användandet av digitala skärmar i förskolan. På grund av detta har 

vi beslutat att använda oss av benämningen det delade forskningsfältet för att förhålla hos 

neutrala i vilka konsekvenser som kan ses som positiva respektive negativa. Att det finns 

olika synvinklar gör att det kan bli problematiskt för förskolepersonalen att hitta en balans 

i användandet som främjar barns hälsa och lärande. Därför är det av vikt att undersöka 

hur rektorer vägleder sin personal i detta uppdrag då de har det övergripande ansvaret i 

förskolans verksamhet. Även rektorers egna förutsättningar för att vägleda sin personal 

anses här som central för att kunna se vilka grunder de har att stå på. 

 

Vi har erfarenheter av arbetet i förskolan sedan tidigare där vi har mötts av personal som 

uttryckt en osäkerhet och rädsla i användandet av de digitala verktygen. I följande studie 

lyfts tidigare forskning som trycker på att det behövs mer kunskap och vägledning för att 

de digitala verktygen ska användas på ett främjande sätt för barns hälsa och lärande. Det 

finns olika former av digitala verktyg som kan appliceras i förskolans verksamhet. 

Beebots är ett exempel på ett programmeringsverktyg och datorer, tv och lärplattor är 

exempel på skärmar. Då forskning vi hittat främst tar upp skärmar som digitala verktyg 

har vi valt att utgå från detta. Som snart färdiga förskollärare känner vi en oro över hur vi 

ska applicera läroplanens mål för att skapa en god balansgång där de digitala skärmarna 

används på ett främjande sätt.  

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

 

Nedan kommer fyra centrala begrepp lyftas fram IKT, digitala verktyg, digitala skärmar 

och vägledning. IKT och digitala verktyg förekommer i inledning och i den tidigare 

forskning. I studien har det beslutats att inte utesluta något av begreppen för att den 

tidigare forskningens rätta benämningar ska synliggöras. Begreppen har sedan 

konkretiserats ner till begreppet digitala skärmar som infinner sig i studiens syfte. 

Slutligen definieras begreppet vägledning och argument till varför detta begrepp är 

relevant för studien. 

 
1.1.1 IKT  

 

IKT är en förkortning av information och kommunikationsteknik och står för all form 

av teknologi som berör information och kommunikation. Begreppet IKT härstammar 

från begreppet IT som betyder informationsteknologi (Diaz 2012). 

 
1.1.2 Digitala verktyg  

 

Enligt en artikel på skolverkets hemsida som heter digital kompetens och digitala verktyg 

i förskolan (2020) så framförs begreppet digitala verktyg. Skolverkets definition av 

digitala verktyg beskrivs som ett generellt begrepp för fysiska enheter så som dator, smart 

telefon och kamera.  

 
1.1.3 Digitala skärmar 

 

Begreppen IKT och digitala verktyg har som ovan nämnts uppkommit i inledningen och 

i den tidigare forskningen. Då begreppen är övergripande har valet gjorts att avgränsa 

detta till att endast undersöka vägledningen av digitala skärmar. Vår definition av vad 

som kännetecknar en digital skärm är tv, lärplatta och dator som ett pedagogiskt verktyg. 
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Rektorernas vägledning till personalen står här i fokus vilket innebär att vi vill ta reda på 

hur personalen får vägledning i hur de digitala skärmarna ska användas på ett hälso- och 

lärande främjande sätt i förskolans verksamhet.  

 
1.1.4 Vägledning  

 

I förskolan läroplan Lpfö 18 (2019) står det att rektorn ska vara en pedagogisk ledare över 

sin personal på enheten. Här har rektorn ett övergripande ansvar för utbildningen både 

hos personalen och barnen som verkar inom förskolan. I studien har valet gjorts att 

använda begreppet vägledning som en synonym för rektorers uppdrag i att leda 

verksamheten framåt. Enligt Svenska Akademiens ordböcker (2019) så står begreppet 

vägledning för att hjälpa att handla på ett lämpligt sätt.  Vi kommer att utgå från denna 

definition av begreppet då vi anser att det är lätt definierat och användbart i relation till 

studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Ytterligare ett argument för valet av 

begreppet är att Säljö (2014) beskriver den sociokulturella teorin och det centrala 

begreppet den proximala utvecklingszonen genom att använda sig av begreppet 

vägledning. I beskrivningen av den proximala utvecklingszonen skriver han att en mer 

kompetent person vägleder en mindre kunnig person. Hans val av ordet vägleda är därför 

ett argument till varför denna utgångspunkt valts i studien då den sociokulturella teorin 

används som teoretiskt ramverk för studien.    
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2  Syfte och frågeställningar 
 

Nedan kommer studiens syfte och frågeställningar lyftas fram. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom ett hälso- och lärande perspektiv synliggöra hur rektorer 

vägleder sin personal gällande användningen av digitala skärmar i förskolan. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

• Vilka förutsättningar har rektorer för att vägleda sin personal angående digitala 

skärmar i förskolan? 

 

• Hur sker vägledningen i samspelet med personalen gällande användandet av 

digitala skärmar i förskolan enligt rektorerna? 

 

• Vilka hälso- och lärande aspekter gällande digitala skärmar i förskolan tar rektorer 

hänsyn till vid vägledningen av sin personal? 
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3 Tidigare forskning  
 

Under följande rubrik presenteras den tidigare forskningen utifrån två rubriker. En rubrik 

berör forskning gällande digitala skärmar i relation till hälso- och lärande aspekter och 

den andra rubriken berör rektorns roll både i IKT och i allmänhet. Valet av rubriker har 

gjorts för att det ska bli tydligt för läsaren att se vilken forskning som berör vad utifrån 

syftet. Eftersom begreppet digitalisering är nytt för förskolans läroplan har det gjorts 

forskning både innan och efter revideringen som belyser olika synvinklar och 

konsekvenser gällande digitala skärmar. Artiklar både före och efter revideringen ses som 

relevanta för studien och även att forskningar från andra länder samt olika skolväsen kan 

bidra med sina synvinklar. Forskning som använder sig av begreppet förskolechef istället 

för begreppet rektor anses även som relevant då benämningen rektor nyligen tagit plats i 

förskolan.  

 

Den tidigare forskningen som lyfts fram har en tydlig koppling till det syfte och 

problemområde som studien berör. I den tidigare forskningen som valts ut har ett 

problemområde identifierats där förskolepersonals bristande kunskap gällande 

användning av digitala skärmar i förskolan visat sig centralt. Den bristande kunskapen 

som kan skapa en osäkerhet hos personalen speglar det val som gjorts då detta används 

som en utgångspunkt för studiens problemområde. Då rektorer har ett övergripande 

ansvar över sin personal och vad som tillämpas för att främja barns hälsa- och lärande i 

förskolan har valet gjorts att rikta in sig på att synliggöra hur rektorer vägleder sin 

personal i detta problem. 

 

3.1 Hälso- och lärande aspekter på digitala skärmar  

Det finns forskning som berör förskollärares syn och erfarenheter på digitala skärmar i 

förskolan. Otterborn, Schönborn och Hultèn (2019) skriver en artikel som härstammar 

från Sverige där syftet är att undersöka hur lärplattan med fokus på teknik används för 

barns lärande. De tar upp att digitala verktyg har fått en större plats i vårt samhälle än 

tidigare och att dagens barn möter digitala verktyg i en tidig ålder. Användandet av 

digitala verktyg har blivit ett debatterad ämne i förskolan. Samhället ställer krav på att 

digitala verktyg ska vara en del av undervisningen då det nu står framskrivet i den svenska 

läroplanen. Författarna för även fram vikten av att veta hur de digitala verktygen ska 

användas på ett meningsfullt sätt för barns lärande och utveckling.  

De använder sig av en online undersökning som metod för att få fram användning, 

synpunkter och erfarenheter från förskollärare runt om i Sverige. Online undersökning 

bestod av 26 frågor varav 20 öppna och sex stängda frågor. Första delen av 

undersökningens online enkätfrågor består av att ta reda på bakgrundsinformation från 

respondenterna. Vidare i enkäten får respondenterna besvara frågor angående hur de 

digitala verktygen används och varför de används. Respondenterna får här även delge 

fördelar och nackdelar av användandet samt uttrycka sina egna åsikter. En kärnfråga i 

undersökningen är att ta reda på hur ofta lärplattan används i relation till teknik som ämne 

(Otterborn, Shönborn & Hultén 2019).  
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Resultatet som Otterborn, Shönborn och Hultén (2019) framför kategoriseras i olika 

teman som är pedagogiska aktiviteter, fördelar och nackdelar samt rekommendationer. 

Resultatet visar att förskollärare använder sig av lärplattan vid olika lär moment som 

språkutveckling, teknik, naturvetenskap och socialt samspel. Specifikt för teknikområdet 

svarar förskollärarna att de använder sig av bland annat programmering, konstruktion och 

problemlösning. Fördelar som visar sig i resultatet är att barn lär sig kollektivt 

tillsammans. Den andra fördelen som framkommer är att lärplattan är ett flexibelt verktyg 

som kan användas på många sätt i olika aktiviteter. Förskollärarna upplever vissa 

nackdelar och begränsningar med lärplattan som verktyg. De känner att det finns brist på 

resurser, otydliga förväntningar i läroplanen och brist på kompetens i verksamheten samt 

att de varnar för beroendeframkallning av lärplattan som verktyg i undervisningen. 

Rekommendationer författarna hittat i resultatet är att det behövs mer tydlighet och 

riktlinjer för hur lärplattan ska användas. Förskollärarna anser att dialog och samarbete 

krävs mellan olika nivåer i skolväsendet samt att kunskapsluckor hos dem bör fyllas med 

digitala färdigheter och kunskaper. Vidare lyfter de fram att likvärdiga resurser är av 

behov för att kunna tillämpa lärplattan på ett bra sätt i verksamheten. Resultatets sista 

framtagna rekommendation är att barns intressen och åsikter bör tas till vara i 

användandet.  

Vidare belyses en fallstudie av Masoumi (2015) där tre förskolor från sydvästra Sverige 

användes för att undersöka användningen av IKT i allmänhet. Syftet med studien var att 

identifiera hur IKT används i förskolan. Författaren ville undersöka detta då den svenska 

läroplanen för fram vikten av att alla barn på ett likvärdigt sätt ska få använda sig av IKT 

i förskolan. Han tar upp att det brukar användas som ett dokumentationsverktyg men även 

som barnpassning. Han belyser att det krävs mer forskning inom ämnet för att veta hur 

det ska användas. Studien inspireras av den sociokulturella teorin angående barns lärande 

och utveckling. Forskaren använde sig av ostrukturerade tematiska intervjuer tillsammans 

med förskollärare och observationer av barngrupper med fyra till femåringar. 

Observationerna skedde under tre veckor genom fältanteckningar och fotografier. Det var 

sex stycken förskollärare som intervjuades för att ta del av deras tankar och erfarenheter.  

Resultatet visar att vissa förskollärare anser att IKT är bra för förskoleverksamheten detta 

för att det kan vara ett inlärningsverktyg som går att använda på många sätt. En annan 

positiv faktor som Masoumi (2015) är att det underlättar pedagogiska praktiken för 

förskollärare och att det anses ha många relevanta appar som kan stödja barns sociala 

samspel. En annan positiv faktor som resultatet belyser är att IKT kan användas för att 

introducera olika kulturer och språk. Detta gör att barn skapar en förståelse för varandras 

ursprung på ett enkelt sätt och samtidigt kan det vara ett hjälpmedel för invandrarbarns 

språkutveckling. Även kontakten med vårdnadshavare förenklas med hjälp av IKT i 

verksamheten (Masoumi 2015). 

Masoumi (2015) lyfter även att det finns negativa faktorer i resultat av IKT som verktyg. 

Förskollärare uttrycker att det är olämpligt av förskolan att använda sig av detta. Dessa 

förskollärare belyser istället lek och socialt samspel mellan barn. Förskollärare som ställer 

sig negativt till de digitala verktygen argumenterar att det finns riskfaktorer som kan 

påverka barns sociala lärande och hälsa. En annan negativ faktor som tas upp är att 

förskollärare har en rädsla för att använda de digitala verktygen då det finns en bristande 

kunskap. Detta leder till att ansvaret hamnar på en person som har kunskap inom 

undervisningen av IKT. Det finns även upplevelser av att IKT används som barnpassning 

då barnen kan bli sysselsatta samt underhållna av verktyget. Forskaren kommer även fram 

till att förskollärarna fastnar i gamla användningsmönster av de digitala verktygen istället 

för att se flera användningssätt som ökar möjligheterna för inlärning. 
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Slutligen belyser resultatet att förskollärares erfarenheter, kunskaper och åsikter präglar 

deras användning av IKT. Införandet av digitala verktyg i förskolan är komplext och det 

behövs mer forskning kring hur det ska användas (Masoumi 2015).  

Vidare har Hernwall (2016) gjort en studie från Sverige där tolv förskollärare och en 

tjänsteman fick delta i en workshop angående IKT i förskolan med ett extra fokus på 

lärplattan. Syftet med studien var att ta reda på förskollärares personliga och 

professionella erfarenheter och tankar angående möjligheter och hinder med IKT i 

förskolan. Detta då det ses som ett komplext område som måste få tydligare riktlinjer för 

att förskollärare ska känna sig säkrare i användandet av de digitala verktygen för att 

främja barns lärande. De tolv förskollärarna som valde att delta kom från en och samma 

kommun men från tio olika förskolor. Workshopen genomfördes under tre timmar i fyra 

steg där deltagarna delades upp i fyra olika grupper. Det första steget var 

förberedelsefasen där information angående workshopen delas ut. I det andra steget fick 

förskollärarna diskutera hinder med IKT i förskolans verksamhet och under det tredje 

steget fick de diskutera användningsområden. Den sista delen av workshopen bestod av 

att förskollärarna tillsammans med tjänstemannen fick göra en slutlig diskussion 

(Hernwall 2016).  

Resultatet delas in i två delar där den första delen belyser dagens nuläge medan den andra 

belyser framtiden. Förskollärarna beskriver att de i nuläget upplever vissa hinder såsom 

osäkerhet av att använda IKT i förskolan. Det saknas tydliga riktlinjer och stöd i 

användandet från personer högre uppsatt i skolväsendet som exempelvis 

kommunpolitiker. Förskollärarna uttrycker även att teknik tilldelats utan förvarning och 

information om användningsområde. Gällande deltagarnas framtida syn på IKT 

användning i förskolan framkommer det en oro då erfarenheter och bristfällig kunskap 

ses som en belastning. På grund av detta finns det en rädsla av att inte kunna tillämpa 

digitala verktyg på ett bra sätt. Det finns en oro över att det ska ta över de sociala 

interaktionerna och att det ska påverka deras psykiska hälsa. Angående framtidssynen 

finns det även positiva aspekter där lärplattan tas upp som ett hjälpmedel för barn med 

särskilda behov. Vidare belyser de att lärplattan kan användas för att underlätta 

kommunikationen med vårdnadshavarna. Det lyfts fram att IKT kan användas i olika 

lärandeaktiviteter där samarbete, kommunikation och fysisk aktivitet kan inkluderas. En 

slutsats som dras är att digitala verktyg är så pass nytt i förskolan vilket gör att många 

saknar erfarenhet av det och därför ser det som ett hot mot barns lek och lärande. Därför 

bör förskollärarna få mer digital kompetens för att skapa förtroende för de positiva 

aspekterna (Hernwall 2016). 

3.2 Rektorns roll  

 

En forskning har hittats gjord av Petersen (2016) som riktar in sig på rektorns roll som 

vägledare gällande IKT i skolan. Undersökningen utgörs av ett utvecklingsprojekt i 

samarbete med skolor i Sverige, Norge och Danmark med syftet att ta reda på hur lärare 

upplever rektorn som ledare i användandet av IKT. Det är en fallstudie där det 

socialkonstruktivistiska synsättet ligger till grund. Detta innebär att i den sociala 

praktiken sker utveckling och lärande genom att individen samspelar med andra. 

Forskningen utgick från en kvalitativ metod där parvisa intervjuer skedde utifrån två 

svenska skolor som är valda till att delta i utvecklingsprojektet. 
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Petersens (2016) resultat delas in i två grupperingar av ledarskap ett nära aktivt ledarskap 

och ett icke aktivt ledarskap. Det nära aktiva ledarskapet kännetecknas av stöd och 

stimulans från rektorn i användandet av IKT där rektorn ses som en förebild. Inom det 

nära aktiva ledarskapet ses rektorns engagemang som stort, där rektorn själv intresserar 

sig för att utbilda sig mer inom IKT för att i sin tur kunna vägleda sin personal. Rektorn 

skapar utvecklingsgrupper för att personal ska kunna byta erfarenheter och tankar 

angående IKT. Rektorns nära och aktiva vägledning sker också genom att tillsammans 

skapa riktlinjer inom användning av IKT. Inom det icke aktiva ledarskapet synliggörs det 

att lärarna tar störst ansvar själva i användandet av IKT då de inte förväntar sig eller vill 

ha något särskilt stöd av sin rektor. Inga specifika riktlinjer framkommer från rektorn i 

hur IKT ska användas.  

Resultatet visar även att lärarna ansåg att rektorn inte hade tiden för att undervisa dem i 

IKT användningen då rektorn har andra uppgifter. Dock var rektorn positiv till 

användningen av de digitala verktygen och lärarna hjälpte varandra i användningen. Det 

framkom även här att brist på tid ses som negativt för personalen. Avslutningsvis i studien 

beskriver de vikten av att det krävs en samverkan mellan olika yrkeskompetenser där ett 

kollektivt samarbete förespråkas mellan rektor och personal i användning av IKT. Det 

framkommer även att lärarna behöver mer tid för att sätta sig in i de digitala verktygen 

och bristen på tid gör att den pedagogiska tanken försvinner (Petersen 2016). 

En annan forskning som istället berör förskolechefers ledarskap gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet är Håkansson (2019).  Elva förskolechefer i Sverige har intervjuats i syftet 

att bidra med kunskaper om förskolechefens ledarskap gällande kvalitetsarbetet i svensk 

förskola. Författaren valde detta forskningsområde då det systematiska kvalitetsarbetet 

nu har en stor plats i förskolans läroplan. Genom intervjuerna har förskolecheferna fått 

delge sina tankar av uppdraget. Resultatet visar att förskolechefer i det systematiska 

kvalitetsarbetet använder sig av olika strategier. En strategi är att delegera ut olika 

ansvarsområden till utvalda personer i personalstyrkan. En annan organisatorisk strategi 

är att förskolechefer använder sig av utvecklingsgrupper där personal får diskutera 

specifika områden. I resultatet redogörs en fördel med att delegera ut ansvarsområden till 

personalstyrkan. Personerna är närvarande i verksamheten och kan kontinuerligt föra 

arbetet framåt på ett annat sätt än vad förskolecheferna kan då de inte alltid är i 

verksamheten. 

 

Håkansson (2019) belyser ytterligare en strategi som infinner sig i resultatet. 

Förskolechefernas förväntningar på de anställda inom verksamheten är en 

betydelsebärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. All personalstyrka har olika 

utgångspunkter såsom kunskaper och inställningar och kan därför behöva olika 

utmaningar för att bygga upp sitt självförtroende och sin vilja. Därför ses det som viktigt 

att förskolecheferna är tydliga med vad de förväntar sig av sin personal då personalens 

inställningar annars kan påverka förskolechefens ledarskap. I samband med 

förskolechefernas förväntningar ses det även som viktigt med återkoppling till personalen 

men det framkommer att återkoppling är något som kan förbättras. Resultatet visar att de 

förskolechefer som gör regelbundna besök på förskolorna ser helheten av verksamheten 

vilket skapar goda förutsättningar för att kunna ge återkoppling. Avslutningsvis 

framkommer det i resultatet att samspelet mellan förskolepersonal och förskolechefer ses 

som viktigt för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. 

 



  
 

12 

Även Eriksson, Beach och Svensson (2015) har valt att rikta in sig på förskolechefer men 

här i benämningen ansvar. Författarna valde detta område då förskolechefens uppdrag 

och ansvar har ökat i Sverige sedan 2010 då det först skrevs in i läroplanen. Studiens syfte 

är att genom ett kommunalt förvaltningsperspektiv lyfta fram och diskutera vad det 

utökade uppdraget innebär för förskolans chefer. Metoden som författarna använts sig av 

var att utforma enkäter med 59 frågor som riktade in sig på förskolechefens uppdrag och 

ansvar. Enkäterna skickades ut till 72 kommuner i två län i Sverige varav 48 valde att 

besvara den. Enkäterna sammanställdes och resultatet visas utifrån fyra områden. Det 

första området som visas i resultatet är förskolechefens ansvarsområden och dess 

prioritet. Områdena som visar sig vara högst prioriterade i kommunerna är det 

ekonomiska, pedagogiska samt kvalité och utvecklingsansvaret. Personalansvaret visar 

sig också relativt högt men är anses inte vara lika hög prioritet som de tidigare nämnda 

områdena. Det administrativa området visar sig ha lägst prioritet då förskolechefer 

delegerar bort delar av de ansvaret (Eriksson, Beach & Svensson 2015). 

Det andra området Eriksson, Beach och Svensson (2015) lyfter fram visar att det ser olika 

ut vilken hjälp förskolechefer får för att tolka sitt ansvar gentemot skollagen och 

läroplanen i förskolan. Tre fjärdedelar av kommunerna som deltagit i studien visar att 

deras förskolechefer har fått tolka sina ansvarsområden själva. Argumenten som 

framkommer är att några av kommunerna inte ser det som viktigt att ha utformade 

riktlinjer för förskolecheferna då riktlinjer i sin tur också kan behöva tolkas. Det 

synliggörs dock att det finns några kommuner som ändå kan se en fördel med att införa 

riktlinjer. Slutligen visas det att den sista fjärdedelen av kommunerna har valt att ge sina 

förskolechefer riktlinjer då de ansåg att det var en fördel.  

I det tredje området i resultatet visas det att förskolecheferna inom de flesta kommuner 

har det övergripande ansvaret för kompetensutveckling men det finns de förskolechefer 

som tar hjälp av en utvecklingsledare. Resultatet visar vidare att förskolechefer i hög grad 

medverkar när det sker kompetensutveckling genom föreläsningar och studiedagar. 

Under det sista området visas det att förskolechefer anser sig behöva olika former av stöd 

från kommunen för utföra sitt uppdrag. Några anser sig behöva kompetensutveckling 

medan andra inte anser sig behöva det. Andra insatser som lyfts fram för att hjälpa 

förskolecheferna i det pedagogiska ansvaret är föra diskussioner i grupper med andra 

förskolechefer, handledning och utbildning i ledarskap (Eriksson, Beach & Svensson 

2015). 

Det finns även forskning som lyfter förskolans organisation. Rönnerman, Grootenboer 

och Edwards-Groves (2017) har en studie som syftar till att undersöka förskolans 

organisation där det finns rektorer som väljer ut så kallade mellanledare som får ett 

förtroendefullt ansvar från rektorn. En mellanledare är någon som arbetar i barngruppen 

och som kan ha ett övergripande ansvar över resterande personal. Studien genomfördes i 

en stad i Sverige där 15 mellanledare och två samordnare deltog. Undersökningen bestod 

av frågor som först skickades ut till samordnare som sedan skickade vidare frågorna till 

sina mellanledare. Det gjordes observationer av mellan ledarna samt utfördes en intervju 

av en rektor. Resultatet visar att mellanledare sågs som ett bra hjälpmedel för rektorn i 

verksamhetens organisation, då de kunde ses som en mäklare för att bolla tankar mellan 

de olika anställda i organisationen. I resultatet synliggörs det även att mellanledare hjälpt 

varandra genom diskussioner i utbyte av erfarenheter och tankar. Att vara mellanledare 

såg som utmanande då de både kunde mötas av kritik av kollegor men resultatet visar 

även att mellanlederna även möttes av förtroende och såg sig själva som förebilder och 

en möjlighet för att öka kvaliteten i verksamheten genom att vara förskolechefens högra 

hand.  
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4 Teoretiskt ramverk 
 

Under följande rubrik kommer den sociokulturella teorin presenteras då den valts ut för 

att användas som teoretiskt ramverk för studien. Teorin kommer sedan att användas som 

utgångspunkt i analysen av studiens resultat. Ett centralt begrepp från den sociokulturella 

teorin som ses relevant för studien är den proximala utvecklingszonen. Argumentet för 

detta är att senare kunna analysera och reflektera över hur den mer kunnige eller okunnige 

rektorn vägleder sin personal i användandet av digitala skärmar. Studien utgår även från 

begreppet mediering inom den sociokulturella teorin. Detta för att utifrån studiens resultat 

komma fram till om språkliga och materiella redskap används i rektorernas vägledning 

av de digitala skärmarna. Genom detta skapas möjlighet att reflektera över hur vägledning 

tillämpas med hjälp av språkliga och materiella redskap för att underlätta användandet av 

digitala skärmar. 

 

4.1 Sociokulturell teori 
 

Säljö (2014) skriver att Lev Vygotskij anses vara grundare till den sociokulturella teorin 

där människors lärande och utveckling ses som en ständig process. Stetsenko (2004) har 

gjort en direkt översättning från ett av Lev Vygotskijs skrifter. Där framkommer vikten 

av att ett fenomen kan sättas in i ett historiskt och kulturellt sammanhang genom att 

använda sina tidigare erfarenheter. Människan behöver samspela med andra för att kunna 

utvecklas då människan är en social varelse. Genom att interagera med sin omgivning 

skapas nya kunskaper och erfarenheter hos människan. I en annan skrift av Lev Vygotskij 

(2001) har han även skrivit att människors lärande och utveckling sker i samspel med 

andra där kommunikationen är central och bidrar till människans utveckling. 

Kommunikationen påverkas av den omvärld vi lever i och utefter våra erfarenheter 

anpassas kommunikationen. Lindqvist (1999) är redaktör för ett av Lev Vygotskijs verk 

där det står att vägen till lärande lättare sker vid ett eget intresse för då skapas en vilja att 

lära sig mer. Vidare belyses det att sociala interaktioner i praktiken med en mer kunnig 

person lättare utvecklas och lär i samspelet. Säljö (2014) beskriver Lev Vygotskijs 

synsättet genom att människor aldrig ses som fullärda utan hela tiden kan utvecklas och 

lära sig nya saker. Inom teorin betonas språket som en viktig källa för utveckling och 

lärande. Språket ses därför utifrån ett brett perspektiv vilket innebär att det inte endast 

berör det talade språket utan även kroppsliga signaler. Samspel och kommunikation ses 

därför som viktiga delar för att utveckling och lärande om omgivningen och sig själv ska 

ske. Inom sociokulturella teorin är proximala utvecklingszonen och mediering två 

centrala begrepp (Säljö 2014).  

 
4.1.1 Proximala utvecklingszonen 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin 

där det ständigt pågående lärandet grundar sig i att när vi lärt något nytt är vi även nära 

till att behärska något ytterligare. Nya kunskaper och lärdomar finns alltid nära till hands 

genom det sociala samspelet mellan människor. När vägledning sker från en mer kunnig 

och erfaren person till en annan mindre erfaren kallas detta för scaffolding inom den 

proximala utvecklingszonen. Scaffolding innebär att den mer kunnige personen till en 

början ger en vägledning eller en så kallad lotsning som sedan successivt minskas då den 

mindre kunnige med tiden ökat sina kunskaper och inte är i behov av samma stöd som 

tidigare. Om den mer kunnige vägleder för mycket kan detta resultera i att den okunniga 

blir passiv i sitt eget lärande därav lyfts vikten av att hitta en balans i 
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vägledningen/lotsningen (Säljö 2014). Även Stetsenko (2004) beskriver i direkt 

översättningen av Lev Vygotskijs verk att den proximala utvecklingszonen är ett centralt 

begrepp. Vidare belyses begreppet som att människor besitter kunskaper inom ämnen och 

fenomen men behöver stöd för att utveckla nya kunskaper. Detta görs genom hjälp och 

stöttning från en mer kunnig person och på så sätt förflyttas den proximala 

utvecklingszonen framåt då nya kunskaper nås. Begreppet proximala utvecklingszonen 

kommer användas i tolkningen av hur rektorerna samspelar med sin personal i 

vägledningen av de digitala skärmarna. Detta för att se om rektorerna hjälper sin personal 

till kunskapsutveckling så de digitala skärmarna används i verksamhet på ett främjande 

sätt för barnens hälsa och lärande. Vidare kommer en tolkning göras gällande i vilken 

vägledning rektorerna själva fått i samspel med sina huvudmän. 

 
4.1.2 Mediering  

 

Ett annat centralt begrepp som tas upp i sociokulturella teorin är mediering. Säljö (2014) 

beskriver att detta begrepp ursprungligen kommer från Tyskland och betyder förmedling. 

Mediering delas upp i två olika kunskapsöverföringsgrupper som är språkliga och 

materiella redskap. Redskapen förmedlar kunskap i sociala sammanhang till människan 

och genom detta bildas vårt tänkande och föreställning av vår omvärld. Med hjälp av 

redskapen kan människan klara av sådant som man annars inte reder ut med våra egna 

biologiska förmågor. Det språkliga redskapet benämnde Vygotskij enligt Säljö (2014) 

som ett psykologiskt redskap där kommunikation ses som centralt. Människans språkliga 

redskap ser olika ut från olika länder då de ändras och utvecklas i relation till traditioner 

och gemenskaper. De materiella redskapen beskrivs istället som fysiska verktyg som vi 

använder oss av tillsammans med de språkliga redskapen. Användandet av språkliga och 

materiella redskap hör därmed samman och benämns med begreppet kulturella redskap 

som ett samlingsnamn. För att vi människor ska förstå vår omgivning används därför både 

språkliga och materiella redskap. 

 

Gjems (2011) belyser även att människan skapar kunskap genom samspel med andra 

individer och denna kunskap medieras vidare med stöd från kulturella redskap. Vidare 

beskriver hon mediering som en aktiv process som sker hela tiden då det vardagligen sker 

händelser som medieras vidare av oss människor genom exempelvis auditiva, visuella 

och fysiska redskap (ibid). Därmed interagerar vi människor i sociala sammanhang med 

varandra för att mediera kunskap oss emellan med stöd från de språkliga och fysiska 

redskapen (Säljö 2014).  

 

Medierings begreppet kommer sättas i relation till rektorernas vägledning där vi i 

analysen sen kan jämföra vilka språkliga och materiella redskap rektorer använder sig av 

i sin vägledning av digitala skärmar till personalen. Som forskningen ovan belyser så 

använder sig alla människor av någon form av språkliga och materiella redskap för att ta 

sig fram i samhället men människor kan använda sig av olika sådana redskap.  
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5 Metod  
 

Nedanstående kategori kommer olika tillvägagångssätt gällande val i studien att 

presenteras. Dessa är vetenskapsteoretiskt perspektiv, metodval, datainsamling, urval, 

genomförande, bearbetning av data och etiska överväganden. 

 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

 

Studien utgår ifrån ett hälso- och lärandeperspektiv som även nämnts i inledningen. I 

Skolverkets artikel vid namn hälsofrämjande perspektiv i förskolan och skolan (2019 

a) beskrivs det att perspektivet är av vikt i förskolan. I artikeln beskrivs det att lärande 

och hälsa hänger samman vilket innebär att en god hälsa resulterar i ett bättre lärande. I 

studien gjordes valet att utgå från perspektivet då syftet var att undersöka hur rektorer 

vägleder sin personal i användningen av de digitala skärmarna för att främja barns hälsa 

och lärande i förskolan. Syftet har konkretiserats ner till tre frågeställningar där en av 

frågeställningarna handlar om hur rektorerna tar hänsyn till det delade forskningsfältet 

gällande digitala skärmar. Frågan berör därmed barns hälsa och lärande aspekter i 

förskolan. Hur skärmarna används för att det ska bli ett hälsofrämjande lärande är av vikt 

då ett stillasittande lärande kan leda till hälsoproblem för barn enligt forskning. Därmed 

har rektorerna ett viktigt uppdrag i sin vägledning av personalen så att skärmarna används 

på ett sätt som främjar barns hälsa och lärande i förskolan. 

 

5.2 Val av metod  

 

Studien har utgått från en kvalitativ induktiv ansats som metod. Denscombe (2018) 

beskriver vad som kännetecknar den kvalitativa metoden. En kvalitativ forskning riktar 

in sig på ett avgränsat område där en fördel är att datainsamlingen blir detaljrik och djup. 

Han belyser att en kvalitativ forskning kan utgå från intervjuer som kännetecknas av 

öppna frågor och berättande i ord (Denscombe 2018). Den induktiva ansatsen innebär att 

istället för att utgå från teori använder man sig av empiri. Under analysen söker forskaren 

i den insamlade data efter mönster och teman istället för att analysera förutbestämda 

kategoriseringar (Allwood & Erikson 2017). Då studien skildrar rektorernas sätt att 

vägleda sin personal gällande digitala skärmar så ansågs en kvalitativ induktiv ansats som 

relevant. Detta för att den kvalitativa studien ger en detaljrik och djup information inom 

ett visst område. En kvalitativ studie är mer djupgående och snäv i urvalet än vad en 

kvantitativ studie är. Nackdelen med den kvalitativa studien är att den i jämförelse med 

en kvantitativ studie blir mindre generaliserbar. Enligt Denscombe (2018) innebär 

begreppet generaliserbarhet att ett begränsat urval i en kvalitativ studie gör att studiens 

resultat inte har en tillräckligt representativ data. 

 

5.3 Datainsamling  

 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Argumentet för detta 

var att rektorerna skulle mötas av intervjufrågor med en struktur utifrån det specifika 

ämnet men som samtidigt gav utrymme för att de själva skulle få vara med och styra 

samtalet. Denscombe (2018) lyfter att semistrukturerade intervjuer är en bra metod för att 

ta reda på människors erfarenheter om ett specifikt ämne då utrymme ges för att 

informanten ska få möjlighet att vara med och styra samtalet. Metoden leder till en rik 

information gällande informanternas uppfattningar inom det efterfrågade området. 
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Bandinspelning beskrivs också av Denscombe (2018) som ett bra dokumentationsverktyg 

i samband med intervjuer då det skapar möjlighet till att kunna gå tillbaka till det 

inspelade materialet. Vi valde att använda oss av bandinspelning som 

dokumentationsverktyg för att kunna gå tillbaka och få en bredare förståelse i det material 

som har samlats in. Nackdelen med datainsamlingsmetoden är att vägledningen kanske 

inte blir lika sanningsenlig vilket det i större utsträckning hade blivit med observationer. 

Dock sågs inte det som en relevant metod då det är svårt att observera en rektor då 

vägledningen inte sker konstant.  

 

5.4 Urval 

 

Denscombe (2018) beskriver att ett subjektivt urval innebär att forskaren medvetet väljer 

vilka informanter som är relevanta och anses bära på värdefull information som kan hjälpa 

undersökningen framåt. Ett medvetet subjektivt urval av informanter gjordes då endast 

rektorer valdes till intervjuer på grund av brist på tid. Om mer tid hade funnits hade även 

personal blivit tillfrågade för att få en bredare och djupare forskning då synvinklar från 

båda håll hade framkommit. Vidare lyfter Denscombe (2018) att forskare kan välja att 

använda sig av ett bekvämlighetsurval. Urvalet sker då utifrån forskarens bekvämlighet 

gällande resurser såsom tid och pengar. I studien används ett bekvämlighetsurval då fyra 

rektorer som arbetar inom samma kommun kontaktades. Två av de fyra rektorerna arbetar 

på fristående förskolor och resterande arbetar på kommunala förskolor. Valet att ha två 

rektorer från kommunala förskolor och två från fristående gjordes då likheter och 

skillnader mellan rektorernas vägledning sedan ville dras.  

 

Ålder och kön på rektorerna har inte haft betydelse för studiens syfte. Även krav på att 

rektorerna ska ha gått en rektorsutbildning har bortsetts från i studien. I skolverkets artikel 

rektorsprogrammet (2019c) beskrivs det att rektorsutbildning är obligatoriskt efter 1 juli 

2019. Därför ansågs rektorer utan rektorsutbildningen var relevanta för studien då lagen 

nyligen satts i bruk och många rektorer inom förskolan inte fått utbildningen. En nackdel 

med urvalet som gjorts är att det endast används rektorer från en och samma kommun. 

Om en annan kommun hade valts ut är det möjligt att rektorer inom kommunen har andra 

förutsättningar för att vägleda sin personal. Valet av kommun kan därmed innebära att 

resultatet kan se olika ut beroende på vilken kommun som valts ut i undersökningen.  

 

 

Yrkesbenämning  Yrkesvana som 

rektor  

Förskoleform Förskole 

enheter 

IKT bakgrund 

Rektor A 11 år Fristående 

förskola 

1 enhet Böcker, 

kurser 

Rektor B 3 år  Kommunal  

förskola 

1 enhet Kurser, IKT 

utbildare 

Rektor C  28 år  Kommunal  

förskola 

3 enheter Ingen  

Rektor D 6 år Fristående  

förskola 

1 enhet Ingen 
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5.5 Genomförande 

 

Inför studiens intervjuer skickades information ut (bilaga 1) om undersökningens syfte 

och gällande de fyra etiska övervägandena. Detta då informanterna hade rätten till att 

upplysas om sina rättigheter i deltagandet av studien. Även praktisk information som tid, 

plats samt längd på intervjun delgavs. Ett val som även gjordes var att inte skicka ut 

intervjufrågorna i förväg då vi ville få så ärliga svar som möjligt genom att rektorerna 

inte fick förberedda sig. Intervjuerna ägde rum på rektorernas arbetsplatser där vi båda 

medverkade under intervjuerna och varje intervju varade under cirka 30–45 minuter. 

Under intervjuerna turades vi om vilken som hade störst ledarroll för att driva samtalet 

framåt men båda var aktiva. Intervjuerna spelades in via två mobiltelefoner för att 

försäkra en säker inspelning och för att kunna transkribera intervjuerna.  

 

5.6 Bearbetning av data 

 

Denscombe (2018) beskriver att innehållsanalys är en metod för att bearbeta data, där 

datainsamlingen kategoriseras utifrån innehållet. Genom kategoriseringarna framställs 

värderingar, prioriteringar och det som är relevant för studien (Denscombe 2018). Endast 

relevanta delar av ljudinspelningarna har transkriberats vilket innebär att saker som inte 

hörde till studiens ämne inte sågs som relevant att skriva ner. Transkriberingar har i sin 

tur bearbetats med hjälp av innehållsanalys där informanternas uttalanden om 

vägledningen gällande digitala skärmar kategoriserades utifrån frågeställningarnas 

formuleringar. I resultatet har slutsatser som likheter och skillnader dragits utifrån 

informanternas uttalanden. 

 

5.7 Etiska överväganden 

 

I dagens samhälle ställs det höga krav på forskaren. Detta då forskaren måste värna om 

den medverkandes säkerhet samt att forskningen ska gynna de som indirekt påverkas av 

forskningsresultatet. Det är av vikt att forskningen håller en hög kvalitet och att den är 

fri från yttre värderingar (Vetenskapsrådet 2017). I studien har vetenskapsrådets (2011) 

fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet tagits till hänsyn. 

  

Informationskravet innebär att den som deltar i forskningen måste informeras gällande 

forskningens syfte och deras uppgift i deltagandet (Vetenskapsrådet 2011). I studien 

skickades det ut ett mail med kort information om studiens syfte och en förfrågan 

om rektorerna ville medverka i studien. Efter godkännandet från rektorerna skickades 

ytterligare information ut i form av ett missivbrev där en mer detaljerad beskrivning om 

studien. Vid intervjutillfället gav det även möjlighet till ytterligare frågor och funderingar 

kring studien för de deltagande rektorerna.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva ska bestämma över sin medverkan i 

forskningen och att de har rätt till att säga upp sin medverkan i studien när som helst 

(Vetenskapsrådet 2011). Detta togs till hänsyn i studien genom att informera de 

deltagande rektorerna i första mailet då de själva fick välja om de ville delta i studien eller 

inte. Rektorerna hade även möjlighet att kontakta oss via mail eller mobil om de skulle 

ångra sin medverkan. 
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Konfidentialitetskravet belyser säkerheten av personuppgifter där deltagande personer 

har rätten att hållas anonyma så att obehöriga inte kan ta del av informationen 

(Vetenskapsrådet 2011). Hänsyn till detta har tagits genom att förvara känslig information 

oåtkomligt för andra genom att radera den känsliga informationen efter studien. I studien 

har alla deltagande rektorer fått fingerade namn i form av en bokstav så ingen kan utläsa 

vilken rektor som sagt vad i studien. 

 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data om enskilda personer endast får användas 

i forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2011). Detta togs till hänsyn genom att den 

insamlade information från deltagande rektorer endast fick användas i denna studie och 

en säkerhet att den inte kommer spridas vidare utan endast användas i forskarnas 

utbildningssyfte. Dessa fyra huvudkraven har varit väsentliga i genomförandet av studien 

för både forskarnas och enskilda individers säkerhet. 
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6 Resultat och analys 
 

Under följande rubrik kommer resultatet från intervjuerna att presenteras från fyra 

kategoriseringar. Dessa har framställts efter studiens frågeställningar och kategoriserats i 

passande underrubriker. Analysen av resultatet framförs i slutet av varje kategori och 

analyseras utifrån studiens tidigare forskning och teoretiskt ramverk.  

 

6.1 Rektorernas förutsättningar för att vägleda sin personal i digitala 
skärmar. 

 

I denna kategori beskrivs rektorernas egna förutsättningar för att vägleda sin personal 

gällande digitala skärmar i förskolan.  

 
6.1.1 Vägledning rektorer fått 

 

Gällande de nya målen i läroplanen som handlar om digitalisering har de intervjuade 

rektorerna uttryckt att de inte fått någon specifik introduktion på området. En av de 

kommunala rektorerna (B) har fått gå på en föreläsning som handlade om undervisning i 

förskolan. Under föreläsningen gjordes en allmän beskrivning av läroplanens mål där 

digitalisering även framkom som en del. Den andra kommunala rektorn (C) ansåg sig 

också ha fått en allmän beskrivning av läroplanen men nämner inget om att digitalisering 

var en del av den beskrivningen. De två resterande rektorerna som arbetar på fristående 

förskolor (A & D) beskrev att de inte hade fått någon introduktion alls angående 

digitalisering i förskolan.  

 
            Nej vem skulle hjälpt oss med de? (Rektor A). 

 

Vi har alla fått en gemensam föreläsning om utbildning och undervisning där 

de också varit inne på det lite grann (Rektor B). 

 

Rektorerna besvarade sedan om de fått någon hjälp med att tolka de nya målen som 

handlar om digitalisering i läroplanen. De två rektorerna (B & C) som arbetar på 

kommunala förskolor beskrev att de fått hjälp genom en rektorsgrupp och där fått 

diskutera och tolka målen. De två rektorerna (A & D) inom den fristående sektorn beskrev 

att de på sina respektive enheter diskuterar och tolkar målen med sin personal men 

berättade även att det finns ett samarbete mellan fristående förskolor där de kan ta upp 

sådana frågor och få hjälp av varandra.  

 
Nej det har vi inte, vi tolkar dem själva här. Det är sånt vi sitter med, då håller 

vi på med alla målen och kollar vad målen innebär för oss. Om vi låser och 

fastnar här så har vi sex andra privata förskolor som vi samarbetar med. Vi 

träffas en gång i månaden och då kan jag där ta upp något om man har svårt att 

tolka (Rektor D). 

 

Vi har ju diskuterat vad de kan innebära och då tänker jag på rektorsgruppen 

där har vi diskuterat och funderat över vad vi tänker här och vad är adekvat 

digital kompetens (Rektor B). 
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De fyra rektorerna beskrev sin vägledning av huvudman. Rektorerna (A & D) som arbetar 

på fristående förskolor uttryckte att de är sin egen huvudman och därför inte får något 

stöd från kommunen. Den enda vägledningen de får från huvudman inom kommunen är 

läroplanen som gäller för alla förskolor. En av rektorerna (B & C) som arbetar kommunalt 

beskrev att deras huvudman ger förutsättningar till ett samarbete med AV- Media där 

vägledning ges. Den andra rektorn inom den kommunala sektorn berättade att kännedom 

om vägledning från huvudman inte finns utan att den då skett utan vetskap om det.  
 
Så huvudman på kommunen ger ju inte mig så mycket. 

Vi får ju på nått sätt själva se till att vi får rätt verktyg till oss (Rektor D).  

 

Samtliga rektorer berättade att de hade fått eller köpt in lärplattor, projektorer och datorer 

på respektive förskola som materiella redskap för barns lärande. Utöver dessa materiella 

redskap berättade de båda kommunalt anställda rektorerna (B & C) att de även fått 

tillgång till cleverbords varav de båda rektorerna som arbetar på fristående förskolor 

berättade att de hade köpt in Webb-ägg som förstorar föremål via en skärm. Inom en av 

de fristående enheterna berättade en rektor (D) att det finns en skillnad mellan inköp av 

materiella redskap gentemot de kommunala förskolorna då rektorn påpekade att det är 

dyrare för en fristående förskola att köpa in lärplattor än vad det är för kommunen.  

 
Alla i kommunen får en ipad det får inte vi. Det måste vi ta från andra pengar. 

Det är mycket såna saker som ibland gör att det backar lite när man jobbar 

privat. Men vi försöker köpa in det vi kan (Rektor D). 

 

Det uttrycktes olika tillvägagångssätt för att ta del av språkliga redskap. Rektorerna som 

ansvarar för de fristående förskolorna (A & D) försöker på egen hand hitta vägar för att 

nå språkliga redskap. En av dem (A) har varit på en rikskonferens där digitalisering togs 

upp som ett ämne. Rektorn (A) beskriver att de nu har valt att introducera en bok som 

handlar om digitalisering som förskolan ska använda som ett språkligt redskap i sin 

användning av digitala skärmar. Den andra rektorn (D) berättade att den ansvarige IT 

pedagogen får leta upp kurser som läggs fram som förslag till rektorn som sedan får se 

över om det finns ekonomi till att gå kursen. De båda kommunala rektorerna (B & C) 

lyfte att samarbetet med AV-Media ses som ett värdefullt språkligt redskap. Även en av 

dem pratade om IT gruppen där diskussioner med varandra i användandet ses som ett 

språkligt verktyg.   

  
[...] IT pedagogen sitter två timmar per vecka och det lär hon sen oss. [...] Om 

det inte är en kurs som kostar för mycket, förstå mig rätt vi har bara ett visst 

antal pengar så kan vi ju gå flera (Rektor D). 

 

 Stödet från AV- Media, sen har vi ju varandra att ta hjälp av, It gruppen 

(Rektor B). 

 
6.1.2 Rektorers beskrivningar av vägledningen 

 

Rektorerna fick besvara vad de sett för hinder i den vägledning de fått. Tiden ansågs vara 

ett hinder för en av de berättande rektorerna (A) inom den fristående sektorn och bristen 

på pengar belyste den andra rektorn (D) som ett hinder för att kunna köpa in saker. En av 

rektorerna (B) som arbetar kommunalt förklarade sin syn på sig själv som kunnig inom 

ämnet och beskrev att den egna kompetensen gör att inga hinder ses i den vägledning som 

fåtts som rektor. Den andra rektorn (C) som arbetar kommunalt beskrev att inga direkta 

hinder ses vid vägledningen. 
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Hinder finns det ju aldrig det är ju vi själva som är hindret isåfall, asså det är 

ju tiden och många andra saker man kan ju inte bara fokusera på digitalisering 

(Rektor A). 

 

Det är svårt för jag har ju inte behövt fråga heller, när man är drivande så blir 

det så. Men däremot har jag hjälpt mina kollegor (Rektor B). 

 

Rektorn (C) som inte såg några hinder berättade vidare om vilka möjligheter som 

rektorsgruppen inom kommunen medför. Rektorerna har där beslutat att utvalda 

pedagoger på varje förskola ska ansvara för digitaliseringen och får tid avsatt till detta på 

sitt schema. Rektorn (C) som ansvarar för tre förskolor har en IT pedagog på varje 

förskola. Rektorn har beslutat att IT-pedagogerna får utsatt tid tillsammans för att kunna 

samspela och hjälpa varandra inom digitala skärmar. Den andra kommunala rektorn (B) 

belyste att AV-Media och IT-avdelningen ses som möjligheter i vägledningen de fått. 

Rektorn (B) beskrev att AV-Media håller kompetensdagar och ibland med samarbete med 

universitet, dit skickas både rektorer och IT-pedagoger för kompetensutveckling. En av 

de arbetande fristående rektorerna (A) sa att det nästintill endast finns möjligheter. Den 

andra rektorn (D) inom den fristående förskolan belyste att möjligheten med att ha en 

fristående förskola är att kunna styra själva över vad som ska köpas in.    

 
Möjligheterna är ju att vi i norra området, vi rektorer i förskolan har tagit 

gemensamt beslut att ge personer som är digitaliserings pedagoger en timme 

varje vecka. De tre förskolorna som jag är rektor för har också lagt det samma 

tid samma dag så de kan samarbeta, hjälpa varandra för det är ganska tufft att 

ha ett sådant uppdrag själv (Rektor C). 

 

[...] Vi har ju digitala kompetensdagar med det är ju tillsammans med AV 

media och på universitet och där skickar vi ju alla våra it pedagoger. Så det gör 

dem som en utbildning och där är vi rektorer med också ibland (Rektor B). 

 

Rektorerna har uttryckt sina uppfattningar gällande vilket stöd de anser sig behöva för att 

kunna vägleda sin personal. En av de kommunala rektorerna (B) uttryckte att det inte 

finns något behov av stöd uppifrån då rektorn ser sig själv som kunnig och säker i sin roll 

som vägledare för sin personal gällande digitala skärmar. Den andra rektorn (C) inom den 

kommunala sektorn uttryckte sig vara okunnig i ämnet och beskrev att det är viktigt att 

personalen får det stöd och förutsättningar de behöver. Rektorn förklarade sig som 

ointresserad inom ämnet och ville därför inte ha något stöd själv. Rektorerna (A & D) på 

de fristående förskolorna uttryckte att kurser och utbildningar för sin personal är viktigt 

för att öka kompetensen och detta ser dem som ett stöd för sig själva. En av rektorerna 

(D) nämnde även att en utvald IT pedagog får tid i sitt schema för att söka kunskaper och 

att detta ses som ett stöd för rektorn då kunskaperna sedan förs vidare. 

 
Ja det har jag för det är de som är kunniga och brinner för det som kan engagera 

andra. Det hade varit förödande om jag skulle stå där (Rektor C). 

 

Allting är ganska nytt för oss nu, jag har lagt en av våra pedagoger till att 

utbilda sig. Vi håller på att leta lite kurser (Rektor D). 

 

6.1.3   Analys av rektorernas uppfattningar av den vägledning de själva fått        

 

Säljö (2014) beskriver den proximala utvecklingszonen som ett ständigt pågående lärande 

som sker i sociala samspel. När en mer erfaren och kunnig person delar kunskaper till en 

annan mindre kunnig person så kallas detta för scaffolding. Resultatet visar att rektorerna 

inte fått någon specifik introduktion i vägledningen gällande digitala skärmar men två av 
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de intervjuade rektorerna (B & C) berättar att det fått en allmän beskrivning av läroplanen. 

Resultatet kan tolkas utifrån den proximala utvecklingszonen och scaffolding då 

rektorerna fått möjlighet av den kommunala huvudmannen att gå en introducerande kurs 

angående en allmän beskrivning av läroplanen. En mer kunnig person högre upp i 

skolväsendet höll i introduktionen och förde där vidare kunskaper till rektorerna. 

 

I resultat framkommer det även att de två rektorerna (A & D) inom den fristående sektorn 

inte har något stöd från någon huvudman då de är sin egen huvudman. Till skillnad från 

de två kommunala rektorerna (B & C) som genom huvudmannen får vägledning i ett 

samarbete med AV-Media. I relation till den proximala utvecklingszonen kan här AV-

Media tolkas som den mer kunnige som besitter mer kunskaper i ämnet digitala skärmar 

då de utbildar och håller i föreläsningar i IKT användning. Genom att AV-Media utbildar 

personal inom förskolan leder detta till att deras proximala utvecklingszon förflyttas 

framåt då nya kunskaper nås i samspelet med AV-Media.   

 

I Hernwall (2016) forskningsresultat framkommer det att förskollärare efterfrågar ett nära 

samarbete mellan olika nivåer i skolväsendet samt att de efterfrågar tydligare riktlinjer 

utifrån läroplanen angående digitalisering. Enligt Eriksson, Beach och Svensson (2015) 

så ser det olika ut från kommun till kommun vilken vägledning rektorerna får. Deras 

resultat visar att det är en större andel kommuner som inte skapat specifika riktlinjer till 

rektorerna. Forskningen kan kopplas till studiens resultat där samtliga rektorer inte fått 

några specifika riktlinjer från den berörda kommunen. Det enda stödet som framkommer 

är att de två kommunala rektorerna (B & C) genom kommunen fått ett samarbete med 

AV- Media. 

 

Vidare visar resultatet att samtliga rektorer har samarbeten med andra rektorer genom 

rektorsgrupper. Syftet är att rektorerna ska kunna föra diskussioner mellan varandra för 

att ge varandra stöttning. Vygotskij (2001) beskriver att den sociokulturella teorin står för 

att människors lärande och utvecklingen är ständigt pågående och sker i samspel och 

kommunikation. Rektorsgrupperna kan därmed tolkas utifrån den sociokulturella teorin 

där rektorerna i samspel och kommunikation utbyter kunskaper med varandra och 

ständigt utvecklas i samspel med varandra.  

 

Inom den sociokulturella teorin finns det centrala begreppet mediering som betyder 

förmedling. Begreppet delas in i språkliga och materiella redskap där det språkliga 

redskapet består av någon form av kommunikation medan materiella redskap är ett fysiskt 

hjälpmedel (Säljö 2014). Resultatet kan tolkas utifrån begreppet mediering då samtliga 

rektorer använder sig av både språkliga och materiella redskap i vägledningen av sin 

personal. Alla rektorer har antingen fått eller köpt in lärplattor, projektorer och datorer 

som materiella redskap på respektive förskola. En skillnad som går att utläsa i resultatet 

är att de kommunalt anställda rektorerna (B & C) genom kommunen fått tilldelat clever 

bords till sig medan rektorerna (A & D) som arbetar på fristående förskolor själva fått 

köpa in webb-ägg till sina verksamheter. 

 

Utifrån studiens resultat framkommer det även att de två kommunala förskolorna har 

större förutsättningar för att köpa in materiella redskap än vad de två fristående 

förskolornas rektorer har. En av rektorerna (D) som arbetar på en fristående förskola 

menar att det blir dyrare för dem att köpa in materiella redskap. Rektorn berättar att 

kommunen får rabatterade priser då de köper in ett större antal digitala verktyg vilket ger 

dem mängdrabatter. Till skillnad från de fristående förskolorna som inte köper in lika 

stort antal och därmed får ett högre pris på sina inköp och ekonomin räcker då inte alltid 
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till. En skillnad som därmed kan dras mellan de två kommunalt arbetade rektorerna (B & 

C) och de två fristående arbetande rektorerna (A & D) är att de fristående själva får styr 

över sina inköp. De fyra rektorerna visar sig inte ha exakt samma förutsättningar för inköp 

av materiella redskap. 

 

Vidare belyser resultatet de språkliga redskapen där det går att tolka en skillnad mellan 

den kommunala och fristående sektorn. Detta då de två arbetande kommunala rektorerna 

(B & C) beskriver att de får ett språkligt redskap genom samarbetet med AV-media som 

kommunen anordnat. De lyfter även att de ser IT gruppen som ett språkligt redskap i 

vägledningen då de här kan samspela och diskutera och nå en högre kunskap tillsammans. 

Detta till skillnad från de fristående förskolornas rektorer (A & D) som lyfter att de på 

egen hand får hitta vägar för att nå effektiva språkliga redskap i sin vägledning då 

kommunen inte ger dem det stödet. Språkliga redskap som dem berättar att de använder 

sig av är att de letar kurser och att de använder sig av passande litteratur som de i sin tur 

diskuterar och tolkar tillsammans med arbetslaget på förskolan. 

 

I Petersens (2016) forskning framkommer det att lärare anser att rektorer inte har tiden 

till att sätta in i IKT användningen då rektorer har många andra uppdrag. I tolkning till 

ovanstående forskning går det att dra en likhet till vad rektorerna själva anser om detta då 

följande studie istället för fram rektorernas tankar. Resultatet visar att en av rektorerna 

(A) bekräftar att det finns en brist på tid medan en annan rektor (D) belyser brist på 

pengar. Resterande två rektorer (B & C) såg inga direkta hinder. Vidare visar resultatet 

att rektorerna belyser rektorsgruppen, samarbete mellan it pedagoger och 

kompetensdagar som möjligheter i vägledningen. Utifrån deras svar går det att tolka att 

det är samspelet och kommunikationen i dessa sammanhang som är viktiga och ses som 

möjligheter för att öka kunskapen. Detta kan stärkas utifrån den sociokulturella teorin där 

det enligt Vygotskij (2001) är det sociala samspelet och kommunikationen som skapar 

möjligheter för lärande.  

 

Petersen (2016) beskriver i sitt resultat två sätt att se på ledarskap ett nära aktivt ledarskap 

och ett icke aktivt ledarskap. I det nära aktiva ledarskapet ses rektorn som en förebild då 

rektorn ger stöd och stimulans. Även engagemanget är stort och det finns en vilja hos dem 

att utbilda sig vidare inom ämnet IKT. Inom det nära aktiva ledarskapet skapar rektorer 

utvecklingsgrupper för att byta tankar inom IKT frågorna och även riktlinjer skapas 

tillsammans. Inom det icke aktiva ledarskapet får lärarna inga riktlinjer att förhålla sig till 

från rektorn. Lärarna tar här på sig det största ansvaret själva då det inte vill ha något stöd 

från rektorn (ibid). Det går att tolka att det nära aktiva ledarskapet i en större utsträckning 

kännetecknas av samspel och kommunikation tillskillnad mot det icke aktiva ledarskapet 

där detta inte har samma vikt. De nära aktiva ledarskapet kan sättas i relation till den 

proximala utvecklingszonen då begreppet står för att kunskaper utökas i samspel med 

andra.  

 

Resultatet visar att samtliga rektorer är svåra att placera inom de två ledarskaps 

kategorierna som ovan nämnts. Detta då alla rektorer medverkar i utvecklingsgrupper där 

frågor och fundering gällande digitala skärmar tas upp för diskussion. Däremot går det 

utifrån resultatet att tolka att rektorernas egna engagemang ser olika ut. Alla intresserar 

sig inte för vidareutbildning inom ämnet och rektorernas efterfrågan av stöd beror helt på 

deras engagemang och kompetens inom ämnet digitala skärmar. Det går att utläsa att 

rektorerna är en blandning av bägge ledarskaps kategorierna och det är därmed svårt att 

placera dem.  
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6.2 Hur sker vägledningen i samspelet med personalen enligt rektorerna 

 

Under denna kategori kommer rektorers utsagor angående vägledning av digitala skärmar 

i samspelet med sin personal att presenteras. 

 
6.2.1 Inställningarnas påverkan i vägledningen 

 

En av rektorerna (A) som arbetar på en fristående förskola talade om att personalens 

inställningar är viktiga i allt som görs för att det ska bli bra. Vidare belyste rektorn att 

samspelet med personalen är viktigt för att få en positiv inställning till arbetet i 

verksamheten. Rektorn förklarade därmed att peka med hela handen mot sin personal gör 

att inställningen inte blir bra, det är därav viktigt att få med sig personalen genom 

diskussioner i arbetslaget vid vägledningen. Den andra rektorn (D) inom den fristående 

förskolan berättade att personalen på enheten alltid är villiga att testa sig fram och det ses 

som betydelsefullt för vägledningen att personalen har en positiv inställning. Rektorn (B) 

som ser sig vara kunnig inom digitala skärmar och som ansvarar för en kommunal enhet 

berättade att personalgruppen är motiverad att lära sig. Vidare beskrev rektorn att hade 

motstånd istället mötts så hade detta såklart påverkat vägledningen av personalen, detta 

då det då hade krävts mer för att få med sig dem på banan.  

 
[...] Hur pass intresserade dom är det tycker jag är viktigt i allt man gör, att har 

du inte personalen med dig så blir det ju ej bra. De är A och O tycker jag. För 

jag kan ju peka med hela handen men då blir det inte alls bra. Men däremot om 

alla kan göra lite, då känner dom att det är något vi diskuterat tillsammans och 

då blir det en gemensam sak (Rektor A). 

 

För hade man mött ett motstånd så får man ju jobba hårdare och då krävs det 

mer av mig som rektor, vad använder jag själv (Rektor B). 

 

För att rektorerna ska kunna göra att personalen skapar en gemensam professionell 

inställning till digitala skärmar lyfte de båda rektorerna inom den fristående sektorn (A & 

D) att samspel med personalen genom diskussioner är viktigt. De två kommunala 

rektorerna (B & C) berättade också att de såg det som viktigt med diskussioner för att 

skapa sig en gemensam professionell inställning. En av de kommunala (B) lyfte även att 

tydliga riktlinjer över vad som förväntas av personalen underlättar skapandet av 

personalens gemensamma utgångspunkt.    

 

Alla rektorer som har intervjuats har en gemensam uppfattning att deras personliga 

inställning påverkar deras vägledning i samspelet med personalen. En rektor (A) inom 

den fristående sektorn uttryckte att inställningar såklart påverkar men påpekade att 

oavsett inställning till digitala skärmar kvarstår uppdraget i förskolans läroplan och kan 

inte bortses från. Den andra rektorn (D) inom denna sektor beskrev att till en början bestod 

den egna inställningen av en negativ syn på digitala skärmar, då skärmarna sågs som en 

barnpassning. Den egna åldern beskrevs också som en bidragande faktor till inställningen 

av de digitala skärmarna. 

 
[...] Klart att om man är jättenegativ till en sak så självklart det påverkar. Men 

samtidigt kan man inte vara det för det står med i Lpfö att det ska göras och att 

det ska finnas med. Då måste de ju finnas med så är det ju, det spelar ingen roll 

hur negativ man är för det måste ändå finnas med (Rektor A). 
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Det är klart att det gör. Asså då när vi började med det då tyckte jag verkligen 

att det var barnpassning. Så det är klart att vi jobbar olika vissa privata 

förskolor har det framme jämt, vi har inte det. Så det är klart att det gör det, det 

kanske är min ålder (Rektor D). 

 

Inom den kommunala sektorn beskrev en av rektorerna (B) att den egna inställningen 

såklart påverkar vägledningen. Rektorn berättade att det finns andra rektorer som inte är 

särskilt digitalt kompetenta inom området men att deras inställning av att våga testa och 

vilja försöka speglar av sig på personalen. Den andra kommunala rektorn (C) ansåg sig 

inte ha något intresse för de digitala skärmarna och förklarade därmed att inställningen 

påverkar vägledningen då rektorn valt att ta hjälp av personal som är villiga att bära ett 

större ansvar i just detta ämne.  

 
Nej inte alls, haha, jo det tror jag. För även fast man inte är så kunnig, jag har 

kollegor som inte är så digitalt kunniga men om de ändå tänker jag vill och 

försöker då speglar det av sig på personalen (Rektor B).  

 

[...] jag har väldigt duktiga medarbetare. Jag upplever nog att de har frihet 

under ansvar (Rektor C). 

 
6.2.2 Rektorers vägledning av digitala skärmar 

 

Rektorerna fick beskriva vad de ansåg som viktigast i sin roll som vägledare av digitala 

skärmar. Rektorerna som arbetar på fristående förskolor (A & D) var enade om att 

samspel var viktigast i deras vägledning med personalen. De berättade att det är viktigt 

att i samspel och kommunikation skapa en gemensam syn på användandet av de digitala 

skärmarna. Vidare lyfte rektorerna (A & D) att det är av största vikt att ha med sig sin 

personal på banan och inte själva bara styra och ställa. En av dem (A) lyfte här även 

betydelsen av att inte endast en ska ha ansvaret av digitala skärmar för att om personen 

skulle sluta på arbetsplatsen så finns risken att arbetet med de digitala skärmarna stannar 

av. En av de kommunala rektorerna (B) berättade att det viktigaste i rollen som vägledare 

är att vara en positiv förebild där det är betydande att våga visa att det inte är fel att 

misslyckas utan att våga testa sig fram för att lära sig saker. Den andra rektorn (C) 

förklarade vikten av att lyssna på sin personal och ställa frågor som i sin tur kan utveckla 

personalen ytterligare.  
 
Det är att få med alla och att alla tycker de viktigt att vi har en gemensam 

grundsyn. [...] asså det kan ju vara någon som är jätteintresserad som börjar 

här och tycker att det mest fantastiska som finns. Slutar den personen då vad 

hamnar vi andra då? (Rektor A). 

 

Att lyssna in och se vart personen befinner sig ställa öppna produktiva frågor 

för att personen i fråga ska kunna ta ytterligare ett kliv. För det är ju så man 

utvecklas. Även om de är yngre barn eller gamla tanter som jag eller mitt 

emellan (Rektor C).  

 

Vidare berättar en av de kommunala rektorerna (B & C) att det är mycket administrativt 

arbete att jobba som rektor inom kommunen. Rektorn (B) berättar vidare att kontoret 

ligger på en närliggande skola och beskrev att regelbundna planerade besök på förskolan 

endast sker en gång i veckan för vägledning och möte. Däremellan besöker rektorn 

förskolan sporadiskt under veckan men berättade även att det går att få kontakt via telefon. 

Även den andra kommunala rektorn (C) har sitt kontor på närliggande skola. På en av de 

fristående förskolorna beskrev rektorn (A) att vägledningen sker på ett annat sätt än de 

kommunala då rektorn hela tiden befinner sig på förskolan och inte endast har en 
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rektorsroll utan även ses som kollega då arbete även sker i barngruppen. Detta beskrev 

rektorn som en fördel då det är lättare att kommunicera med hela arbetslaget och ta snabba 

beslut inom ämnet digitala skärmar.  

 
 De vet ju att jag alltid är där på måndagar och mötesdagar. Men annars finns 

jag ju alltid tillgänglig på mail och telefon. [...] Sen är jag ju inte alltid 

tillgänglig men man är där och passerar ett antal gånger i veckan (Rektor B). 

 

 [...] Jag sitter i den sitsen som jag gör både jobba i verksamheten och som chef 

då så det inte riktigt så lätt och är väl därför har valt att liksom inte sitta och 

peka med handen utan alla ska få säga sitt. Det funkar liksom inte annars jag 

är inte bara deras chef utan även deras kollega. Det är det som är skillnaden 

(Rektor A). 

 

Rektorerna (A & D) på de fristående förskolorna berättade att alla inom den fristående 

sektorn har ett gemensamt nätverk där de kan byta tankar och frågor. Rektorerna berättade 

även att de har ett närmre samarbete med ett fåtal fristående förskolor var. I det nära 

samarbetet träffas rektorerna från förskolorna en gång i månaden och diskuterar saker 

tillsammans. Rektorerna förklarade att detta gör att de sedan lättare vet hur de ska vägleda 

sin personal när de fått utbyta tankar med andra. De kommunala rektorerna (B & C) 

berättade också att de har utbyte med andra förskolor både där rektorerna hjälper varandra 

men även en IT grupp av pedagoger som träffas och diskuterar tillsammans. Rektorerna 

berättade att de valt detta tillvägagångssätt för att underlätta vägledningen av digitala 

skärmar. En av rektorerna (B) förklarade vidare att IT gruppen diskuterar bland annat 

vilka appar som är bra att använda för barns lärande för att sedan föra vidare detta till 

resterande personal. Rektorerna från de olika enheterna förde även fram att vägledning 

till personalen sker genom workshops, pedagogiska caféer och APT möten.  

 
Vi har ju ett nätverk med privata förskolor så där skulle man kunna ta upp de 

exempel och ha diskussion där, vi har nu ett mindre nätverk med fyra fem 

förskolor och pedagogiska caféer. Där kan man ta upp frågan som digitala 

verktyg (Rektor A). 

 

Där vi har tagit fram ett grundutbud av appar som jag tillsammans med IT 

pedagogerna i hela norra området tagit fram att det är de apparna vi vill 

utveckla störst grundförmåga att hantera. Sånna appar där man är producenter 

mer än konsumenter. Att barnen är med (Rektor B).  

 

Samtliga rektorer beskrev att personalen brukar efterfråga tillgång till materiella redskap. 

Tre av rektorerna berättade att deras personal även i vägledningen brukar efterfråga att få 

gå på fler kurser. Ytterligare en efterfrågan beskrevs av en av rektorerna (B) som sa att 

personalen vill ha vägledning i hur verktygen ska användas innan de känner sig bekväma 

med att använda det med barnen.  

 
Det är väl mer om de just känner att de saknar något program eller att kunna 

hantera det tillsammans med barnen själva, så de känner sig trygga innan de 

går ut och gör det tillsammans med barnen isåfall (Rektor B). 

 
6.2.3 Analys av rektorers vägledning i samspel med personalen 

 

Håkansson (2019) beskriver i sitt forskningsresultat att det är viktigt att bemöta 

personalens kunskaper och inställningar genom att främja deras självförtroende och vilja 

att lära. I likhet med Masoumi (2015) förs även här inställningarnas påverkan fram men 

här i relation till digitalisering. Resultatet visar att digitala verktyg kan ses som ett bra 

inlärningsverktyg men även som rent olämpligt för vissa. Forskningens resultat kan 
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ställas i relation till följande studie där resultatet av de intervjuade rektorerna visar att 

personalens inställningar är viktigt i allt som görs. En personal som har en inställning att 

vilja testa ses som betydelsefull. Det framkommer även i resultatets tolkning att samspelet 

mellan rektor och personal ses som viktigt för att skapa en gemensam professionell 

inställning till de digitala skärmarna. En av rektorerna (B) lyfter även att riktlinjer och 

förväntningar skapar förutsättningar för en gemensam inställning. Vilket även Håkansson 

(2015) lyfter i sitt resultat då rektorernas förväntningar på personalen ses som viktigt för 

att skapa goda inställningar. Det går att tolka av resultatet att samtliga rektorer anser sig 

ha en positiv personal som är villiga till att lära. Vidare beskriver rektorn (B) att skulle 

personalen inte haft en god inställning till skärmarna skulle det krävts desto mer som 

vägledare för att få med sig personalen i detta uppdrag. Det framkommer även i studiens 

resultat att samtliga rektorer är eniga om att deras egen inställning som rektor också 

påverkar vägledningen av sin personal gällande de digitala skärmarna.  

 

Vidare belyser Masoumi (2015) i sitt forskningsresultat att digitala verktyg för vissa 

upplevs som en barnpassning genom sysselsättning och underhållning. En av rektorerna 

(D) berättar att den egna inställningen först var att de digitala skärmarna bara var 

barnpassning. Detta påverkar arbetet med de digitala skärmarna då rektorn säger att de 

inte använder det på samma sätt som andra förskolor gör men att det självklart arbetar 

med det. En av de andra rektorerna (C) förklarar hur den egna inställningen påverkar 

vägledningen då brist på intresse och kunskap gällande ämnet gör att personalen i sin tur 

får ta ett större ansvar. Detta kan kopplas till forskningsresultatet som Petersen (2016) 

tagit fram. Där det icke aktiva ledarskapet framställs av att personalen tar det största 

ansvaret för att de inte vill ha något stöd i vägledningen av de digitala skärmarna. I 

resultatet tolkas detta som att personalen som har en ointresserad rektor inom ämnet får 

ta på sig ett stort ansvar då de inte får någon direkt kunskap inom ämnet via rektorn.  

 

Resultatet visar att både rektorernas och personalens inställningar ses som viktigt i 

vägledningen av digitala skärmar. Utifrån Säljö (2014) som tar upp begreppet mediering 

går det här att tolka att rektorernas och personalens inställningar kan ses som språkliga 

redskap i vägledningen. Detta då det visat sig att inställningar påverkar undervisningen 

gällande digitala skärmar då rektorerna uttryckt att en positiv inställning skapar goda 

förutsättningar i arbetet med de digitala skärmarna. Som ovan nämnts så uttryckte en av 

rektorerna att det skulle krävas mer som vägledare om personalen hade haft negativa 

inställningar. Därför kan personalens inställningar ses om ett redskap för att en god 

vägledning lättare ska kunna ske av rektorerna. Även rektorernas inställningar kan ses 

som ett språkligt redskap för personalen då rektorerna uttryckt att inställningar från bägge 

håll påverkar vägledningen av de digitala skärmarna.  

 

Studiens resultat visar att de två arbetande fristående rektorerna (A & D) ser samspel och 

kommunikation som det viktigaste i sin roll som vägledare. En av fyra rektorer (A) lyfter 

även att det som vägledare är viktigt att inte endast lägga över det digitala ansvaret på en 

person för om den personen slutar vad händer med det digitala i förskolan då. Masoumi 

(2015) belyser att det är vanligt att en person blir ansvarig för IKT då bristen på kunskap 

inom denna undervisning gör att den som är mest kunnig får ta ansvaret. Författaren lyfter 

här att detta framkommit som en negativ faktor i resultatet. Rönnerman, Grootenboer och 

Edwards-Groves (2017) belyser det istället som en fördel för rektorerna att delegera ut 

ansvarsområden till sin personal. De lyfter att det kan ses som positivt för rektorn att ha 

en högra hand som kan hjälpa rektorn att föra arbetet framåt. Även Håkansson (2019) och 

Eriksson, Beach och Svensson (2015) lyfter delegering av ansvarsområden som en 

organisatorisk strategi som är förekommande hos rektorer. I koppling till det som förts 
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fram ovan kan en likhet dras till studiens resultat. Rektorerna som deltagit i studien har 

olika syn på om delegering är positivt eller negativt.  

 

Det går att utläsa från denna studies resultat att det finns en skillnad mellan de kommunala 

och fristående rektorernas närvaro på förskolorna. En av de kommunala rektorerna (B) 

beskriver att besök på förskolan sker sporadiskt då kontoret ligger på en skola en bit i 

från. Den andra kommunala rektorn (C) beskriver att det är mycket administrativt arbete 

och mycket tid spenderas därför på kontoret som även här ligger på en närliggande skola. 

Detta till skillnad från de rektorerna inom den fristående sektorn som alltid befinner sig 

på förskolan och alltid är en del av arbetslaget. En av rektorerna (A) anser att 

kommunikationen lättare kan ske då rektorn finns på plats på förskolan och i barngruppen. 

Uttalandet stämmer överens med vad Håkansson (2019) för fram i sitt forskningsresultat. 

Det visar att rektorer som är närvarande på sina enheter skapar goda förutsättningar för 

att kommunicera och ge återkoppling till sin personal. Även den proximala 

utvecklingszonen kan här kopplas in då människor enligt Lev Vygotskij (2001) utvecklas 

genom samspel och kommunikation. En närvarande rektor kan lättare samspela och ge 

återkoppling och den proximala utvecklingszonen kan då förflyttas framåt när personalen 

i den nära kontakten kan utveckla sina kunskaper lättare.   

 

Eriksson, Beach och Svensson (2015) lyfter att rektorerna inom de flesta kommuner har 

det övergripande ansvaret för sin personals kompetensutveckling i förskolan. I koppling 

till studiens resultat visar det sig att samtliga rektorer delvis ansvarar för 

kompetensutvecklingen genom att anordna workshops, pedagogiska cafét och apt möten 

men det framkommer även att de till viss del delegerar bort ansvaret gällande 

kompetensutveckling då de utvalda IT pedagogerna har ett ansvar att söka kunskaper och 

lära det vidare till resterande personal. Även här kan den proximala utvecklingszonen 

kopplas in då kompetensutveckling innebär att personalens kunskaper ska utvecklas med 

en mer kunnig. Begreppet mediering kan också här kopplas in då kompetensutvecklingen 

kan ske i samspel mellan de språkliga och materiella redskapen för att utveckla 

kunskaperna i digitala skärmar. Detta görs genom att diskutera om exempelvis olika 

skärmar på träffar som anordnas för personalen som ovan nämnts. Utifrån resultatet kan 

vi här tolka att en kompetensutveckling sker med hjälp av de båda redskapen. 

 

Otterborn, Schönborn och Hulténs (2019) forskningsresultat visar att förskollärare 

upplever brist på resurser, riktlinjer och kompetens inom digitala verktyg i förskolans 

verksamhet. Även i Hernwalls (2016) forskningsresultat förs det fram upplevelser från 

förskollärare där det berättas att digitala verktyg tilldelats utan beskrivning av 

användningsområde. Dessa två forskningsresultat kan kopplas till följande studie där 

samtliga rektorer beskriver att deras personal brukar efterfråga materiella redskap. Tre av 

dem (A, C, D) berättar även att det finns en efterfrågan av att få gå på fler kurser. Även 

en rektor (B) belyser också att det finns en efterfrågan i användningen av de digitala 

skärmarna för att kunna känna sig bekväma innan de för vidare kunskapen till 

barngruppen. Tolkningen som kan dras är att förskollärarnas efterfrågan i den tidigare 

forskningen stämmer överens med studiens resultat då rektorerna för fram samma 

efterfrågade områden. 
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6.3 Hälso- och lärande aspekter på användningen av digitala skärmar 

 

Digitaliseringen har nu fått en större plats i förskolans läroplan. Under följande kategori 

presenteras rektorernas utsagor angående vad det delade forskningsfältet kan innebära för 

deras vägledning till personalen i detta nya uppdrag.  

  
6.3.1 Rektorers hänsyn till ny forskning 

 

Rektorerna beskrev olika sätt på att ta del av ny forskning. En av de fristående 

enheternas rektor (A) förklarade att de tar del av ny forskning genom exempelvis 

webbsidor så som Förskole forum. Vidare belyste rektorn även att de använder sig av 

litteratur och att ny forskning nyligen nått rektorn genom att ha medverkat på en 

konferens. Den andra rektorn (D) inom samma sektor skildrade vikten av att ny personal 

så som nyutbildade förskollärare delger ny forskning eftersom nyutbildade besitter sådana 

kunskaper på ett annat sätt än vad rektorn själv anser sig göra. En av de kommunala 

rektorerna (B) berättade att de försökt söka ny forskning själva men även med hjälp av 

ett universitet. Sökningen hade inte gett något tydligt resultat som rektorn kunde hålla sig 

till. Den andra kommunala rektorn (C) sa att det främst är IT pedagogen som tar detta 

ansvar. Rektorn benämnde också att P1 är en bra radiokanal där rektorn anser sig få 

kunskaper om uppdaterad forskning. Vidare lyfte rektorn att det var samma sak när tv och 

vhs kom, då var det forskning som tog upp olika synpunkter på användningen.  

 
Assså det klart man lär sig men ni som kommer från skolan läser och lär på ett 

helt annat sätt så det är väldigt bra när ni kommer ut och lär oss (Rektor D). 

 

Det är exakt samma hur mycket ska barnen få sitta framför tv. Det är en ny 

cirkel som kommer igen och det är väl kloka funderingar över hur man nyttjar 

det (Rektorn C). 

 

Det finns ett delat forskningsfält gällande barns ökade digitala skärmtid. Rektorerna fick 

berätta deras uppfattningar kring detta. En av de rektorerna (A) som arbetar inom den 

fristående sektorn ansåg att det är bra med ett delat forskningsfält då det nu är viktigt att 

föra diskussioner angående hur verktygen ska användas på ett främjande sätt för barn 

hälsa och lärande. Rektorn menade att det delade forskningsfältet kan vara en 

utgångspunkt för att veta vad man ska förhålla sig till och hur de ska finna en balansgång 

i användandet som främjar barnen. Den andra arbetande friståendes rektorn (D) uttryckte 

i sin tur att den ökade skärmtiden inom viss forskning ses som skadligt och i annan 

forskning inte ses som det. Vidare berättade rektorn att skärmtiden inte får ta överhanden 

över den fria leken, detta för att en ökad skärmtid kan göra att samspelet kommer i 

skymundan menar rektorn. De båda två kommunala rektorerna (B & C) beskrev att det är 

av vikt att ha en medvetenhet i hur de digitala skärmarna ska användas på ett bra sätt för 

att främja barns hälsa och lärande. En av dem lyfte att oavsett vad forskningen visar så 

kvarstår vårt uppdrag från läroplanen och det medför att vi måste använda de digitala 

skärmarna på förskolorna men med en medvetenhet.  
 

Jag tycker det är bra att det finns både negativ och positiv forskning om de men 

man får väl titta vad det står om de, sen får man väl någonstans lägga sig i 

mitten eller där man tycker. [...] sånt måste man också titta på, digital tid på 

förskola kontra digital tid hemma (Rektor A). 
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Det är ju jättespännande att ta del av de och det måste vi ju göra, tänker jag. 

Men som vi hanterar det idag så kan jag inte se någon risk med det. Då är det 

nog mer risk vad man gör hemma, än det som sker i förskolan (Rektor B). 

 

Då digitaliseringen står med som ett uppdrag i läroplanen fick rektorerna berätta hur de 

tar hänsyn till hälso- och lärande aspekter i tolkningen av målen gällande digitala verktyg. 

De båda rektorerna (A & D) inom de fristående förskolorna berättade att de ser det som 

viktigt att ha hälso- och lärande aspekter i åtanke i användningen. Detta genom att 

skärmarna inte ska användas bara som ett stillasittande verktyg utan att de ska användas 

i olika sammanhang. En av rektorerna (A) berättade att de exempelvis inte bara använder 

lärplattan inomhus utan att de även tar med sig den ut och att barnen då inte är 

stillasittande. Rektorn (A) berättade sedan att hur, vad och varför är viktiga 

utgångspunkter i hur läroplansmålen ska appliceras i verksamheten. Argumentet för detta 

var att digitala skärmar inte ska användas bara för att det står i läroplanen utan det måste 

finnas medvetna tankar bakom hur de används för att främja hälsan och lärandet. Även 

en rektor (B) som jobbar på en av de kommunala förskolorna uppmuntrade till rörelse vid 

användning av digitala skärmar. Den andra kommunala rektorn (C) belyste att de har 

hälso- och lärande aspekter i åtanke genom att de har rutiner på att barnen har olika 

aktiviteter under dagen på förskolan. Rektorn förklarar att detta leder till att de försöker 

finna en balans mellan de olika läroplansmålen för att främja barns hälsa och lärande.   

 
Jag tycker inte man ska göra de bara för att det står i läroplanen utan man måste 

någonstans diskutera runt vad det är vi tycker som arbetslag och vad vill vi 

komma och vi måste veta varför vi gör det annars blir det ju inte bra[...] ta 

gärna med den ut och använd kamera osv för just det där med att bara sitta och 

kolla rätt ner i en lärplatta är ingen utbildning (Rektor A). 

 

Jag tänker att det är en medvetenhet hur man använder de och att det kanske 

inte är så att man sitter stilla utan man gör filmer, man rör på sig, finns ju även 

digitala verktyg som uppmuntrar till hopp och spring o den typen (Rektor B). 

 
6.3.2 Rektorers beskrivningar angående WHO:s rekommendationer 

 

Båda rektorerna (A & D) som arbetar på fristående förskolor belyste att det är viktigt i 

användning av digitala skärmar att även ha samarbetet med hemmen i åtanke, detta då det 

i läroplanen även finns utskrivet att förskolan ska samarbeta med hemmen för att på bästa 

sätt främja barns hälsa och lärande. Vidare förklarade en av rektorerna (D) att de försöker 

ha en god kommunikation med hemmen gällande barns skärmtid för att vårdnadshavarna 

ska vara medvetna om hur deras barn använder skärmar i förskolan samt för att förskolan 

ska vara medvetna om hur barnen använder det hemma. Rektorn (D) förklarade att de 

genom kommunikationen med hemmen då kan försöka anpassa barnens skärmtid i 

förskolan för att det inte ska bli skadligt för barnen. Den andra rektorn (A) beskrev också 

att de försöker ha skärmtiden under kontroll genom att skriva upp vilka barn som använt 

skärmarna för att inte något barn ska få för mycket skärmtid. Vidare förklarade en av de 

arbetande fristående rektorerna (A) och båda de kommunala rektorerna (B & C) att 

förskolor måste använda skärmar på ett annat sätt än vad de gör hemma. Rektorerna 

beskrev därför att rekommendationerna inte gäller i förskolan på samma sätt om 

verktygen används på ett mer medvetet sätt än vad det görs hemma. En av de fristående 

arbetande rektorerna (A) förklarade att om vi ska se till rekommendationerna på samma 

sätt som hemma så skulle det innebär att vi inte får använda det någonting alls då det 

redan överskrids hemmen. 
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Här måste man ju verkligen samarbeta så det inte blir för stort. Man har ju 

också vissa föräldrar som säger att de gör det jättemycket hemma. Dom får 

man ju backa här men inte ta bort från projektet men bara inte sitta för mycket. 

Där är ju samarbete till 110% (Rektor D). 

 

Man kan inte ha samma tolkning eller samma utgångspunkt i förskolan för det 

är helt två olika frågeställningar eller två helt olika använda områden. Två olika 

sätt att använda digitala skärmar (Rektor C). 

 

Rektorerna fick delge om de har några riktlinjer gällande skärmtid på deras förskolor. En 

av rektorerna (A) som arbetar inom den fristående sektorn berättade att de inte har några 

specifika riktlinjer men att det kanske hade behövts om skärmarna hade varit mer 

tillgängliga för barnen än vad de har idag. Den andra rektorn (D) som arbetar inom den 

fristående sektorn berättade att de riktlinjer de går efter är att det inte får bli för mycket 

skärmtid. De två kommunala rektorerna förklarade att riktlinjerna isåfall är att lagom är 

bäst och att det är viktigt att hitta den balansen så skärmarna varken får för lite eller för 

stor plats.  

 
Nej det har vi inte det beror på att vi är så trångbodda hade man haft plats för 

skärmarna hade man kunnat ha ett rum för de. Då hade man kanske mer 

avgränsat de och haft riktlinjer (Rektor A). 

 

Vi har inga riktlinjer så. Lagom är ju bra. Men som sagt det finns inte utrymme 

för att de skulle kunna sitta så speciellt länge en och samma barn (Rektor B). 

 

Rektorerna redogjorde för vilka lärdomar rekommendationerna skapat hos dem. De 

arbetande fristående rektorerna (A & D) beskrev vikten av att skynda långsamt genom att 

säga att det är viktigt att ha en tanke med allt och ha förståelse för konsekvenserna. 

Rektorerna (B & C) från de kommunala enheterna uttryckte att de har krav på att digitala 

verktyg ska användas. Rektorerna berättade därför att deras lärdom är att vara vaksam 

över hur de digitala skärmarna används i förskolan. En av dessa (B) uttryckte även vikten 

av att hitta en balans för att det lätt kan bli en skräckpropaganda mot digitala skärmar i 

förskolan. Rektorn (B) beskrev vidare att vi lever i en digitaliserad värld och ställde sig 

frågan, hur ska vi ställa oss till skräckpropagandan när vi dagligen lever i den.  

 
Det är ju det här igen skynda långsamt, det är väl alltid så när det kommer nya 

rekommendationer och rön så får man försöka tro på sig själv vad man tycker 

är viktigt och att inte bara kasta dig ut bara för det står i läroplanen för det står 

mycket annat där också som kanske är mycket viktigare än digitala verktyg 

(Rektor A). 

 

Jag tänker hur ska vi leva i vårt samhälle då. Så det är en avvägning hela tiden 

(Rektor B). 

 
6.3.3 Analys av hälso- och lärande aspekter  

 

Enligt Eriksson, Beach och Svensson (2015) har rektorer det övergripande ansvaret för 

personalens kompetensutveckling. När det gäller rektorernas egen kompetensutveckling 

så beskriver Petersen (2016) att det finns de rektorer som anser att den egna 

kompetensutvecklingen också är av vikt men det finns även de rektorer som inte 

intresserar sig för att utbilda sig vidare. I relation till följande studie går det att se en likhet 

då två av rektorerna (A & B) anser att det är viktigt med den egna kompetensutvecklingen 

i ämnet digitala skärmar. De beskriver att de tar del av ny forskning med hjälp av litteratur, 

webbsidor, konferenser och i samarbete med universitet kan kompetensutvecklas. De 

resterande två rektorerna (C & D) beskriver att de inte direkt själva söker någon 
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kompetensutveckling utan tar del av det från personal som är nyutbildade eller genom att 

lyssna på radio.  

 

Det finns ett delat forskningsfält gällande barns ökade skärmtid. Otterborn, Schönborn 

och Hultén (2019) för fram vikten av att veta hur de digitala verktygen kan användas på 

ett främjande sätt för barns lärande, hälsa och utveckling. I relation till rektorernas 

uttalanden om det delade forskningsfältet går det att dra en likhet då samtliga rektorer är 

överens om att de digitala skärmarna ska användas på ett främjande sätt. En av rektorerna 

(A) beskriver att det delade forskningsfältet ses som positivt då det kan ses som en 

utgångspunkt att förhålla sig till och hur det därefter måste hittas en balansgång i 

användandet. I relation till resultatet kan den proximala utvecklingszonen kopplas 

samman. Rektorerna (A & B) beskriver att de anser att sin egen kompetensutveckling är 

av vikt för att utvecklas som vägledare. Genom att ta del av ny forskning utökas 

rektorernas kunskaper och deras proximala utvecklingszon förflyttas fram då de lär sig 

av en mer kunnig person. Även mediering kan sättas i relation till 

kompetensutvecklingen. Rektorerna använder sig av både språkliga och materiella 

redskap för att kunna öka sina kompetenser då de beskrivit att litteratur, webbsida, 

konferens och radiokanal kan vara till hjälp för deras egen kompetensutveckling. 

 

Det finns ett delat forskningsfält gällande barns ökade skärmtid men uppdraget kvarstår 

att förskolan ska arbeta med digitala verktyg. Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) 

lyfter att det finns en rädsla att de digitala verktygen ska ta överhanden och skapa ett 

beroende i undervisningen. Här går det att se en likhet i koppling till en av rektorernas 

uttalanden där rektorn (D) beskrev en oro över att de digitala skärmarna inte får ta över 

den fria leken. Masoumi (2015) poängterar dock att digitala verktyg inte behöver störa 

den fria leken då de kan användas i olika sammanhang och på nya sätt än vad som gjorts 

tidigare. Vidare lyfter även Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) att det är av vikt att 

ha ett medvetet förhållningssätt. I samband med rektorernas uttalanden är samtliga 

rektorer överens om att en balansgång måste hittas i relation till det delade 

forskningsfältet för att främja barns hälsa och lärande.  

 

Samtliga rektorer är överens om att det är viktigt att ha barns hälso- och lärande aspekter 

i åtanke. Masoumi (2015) och Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) lyfter att digitala 

verktyg kan användas på många olika sätt. Även Hernwall (2016) lyfter att digitala 

verktyg kan användas i olika sammanhang som bland annat kan främja fysisk aktivitet. 

När det gäller följande studies resultat uttrycker en av rektorerna (A) att de digitala 

skärmarna kan förknippas med stillasittande men att det inte behöver vara så då 

exempelvis lärplattan även kan användas vid utomhusbruk. En rektor (B) beskriver också 

att de digitala skärmarna kan användas i sammanhang där rörelse inkluderas. Ytterligare 

en tanke som uttrycks är att det är viktigt att ha goda rutiner under dagen med både ute 

aktivitet och inne aktivitet och på så sätt främjas barns hälsa och lärande. I likhet med 

ovanstående forskning kan en tolkning göras att rektorerna försöker vägleda personalen 

till att använda de digitala skärmarna i olika sammanhang så stillasittande undviks.   

 

Som tidigare nämnts berättar Masoumi (2015) att det finns en risk att hamna i gamla 

användningsmönster i användandet av digitala verktyg och betonar därför vikten av att 

hitta nya sammanhang att använda det i. I skildring till författarens ord kan en tolkning 

göras. Tre av fyra rektorer är överens om att de digitala skärmarna används på ett annat 

sätt hemma än vad det görs i förskolan. De menar att WHO:s rekommendationer inte kan 

tas till hänsyn på samma sätt som i hemmen då förskolan använder det på ett annat sätt 

än vad som görs hemma. En tolkning som kan dras utifrån resultatet är att det främst är 
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hemmen som borde se till rekommendationerna då de använder digitala verktyg på 

enformiga sätt enligt rektorerna. WHO:s rekommendationer kan ses som ett språkligt 

redskap utifrån att Säljö (2014) beskriver att det kännetecknas vid en förmedling av 

kunskap via kommunikation. WHO vill kommunicera ut sina rekommendationer till 

samhället och kan därav ses som ett språkligt redskap i användandet av digitala skärmar 

i förskolan.  

 

Enligt Hernwalls (2016) forskning anser förskollärare att det saknas riktlinjer för hur de 

digitala verktygen ska användas. I koppling till studiens resultat visar det sig att rektorerna 

inte har gett några specifika riktlinjer till sin personal. Samtliga rektorer anser att lagom 

är bäst och att det är viktigt att hitta en balansgång i användandet av de digitala skärmarna. 

Två av rektorerna (A & D) lyfter att barnen på deras förskolor har en begränsad tillgång 

till skärmarna men belyser att om de hade varit mer tillgängligt hade riktlinjer behövts.  

Vidare visar Hernwalls (2016) resultat att det existerar en rädsla hos anställda i 

användandet av IKT i förskolan. I anknytning till denna rädsla kan följande studies 

resultat dras in. En av rektorerna (B) lyfter att de digitala skärmarna i förskolan lätt kan 

ses som en skräckpropaganda i den digitaliserade världen som vi lever i. Samtliga rektorer 

beskriver därför att WHO:s rekommendationer har skapat lärdomar hos dem alla. Att 

skynda långsamt och vikten av medvetenhet för att hitta en balansgång betonas.  
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7 Diskussion 
 

Under nedanstående kapitel kommer resultatdiskussion, metoddiskussion och vidare 

forskning att presenteras. Forskarnas egna reflektioner som framkommit under arbetets 

gång kommer att synliggöras i nedanstående kapitelavsnitt.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien är att genom ett hälso- och lärande perspektiv synliggöra hur rektorer 

vägleder sin personal gällande användningen av digitala skärmar i förskolan. Till studien 

ligger tre frågeställningar som en grund och dessa är: vilka förutsättningar har rektorer 

för att vägleda sin personal gällande digitala skärmar i förskolan, hur sker vägledningen 

i samspelet med personalen gällande användandet av digitala skärmar i förskolan enligt 

rektorerna och vilka hälso- och lärande aspekter gällande digitala skärmar i förskolan tar 

rektorer hänsyn till vid vägledningen av sin personal.  

 

Resultatet på första frågeställningen visar att rektorerna inte har fått någon specifik 

vägledning gällande digitala skärmar i förskolan. Trots detta visar Otterborn, Shönborn 

och Hultèn (2019) att det finns en efterfrågan av ett större samarbete mellan olika nivåer 

i skolväsendet. Även tydligare riktlinjer ses som ett efterfrågat område för att hitta 

främjande användningssätt för de digitala skärmarna. Vi har endast intervjuat rektorer 

men genom att ställa deras uttalanden gentemot den tidigare forskningen kan vi ställa oss 

frågan om rektorernas förutsättningar för att vägleda är tillräckliga. Det kanske krävs mer 

vägledning även för rektorerna för att de i sin roll ska känna sig bekväma i att vägleda 

personalen i ämnet. Digitalisering har nu en större plats i läroplanen och uppdraget kan 

enligt den tidigare forskningen ses som svårt för personalen. Vår studie visar att uppdraget 

även kan ses som svårt för rektorerna att tillämpa då deras kunskaper varierar beroende 

på vägledning och det egna intresset.  

 

Vidare har vi kunnat definiera skillnader och likheter mellan fristående och kommunala 

rektorers förutsättningar för att vägleda sin personal. Det har framkommit att de två 

rektorerna som ansvarar för fristående förskolor inte anser sig ha samma förutsättningar 

som kommunala förskolor. De påstår att kommunalt anställda rektorer får en större hjälp 

exempelvis genom AV- Media och att de får billigare inköp av kurser och digitala 

skärmar. Här kan vi föra en diskussion gällande om deras olika förutsättningar verkligen 

skapar en likvärdig förskola. Är det likvärdigt att ge rektorerna olika förutsättningar som 

i sin tur även skapar olika villkor för personalen och barnen. I den reviderade läroplanen 

Lpfö 18 (2019) står det framskrivet att förskolan ska ha en likvärdighet och ge samma 

förutsättningar till alla barn.  En slutsats vi kan dra är att det inte blir en likvärdig förskola 

när det ges olika förutsättningar för rektorerna att klara uppdraget i allmänhet men även 

specifikt gällande de digitala skärmarna.  

 

Samtliga rektorer har valt att använda sig av rektorsgrupper där de i samspel och 

kommunikation med varandra utbyter kunskaper gällande digitala skärmar. Petersens 

(2016) forskning kan här kopplas då resultatet visar vikten av ett kollektivt samarbete 

mellan olika yrkeskompetenser i förskolan. Samtliga rektorer i vår studie har uttryckt att 

rektorsgrupperna ses som ett hjälpmedel för att kunna vägleda sin personal. Vi kan här se 

att det finns ett behov av att ta hjälp av varandra då fler av dem är osäkra i ämnet och hur 

det ska appliceras i verksamheten. Som vi tidigare nämnt kan vi även här se en brist på 

vägledning uppifrån då rektorerna själva valt att stötta varandra för att klara av uppdraget.  
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Resultatet på den andra frågeställningen visar att rektorers vägledning påverkas av 

inställningar både från personalen och från dem själva. Inställningarna till digitala 

skärmar ser vi därför som viktigt att diskutera då diskussionerna kan leda till lämpliga 

lösningar och en gemensam syn på hur de digitala skärmarna kan användas. Utifrån 

studiens resultat ser vi att inställningar till viss del grundas av personliga uppfattningar 

men att inställningar även påverkas av bristande kunskaper. Argumentet för detta är att 

resultatet synliggör att rektorerna har olika personliga inställningar till digitala skärmar. 

Vidare visar resultatet att deras olika kunskaper även påverkar deras inställningar.  

 

Vägledningen som sker från rektorer till personalen skiljer sig åt på vissa sätt. En slutsats 

vi har kunnat dra är att vi ser det som mer positivt att rektorn är närvarande på förskolan 

istället för att ha sitt kontor på en närliggande skola. I studien kan vi se att rektorerna från 

de fristående förskolorna är mer närvarande i verksamheten än vad de två kommunalt 

anställda rektorerna är. På de fristående förskolorna är vår slutsats att rektorerna därför 

kan vara mer medvetna om hur de digitala skärmarna används. Rektorerna på de två 

kommunala förskolorna befinner sig inte på enheterna och det kan därför vara svårt att 

veta hur de digitala skärmarna appliceras då de inte på samma sätt ser hur detta görs. 

Samtidigt ser vi här en skillnad när det gäller samspelet mellan rektor och personal då de 

fristående rektorerna är mer tillgängliga för vägledning då de även är aktiva i 

verksamheterna vilket vi anser skapar större förutsättningar. Däremot om vi ser till de 

kommunala rektorerna som inte är närvarande i barngrupp och som har sitt kontor på en 

annan plats, så kan mellanledare ses som en god förutsättning.  

 

Håkansson (2019) styrker även det ovanstående påståendet då det enligt han ses som en 

fördel för rektorerna att använda sig av mellanledare då de alltid är närvarande på enheten 

tillskillnad från rektorn. Något vi även reflekterat över är att en närvarande rektor skapar 

förutsättningar för snabba beslutsvägar då rektorn lättare finns tillgänglig för 

kommunikation och samspel med sin personal. I likhet med Petersen (2016) betonas det 

kollektiva samarbetet mellan rektor och personal. Här kan vi då se att närvarande rektorer 

eller mellanledare skapar förutsättningar för det kollektiva lärandet inom förskolans 

verksamhet.  

 

Den tidigare forskningen har visat att användandet av IT- pedagoger kan ses som en fördel 

men även ibland som en nackdel. Rönneman, Grootenboer och Edwards-Groves (2017) 

skriver att rektorer kan använda sig av mellanledare som sin högra hand för att öka 

kompetensen i verksamheten. De beskriver även en nackdel som kan förekomma vid 

användning av mellanledare och detta är att personalstyrkan kan vända sig kritiskt mot 

mellanledaren som även är en kollega. Även Håkansson (2019) lyfter att mellanledare ses 

som en strategi för rektorers bortdelegering av ansvar. Han skriver att det ses som en 

fördel då personalen alltid finns på plats.  

 

I likhet med studiens resultat ser vi att detta stämmer överens med rektorernas uttalanden 

då inte samtliga är eniga om att det bara är en fördel. Det blir här tydligt att det går att 

diskutera vidare om det är en fördel eller nackdel att delegera ansvarsområdet till en 

person. Det är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel tillvägagångssätt. En möjlighet 

som vi kan se är att fördela ansvaret på mer än en person då det finns en risk för sårbarhet 

om endast en är ansvarig. Detta för att den ansvarige kan sluta eller vara sjuk och hur tas 

uppdraget vidare i verksamheten då utan att det stannar upp. Att delegering av 

ansvarsområden är en vanlig förekommande strategi för rektorer kan konstateras då både 

den tidigare forskningen och studiens resultat visar detta.  
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Vi tolkar att det finns olika anledningar till att tre av fyra rektorer har valt att delegera 

bort delar av ansvaret gällande digitala skärmar. Vi tolkar det som att två av rektorernas 

(C & D) egna intresse har haft en avgörande roll i valet av att delegering. Detta tillskillnad 

från rektor (B) som har ett brinnande intresse för ämnet men som ändå valt att använda 

sig av mellanledare. Här kan vi då se att graden av intresse inte har en avgörande roll i 

alla rektorernas fall. Detta för att det inte spelar en avgörande roll om rektorn har ett 

intresse för ämnet eller inte. Därför kan vi tolka att brist på tid kan vara en bidragande 

faktor till varför rektorn använder sig av en mellanledare. Vi kan även tolka att bristen på 

tid kan vara en bidragande faktor då rektor (C) ansvarar för tre förskolor och därför har 

ett större ansvar. I likhet med Petersens (2016) forskning framkommer det att rektorer har 

brist på tid i undervisningen av IKT verktyg då rektorer har många olika arbetsuppgifter. 

Forskningen stärker därför vår egen tolkning av att brist på tid är en bidragande faktor. 

Den fjärde rektorn (A) använder sig inte av delegering då hon själv uttryckte att det finns 

en risk med det. Vi kan här även dra en slutsats att eftersom rektorn arbetar på en 

fristående förskola och därmed är aktiv i barngruppen kan detta underlätta och minska 

behovet av att använda sig av delegering.  

 

Resultatet på den tredje frågeställningen visar att rektorer söker ny forskning på olika sätt. 

Vi ser här en koppling till hur rektorernas olika grad av intresse påverkar hur de söker sig 

ny kunskap gällande forskning i ämnet digitala skärmar. Samtliga rektorer beskriver olika 

sätt att söka forskning på men det framkommer inte som en självklarhet att de söker denna 

kunskap kontinuerligt. Vi ser här ett utvecklingsområde som i sin tur hade kunnat 

utveckla rektorernas vägledning gentemot sin personal. Genom att ta del av ny forskning 

kan rektorerna bli säkrare i sin vägledning då de blir mer kunniga inom ämnet. 

 

Samtliga rektorer har berättat att de ser det som viktigt att ha barns hälso- och lärande 

aspekter i åtanke vid användning av digitala skärmar. Det har framkommit att 

användandet kan förknippas med ett stillasittande men Hernwall (2016) för fram att det 

inte alls behöver vara så då de digitala verktygen kan användas i hälsofrämjande 

rörelseaktiviteter. Det har även framkommit i vårt resultat att det finns en oro för att de 

digitala skärmarna ska ta över den fria leken. Masoumi (2015) ställer sig emot denna oro 

genom att poängtera att det inte behöver bli så då det går att hitta användningsområden 

som inte tar över den fria leken. En av rektorerna tog upp att det finns en 

skräckpropaganda gällande de digitala skärmarna.  

 

I relation till detta har vi dragit en slutsats att oron gällande för mycket stillasittande och 

att det stör den fria leken ligger till grund för den skräck som har skapats. Om de digitala 

skärmarna används på rätt sätt har vi kommit fram till att det inte behöver finnas någon 

skräck. Vi tror att den egna kunskapen och uppväxten kan ha en bidragande faktor till hur 

människor ställer sig till användningen av de digitala skärmarna. Utifrån våra rektorers 

uttalanden kan vi läsa mellan raderna och tolka att deras uppväxt kan ha en bidragande 

faktor till deras syn på digitala skärmar. Då de uttryckt att deras ålder kan ha en 

bidragande faktor på deras inställningar. Vi kan styrka detta genom att vi själva är födda 

i en generation där de digitala skärmarna inte hade så stor plats i förskolan som de har 

idag. Människor som inte har växt upp med de digitala skärmarna på samma sätt som 

dagens barn gör kan se det som skrämmande. Detta kan därför ligga till grund i den 

skräckpropaganda som en av rektorerna belyser.  

 

Hernwall (2016) lyfter att tydligare riktlinjer efterfrågas av förskolans personal gällande 

digitala verktyg. Vårt resultat visar att rektorerna inte ger några direkta riktlinjer över hur 

de digitala skärmarna ska användas. Det har framkommit att de är hemmen som främst 
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borde se till WHO:s rekommendationer och därmed borde ha riktlinjer i hemmen 

angående användandet. Slutsatsen vi dragit är att det kan vara bra med gemensamma 

riktlinjer med hemmen så att de digitala skärmarna används på rätt sätt samt att de inte 

används för mycket. Vi ser att gemensamma riktlinjer kan underlätta både för förskolan 

och hemmen då en gemensam syn skapar bästa förutsättningar för barnens hälsa och 

lärande. Kommunikationen anser vi här som betydelsefull då det är av vikt att 

vårdnadshavare vet hur de digitala skärmarna används i förskolan så att inte användandet 

överskrids.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att en av de tre viktigaste slutsatserna är att det inte endast 

finns en osäkerhet hos personalen utan vår studie har bevisat att det även kan förekomma 

oro hos rektorerna i dess vägledning angående de digitala skärmarna. Den andra slutsatsen 

är att digitala skärmar inte behöver vara skadligt för barns hälsa och lärande om det 

används på ett främjande sätt som även kan inkludera fysisk aktivitet. Den sista slutsatsen 

som vi anser som en bland det viktigaste är vikten av en närvarade rektor på förskolan. 

En närvarade rektor som finns på plats som stöd för sin personal kan ta snabba 

beslutsvägar medan en mindre närvarade rektor kan ha svårare att finnas som stöd för sin 

personal då de inte finns tillgängliga på plats i samma utsträckning.  

 

Vi anser att vår studie kan hjälpa rektorer att bli mer medvetna och tänka efter hur de 

vägleder sin personal gällande digitala skärmar i förskolan. Något vi även lagt märke till 

är att samtliga rektorer efterfrågat att få läsa vår färdiga studie då de uttryckt att det är 

svårt att ta del av ny forskning. Vi tror att det både kan vara ett hjälpmedel för de fyra 

rektorer som medverkat i studien men även för andra rektorer som behöver bli mer 

medvetna och få en tankeställare hur de vägleder sin personal i användandet av digitala 

skärmar. Vi anser även att studien kan vara till stor hjälp för personal som känner sig 

vilsna inom ämnet digitala skärmar i förskolans verksamhet. Då de kan få upp ögonen för 

hur de själva upplever sin vägledning av sin rektor och därmed kunna föra en diskussion 

kring förbättringar. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Till studiens syfte och forskningsfrågor användes en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer som metod. Denna ansats valdes för att få en detaljrik 

information från ett fåtal rektorer. Denscombe (2018) lyfter detta som en fördel med en 

kvalitativ ansats om en detaljrik information vill nås. Den kvantitativa ansatsen 

kännetecknas istället vid ett större antal respondenter som till skillnad från den kvalitativa 

ansatsen gör att generella slutsatser kan dras. Den kvantitativa ansatsen kännetecknas 

även av enkäter istället för intervjuer. Den kvantitativa ansatsen sågs inte som relevant 

för vår studie då vi ville ha en detaljrik information från rektorerna vilket vi inte hade fått 

på samma sätt vid en kvantitativ ansats. Då endast fyra rektorer intervjuats är studien inte 

generaliserbar vilket en kvantitativ istället hade varit då fler personer hade medverkat i 

studien.  

 

Då det fanns brist på tid och pengar så har våra metodval påverkats av dessa faktorer då 

vi har varit tvungna att ta hänsyn till detta. Om mer tid hade funnits hade vårt metodval 

sett annorlunda ut då vi hade valt att använda oss av fler informanter i form av 

förskollärare och rektorer. Ett sådant metodval hade gett oss en större generaliserbarhet 

och en bredare information om både rektorers och förskollärares syn på vägledning av 

digitala skärmar.  
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Under intervjuerna användes inspelning som ett hjälpmedel vilket vi såg som en fördel 

då vi kunde gå tillbaka i materialet. En annan fördel som vi såg under intervjuerna var att 

båda två var med och kunde hjälpas åt. En ansvarade för att ställa frågorna och en 

koncentrerade sig på att lyssna och kunde på så sätt lättare komma på relevanta 

följdfrågor. Vår reflektion angående detta är att om endast en hade deltagit under 

intervjuerna hade inte samma detaljerad information uppnåtts. 

 

Något vi även har reflekterat över är att några av rektorerna efterfrågade att få 

intervjufrågorna till sig innan intervjuerna. Vi valde att inte delge frågorna innan då vi 

ansåg att mer ärliga svar skulle framkomma då det annars hade funnits en risk för att 

rektorerna förskönat sina svar. Dock har vi reflekterat över att det kan även ses som en 

fördel att skicka ut frågorna innan intervjuerna. Rektorerna hade då kunnat sätta sig in i 

frågorna på ett annat sätt och gett en mer exakt information istället för att sväva ut för 

mycket. Vi märkte under våra intervjuer att det fanns ett fåtal frågor som kunde upplevas 

som svåra att svara på då rektorerna bad om att få höra frågorna igen. Hade rektorerna 

istället fått läsa frågorna innan intervjuerna finns det en möjlighet att det hade varit lättare 

att besvara. Eriksson, Beach och Svensson (2015) har tagit upp att rektorer från olika 

kommuner har olika förutsättningar för att vägleda sin personal. Vi valde att endast 

använda rektorer från samma kommun i urvalet då det fanns en brist på tid. Om andra 

kommuner hade deltagit hade detta kunnat påverka studiens generaliserbarhet och 

likheter samt skillnader hade kunnat dras mellan olika kommuner.  

 

Studien utgick från den sociokulturella teorin vilket vi fortfarande ser som en relevant 

teori som har kunnat hjälpa oss vid tolkning av resultat och analys. Teorin har hjälpt oss 

att komma fram till hur vägledningen sker genom samspel och kommunikation. I studien 

använder vi oss av begreppet vägledning genom utgångspunkt från den sociokulturella 

teorin där Säljö (2014) valt att använda begreppet i sin beskrivning av teorin. För att få 

en röd tråd i arbetet ansåg vi att teorin var mest lämplig för studien då det är vägledningen 

vi undersöker. Hade vi istället valt en annan teoretisk utgångspunkt hade vi inte fått 

samma detaljerade svar utifrån vårt syfte och frågeställningar. Rektorernas vägledning 

som sker i samspel och kommunikation ligger i fokus men organisatoriska bitar 

synliggörs även. Hade vi istället valt att använda oss av en organisatorisk teori hade 

fokuset främst riktats mot organisationsstrukturen och vägledningen hade istället kommit 

i skymundan.  

 

Även vårt val av hälso- och lärande perspektiv ser vi fortfarande som relevant. Den här 

utgångspunkten har varit givande för oss som forskare och blivande förskollärare. 

Framförallt ser vi att valet av perspektiv har varit en viktig utgångspunkt i ämnet digitala 

skärmar då även rektorerna fått upp ögonen för ämnet och vikten av att hitta en 

balansgång. Samtliga rektorer har uttryckt att våra intervjuer har varit lärorika för dem 

och de bär här efter med sig lärdomar. Dock anser vi nu i efterhand att det didaktiska 

perspektivet hade kunnat passa vår studie också. Argumentet för detta är att vårt intresse 

för hälsoaspekter även hade kunnat synliggöras med det didaktiska perspektivet. På ett 

sätt kanske det hade blivit tydligare för rektorerna att besvara frågeställningarna om de 

hade varit utformade utifrån det didaktiska perspektivet och frågorna vad, hur och varför. 

Vi kunde uppleva att vissa frågor gick in i varandra då det var svårt att formulera 

hälsofrågorna och vi upplevde därför att frågorna var svåra att besvara.  
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7.3 Vidare forskning  

 

Tips på vidare forskning från oss är att om tid finns kan det ses som intressant att intervjua 

både rektorer och personal i denna fråga för att få en bredare helhet på ämnet. Vidare har 

vi även fått upp ögonen för ett till förslag på vidare forskning. Våra rektorer har uttryckt 

att det främst är hemmen som använder de digitala skärmarna på felaktigt och enformiga 

sätt. Det kan därför ses som intressant att undersöka detta vidare genom att ta del av 

vårdnadshavarnas synpunkter och uppfattningar kring barns ökade skärmtid. Vi valde att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer, ytterligare en spännande utgångspunkt hade 

varit att göra observationer istället då det som sägs inte alltid speglar det som görs i 

verkligheten. 
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Bilagor 
 

Nedan presenteras studiens två bilagor missivbrev och intervjufrågor. 

 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Tillsammans ska vi nu 

skriva en c-uppsats med syftet att synliggöra hur rektorer vägleder sin personal gällande 

användningen av digitala skärmar i förskolan. Som rektor har ni i uppdrag att vägleda er 

personal på olika sätt. Vid införandet av digitala verktyg i förskolans läroplan visar nu 

forskningen att det kan upplevas som ett svårt uppdrag att ta sig an. Detta då det kan vara 

svårt att veta hur de digitala verktygen kan användas på ett lämpligt sätt för att främja 

barns lärande. Vi söker nu därför intervjupersoner i form av rektorer som verkar inom 

förskolans verksamhet för att kunna genomföra studien. 

Intervjuerna beräknas att ta cirka 45-50 minuter och vi kommer befinna oss på er 

arbetsplats i lämplig lokal som ni kan bestämma. Vi båda kommer närvara under 

intervjuerna och samtalet kommer att spelas in via mobiltelefon. Detta för att kunna återgå 

till intervjumaterialen under vår skrivprocess.  

För er och vår säkerhet kommer vi att utgå ifrån de fyra etiska huvudkraven. Ni kommer 

att hållas anonyma och er arbetsplats kommer inte skrivas fram i arbetet. Materialet som 

samlas in är sekretessbelagt och kommer endast användas i studien. 

Vi hoppas att du vill delta i en intervju. Vi skulle behöva ett besked på om du vill delta 

så snart som möjligt. Nedan finns kontaktinformation till oss båda. Vi ser fram emot att 

höra från dig och att få ta del av dina tankar. 

 

Tack på förhand 

Sandra Holm och Julia Elmhall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Holm   

Mail: Sh223dj@student.lnu.se 

Mobilnummer:0703237885       

                                 

 

Julia Elmhall  

Mail: Je222yz@student.lnu.se 

Mobilnummer: 070-325 96 29 
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Bilaga 2 

 

Som rektor har ni i uppdrag att vägleda er personal på olika sätt. Vid införandet av digitala 

verktyg i förskolans läroplan visar nu forskningen att det kan upplevas som ett svårt 

uppdrag att ta sig an. Detta då det kan vara problematiskt att veta hur de digitala verktygen 

kan användas på ett lämpligt sätt för att främja barns hälsa och lärande. Vi vill nu genom 

denna intervju ta reda på hur ni som rektor i samspel med er personal vägleder 

användandet av digitala skärmar. 

 

Utvecklande fraser: 

 

• Hur tänker du nu? 

• Berätta mer?  

• Jag blir nyfiken, förklara? 

• Kan du utveckla? 

• Vilka konsekvenser får de? 

• Kan du ge exempel? 

 

Bakgrundsfrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som rektor?  

2. Hur många förskolor har du ansvar för?  

3. Har du varit rektor på andra förskolor? 

4. Hur stor personalstyrka har du på förskolorna? 

5. Vilka utbildningar har ni sen tidigare? 

6. Vad har du för bakgrund i IKT användning? 

7. Är din förskole enhet privat eller kommunal? 

 

Intervjufrågor 

 

Frågeställning 1 - Vilka förutsättningar har rektorer för att vägleda sin personal 

angående de digitala skärmarna i förskolan?  

 

 

1. Vad har ni fått för introduktion gällande de nya målen i Lpfö 18 angående digitala 

verktyg? 

 

            Följdfråga: Har ni fått hjälp med tolkningen av målen, isåfall hur tolkar ni dem? 

 

 

2. Vad har ni som rektor fått för vägledning av huvudman gällande digitala skärmar? 

 

             Följdfråga: Har ni fått några specifika riktlinjer? 

 

 

3. Vilka språkliga redskap har ni fått för att kunna vägleda er personal gällande 

digitala verktyg? 

 

 

4. Vilka materiella redskap har ni fått för att kunna vägleda er personal gällande 

digitala verktyg? 



  
 

III 

 

 

5. Vad finns det för hinder och möjligheter i den vägledning ni har fått som rektor? 

 

 

6. Vilket stöd behöver ni för att kunna vägleda er personal gällande digitala 

skärmar?  

 

 

Frågeställning 2 – Hur sker vägledningen i samspelet med personalen gällande 

användandet av digitala skärmar i förskolan enligt rektorn? 

 

7. Hur påverkar personalens inställningar din vägledning av digitala skärmar? 

        

Följdfråga: Hur gör du för att personalgruppen ska skapa en gemensam 

professionell inställning? 

 

 

8. Tror du din egna personliga inställning till digitala skärmar kan påverka 

vägledningen som sker i samspelet med personalen, isåfall hur?  

 

Följdfråga:Vilka konsekvenser får det? 

 

 

9. Vad är viktigast i din roll som vägledare i samspelet med din personal?  

 

 

10. I samspelet med din personal hur vägleder du dem i arbetet med digitala skärmar?  

     

           Följdfråga:  I vilka sammanhang? (Apt, Kurser, utbyte med andra förskolor) 

 

 

11. Vad efterfrågar personalen i din vägledning?  

 (kunskaper, tydliga riktlinjer kring lärplattan och material) 

 

 

Frågeställningen 3 – Vilka hälso- och lärande aspekter gällande digitala skärmar i 

förskolan tar rektorer hänsyn till vid vägledningen av sin personal? 

 

 

12. Hur tar ni del av ny forskning? 

 

 

13. Hur resonerar ni som rektor utifrån att det finns ett delat forskningsfält gällande 

barns ökade skärmtid? 

 

 

 

14. Det finns ny forskning som berör aspekter på barns hälsa och lärande i 

användandet av digitala skärmar. Tar ni hänsyn till detta av er tolkning av 

läroplanens mål gällande digitala verktyg, isåfall hur? 



  
 

IV 

 

 

15. Rekommendationer från Värld hälsoorganisationen (WHO) skriver att barn från 

1-2 år bör inte använda digitala verktyg alls och barn mellan 2-5 år bör endast 

använda digitala verktyg en timme per dag. Enligt WHO överskrider hemmen 

dessa rekommendationer. Vilka konsekvenser får denna forskning för din 

vägledning gällande digitala skärmar i förskolan? 

 

 

Följdfrågor: Vilka riktlinjer håller ni er till? Hur länge får barnen sitta framför en skärm? 

hur ofta? Finns det synpunkter från vårdnadshavare och personalen? Vad kan ni dra 

lärdom om av dessa rekommendationer 


