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Abstrakt 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på några förskolechefers inställning till IKT. 

Hur ser de på möjligheterna som IKT kan erbjuda när det gäller utveckling av lärandet samt 

vilken inställning cheferna har till att utbilda sin personal?  
Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med fyra stycken förskolechefer och 

undersökningen utfördes i två skilda kommuner för att jämföra deras syn med varandra när 

det gäller lärande och digitala medier. 
 
Resultatet visar att förskolecheferna i båda kommunerna är positiva när det gäller IKT i 

verksamheten. De vill satsa på den nya tekniken och att fortbilda sin personal och de betonar 

att IKT har goda möjligheter för lärande. Samtliga tyckte att IKT kan vara ett stöd för barn 

med särskilda behov. Det viktiga är att veta hur och vilka metoder som ska användas. 

Eftersom IKT är något som kommer finnas med barnen i framtiden samt utvecklas så är det 

viktigt att pedagogerna har de rätta verktygen för att lära barnen dem olika medier de har 

tillgång till i förskola/skola. 
 

Nyckelord: Attityder, barn, förskola, IKT, kompetens, lärande.  
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1. Inledning 
Vi är två barnskötare som har jobbat flera år inom förskola/skola. Vi valde IKT (informations- 

och kommunikationsteknologi) därför att vi är intresserade av det och att det ingår i vårt 

uppdrag att lära barnen att använda IKT i olika sammanhang. Eftersom vi ser att många av 

pedagogerna inte vet vilka möjligheter de har inom IKT och att vissa är tveksamma till att 

använda IKT för att man inte har kompetensen, ville vi göra en undersökning för att se hur 

några förskolechefers attityder till IKT är. Vilka möjligheter de ser med IKT och hur de 

menar att pedagoger och barn kan använda sig av IKT i olika sammanhang. Det är därför 

viktigt att pedagogerna får de kunskaper som krävs för att kunna lära barnen IKT och det är 

förskolecheferna medvetna om. Därför vill dem att sin personal får den utbildning som 

behövs. Som Reneland skriver “Att leva i ett informationssamhälle ställer oss alla inför en 

utmaning. Vi måste utveckla och upprätthålla ett brett spektrum av kompetenser kopplade till 

användningen av digitala medier i en specifik praktik” (Reneland-Forsman 2011:16). 

Eftersom IKT är något som kommer att finnas med oss i framtiden men även kommer att 

utvecklas i och med att samhället förändras och barns lärande mer och mer kommer att utgå 

ifrån användande av IKT så känner vi att det är ett intressant ämne att undersöka. 

Förskolebarnen omfattar barn från 1 till 5-åringar samt förskoleklassen. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på några förskolechefers inställning till IKT. 

Hur ser de på möjligheterna som IKT kan erbjuda när det gäller utveckling av lärandet samt 

vilken inställning cheferna har för att utbilda sin personal?  
 

1.2 Frågeställningar 

Vilka attityder har förskolecheferna till IKT- användning och hur ser de på möjligheterna som 

finns när det gäller utveckling av lärandet? 

Hur ser förskolecheferna på vikten av att kompetensutbilda sin personal när det gäller IKT?  
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2. Bakgrund 
 

Nya reviderade läroplanen påvisar att verksamheten i förskolan ska främja barnens utveckling 

och lärande. ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas i så väl skapande 

processer som i tillämpning” (Skolverket 2010:5). Även i Lgr 11, läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, betonas vikten på att skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola, kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Lgr11, 2011:14). Skolinspektionen 

menar att användning av IT och den moderna tekniken är grundläggande för 

kunskapsinhämtning och samhällsdeltagande. Att IKT - verktyg bör vara en naturlig del i 

undervisningen eftersom elever ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna utveckla sin 

digitala kompetens, enligt skolinspektionen (2012). Samtidigt blir det mer och mer satsning 

på att utbilda personalen inom skola/förskola för att integrera IKT i skolans arbete. De yngre 

barnens datoranvändning i institutionell miljö har uppmärksammats av flera forskare. Mats 

Myrberg som är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet betonar också vikten 

av lärarkompetens, samtidigt som han hävdar att det finns bra datorbaserade 

specialpedagogisk program för elever med särskilt stöd. “Det handlar exempelvis om elever 

med dyslexi eller adhd, och om program som tränar arbetsminnet, avkodning och fonologisk 

förmåga” (Myrberg 2012). 
 
Forskarna anser att media under det senaste halvseklet bidragit till att föra in offentligheten i 

hemmen, först rakt in i våra vardagsrum, men numera i allt högre grad rakt in i 

”barnkammaren”. Till barns ”leksaker” hör idag vanligtvis både TV och dator (Skolverket 

2010). Enligt Buckingham är det viktigt att lärarna kan bekräfta och integrera barns och 

ungdomarnas erfarenheter av digitala medier för deras socialutveckling och 

kunskapsutveckling (Buckingham 2007). 
 

“Television is a passive medium, while the net is active; television ‘dumbs down’ its 

users, while the net raises their intelligence; television broadcasts a singular view of the 

world, while the net is democratic and interactive; television isolates, while the net 

builds communities; and so on. Just as television is the antithesis of the net, so the 

‘television generation’ is the antithesis of the ‘net generation’. Like the technology they 

now control, the values of the ‘television generation’ are increasingly conservative, 

‘hierarchical, inflexible and centralized’. By contrast, the ‘N-Geners’ are ‘hungry for 

expression, discovery and their own self-development’: they are savvy, self-reliant, 

analytical, articulate, creative, inquisitive, accepting of diversity and socially conscious” 

(Buckingham 2006:6). 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

 
2.1.1 Förskolan 

Förskolan vänder sig till barn från ett år och tills de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland 

annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Enligt Persson (2008) har förskolan en 

historia som är identisk med uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. Han menar att 

förskolan inte har haft en självklar status i samhället och i utbildningssystemet. Han förklarar 

att detta håller på att förändras efter 1970-talet. ”Förskolan blir ett politiskt projekt som 

innefattar arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, familjepolitik och inte minst hur barn ska 

socialiseras till vad som beskrivs som ett allt mer föränderligt samhälle” (Persson 2008:9). 
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Förskolan har hämtat sin inspiration från Fröbel och Pestalozzi och deras ideal om den fria 

människan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan är 

en egen skolform där verksamheten omfattas av utbildning och undervisning och som leds av 

förskollärare eller annan personal för att främja barns utveckling och lärande. Personalen 

planerar verksamheten så barnen kan leka, skapa, lära och utforska. Barnen gör det själva, i 

grupp eller tillsammans med vuxna. Det gäller att skapa trygghet både för barn och också 

föräldrar menar Skolverket (2011). 

2.1.2 Förskoleklass 

Skolverket beskriver förskoleklassen som en frivillig skolform för sexåringar. De flesta 

sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Förskoleklassen är en egen skolform, som styrs av del 

1 och 2 i läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Den ska 

fungera som en bro mellan förskola och skola och förbereda barnen för deras skolgång. ”Lek 

och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov”(Skolverket 2011). 

2.1.3 IKT 

Enligt Ljung-Djärf (2004) var det först efter KK-stiftelsens projekt 1996 som förskolan fick 

möjligheter att söka nationella medel riktade mot IKT- området. IKT handlar mycket om den 

moderna digitala tekniken och framför allt kommunikation. Jämterud (2010) skriver att IKT 

begreppet är ett skolbegrepp som används mest inom undervisnings- och 

utbildningssammanhang, att de flesta utanför skolans värld inte har hört talas om det. Vi har 

läst andra definitioner på IKT i Becta (The British Educational Communications and 

Technology Agency) som är en offentlig brittisk organisation som sysslar med 

utvecklingsfrågor inom IT och lärande. Några forskare definierar här IKT som en omfattning 

av en rad olika Audio-video resurser, smarta leksaker och vardagliga teknik. Vi har även 

leksaker som simulerar apparater såsom mobiltelefoner, bärbara datorer, kassaapparater, 

mikrovågsugn och streckkodsläsare (Becta, Plowman & Stephens, 2005). 

2.1.4 Förskolechefens uppdrag 

I skolverkets allmänna råd (2005) står det att kvalitet i förskolan är beroende av ett bra 

pedagogiskt ledarskap. Skolinspektionen (2012:7) påpekar vilket ansvar förskolechefen har 

för att leda kvalitetsarbete i förskolan. ”Förskolechefens ansvar som pedagogisk ledare 

behöver stärkas. Flera förskolechefer behöver skapa system för att den fördelning av 

ledarskapet som ofta görs, också fungerar som tänkt och återkopplas till förskolechefen, så att 

förskolechefen kan ta det ansvar som skollag och läroplan stipulerar” (Skolinspektionens 

rapport 2012:7 s. 52). ”Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har då inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får 

tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande” (Lpfö98/2010:16). 

Förskolechefen har dessutom ansvar för att alla som jobbar inom förskolan har rätt kompetens 

för att kunna utföra sina uppgifter. Förskolans uppdrag är att utnyttja den potential som finns 

för att stimulera och utmana barns lärande, inom såväl språk och kommunikation, som 

matematik, naturvetenskap och teknik” (Skolinspektionens rapport 2012:7 s. 37). 
 

3. Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teori om lärande och utveckling. 

Han syftar på “att det sociala samspelet är den viktigaste drivkraften i barns utveckling och 

menar att lärandet styr barns utveckling. Det har också ett nära samband med det sociala, 

historiska och kulturella sammanhanget” (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 
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2000:23). Det är genom det sociala och språkliga samspelet som lärandet sker och här 

använder han begreppet “Den närmaste utvecklingszonen” som betyder olikheten mellan det 

som barnet kan skapa själv och det hon kan skapa med hjälp av en vuxen eller kunnig kamrat. 

Han syftar på att en bra undervisning ger förutsättningar för en reform och skapar den 

närmaste utvecklingszonen.  
Vygotskij menar ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det imorgon 

göra på egen hand” (Lindqvist 1999:278). Även Alexandersson m.fl. (2001) tycker “att 

språket och lärandet växer i det sociala samspelet, att språk och tänkande hör ihop och att 

språket är nyckeln till människans kunskapsbildning” (Alexandersson m.fl. 2001:25). 
 

Lärandet ska utgå från individens förutsättningar, den fysiska miljön som barnen växer och är 

i. Säljö (2000) anser att utvecklingen av teknologier i ett samhälle gör att lärande och 

utveckling förekommer på olika villkor. Han påpekar att människan skiljer sig från andra arter 

genom att utveckla och använda sig av fysiska och språkliga redskap. ”Vi lever i en värld av 

bilar, telefoner, kopieringsapparater, bandspelare, radio och tv-apparater, datorer, mänskligt 

skapade artefakter som gör det möjligt för oss att förflytta oss, kommunicera, ta emot och 

sprida information, skriva och bevara texter på sätt som omvandlat våra referensramar och 

psykologiska föreställningsvärldar dramatiskt” (Säljö 2000:74). Han menar också att en 

grundläggande tanke är att vi alla från början utvecklar våra erfarenheter tillsammans med 

andra individer.  
 

4. Tidigare forskning 

4.1 Språkets förändring 

Ann-Katrin Svensson skriver om hur datorer har förändrat hur vi uttrycker oss både muntligt 

och skriftligt. Förr var det morsesignaler och telegrafiskt språk numer är det chatt- språk som 

även ibland kallas “sajbersvenska”. Här ger hon ex. på THX och TIA som är förkortningar på 

Thanks och Thanks in advance. Det används också mycket smileysar när man använder sin 

mms-adress. Enligt Svensson så har det skett en utveckling som gör att datoranvändning 

påverkar människors handlingar och det sociala samspelet. Hon anser även att i och med att 

språket förändras och utvecklas utanför de formella undervisningssituationerna följer lärarna 

utvecklingen men att det samtidigt kan vara svårt att hänga med i utvecklingen av ny teknik. 

Det är stora skillnader mellan skolor vilka möjligheter eleven har att använda medier som 

exempelvis datorer i undervisningen och hur mycket lärarna använder de medel som de har 

tillgång till i skolorna (Svensson 2009). 
 

IKT används mer eller mindre på förskolan till att dokumentera och utvärdera verksamheten. 

Alexandersson (2001) menar att det är viktigt med hur undervisningen organiseras och vilka 

läroprocesser som krävs för hur lärandet sker. ”En elevaktiv undervisning, ett problembaserat 

lärande eller lärande i datorinteraktiva miljöer kan betyda olika saker beroende på vad som 

utgör objekt för undervisningen” (Alexandersson, Linderoth, Lindö 2001:8). De menar vidare 

att användning av IKT skapar nya läroprocesser som ännu inte är helt kända, men den skapar 

också en annan typ av interaktion än när pedagog och barn integrerar. De skriver att en central 

del hos IKT innehåller den så kallade interaktiva och multimediala tekniken som har blivit allt 

vanligare bland de datorspel som vänder sig till mindre barn. Att arbeta med IKT i förskolan 

innebär att använda sig av datorn, smartboard och iPad. Det går även att använda sig av 

digital kamera för att gör filmer tillsammans med barnen. Det finns så kallade digitala 
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lärresurser som används i förskolan och skolan runt hela Sverige. I Skolverket definieras den 

digitala lärresursen så här: 
 

”Digitala lärresurser skiljer sig från traditionella läroböcker i flera avseenden. En av de viktigaste 

skillnaderna är att digitala lärresurser innehåller digitala resurser som att kommunikationen kan 

ske med rörliga bilder, som till exempel animationer med simuleringar av förlopp eller video. 

Dessutom kan man kombinera både text, bild och ljud samtidigt. Användaren kan också 

interagera med digitala lärresurser, till exempel svara på frågor eller utföra olika typer av 

handlingar” (Skolverket 2010). 
 

Magdalena Karlsson skriver att “Den digitala tekniken är ett utmärkt verktyg som kan ge 

barnen fler uttryckssätt. – Det är så man bör se det. Det handlar inte om att de ska sitta 

ensamma och spela ett spel framför datorn, det är långt mycket djupare än så. Digital teknik är 

utmärkt för att hitta förståelse för samband mellan ord och bild” (Förskolan nr 7 2012:20). 

Skolinspektionen har gjort en forskning och utvärdering i användandet av IT - verktyg i 

skolan och som visar på att skolan varit starkt beroende av initiativ från enskilda intresserade 

lärare. Skolverket har haft i uppdrag att följa upp användningen och bedöma 

utvecklingsbehoven vad gäller IT i skolan där de har konstaterat att det ännu inte har skett 

någon större förändring av pedagogiken generellt sett, även om allt fler skolor och kommuner 

nu gör stora satsningar för att integrera IT i skolan. Genom ökad och förbättrad användning av 

IT-verktyg i undervisningen kommer det att bidra till att eleverna får en mer tidsenlig 

utbildning och stöd i att utveckla sin digitala kompetens anser Skolverket (Skolverket 2012). 
 

4.2 Att skriva sig till läsning 

Arne Trageton (2005) som är forskare och pedagog från Norge, menar att det finns ett 

förhållande mellan lek och IKT, han menar att man inte kan använda sig av IKT i 

undervisningen utan att ta utgångspunkt i lek, utforskande och nyfikenhet. ”Såväl forskning 

som samlade erfarenheter visar att leken är central i barnens liv och hjälper dem att erövra 

omvärlden. I leken utforskar barnen sin omvärld, de bearbetar intryck och erfarenheter och 

kommunicerar med andra. I leken upptäcker barnet sina förmågor och intressen” (Jord för 

växande 1998:40). Jämterud skriver också om att genom att låta barn använda datorer kan de 

ge påtagliga effekter när det gäller barns läs- och skrivinlärning. Det har visat sig att barn som 

använder dator istället för papper och penna har lärt sig skriva och läsa i en snabbare takt och 

uppvisat ett rikare ordförråd jämfört med barn som inte använt dator (Jämterud 2010). Arne 

Trageton har forskat om barnens skrivutveckling med hjälp av datorn. Han har utvecklat en 

modell om hur man kan integrera IKT i skolan. Han menar att med hjälp av datorn kan barnen 

lättare lära sig skriva och läsa, att skriva med hand är svårt för 6-åringar. ”Med datorn, som är 

ett enklare skrivredskap än pennan, kan vi omvandla den traditionella läs- och skrivinlärning 

till skriv- och läslärande” (Trageton 2005:9). Han skriver vidare att enligt läroplanerna ska 

IKT vara ett hjälpmedel för att hjälpa elever för att arbeta mot de mål som finns i 

läroplanerna. Det råder visserligen delade meningar om datorns påstådda positiva effekter när 

det gäller skriv- och läsinlärningen och forskningen är begränsad på detta område skriver 

Jämterud (2010). Han skriver också att elever med särskilda behov, så har den digitala 

tekniken en positiv inverkan på elevens motivation, engagemang och deltagande men det är 

svårt för eleverna eftersom de få ta ett större eget ansvar medan lärarna står i bakgrunden. 

Studieresultaten har blivit sämre i och med att eleven få ta ett större ansvar för sitt lärande. 

Det gäller för eleven att de får stöd hemifrån. Här bör lärarna organisera undervisningen efter 

varje elevs förutsättningar och behov som är bäst för undervisningen och för varje elev 

(Jämterud 2010). 
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4.3 ”A digital generation” 

Enligt Carlsson tar användning av medier och TV tittande upp 50 % av vår fritid men när det 

gäller unga tar internet över. Hon skriver att mer än 95 % av ungdomar i de nordiska länderna 

idag har tillgång till internet i hemmet och använder det dagligen. Genomsnitten för internet 

användning för unga i EU:s medlemsländer är 75 % (Carlsson 2010:137). Vidare menar hon 

att internet är en arena för kommunikation, information, kunskap, konsumtion, shopping, 

underhållning, spel och mycket mer (Carlsson 2010:10). Något som blir mer och mer vanligt 

bland ungdomar är användningen av så kallade sociala medier. Carlsson menar att interaktiv 

individanvändning har ökat bland barn och ungdomar på internet vilket motiverar dem till 

samtal och samspel. Samtidigt menar hon att barn och unga inte är kunniga när det gäller 

sökmöjligheter vid kunskapsinhämtning. Graffman har skrivit om ”generationen noll koll” 

och att unga människor idag har ”dålig kunskap när det gäller att vara samhällsmedborgare, 

men de vet vad det är att vara konsumtionsmedborgare” (Graffman 2008). Många föräldrar 

och vuxna är oroliga över barnens internet användning. Carlsson skriver att oron har växt med 

utveckling av digitala medier. ”Idag finns det en påtaglig oro för de risker som barn och 

ungdomar kan utsättas för på nätet inom ramen för sociala networking, t.ex. möten med 

främlingar, förföljelse, mobbning” (Carlsson 2010:13). Jämterud (2010) skriver att skolan 

aktivt bidrar till att utveckla elevernas förståelse och kritiska förhållningssätt i relation till 

digital teknik. Han pekar på ”den digitala klyftan” som finns i samhället, när det gällde 

tillgång till internet i hemmen, han förklarar att detta har förändrats på så sätt att nu handlar 

det mest om digital kompetens. ”Denna klyfta, som i stor utsträckning har en socioekonomisk 

grund, sägs till och med vara djupare den tidigare. Därför är det en mycket viktigt uppgift för 

skolan att överbygga det digitala kompetensglappet och säkerställa alla medborgares 

kompetens att använda och förhålla sig till den moderna informations- och 

kommunikationstekniken (Jämterud 2010:11).  

  Jämterud menar att för barn som växer upp med den digitala tekniken i form av 

mobiltelefoner, TV-spel, datorer och mp3-spelare, så kallade ”digitalt infödda” är det 

självklart och naturligt att använda den digitala tekniken dagligen. Denna benämning (digital 

natives) kommer från den amerikanske författaren och spelutvecklaren Marc Prensky men är 

idag starkt kritiserad. Han menar att det finns barn som har levt en del av sina liv utan digital 

teknik, och han kallar dem därför ”digitala invandrare”(Prensky 2001). 
  Buckingham benämner den digitala generationen, en generation som definieras i och genom 

sin erfarenhet av digital datorteknik, ”Young people are frequently described as a ‘digital 

generation’, a generation defined in and through its experience of digital computer 

technology” (Buckingham 2006). Jämterud har tagit upp de vanligaste gemensamma 

faktorerna som finns hos nät generationen. Han menar att ungdomar idag är nyfikna och med 

hjälp av nätet kan de undersöka och upptäcka. De är självsäkra för att de genom internet kan 

skaffa all information som de behöver. De vill genast ha respons på det de gör på nätet, de är 

kreativa, kunniga, digitala och alltid uppkopplade, har alltid mobiltelefonen på. Medierådet 

har gett ut rapporten Unga och Svenskar och Internet 2009, som bekräftar att hälften av alla 

fyraåringar har börjat använda internet. Carlsson menar att det är viktigt med media literacy 

som innebär kunskap om hur medier av olika format kan användas för kreativa uttryck, det 

vill säga att producera eget medieinnehåll (Carlsson 2010:16).  
  Det finns en stor mängd forskning som visar att det finns ett samband mellan 

socioekonomiska svårigheter och påföljande brister i utbildning och att generationstillhörighet 

alltså inte fungerar som förklaringsmodell. Här nämns också den digitala klyftan som väcker 

liknande frågor om risken för brister i utbildningen hos barn som växer upp i familjer med 
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begränsad tillgång till IKT. “There is a considerable body of research establishing links 

between socio-economic disadvantage and subsequent educational disadvantage. More 

recently, concern about the ‘digital divide’ has raised similar questions about the potential for 

educational disadvantage among children growing up in families with limited access to ICT” 

(Becta, Plowman & Stephens 2005:6).  

 

4.4 Barn och lärande 

”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med sig 

från sociala situationer och brukar i framtiden” (Säljö 2000:13). Vidare anser han att lärande 

är ett möjligt resultat av all mänsklig aktivitet och kan inte på enkelt sätt kopplas till bestämd 

organisation. Säljö menar att kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt 

perspektiv på mänskligt lärande, det är genom samspel och kommunikation som människan 

blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Han anser vidare att ”lärande i stor utsträckning är 

både en fråga om att inneha information, ha färdigheter och förståelse, men samtidigt också 

att kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilka förståelse som är relevanta i 

ett sammanhang” (Säljö 2000:141).  
På grund av internet har människan idag allt större tillgång till information, och det har gjort 

att det blir svårt att skilja mellan information och kunskap. Vi kan nå information var vi än 

befinner oss idag genom vår mobiltelefon, eller andra digitala verktyg. Gustavsson (2004) 

menar att kunskap är mänsklig och man ska skilja mellan den kunskap som finns i apparater 

och den som bärs av människor. Vidare anser han att det tar tid att skaffa sig kunskap och att 

kunskap är något som förbättras. ”Den kunskap vi har för att orientera oss i tillvaron bygger 

på långvarig erfarenhet, men den förändras och förnyas. Kunskap är därför i hög grad inte 

utbytbar, men förnyelsebar” (Gustavsson 2004:36). Med det vill han säga att kunskapen är 

något som vi skaffar oss i en jämt fortlöpande process. Gustavsson menar att det finns tre 

olika former av kunskap, vetandet, kunnandet och klokheten som hela tiden står i relation med 

varandra. 
 

Svensson (2009) menar att i och med att man inför ny teknik för att kommunicera gäller det 

att använda sig av tal, text och bild var för sig eller i kombination. Hon anser också att för att 

få en kommunikativ förmåga måste man få samtala med andra. Social interaktion är 

betydelsefullt för den kognitiva utvecklingen och för att barnet ska utvecklas positivt, 

kognitivt och språkligt behöver de få tillfällen till socialt samspel. Piaget åsyftar att “barn lär 

av varandra eftersom de pratar med varandra på en nivå som de lätt förstår”. Han tänker att de 

“sociala faktorerna har betydelse för barns språkutveckling och inte hur barnens samspel med 

kamrater var relaterad till deras kognitiva utveckling” (Svensson 2009:32). Piaget utgår ifrån 

att det är tanken som leder till ett utvecklat språk. Detta kan ske i “pedagogiskt planerade 

undervisningssituationer eller naturliga situationer” menar Svensson (2009:176) och “genom 

att samspela med andra lär sig barn begrepp och strategier som de kan ha nytta av när de löser 

uppgifter på egen hand” anser Bruner (Svensson 2009:176). 
 

Säljö (2000) tänker på att det är viktigt att forma en lärande miljö, att ge förutsättningar och 

utmaningar för den emotionella, kognitiva, kommunikativa och sociala utvecklingen. Det är 

också viktigt att barn får tillfälle att uttrycka tankar och känslor med föräldrar och andra 

personer och det härrör från Vygotskijs teori om att barn som får stöd av en vuxen eller ett 

mer kunnigt barn klarar av olika situationer som överstiger barnets nivå. Det informella 

lärandet får barn när de deltar i lek eller rutinsituationer när barn kommunicerar och 

interagerar med andra (Johansson & Pramling-Samuelsson 2003). Enligt Pramling menade 

John Dewey i början av 1900-talet att “inlärning i samverkan ger goda, och mångsidiga 
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resultat och att lärande växer i samspel med kamrater, interaktion och kommunikation med 

andra” (Pramling 2000:14). Vissa forskningsprojekt visar att det kan förekomma uppdelning 

av arbetet i en grupp där de barn som vet mest om det man arbetar med för tillfället tar rollen 

som gruppledare eng. “task-doer” medan de andra blir observanter som övervakar 

situationen” (Pramling 2000:49). “Samarbete mellan barn och barns möjligheter att lära av 

varandra är en förutsättning och självklarhet” i den utvecklingspedagogik som utvecklats av 

Ingrid Pramling Samuelsson (2000:7). Ser man lärande i ett större perspektiv blir barns 

erfarenheter och de olika kompetenser de har kunskap åsyftar Pramling (2000:14). Förskolan 

ska sträva efter att varje barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Lpfö 98/2010:10). I förskolan tränar barn hela tiden på att 

kommunicera med andra och skapa dialog med varandra. ”Lärandet stimuleras främst av att 

kognitiva konflikter framträder i dialogen mellan barn. Då ett barn samtalar med ett annat 

barn tvingas barnet att ta en annans perspektiv, vilket Piaget kallar decentrering” (Barnens 

samlärande (2001:20). 

 

4.5 Nya vägar till lärandet 

All undervisning handlar om att någon ska lära sig något. “Den traditionella formen av 

lärarledd undervisning håller nu på att förändras där ensidigt memorerande av ett i förväg 

givet kunskapsinnehåll har ersatts med en kommunikativ process där den som lär förväntas 

vara aktivt medskapande” (Hallerström/Tallvid (2008:10). Hallerström och Tallvid har skrivit 

i en rapport om ett projekt som har gjorts i skolorna i Falkenbergs kommun, “En till En 

projekt”, som handlar om att varje elev ska ha en egen personlig dator för att använda sig av i 

sitt lärande. 

Alexandersson m.fl. menar att IKT i sig inte verkar ge någon garanti för bättre undervisning. 

Däremot hur man använder sig av de här möjligheterna att strukturera upp det, är det som 

avgör kvalitet. ”Bland de positiva effekterna av datoranvändning för barn och ungdomars 

lärande, enligt forskningen, är att samarbete ökar, att barnen och ungdomarna blir mer 

engagerade samt att deras samtal blir mer uppgiftsorienterade” (Alexandersson m.fl. 

2010:16). Sara Wolf, en IT-pedagog, som jobbar inom Strängnäs kommun menar att vuxna 

inte ska hindra barn i deras utveckling att använda sig av iPad och dator eftersom barn lär sig 

nya saker genom att leka med appar. Barn visar väldigt tidigt ett intresse för bokstäver och 

ord. De säger att de vill skriva och läsa genom att använda apparna i iPaden (Wolff 2012). 

 

4.6 Medieanvändning bland barn 

2009 genomfördes en kartläggning av IT- användningen i den svenska skolan. Den visade på 

stora brister när det gäller tillgång till datorer. Många lokala skolor saknade en utarbetad IT- 

strategi och bara ¼ av lärarna använde IT i sin undervisning. Redovisningen visar att det är 

främst lärarens förmåga, intresse och motivation som har betydelse för skolornas IT- 

utveckling skriver Jämterud (2010:13). 

Att det är förskolan som ska lägga grunden för barnens livslånga lärande definierar Skolverket 

förskolans uppgift som. Skolverket betonar vikten av digital kompetens i läroplanen, men det 

är fortfarande enligt Jämterud (2010) den enskilde lärarens egen kompetens och intresse som 

avgör om man använder digitala resurser i sin undervisning. 
 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 
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forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”( Lpfö98/2010). 
 

Medierådet har gjort en undersökning om de yngre barnens medieanvändning och deras 

upplevelser av medier. De har frågat 2000 föräldrar om hur barn använder sig av olika medier 

och resultatet av undersökningen visade att det vanligaste mediet fortfarande är TV men man 

redovisade också att 43 % av 2-åringarna har använt dator och att spel är den vanligaste 

datoraktiviteten för barn mellan 2 och 9 år. Den visar också på att datoranvändningen går ned 

i åldrarna: två tredjedelar (67 %) av 2–5-åringar och nästan alla (96 %) 5–9-åringar brukar 

använda dator. På frågan vad de brukar göra på datorn är spel den vanligaste aktiviteten: 55 % 

av 2–5-åringarna och 92 % av 5–9-åringarna brukar spela. Det är få skillnader mellan flickors 

och pojkars medievanor i de yngre åldrarna som 2-5-åringar men könsskillnaderna ökar ju 

äldre barnen blir. Medierådet rapporterar att 73 % av pojkarna mellan 5 och 9 år spelar dator-

/TV-spel på sin fritid jämfört med 34 % av flickorna (Medierådet 2010). 
 

“Det finns stora könsskillnader även bland fyra respektive femåriga barn i fråga om tillgång till 

datorer och på det sätt som datorer används. En del barn har inte tillgång till datorer i hemmet 

och därför har de inte möjlighet att utveckla den kompetens och andra färdigheter som att 

använda en mus, hitta bokstäver och siffror på ett tangentbord eller skärm, att skriva brev, 

navigera webbplatser, hämta filer, ladda upp bilder från en digitalkamera, spara filer, skriva ut 

dokument och filer med hjälp av ritprogram och skriva ord“ (Zevenbergen & Logan, 2008: 42). 
 

Findahl har gjort en undersökning där han vill visa hur svenskar använder Internet. Han 

skriver att nio av tio (88 %) har en egen dator idag och åtta av tio (78 %) har tillgång till en 

bärbar dator. Det är alltså fler som har bärbara datorer. Enligt Findahl så är det 81 % som 

dagligen använder Internet så det har blivit en del av vårt vardagliga liv. Idag är det två av tre 

(62 %) som besöker ett socialt nätverk och det ökar hela tiden skriver Findahl (2010). 

4.7 Digital teknik och kompetens 

Många av de yngre barnen har redan i förskoleåldern bekantat sig med Internet och spelar spel 

på nätet. SVT:s webbsida (SVT) Bolibompa som bland annat riktar sig till de yngre barnen är 

en av de mest populära webbsidorna. 
 

“De yngre har idag tidigt, redan i förskoleåldern börjat använda Internet men deras användning är 

begränsad fram till dess att de börjar skolan. Den ålder då hälften av årsgruppen har bekantat sig 

med Internet har idag krupit ner mot fyra år. Många bekantar sig med internet redan i 

treårsåldern. Man menar att med hjälp av föräldrar och syskon lär de sig de första 

tangenttryckningarna och att röra och trycka på datormusen. De kan starta videoklipp och de 

enklaste spelen” (Findahl 2009). 
 

Föräldrarnas datorkompetens och intresse har en positiv inverkan på barns användning av 

Internet anser Findahl (2009).  
Barn i skolåldern har redan utvecklat en viss kompetens som bör byggas vidare på men också 

utmana. Idag handlar det om digital kompetens, om att ha förståelse för den digitala teknikens 

möjligheter och att kunna använda digital teknik som ett stöd i sitt lärande. Det finns brister 

när det gäller IT-användning som beror på lärarnas förmåga, intresse och motivation och det 

har betydelse för skolornas IT - utveckling skriver Jämterud (2010:13). “De nya redskapen 

uppmuntrar till nytänkande och då kanske det är sådant som sociala förmågor, kritiskt 

reflekterande, eget skapande, kunskapssökande och innovationskraft som ska vara det som 

skolan ska lära ut” (Hernwall 2011). Reneland-Forsman (2011) menar “med ett 

barnperspektiv på digitala medier måste samtliga lärare ta barns och ungdomars användning 

av digitala medier utanför skolan seriöst och som utgångs punkt för att öka sina egna 

kunskaper”.(Reneland-Forsman 2011:28). 
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  I Sverige gjordes en stor satsning år 2006 på PIM, praktisk IT- och Mediekompetens i 

Sverige, för att höja lärarnas kompetens på IT - området och för att främja utvecklingen av IT 

i skolan. Resultaten blev positiva och lärarnas IT - kompetens höjdes (Jämterud 2010). I slutet 

av 2006 introducerade EU- kommissionen en lista på åtta nyckelkompetenser som det anses 

att alla medborgarna behöver för ett livslångt lärande och personlig utveckling. Digital 

kompetens hamnade på fjärde plats i den här listan. EU Kommissionen definierar digital 

kompetens så här: 
 

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT 

– färdigheter, d.v.s. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet”(Jämterud 2010:9). Det har också med “kunskaper och förhållningssätt när det gäller att 

använda digitala medier för att bemästra livet i det lärande samhället anser Erstad“ (Jämterud 

2010:11). 
 

Det vi har läst om digital kompetens tyder på att digital kompetens har blivit viktigt när det 

gäller lärarnas arbete i förskolan/skolan (Jämterud 2010). Här menar Carlén (2011) att det 

behövs att det introduceras datorer till de yngre eleverna så att digital teknik och digitala 

lärresurser redan från skolstart blir en naturlig del i deras lärande. Genom att använda datorer 

som ett verktyg för lärande ökar det elevers motivation till lärande (Carlén 2011). 

4.8 Genus 

De yngre barnens första kontakter med Internet sker i åldern 3-6 år och då är det video och 

enkla spel som används. När barnen sen blir äldre som 7-8 år använder de internet mer till 

kommunikation och gemenskap. Flickornas spelande minskar och ersätts av andra aktiviteter i 

10-årsåldern. (Findahl 2010)   
  Internet spelar en stor roll för skolarbetet, som uppslagsbok och som hjälp för läxor och 

projektarbete. På skolverket kan man läsa att flickor kommunicerar mer med andra via 

Internet än pojkar och de besöker oftare sociala nätverk och publicerar bilder (Skolverket 

2012).  Vissa skillnader mellan könen som var uppenbara var att pojkar verkade ägna mer tid 

åt IKT- relaterade aktiviteter än flickor och att de använder ett bredare spektrum av objekt. 

Två av flickorna för vilka dagböcker sammanställdes hade dagar när de inte använder sig av 

IKT produkter alls, men ingen av pojkarna hade IT-fria dagar.  

“Some gender differences were apparent. Boys seemed to spend more time on ICT-related 

activities than girls, and to use a wider range of items. Two of the girls for whom diaries were 

compiled had days when they did not make use of ICT items at all, but none of the boys had 

ICT-free days”. (Becta 2005:15). 

5. Metod 
 
 

I detta avsnitt vill vi redogöra för de metoder som används för att möta studiens syfte och 

frågeställningar. 
 

5.1 Med en tolkande metod 

Vi har använt oss av hermeneutiken som forsknings metod för att tolka informanternas svar, 

och förstå deras syn på IKT.”Inom hermeneutiken talar man om förförståelse eller fördomar. 

Med det menas de kunskaper en uttolkare redan har, som blir bakgrunden till hans/hennes 

tolkning av ett fenomen” (Wikipedia 2012).  
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  “Begreppen samtal och text är väsentliga och forskarens förkunskap har stor betydelse” 

(Olsson & Sörensen 2001:101). “…i ett hermeneutiskt synsätt kan tänkande och förståelse 

inte studeras isolerat; det är alltid en människa med bakgrund och tidigare erfarenheter som 

tänker och förstår någonting” (Olsson & Sörensen 2001:101). Med hjälp av kvalitativa 

metoder kan vi upptäcka och karakterisera något. Lärarnas roll är viktigt för hur processen ska 

formas och det finns ett stort krav på lärarna när det gäller användning av digitala resurser. 

 
 “En stor del av tiden ägnas åt att sätta sig in, kritiskt granska, förhålla sig till och välja ur ett 

digert utbud av digitala resurser för lärande, något som ställer stora krav på didaktisk och 

pedagogisk kompetens, menar forskarna”. (Skolverket 2012) 

Samtidigt är det viktigt att cheferna skapar de tekniska och ekonomiska förutsättningar som 

behövs och fortbildar sin personal. Förskolechefernas roll är viktigt för att visa vägen för 

pedagoger och för att föra fram kommunens vision och se till att de resurser som behövs finns 

för att utföra vårt uppdrag. 
 
 

5.2 En kvalitativ studie 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att få svar på våra forskningsfrågor. Innan vi 

skulle genomföra intervjuerna såg vi till att vårt syfte och problemområde var klara. Enligt 

Olsson & Sörensen (2001) är det viktigt vid en intervju att skapa ett lugnt och samarbetsvilligt 

klimat, att låta intervjupersonen känna sig viktig och tala till punkt samt att den intervjuade 

svarar på de frågor som intervjuaren frågar om. Vi har valt att använda diktafon för att höja 

kvalitén och enklare kunna dokumentera intervjuerna inför resumé av resultat. Vi ville göra 

en kvalitativ undersökning som innebär att karakterisera något. Kvalitativ metod innebär att 

systematisera kunskap om hur vi går tillväga för att gestalta något (Olsson & Sörensen 

2001:78). De menar vidare att syftet med kvalitativa intervjuer är att beskriva och förstå de 

centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Vad är en kvalitativ 

intervju? Kvalitativa intervjuer är en metod för att upptäcka, förstå eller lista ut egenskaper 

hos någonting. Konsten i den här sortens intervju är att intervjuaren är neutral och inte överför 

sina egna tankar till den intervjuade personen. “Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är att 

få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld” 

(Olsson & Sörensen 2001:81). Vi valde den kvalitativa metoden eftersom den utgår ifrån, en 

förståelse för den sociala verkligheten och utifrån hur deltagare från en viss miljö tolkar denna 

verklighet, alltså förhållandet mellan teori och praktik (Bryman 2011). De som ingår i 

undersökningen får se resultaten för att få en bekräftelse på att den beskrivning som är gjord 

är riktig, en s.k. respondvalidering. I den kvalitativa forskningen ingår fyra traditioner 

naturalism, där förståelse av den sociala verkligheten och hur den verkligen är, 

etnometodologi, hur den sociala ordning skapas och formas genom samtal och samspel, 

emotionalism, fånga insidan av upplevelser och erfarenhet, inriktning på människors inre 

verklighet, postmodernism, koncentrerar sig på metodprat och är öppen för de olika sätt som 

den sociala verkligheten kan konstrueras på enligt Gubrium & Holstein (Bryman 2011). Den 

kvalitativa metoden förknippas med hermeneutiken som utgår ifrån att “tolka människor men 

kan också avse resultat av människors handlingar” (Thurén 2007:95). Genom att våra egna 

värderingar finns med när vi tolkar så gäller det att bortse ifrån dem när resultat av 

undersökningar redovisas. Han menar också att det är viktigt att det man tolkar sätts in i rätt 

sammanhang (Thurén 2007).  

  Det som är viktigt här är att man verkligen undersöker det som ska undersökas och inget 

annat (Thurén 2007). En kvalitativ forskning utgår från ett förståelseperspektiv utmärker sig 

genom ett helhetsperspektiv menar Langemar (Langemar 2008:23). 
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När det gäller det teoretiska perspektivet så är det politikerna som beslutar om inköp av ny 

teknik och därför är förskolecheferna betydelsefulla eftersom de ska föra vidare visionen som 

kommunen har när det gäller ny teknik inom förskolan. 

5.3 Urval 

Det är politikerna som beslutar om inköp av ny teknik och därför är förskolecheferna 

betydelsefulla eftersom de ska föra vidare visionen som kommunen har när det gäller ny 

teknik inom förskolan. Här tittade vi på hur många förskolechefer det fanns i de båda 

kommunerna innan vi gjorde vårt val. I den ena kommunen fanns det tre förskolechefer och i 

den andra fanns det fem. Därför valde vi att intervjua två chefer från vardera kommunen, och 

det handlar om två kommuner i närheten av Stockholm. Den ena kommunens invånarantal är 

15 000 och den andra kommunens invånarantal är 10 000. Alla fyra förskolecheferna har 

jobbat som chefer i några år och har varit lärare eller förskollärare i botten. Därmed har de 

mycket erfarenhet inom förskolan. Här är lite fakta om dem, Birgit är en äldre person på 60 år 

som har arbetat som chef i ca 10 år, Titti är en medelålders person på 47 år och som har 

arbetat som chef i två år, Cissi är 43 år som har arbetat som chef i ca 4 år och Monika är 48 år 

som har arbetat som chef i 6 år (namnen är fingerade). 

 

5.4 Genomförande 

I den ena kommunen togs kontakt via mail med de fem förskolecheferna men bara två av dem 

var villiga att ställa upp på intervjun. I den andra kommunen togs det muntligen kontakt med 

en av förskolecheferna. Den andra chefen mailade vi till men fick inte svar p.g.a. att hon var 

på semester. Svaret fick vi när hon var tillbaka från semestern. Det visade sig att hon hade så 

mycket att göra och var alltid på språng och därmed föreslog hon att vi skulle skicka 

intervjufrågorna till henne så skulle hon svara på dem via mail. Hon svarade snabbt. De 

övriga fick våra frågor innan de blev intervjuade för att kunna få möjlighet att förbereda sig 

på frågorna. De fick även information om syftet med intervjuerna och gav oss tillstånd att 

banda intervjuerna. Vi lämnade även information om de etiska principerna som innebär att de 

förblir anonyma. Intervjuerna bandades men det antecknades också stödord för att det skulle 

underlätta för oss. Platsen som valdes var ett enskilt rum där det var lugnt och vi fick vara 

ostörda. Trots det blev en av oss störd av att en kollega som behövde prata med 

förskolechefen och därmed fick vi ta en paus och fortsätta efter en liten stund. När 

intervjuerna var klara så lyssnade vi på bandet och skrev ner svaren som vi fått på 

intervjuerna. 

5.5 Forskningsetik 

En viktig del av denna undersökning har varit att ta hänsyn till de etiska riktlinjer som finns 

för samhällsvetenskaplig forskning. Enligt Svensson & Starrin (1996) bör forskaren informera 

intervjudeltagarna om studiens uppläggning, syfte och genomförande. Vidare menar de att det 

finns några viktiga etiska principer, som är utarbetad från etiska råd och regler för den sociala 

forskningen, t.ex. att inte skada någon, rätten till anonymitet, öppenhet och att inte kränka 

någon. Vi informerade respondenterna att de får vara anonyma och att de får ta del av arbetet 

när det är klart och läsa igenom det samt att all datainsamling kommer endast att användas i 

detta examensarbete. 
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6. Resultatpresentation 
Här vill vi redovisa resultatet av undersökningen och hur förskolecheferna har svarat på våra 

intervjufrågor genom att vi har gjort passande underrubriker där vi har tagit med det som är 

betydelsefullt utifrån syftet och frågeställningarna. Vi har använt oss av fingerade namn när 

det gäller förskolecheferna eftersom de har rätt att vara anonyma enligt etiska principerna. 

6.1 Vilka attityder har förskolecheferna till IKT användning 

I vår undersökning har vi kommit fram till att alla förskolecheferna är positiva när det gäller 

att använda sig av IKT i sina verksamheter. De anser att IKT- verktyg kommer att få en stor 

roll i förskolorna och att den blir alltmer integrerad. En av förskolecheferna sa att hon ville att 

det skulle ingå som ett naturligt sätt i verksamheten och en ansåg att IKT är här för att stanna. 

Cheferna menar också att det inte är någon skillnad när det gäller yngre eller äldre barn utan 

alla bör få kunskaper i att använda sig av olika verktyg inom IKT. Förskolecheferna pratade 

om att det mesta som används på deras förskolor idag handlade om pedagogiska spel vid 

datorn men två av dem menade att de håller på att utveckla sin verksamhet när det gäller IT 

och användning av IKT- verktyg bland förskolebarnen. 
 

Cissi: ”Ja, jag ser det som ett oundviklig vi måste anpassa oss i det verklighet vi lever i”. 

Birgit: “Absolut har de det. Det är ju om man tänker sig synen på barn och barns lärande, 

om vi går till läroplanen, att använda olika verktyg för barns lärande och barns utveckling. 

Så är det ju egentligen ingen annorlunda syn på dem yngsta barnen mot dem äldsta barnen 

inom förskola”.  

Titti: “Absolut! Redan på småbarnsavdelningarna ska vi använda oss av IKT på ett naturligt 

sätt. Jag har mött barn som kunde använda surfplattor innan de kunde gå!” 
 

En av förskolecheferna menar att man kan arbeta med Photostory och PIM (Praktisk IT- 

mediekunskap), arbeta utifrån olika intryck och upplevelser man gjort i naturen. Arbeta med 

olika begrepp, att höra och kunna omsätta och förstå lärande situationer sa hon. En annan 

förskolechef påpekade om IT -policyn som kommunen har men att man inte använder IKT i 

den omfattning som är tänkt för att man inte har hittat metoder för hur man ska använda sig av 

det. 
Birgit: “Ja, det vi bara såg på väg hit. Ett strålande exempel på hur pedagoger använder sig i 

lärande syfte tillsammans med barnen och det här med datorn, den bärbara datorn och dess 

möjligheter då att kanske jobba med olika uppslag. Barnen kanske får arbeta med, nu har jag 

tappat ordet här, oj, när man ritar och så kan man göra film och lite så”. Photostory, PIM? 
 

Möjligheter är att man utvecklar pedagogiska verksamheten, nya metoder att jobba med olika 

ämnen både i skolan och i förskolan. Det har blivit mycket roligare för barnen och barnen 

visar intresse att jobba med olika IKT- verktyg. 
 

Cissi: “Integrerad! det kan man väl säga då att det är det, men det finns möjligheter att 

utveckla i olika åldrar där tror jag inte att man utnyttjade IKT i sin fulla potential, det tror 

jag inte, men det fanns med. 
Monika: “Vi ska faktiskt utveckla de interaktiva delarna mer för små barnen”. 

 

Här är cheferna överens om att IKT är integrerat i verksamheten men några menar också att 

den även är under utveckling.  
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6.2 Vad ser cheferna för lärandemöjligheter med IKT 

Förskolecheferna tycker att barn lär sig olika färdigheter inom olika ämnen matematik, språk, 

skapande, och barn lär sig färger och former, att sjunga och dansa och skriva via datorn. 

Någon såg fördelar med IKT när det gäller barn med särskilda behov och nämnde att man kan 

hämta in eller hämta via nätet olika appar och ha i iPad. 
 

Monika: “IKT är en stor möjlighet för skapande och lärande” 
Titti: “Förskolan måste ha ett antal olika verktyg och metoder som hjälper barnen att 

utforska och förstå sin omvärld. Verktyget ger oss oanade möjligheter till att synliggöra olika 

processer, dokumentation och kommunikation. 
Monika, “Men jag tänker om matematik, språket, skapande, jag tänker mig rent tekniskt, och 

barnen befinner sig i en digital värld”. 
Birgit: “Alltså det finns ju suveräna möjligheter till att hämta in, hämta ner både från nätet 

men appar att använda, ha appar liggande på iPaden oavsett vilket projekt eller vilket tema 

man jobbar med. Finns alltid möjligheter att ta stöd av IKT. Jobba utifrån kanske intryck och 

upplevelser som man gjort ute i naturen eller på olika andra sätt omsätta det på annat sätt 

med media och jobba med begrepp, jobba med att höra och sen omsätta det också att förstå 

lärande situationer hela tiden” 
Titti: “Förskolan ska arbeta med alla slags språk och uttrycksmedel och då ska IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) naturligtvis finnas, precis som rörelse, bild- och 

form etc.”. 
 

Här är cheferna överens om att IKT ger olika möjligheter till utveckling av lärande samt att 

IKT kompletterar den traditionella undervisningen. Att som en av cheferna också påpekar att 

det finns stora möjligheter för barn med särskilda behov att använda sig av IKT och genom 

iPad se, höra, omsätta, förstå kopplingen via den vägen och sen härma. 

6.3 Vikten av kompetensutbildning 

Här säger alla förskolecheferna att det satsas mycket på att kompetensutbilda sin personal. I 

en av kommunerna har de IT- träffar och i den andra kommunen har de PIM- utbildning och 

inspirationsdag sen kommer det också att bli lokala utbildningar så småningom. 
Det som framkom av vår undersökning är att båda kommunerna satsar mycket på att 

kompetensutbilda personalen i de olika verktyg som finns på förskolan. De är positiva till att 

ge personalen sitt stöd för att de ska fortbilda sig och få nya resurser i verksamheten. I båda 

kommunerna finns IT- pedagoger som ska utbilda personalen och vara tillgängliga för att 

svara på deras frågor. Båda kommunerna har också IT - piloter som personalen kan få hjälp av 

om det skulle behövas. En av cheferna påpekar att de också har IT- dagar. 
 

Birgit: “Förskole- IT har ju träffar med jämna mellanrum, 3-4ggr/termin så träffas man och 

så lär IT- pedagogerna ut saker kring iPad så det är väl det som är de media, de verktyg som 

man satsar på nu. IT-pedagogerna är ju anställda, de kostar för att utbilda de pedagoger som 

kommer till förskole- IT och går kurser”. 

Titti: “Mycket. De flesta har gått PIM och vi har nätverksträffar både för IT och surfplattor. 

Vi har även IT dagar för chefer”. 
Monika: ”En inspirationsdag där pedagogerna kan beskriva lokalt hur de använder sig av 

IKT. Man får berätta spontant istället för att ta hit en föreläsare. Det ska bli en lokal 

utbildning det står i strategin att det ska användas mer och mer.  
Cissi: "Itis för 10 år sedan, nu är det PIM, lite bredare för all personal" 
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Titti: “Vi har en IT policy som trycker på att vi ska använda oss av IKT. Tyvärr så görs det 

inte i den omfattning som är tänkt och det beror på att personalen ännu inte har hittat 

metoder för det i det pedagogiska arbetet, trots att nästan alla gått PIM”.  
 

Det resultat som vi har kommit fram till är att IKT är något förskolecheferna vill satsa på så 

att det används som ett naturligt inslag i verksamheten. För alla var positiva och vill ge sin 

personal den kompetens som behövs för att utveckla IKT men även att didaktiken runt IKT 

utvecklas. 

7. Analys 
Vi har gjort en analys utifrån resultatet av vår undersökning och tagit med det väsentligaste 

som framkommit i våra intervjuer och sedan kopplat det till litteratur som vi har läst. Genom 

att läsa olika litteratur som har med lärande och utveckling inom digital teknik och även läst 

om vårt uppdrag när det gäller digital teknik så har vi kunnat koppla det till resultatet av vår 

undersökning.  
 

7.1 Möjligheter till utveckling och lärande 

Alla förskolechefer var positiva när det gäller användandet av IKT -verktyg och de var 

övertygade om att det ger möjligheter till utveckling av lärandet. En av förskolecheferna 

tyckte att IKT ska användas på ett naturligt sätt i verksamheten.  
Vi vet att det används en hel del digitala medier på förskolorna runt hela landet. Det är inget 

undantag i de kommuner vi har undersökt och det pratas mer och mer om datorer bland barn 

och användning av Ipad för att göra lärandet intressant för barnen. Tillgång till digitalteknik 

ser också olika ut på förskolorna emellan. Vissa har det allra nyaste, andra har just skaffat 

digitalkamera och det är ett problem tycker Mikael Iselow (Förskolan nr 7:20). Barns 

möjligheter till lärande och att de lär i alla situationer finns överallt. Man kan se hur de yngre 

barnen kan navigera när de får låna en smartphone från föräldrarna. De lär sig hela tiden och 

tar in kunskap men det är dem vuxna som lägger ribban och därför ska vi göra som Säljö 

menar, ge barnen förutsättningar och utmaningar så att dem kan utvecklas emotionellt, 

kognitivt, kommunikativt och socialt (Säljö 2000). 
 

Monika:”Jag ser det som stor möjlighet för skapande och lärande” "Ett verktyg som stödjer 

läroplanen det kan man säga att det kan vara viktigt med barnen med särskilt stöd”. 
Birgit: ”Jobba utifrån kanske intryck och upplevelser som man gjort ute i naturen eller på 

olika andra sätt omsätta det på annat sätt med media och jobba med begrepp, jobba med att 

höra och sen omsätta det också att förstå lärande situationer hela tiden”. 
 

Jämterud skriver också om att den digitala tekniken får en positiv inverkan genom motivation, 

engagemang och deltagande och att det ger påtagliga effekter när det gäller barns läs- och 

skrivinlärning (Jämterud 2010). 

 

7.2 Barns användning av IKT 

I förskolan finns det goda möjligheter för lek och eget skapande och med hjälp av IKT kan 

man ge en större variation i den undervisande verksamheten. Enligt förskolecheferna stödjer 

läroplanen IKT och det är ett bra verktyg för barn med särskilda svårigheter. Dessa barn kan 

få bättre stöd med olika program för att bli bättre i sitt lärande, t.ex. program som RoboMemo 

som är ett datorstyrt träningsprogram för att hjälpa barn att utveckla sitt arbetsminne, som 
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används nu i skolan för elever som har olika koncentrations problem. Barnen befinner sig i en 

digital värld, som rent tekniskt gör att barn blir bättre på matematik, språket och skapande. 
Förskolecheferna var positiva till IKT och de möjligheter som utvecklingen av IKT ger. Det 

går att använda sig av appar som kan spela upp hur fåglar låter, man kan gå in och titta hur 

fåglar ser ut om temat handlar om fåglar. Det finns otroliga möjligheter till att hämta in, 

hämta ner information både från nätet och att ha appar liggande på iPaden oavsett vilket tema 

eller projekt som det arbetas med. De barn med särskilda behov som inte kan språket eller inte 

har språket är det viktigt att de får använda sig av IKT. Men när det gäller användandet av 

IKT “så är det upp till oss pedagoger att bestämma hur det ska användas i olika åldrar 

eftersom det är pedagogerna som ser hur verktygen används och på vilken nivå och på vilken 

barngrupp och barn” säger en av förskolecheferna.  Här ser man kopplingar till vad Svensson 

skriver, att barn lär sig genom samspel med mer erfarna personer att behärska och förstå sin 

omgivning (Svensson 2009). Pedagogerna ser också utvecklingen av lärandet inom IKT men 

att det kan ta tid innan man ser en utveckling på lärandet menar en av förskolecheferna.  

Ser man till läroplanen om att använda olika verktyg för barns lärande och utveckling så är 

det ingen annorlunda syn på de yngsta barnen mot dem äldsta i förskolan.  
 

Det finns alla möjligheter till att lära sig och ta stöd av IKT. Men som påpekas i intervjuerna 

så ska det endast vara ett komplement till övrig verksamhet. 
 

Birgit: “Det är inte bara informationstekniken som ska råda utan den ska in, vara ett 

komplement till allt det här andra som finns”. 

7.3 Kompetensutveckling 

Enligt Jämterud (2010) har det blivit viktigt med digital kompetens när det gäller lärarnas 

arbete i förskolan/ skolan och Carlén (2011) betonar vikten av att introducera datorer till de 

yngre eleverna så att digital teknik och digitala lärresurser redan från skolstart blir en naturlig 

del i deras lärande. I båda kommunerna arbetas det med PIM- utbildning och annan 

kompetensutveckling för personalen. Iselow (2012) som är projektledare för PIM- 

utbildningen på skolverket menar att tanken med PIM- utbildning är det att lärarna ska få 

ökad trygghet i hur de kan använda den nya tekniken i lärandet. (Förskolan nr 7:20) 

”Samtidigt så påtalar en av förskolecheferna att trots att nästan alla har gått PIM och att vi ska 

använda oss av IKT så görs inte det i den omfattning som är tänkt och att det beror på att det 

har inte hittats metoder för det i det pedagogiska arbetet”. (Birgit) 
För tio år sen fanns en utbildning, Itis i alla skolor i ena kommunen också. Det kommer att 

ordnas med inspirationsdagar där personalen får komma och berätta hur, på vilket sätt de 

jobbar med IKT och man kan lära sig av varandras erfarenheter. De vill utveckla det 

didaktiska runt användningen av IKT bland personalen eftersom de tycker att det är viktigt 

hur vi pedagoger jobbar med olika verktyg med barnen. Alexandersson m.fl. menar att IKT i 

sig inte verkar ge någon garanti på bättre undervisning. Däremot hur man använder sig av de 

här möjligheterna att strukturera upp det, är det som avgör kvalitet. ”Bland de positiva 

effekterna av datoranvändning på barn och ungdomars lärande, enligt forskningen, är att 

samarbete ökar, att barnen och ungdomarna blir mer engagerade samt att deras samtal blir mer 

uppgiftsorienterade” (Alexandersson m.fl. 2010:16). 

7.4 Sammanfattning 

Vi har funnit att det finns ett intresse från förskolecheferna att IKT används i verksamheten 

och att detta kan ge goda möjligheter till lärande och skapande. Alla var positiva till att ge 

barnen de redskap som de behöver för att lära sig den nya tekniken på rätt sätt. Samtliga 

tyckte att IKT kan vara ett stöd för barn med särskilda behov. De var villiga att satsa på att 
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personalen ska få kompetensutveckling när det gäller IKT. Hur och vilka metoder som ska 

användas i verksamheten har man inte fått kläm på ännu. Samhället har förändrats i och med 

IKT och det gör att det finns övervägande möjligheter att arbeta med IKT. Visserligen 

kommer det att bli en långsam och långsiktig inlärning för vissa men att det blir en 

självklarhet så småningom. 

8. Resultatdiskussion 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskolecheferna ser på möjligheterna med 

IKT när det gäller utveckling och lärande samt vikten av kompetensutbildning av personal. I 

förskolans läroplan betonas att vi ska “utveckla intresset för bilder, texter och olika medier 

samt utveckla förmågan att använda sig av, tolka, samtala om dessa samt utvecklar sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98/2010:10).  
Båda kommunerna har en vision om att IKT ska in i verksamheten både när det gäller 

förskola och skola och därför satsas det på IT-utveckling och inköp av datorer, smartboard 

och iPad eftersom det är framtiden och kommunerna vill följa med i den digitala utvecklingen 

i samhället. Förskolecheferna är positiva till IKT - användning eftersom de menar att det finns 

otroliga möjligheter för verksamheten när det gäller att använda sig av olika medier som ex. 

dator, smartboard och iPad. Här nämner de att man kan arbeta med ”olika begrepp, att höra, 

se och omsätta det, härma och att förstå lärande situationer hela tiden”. Men att det endast ska 

vara ett komplement till övrig verksamhet. Det framkom att IKT är väl integrerat i förskolan 

men också att den är under uppbyggnad och som påpekades att IKT är här för att stanna. Här 

menar förskolecheferna att det är viktigt för de barn som inte kan eller har språket att få 

möjlighet att använda sig av de program som finns tillgängliga i ex. iPad för att tillgodogöra 

sig språket. Här finns också en digital talbok, In daisy, som är lämpad för skolelever och även 

ett program som vi tidigare nämnt, RoboMemo. Så visst finns det otroliga möjligheter med de 

olika medierna som vi har tillgång till i verksamheten och varför inte utnyttja dem resurserna?  
 

Vi anser att barn lär sig samarbeta och samspela med andra barn genom att spela tillsammans 

och det är ganska vanligt att barngrupperna i förskolan består av olika åldersgrupper, de yngre 

kan lära sig av de äldre. Det stämmer med vad Säljö (2011) skriver att “kunskap utvecklas och 

bemästras framför allt genom samspel mellan människor som försöker samordna sina 

perspektiv och gemensamt hantera situationen"(Säljö 2011:68). Det överensstämmer också 

med Vygotskijs teori om lärande och utveckling, där han syftar på “att det sociala samspelet 

är den viktigaste drivkraften i barns utveckling och att lärandet styr barns utveckling. Han 

anser också att det är genom det sociala och språkliga samspelet som lärandet sker och han 

använder begreppet “Den närmaste utvecklingszonen” som betyder olikheten mellan det som 

barnet kan skapa själv och det hon kan skapar med hjälp av en vuxen eller kunnig kamrat. 

Han syftar på att en bra undervisning ger förutsättningar för en reform och skapar den 

närmaste utvecklingszonen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000:23). 
 

Varför man inte använder befintliga IKT- verktyg i förskolan har vi kommit fram till i 

undersökningen beror mest av allt på brist på kompetens och att vi som pedagoger kan bli 

osäkra på hur vi ska använda oss av IKT- verktygen i verksamheten. Kan även bero på att 

man har olika intressen. Det visade sig att förskolecheferna var medvetna om problematiken 

med kompetensen och ville satsa på det genom PIM och andra fortbildningar. Frågan är om 

personalen är villiga att gå på alla utbildningskurser eller lägga ner många timmar på att lära 

sig PIM? Kommer de att använda sig av allt de lär sig i praktiken? Kan man i arbetslaget lära 

av varandra och skapa konkreta övningar som man kan använda i verksamheten? Det kan 
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utgöra ett hinder när IKT kompetensen bland personalen är så olika, en del tycker inte om att 

arbeta med IKT medan andra finner det naturligt. Vi tycker att det behövs IT-piloter eller IT-

pedagoger som lägger ner större delen av sin tid till att stötta arbetslaget och som kan utforska 

hur pedagoger kan jobba och använda sig av den nya tekniken för att hitta fler språk och 

verktyg.  
  Som vi tidigare skrivit i vår teorigenomgång tyckte Jämterud (2010) att “den digitala 

klyftan” finns i samhället. Alla barn har inte samma möjligheter och förutsättningar när det 

gäller den nya tekniken, det kan vara så att inte alla har datorer, surfplattor eller smartphone. 

Då kan det bli svårt att hänga med sina kamrater som kanske redan har kunskapen eftersom de 

har datorer hemma. Därför är det viktigt att det finns möjligheter i förskolan/skolan för barnen 

att lära sig att använda IKT- verktyg. 
  Ekonomin anges som ett hinder eftersom all teknik blir dyrare och att den personal som har 

kompetensen också kostar. När det gäller möjligheter är att man kan utveckla den 

pedagogiska verksamheten genom nya metoder att arbeta med olika ämnen både i förskola 

och skola. Det har gjort att det blivit mycket roligare för barnen och de visar intresse att arbeta 

med olika IKT- verktyg. 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med fyra förskolechefer för att få svar på vårt syfte och 

de frågeställningar som vi hade. Fördelen med intervjuer är att man kan få en större reliabilitet 

genom att intervjua och även skicka ut enkäter till personer. Här får man muntliga svar som 

man har möjlighet att tolka utifrån verkligheten och det finns möjligheter att respondenten 

utvecklar sina svar. Bryman (2011) skriver ju också att den kvalitativa metoden utgår ifrån en 

förståelse för den sociala verkligheten och hur deltagare från en viss miljö tolkar denna 

verklighet, alltså förhållandet mellan teori och praktik. Därför var det ett bra alternativ ansåg 

vi. Den kvalitativa metoden har varit ett stöd genom vårt arbete. Förknippas också med 

hermeneutiken, där man talar om förförståelse eller fördomar som blir bakgrunden till 

hans/hennes tolkning av ett fenomen. De gäller att förstå ett meningsfullt fenomen i den 

kontext det förekommer. Med hjälp av den här teorin kan man få en förståelse för varför vi 

har fått de svar vi fått. Vad kan det bero på? Vilka krav ligger bakom chefernas svar? “En 

rektor/förskolechef ska hävda politiskt uppsatta mål eller ägarkoncept på såväl nationell som 

lokal nivå och samtidigt beakta professionens bedömningar och ställningstaganden 

(Lärarförbundet 2012). 

  “Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln" eller "den 

hermeneutiska spiralen" (Wikipedia 2012). Vilket betyder att man kommer tillbaka till de 

tolkningar man gör första gången när man möter ett nytt begrepp och får en förståelse om en 

företeelse. De första tolkningar man gör blir som en teori som ska utvecklas med nya 

tolkningar hela tiden. Vi kunde härmed tolka det som sagts i intervjuerna bortsett från våra 

egna värderingar genom att tolkningarna sattes in i rätt sammanhang som Thurén skriver om 

(Thurén 2007). 

   Vi bandade alla intervjuer och lyssnade av dem flera gånger för att kunna skriva ner och få 

en förståelse på svaren. Vi sorterade vår datainsamling och samlade all relevant information 

som vi fick av förskolechefernas svar på våra frågeställningar. Vi har försökt vara kritiska i 

vårt sätt att tänka och tolka vårt material. Något som vi tänker på nu i efterhand är att det hade 

varit bra om båda två varit med vid varje intervju för då skulle vi kanske fångat upp mer 

information. Eftersom det var semestertider när vi började undersökningen så fick vi inte tag 

på så många personer att intervjua. 

  Naturligtvis kan det finnas nackdelar såsom i vår undersökning med få respondenter men vi 

tror ändå att vi skulle fått likadana svar. Slutligen kan vi säga att vi är nöjda med resultatet 

som våra intervjuer gett oss. 
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8.2 Förslag till framtida forskning 

Kan vara intressant att forska om hur barn upplever detta med nya tekniken och alla intryck 

de får från olika digitala medier och hur de uppfattar det. Att forska om IKT från ett 

barnperspektiv. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor  

 
1. Vad har du får åsikter om IKT- verktyg i förskolan? 
2. På vilket sätt är IKT integrerad verksamhet i de förskolor ni har? 
3. Hur prioriteras det i verksamhetens budget? 

4. Hur länge har ni använt er av IKT i förskolans verksamhet? 
5. Anser du att IKT har en plats bland de yngre barnen? 
6. Kan du beskriva på vilket sätt kan användandet av IKT påverka lärandet hos barnen i 

förskolan? 
7. Vilka hinder eller möjligheter kan du se med IKT? 

8. Hur förhåller sig personalen på förskolan till en IKT integrering? 
9. Hur tror du att barnen blir påverkad av att de flesta som jobbar inom förskolan är kvinnor? 

10. Hur har användning av IKT- verktyg utvecklat barnen? 

11. Om ni har gjort någon utvärdering av IKT- verksamheten undrar vi vad ni fick reda på och 

hur ni återkopplar resultatet? 
12. Hur mycket satsas för att utbilda lärarna? PIM, annan utbildning? 
13. Hur får föräldrar information om de satsningar som görs inom IKT i förskolan? 

14. Något annat du vill tillägga? 
 


