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Sammanfattning 
 

Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har ökat i dagens 

samhälle. Detta ställer högre krav på förskollärarnas kompetens och förskolans innehåll. 

IKT i förskolan kan gynna barns utveckling och lärande om det används som ett 

didaktiskt verktyg. Läroplanen för förskolan lyfter att barnen ska få möjlighet till att 

använda sig av multimedia och informationsteknik för att gynna deras utveckling och 

lärande.  

 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarens resonemang om användning av 

informations- och kommunikationsteknik som didaktiskt verktyg i deras arbete. För att 

besvara detta har sex intervjuer med förskollärare genomförts. Resultatet visar att det 

finns en osäkerhet kring användandet av informations- och kommunikationsteknik i 

förskolan. Resultatet visar även att förskollärarna upplever en brist på tillgängligt och 

fungerande material i förskolan vilket leder till att det används mindre än de önskar. 

Förskollärarna lyfter IKT som ett användbart verktyg i förskolan med många 

möjligheter men behovet av större digitalkompetens och fler digitala verktyg finns.  

 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att förskollärare vill använda informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan. Men något som minskar användandet är behovet av 

kompetensutveckling samt bristen på tillgängligt material i förskolans verksamhet.  
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1. Inledning 

I dagens moderna samhälle är informations- och kommunikationsteknik (IKT) en del av 

det vardagliga livet. Det leder till att barn redan under sina första år behöver få 

möjlighet till att erfara olika sorters medier för att gynna deras inlärningsprocess 

(Jernes, Alvestad & Sinnerud, 2010). Det krävs därför kunskaper om hur man använder 

digitala verktyg som ur en framtidsaspekt har en positiv inverkan (Plowman & Stephen, 

2005). Ett av uppdragen i läroplanen för förskolan är att barnen ska få möjlighet till att 

använda sig av multimedia och informationsteknik för att främja deras utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016). Det är förskollärarnas ansvar att ge barnen förutsättningarna 

att använda sig av olika digitala verktyg för att stötta dem i deras utveckling. Skolverket 

(2013) har gjort en uppföljning om IT-kompetens och IT-användning i förskola, skola 

samt vuxenutbildning. Resultatet har visat att förskolepersonal känner ett behov av 

kompetensutveckling när det kommer till användning av IT som pedagogiskt verktyg i 

förskoleverksamheten. I FN:s Barnkonventionen (2009) står det i § 17 att alla barn har 

rätt till att få information genom olika medier. I takt med samhällets digitala utveckling 

ökar även kraven på medborgarna. Läroplanen för förskolan lyfter följande: 

 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver. (Skolverket, 2016 s. 6). 

 

Förskollärarnas uppdrag är att ge barnen förutsättningarna att ta till sig ny kunskap som 

de tror att barnen behöver i framtiden.  Det sker en ständig utveckling i samhället vilket 

leder till att förskolans arbetsmetoder behöver förnyas och utvecklas utifrån det som är 

aktuellt. Det verkar som att användandet av digitala verktyg i förskolan används som 

barnpassning eller att barnen har en begränsad tillgång (Masoumi, 2015). Den här 

studien kommer därför undersöka hur förskollärare resonerar kring användandet av IKT 

i förskolan. Informations- och kommunikationsteknik är en arbetsmetod som behöver 

uppmärksammas inom förskolans verksamhet. Det innebär inte att det ska ersätta andra 

arbetsmetoder utan snarare komplettera. Alla barngrupper ser olika ut och varje individ 

behöver olika stöd i sitt lärande. Man behöver därför ett varierat arbetssätt för att 

verksamheten ska gynna alla barn. Förskollärare behöver se möjligheterna och komma 

över sin rädsla att använda informations- och kommunikationsteknik i förskolan.  
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att undersöka förskollärares resonemang om användning av 

informations- och kommunikationsteknik som didaktiskt verktyg i deras arbete. 

Frågeställningarna studien utgår från är därmed: 

 

 Hur resonerar förskollärare om användandet av IKT i förskolans verksamhet? 

 Hur upplever förskollärarna att IKT fungerar i det praktiska arbetet i 

verksamheten? 

 

1.2. Begreppsförklaringar  

Applikation: Förkortas oftast som app och är en mjukvara som har en specifik uppgift. 

Används oftast till mobila verktyg samt lärplattor. 

 

Profession: Är en beteckning på en yrkesgrupp som besitter kunskap inom ett 

yrkesområde. 

 

Digitala verktyg: Ett samlingsnamn som innefattar olika tekniska verktyg som används 

som stöd. 

 

Kompetens: Innebär kunskap inom ett visst område. 

 

IT: En förkortning för informationsteknik och ett samlingsbegrepp för 

telekommunikation och datorteknik. 

 

IKT: En förkortning för informations- och kommunikationsteknik och är en del av IT 

men bygger även på kommunikationen mellan människor och IT.  
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2. Litteraturgenomgång 

Det här avsnittet tar upp litteratur och tidigare forskning som detta arbete bygger på. 

Förskollärare har ett viktigt uppdrag genom att ansvara för kommande generationers 

utveckling och lärande som bygger på samhällets tillit. Det är därför viktigt att 

förskollärare stärker sin professionalism och kompetens för att öka kvaliteten inom 

förskoleverksamheten. Vidare ansvarar förskollärarna själva för att vidareutveckla sitt 

didaktiska arbete genom att ta del av aktuell forskning. Verksamhetens innehåll ska 

bygga på det som är aktuellt här och nu men också det som är av vikt för barnen i 

framtiden. Därför kommer den första rubriken handla om profession och 

lärarkompetens. Den andra rubriken presenterar digital kompetens i förskolans 

verksamhet. Detta för att det är en viktig del av förskollärarnas arbete med IKT. Den 

tredje rubriken lyfter möjligheter och dilemman med att använda IKT i 

förskoleverksamheten. Detta för att lyfta att det finns både möjligheter och dilemman 

med att använda sig av digitala verktyg inom förskolan. Avslutningsvis kommer 

tidigare forskning att presenteras.  

2.1. Profession och lärarkompetens 

Att arbeta inom förskolans profession innebär att förskollärare behöver ha kompetens 

att uppnå mål och riktlinjer i styrdokument. Definitionen av profession varierar men i 

slutändan är det kunskapen som har betydelse (Berntsson, 1999). Berntsson menar att 

läroplanens mål och riktlinjer kan höja förskollärarnas professionella status positivt. För 

att uppnå målen i förskolans läroplan krävs det att man har kunskaper som man får 

genom förskollärarutbildning och detta är en förutsättning för att nå professionell status. 

Enligt Berntsson visar läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) på statens tillit till 

förskollärarnas kompetens samt att vårdnadshavarna kan känna tillit till förskolans 

verksamhet. Utifrån ett professionaliseringsperspektiv kan man höja förskollärarnas 

professionalism där verksamheten och den egna kompetensen är av stor vikt. Utifrån 

detta är läroplanen en bra utgångspunkt (Berntsson, 1999).  

 

Det finns tre dimensioner av lärarkompetens (Sheridan, Williams, Sandberg & 

Vuorinen, 2011). Dessa är kompetens att veta vad och varför, kompetens av know-how 

samt interaktiva, relationella och transaktionella kompetenser. Begreppet know-how är 

en dimension av kunskap som involverar färdigheter och görande. Det handlar om att 

veta vad och varför man gör en aktivitet för att det ska leda till kunskap hos barnen. 

Know-how möjliggör att lärarna kan utforma aktiviteter och interagera med barnen. 

Detta kräver att förskolläraren ligger steget före och arbetar målinriktat vilket innebär 

att man pendlar mellan dåtid, nutid och framtidsaspekter. Inom lärarkompetens behöver 

man agera professionellt vilket kräver att man har både en kommunikativ och social 

kompetens. Allt detta tillsammans leder till att man som förskollärare blir en god 

förebild för barnen. Dimensionen om att veta vad och varför handlar om förskollärarens 

förståelse till sin profession som lärare. Detta i förhållande till barns utveckling, 

styrdokument och forskning. Studier visar att många lärare anser att de har lite kunskap 

inom olika ämnen men finner att det finns ett behov av kompetensutveckling.   
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Det innebär att man behöver ha kunskapen för att kunna granska kritiskt det arbete man 

gör i förskolan som kan leda till förbättringar och högre kvalitet. Det är ett eget ansvar 

hos förskollärare att vilja vidareutvecklas och bygga vidare på sina kunskaper samt 

erfarenheter. I sin profession krävs det att förskolläraren har en bred lärarkompetens för 

att barnen ska kunna utvecklas både i dagens samhälle men även i framtiden. Detta för 

att uppnå läroplanens uppsatta mål och riktlinjer. Det finns ett behov av att hålla sig 

uppdaterad inom aktuell forskning för att öka förskollärarnas förståelse och kunskap 

inom barns utveckling. Den interaktiva, relationella och transaktionella kompetensen 

belyser sambanden mellan kompetenser och dimensioner. I den interaktiva, relationella 

och transaktionella kompetensen lyfter de den didaktiska kompetensen som belyser 

relationen mellan undervisning och lärande. För att undervisningen ska leda till ett 

lärande och ha ett syfte krävs det att man ställer frågorna vad, varför och hur. Inom 

denna dimension måste förskolläraren fråga sig vad barnen förstår i sitt lärande och hur 

deras lärande sker (ibid.).  

2.2. Digitalkompetens i förskolans verksamhet 

För att kunna behärska den nya digitala världen behövs kompetens. Det handlar inte 

bara om tekniska färdigheter utan även att få en djupare förståelse av möjligheter och 

utmaningar som tekniken skapar (Europeiska kommissionen, 2007). Digital kompetens 

innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet. Den 

digitala kompetensen bygger på grundläggande färdigheter inom informations- och 

kommunikationsteknik. Det krävs kunskap om hur informationssamhällets teknik 

fungerar samt de möjligheter den utgör i vardagen. Utöver det är det också viktigt att 

vara medveten om hur tekniken kan stödja kreativitet och nyskapandet hos barnen 

(ibid.). Det krävs digital kompetens för att utföra aktiviteter i förskolans verksamhet och 

det är en del av det gemensamma arbetet i arbetslaget. En förutsättning för att integrera 

digitala verktyg i förskolans verksamhet beror på vilket värde tekniken har för 

förskollärarna (Walldén Hillström, 2014). 

 

Bristande digital kompetens leder till passiv användning av IKT i förskolans 

verksamhet. Genom ökad kompetens ökar även förskollärarnas intresse för att använda 

digitala verktyg i förskolans verksamhet. Förskollärares digitala kompetens kan ökas 

genom kurser samt eget intresse och därmed får barnen ut mer av digitala verktyg som 

finns i förskolan (Jernes, et al., 2010). Kompetensutveckling inom informations- och 

kommunikationsteknik är ett måste för att stimulera användandet i förskolans 

verksamheter (Kerckaert, Vanderlinde & Braak, 2015). Utvecklingsarbeten inom lärares 

profession behöver uppmärksammas för att väcka intresse och lyfta fram arbetet med 

IKT. Man behöver uppmärksamma det redan existerande arbetet med digitala verktyg 

men även att det finns ett behov av nya infallsvinklar. Förskollärare måste utmanas 

genom att tänka på vilken roll informations- och kommunikationsteknik kan ha i arbetet 

med barns utveckling eftersom att digitala verktyg är en del av dagens digitala samhälle. 

Utöver behovet av kompetensutveckling inom IKT finns det även begränsningar som 

till exempel ekonomiska resurser och motsättningar inom ledning och politik (ibid.). 

Förskollärare upplever att de har otillräcklig kompetens för att använda IKT i förskolan 



 

5 

 

(Sáude, Carioca, Siraj-Blatchford, Sheridan, Genov & Nuez, 2005). Man behöver vara 

medveten om att förskollärare kan ha olika uppfattningar kring vad som är tillräcklig 

kompetens inom informations- och kommunikationsteknik men att många upplever att 

det finns ett behov av kompetensutveckling. Det finns ett behov av ökad kunskap kring 

möjligheterna att använda digitala verktyg i arbetet tillsammans med barnen (ibid.). 

2.3. Möjligheter och dilemman med att använda IKT i 

förskoleverksamheten  

Informations- och kommunikationsteknik är en viktig del i barns inlärningsprocess och 

ett viktigt verktyg i förskoleverksamheten precis som andra arbetsmetoder (Jernes, et 

al., 2010). Det sker positiv interaktion mellan barnen vid arbete med digitala verktyg 

eftersom de oftast sitter tillsammans. Genom arbete med IKT tillägnar sig barnen 

sociala färdigheter som till exempel ta hänsyn, vägleda varandra samt samarbete. Om 

barnen får möjlighet till att lära sig hantera digitala verktyg i förskolan ger det större 

chans till koncentration i deras inlärningsprocess senare i skolan. Det finns ett dilemma 

kring användandet av IKT i förskolan. Barnen behöver få möjlighet till att använda sig 

av digitala verktyg i den fria leken för att få chansen till att själv utforska möjligheterna 

och lära sig hantera verktyget (ibid.). Men har inte barnen kunskapen innan tenderar de 

att bli frustrerade och lämnar istället aktiviteten (Kerckaert et al., 2015). För att kunna 

använda digitala verktyg i den fria leken behöver barnen få kunskapen att använda dem 

genom styrda aktiviteter (Jernes, et al., 2010).  

 

Användningen av informations- och kommunikationsteknik kan variera beroende på i 

vilket syfte man använder det (Masoumi, 2015). Det kan användas som ett verktyg för 

lärande samt för att underlätta i förskollärarnas pedagogiska arbete. Ny teknik ger större 

möjligheter till att utveckla förskoleverksamheten ytterligare. En annan aspekt är att 

digitala verktyg används för att sysselsätta barnen under den fria leken. Det innebär att 

den inte får något syfte utifrån läroplanes mål. IKT kan även användas till att 

kommunicera och dokumentera vilket är det mest frekventa användningsområdet i 

förskoleverksamheten. Förskollärare använder sig utav den digitala tekniken för att 

kunna kommunicera med vårdnadshavare genom att förmedla information, 

dokumentera barnens aktiviteter samt att följa barnens utveckling genom portföljer. 

Vissa förskollärare ser IKT som ett hot mot förskolans traditionella arbetsmetoder. De 

anser att det är olämpligt att använda sig av IKT i förskolan eftersom att det finns en 

risk för att det skadar barns sociala färdigheter (ibid.).  

 

För att se vilken inverkan digital storytelling har på barns utveckling har det gjorts en 

jämförande studie mellan användandet av digitala verktyg och traditionella 

arbetsmetoder (Mikelic Preradovic, Lesin & Boras, 2016). Studien visar att barn som 

arbetat med digital storytelling har kommit längre i deras utveckling inom bland annat 

matematik och datorkunskap. Att arbeta med digitala verktyg kan både engagera och 

motivera barnen att vilja utvecklas mer än traditionella arbetsmetoder. Barnens 

samarbetsförmåga samt kritiskt tänkande ökar genom användandet med informations- 

och kommunikationsteknik. Därför finns det ett behov av att införa IKT i förskolan med 
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syfte att främja barns utvecklingsområden inom bland annat matematik, sociala 

färdigheter och datorkunskap (ibid.). Användandet av digitala verktyg i förskolan är 

något som främst sker under barnens fria lek (Ljung-Djärf, 2008). Datorn användes 

främst till att spela spel men det fanns en önskan hos förskollärare att den skulle 

användas till annat också till exempel rita och skriva. Det gjorde att tillgången till spel 

begränsades vissa dagar. Det var även frågan om spel på datorn borde vara en del av 

förskolans verksamhet överhuvudtaget.  Det fanns möjlighet till att använda datorn 

under barnens fria lek men förskollärarna uppmuntrade inte till detta. Genom att inte 

uppmuntra barnen till datoranvändandet menade förskollärarna att de ville undvika att 

barnen fastnade i spelandet och missar andra viktiga inslag i verksamheten. Vid 

användandet av digitala verktyg med yngre barn är det viktigt att i första hand fokusera 

på den sociala interaktionen då till exempel datoranvändning kan bidra till att utveckla 

barns sociala kompetens (ibid.). 

 

Det finns utmaningar med att arbeta med informations- och kommunikationsteknik i 

förskolan. Alla programvaror har inte alltid en positiv effekt på barns lärande. Det finns 

program som inte förklarade för barnen varför deras svar var rätt eller fel vilket inte ger 

det stöd för lärande som en förskollärare kan ge barnen (Plowman & Stephen, 2005). 

Det finns därför ett behov av att utveckla den pedagogiska användningen av digitala 

verktyg men även att få mer kunskap samt ett kritiskt tankesätt vid val av program. 

Användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet har till största delen en positiv 

bild som grundar sig i att datorkunskap och teknikkunskap har ett positivt värde i en 

framtidsaspekt. I samband med användandet av digitala verktyg interagerar barnen med 

varandra genom att söka kontakt med andra barn och vuxna även när barnet sitter ensam 

(ibid.). Ibland kan det finnas svårigheter med att integrerar IKT i förskolans läroplan 

(Li, 2006). Detta på grund av nivån i lärarnas digitala kompetens, brist på resurser och 

tekniksupport samt problem med hård- och mjukvaror. Förskollärare kan upplevas som 

IT-analfabeter eftersom de ibland uttrycker en oförståelse för digitala verktyg i 

lärandesituationer. Informations- och kommunikationsteknik i förskolan är en 

ekonomisk fråga. Det kostar pengar både att ge lärarna möjlighet till en 

kompetensutveckling samt att införskaffa material till förskolor (ibid.). 

2.4. Tidigare forskning 

Kerckaert et al. (2015) har gjort en studie där syftet är att undersöka vilka faktorer som 

är kopplade till användning av IKT i förskolans verksamhet i Belgien. För att komma 

fram till resultatet har de använt sig av ett frågeformulär online. Resultatet visar att 

kompetensutveckling inom informations- och kommunikationsteknik är ett måste för att 

stimulera användandet i förskolans verksamhetet. Utvecklingsarbeten inom lärares 

profession behöver uppmärksammas för att väcka intresse och lyfta fram arbetet med 

IKT. Utöver behovet av kompetensutveckling inom IKT lyfter även författarna att det 

finns begränsningar som till exempel ekonomiska resurser och motsättningar inom 

ledning och politik (ibid.).  
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Jernes et al. (2010) har i sin studie undersökt förskollärarnas synsätt på digital teknik. 

De har utgått från vilka möjligheter och utmaningar förskollärarna möter i förskolans 

verksamhet. Studien är gjord i tre norska förskolor där de gjort gruppintervjuer med 

personalen. Förskollärarna i studien uttryckt att en bristande kompetens leder till passiv 

användning av IKT i förskolans verksamhet. Resultatet visar att förskollärarna upplever 

viss digital kompetens som kan ökas ytterligare genom kurser och eget intresse (ibid.). 

 

Masoumi (2015) har gjort en intervju och observationsstudie där han i tre svenska 

förskolor undersökt hur IKT integreras i verksamheterna. Resultatet visar att det finns 

olika användningsområden för IKT i förskoleverksamheten. Användningen av IKT 

varierar beroende på i vilket syfte det används. Masoumi lyfter även att ny teknik ger 

större möjligheter till att utveckla verksamheten. En annan aspekt som lyfts är att 

digitala verktyg används för att sysselsätta barnen under den fria leken. Vilket innebär 

att den inte får något syfte utifrån läroplanes mål. Resultatet visar även att IKT används 

till kommunikation samt dokumentation (ibid.).  

 

Ljung-Djärf (2008) har i sin studie undersökt hur förskollärare hanterar 

datoranvändningen i förskoleverksamheten. För att besvara syftet med studien har 

intervjuer samt videoobservationer genomförts på tre förskolor i Sverige. Resultatet 

visar att datorn främst används av barnen i den fria leken samt främst till att spela spel. 

Resultatet visar också att det fanns möjlighet för barnen att använda dator men det 

uppmuntrades inte av förskollärarna. Detta för att undvika att barnen fastnade i 

spelandet (ibid.).  

 

Plowman och Stephen (2005) har gjort en studie där syftet är att informera om 

utvecklingsstrategier inom informations- och kommunikations teknik i förskolans 

verksamhet. Utifrån intervjuer och observationer i studien har författarna sett att 

datorspel inte alltid har en positiv effekt på barns lärande. Resultatet visar att det finns 

ett behov av att utveckla den pedagogiska användningen av digitala verktyg i förskolan. 

Resultatet visar även att förskollärarna behöver få kunskapen att på ett kritiskt sätt välja 

pedagogiska program vid användandet av digitala verktyg (ibid.).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta arbete ligger fokusen på förskollärarnas resonemang kring användandet av 

informations- och kommunikationsteknik i förskolans verksamhet. Arbetet kommer att 

utgå från ett sociokulturellt perspektiv eftersom detta perspektiv belyser vikten av 

socialt samspel och användningen av kulturella verktyg för att stödja lärandeprocessen 

hos alla människor. Dagens användning av IKT i förskolan möjliggör kommunikation 

mellan människor med hjälp av digitala verktyg. Användningsområdet är mångsidigt 

men handlar huvudsakligen om att hjälpa förskolläraren i det pedagogiska arbetet men 

också som ett verktyg som kan stödja barnen i deras utveckling och lärande.  Det 

sociokulturella perspektivet innebär att man lär sig i sociala sammanhang där man 

tillämpar kunskaper med hjälp av kulturella verktyg (Säljö, 2013, 2014). Informations- 

och kommunikationsteknik kan ses som ett kulturellt verktyg i förskolan. Kulturella 

verktyg kan användas som ett stöd i barns utveckling och lärande. Inom det 

sociokulturella perspektivet ser man människan som en redskapsproducerande och 

redskapsanvändande individ som utvecklar färdigheter och kunskaper genom att skapa 

kulturella verktyg (Säljö, 2013). Kulturella verktyg förändrar människans sätt att arbeta, 

lära samt kommunicera. Dessa verktyg förändras och utvecklas med tiden utifrån de 

behov människan har. Genom att människan ses som en redskapsproducerande och 

redskapsanvändande individ kan IKT ses som dagens kulturella verktyg. Samhället 

utvecklas hela tiden vilket leder till att förskollärarnas arbetsmetoder behöver utvecklas 

och förnyas. Människan behöver därför skapa nya kulturella verktyg för att följa med i 

utvecklingen och stödja barnen i deras utveckling och lärande.   IKT har ett brett 

användningsområde vilket har gjort att förskollärarnas arbetsmetoder har utvecklas för 

att passa in i dagens användande. Inom det sociokulturella perspektivet använder man 

sig av begreppet appropiering, vilket innebär att man lär sig hantera olika verktyg i det 

syfte att man kan använda sig av dem i olika situationer (Säljö, 2013, 2014). I det 

sociokulturella perspektivet ser man lärandet som en process där färdigheter och 

kunskaper har utvecklats i samhället som approprieras av människan. Man kan se 

appropriering som en stegvis process där individen lär sig att hantera och bekanta sig 

med verktyg och därmed successivt ökar sina kunskaper samt erfarenheter kring hur 

man använder det på ett effektivt sätt. För att informations- och kommunikationsteknik 

ska ses som dagens kulturella verktyg behöver förskollärarna öka sina kunskaper och 

erfarenheter. Genom att barnen sitter tillsammans med andra vid arbete med digitala 

verktyg ökar deras kunskaper och erfarenheter som är av vikt i deras lärandeprocess. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv kan man inte undvika att lära sig trots att man inte 

engagerat sig i själva lärprocessen. Man lär sig i samspel med andra genom att delta i 

sociala sammanhang (ibid.). Anledningen till att sociokulturellt perspektiv har valt till 

detta arbete är för att barns utveckling och lärande sker i socialt samspel med andra 

individer där kulturella verktyg är en viktig del i lärandeprocessen. I dagens 

förskoleverksamhet använder sig förskollärarna och barnen av digitala verktyg för att 

främja deras utveckling och lärande.  
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4. Metod 

I det här avsnittet redogörs val av metod, urval, genomförande av intervjuer samt 

bearbetning av intervjuer utifrån det insamlande materialet.  

4.1. Val av metod 

Studien har genomförts med hjälp av en intervjuundersökning för att få en djupare 

förståelse och kunna besvara arbetets syfte som är att undersöka förskollärares 

resonemang om användning av informations- och kommunikationsteknik som 

didaktiskt verktyg i deras arbete. Intervjuer har valts för att kunna ta del av 

intervjupersonernas perspektiv samt få en större möjlighet till flexibilitet. En fördel med 

intervju är att det finns möjligheter till att se saker som man annars kan missa (Bjørndal, 

2005). Arbetet har utgått från en semistrukturerad intervju och inför intervjutillfällena 

har en intervjuguide skapats (se bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer är en metod som 

handlar om en uppsättning frågor utifrån en intervjuguide där ordningsföljden på 

frågorna kan variera. Intervjuaren har en viss möjlighet att ställa följdfrågor till det som 

uppfattas vara viktiga svar från respondenten (Bryman, 2008). Valet av att använda 

semistrukturerad intervju gjordes för att respondentens resonemang skulle föra samtalet 

vidare. Därmed fanns det även möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån studiens syfte. 

Fokus i intervjuguiden var förskollärarnas resonemang kring arbetet med informations- 

och kommunikationsteknik i förskolans verksamhet. Detta för att synliggöra hur 

förskollärarna ser på att använda sig av IKT som ett arbetsverktyg i verksamheten samt 

om deras upplevelser kring förutsättningarna att följa med i utvecklingen. 

Avslutningsvis fick respondenterna frågan om det var något de ville tillägga.  

4.2. Urval 

Studien har genomförts på fem förskolor från tre olika kommuner. Valet att vända sig 

till olika kommuner berodde på att förskollärarnas uppfattningar kan se olika ut från 

kommun till kommun. Intervjupersonernas antal yrkesverksamma år och ålder varierade 

vilket kan påverka studiens resultat. Förfrågan till att delta i intervjuer inom 

informations- och kommunikationsteknik i förskolan skickades ut i form av ett 

informationsbrev till slumpvis utvalda förskollärare via sociala medier (Se bilaga 2). 

Förskollärarna fick information om att det inte krävdes någon kunskap inom ämnet för 

att delta samt om de etiska ställningstagandena. Förskollärarna informerades om 

konfidentialitet vilket innebär att det insamlade materialet skyddas från obehöriga samt 

att uppgifterna som tilldelats i förtroende inte sprids vidare (Vetenskapsrådet, 2017).  

Sammanlagt tackade sex förskollärare ja under tidsperioden för insamlingen av material 

till studien.  Tid och plats för intervjuerna bestämdes utifrån förskollärarnas villkor. 

Valet att intervjua yrkesverksamma förskollärare har gjorts för att ta del av deras 

resonemang samt för att begränsa urvalet personer som är väsentliga för syftet med 

studien (Bryman, 2008).  När en studie utförs är det viktigt att man tar hänsyn till 

Vetenskapsrådets riktlinjer och etiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2017). 

Förskollärarna har fått information om att ingen obehörig kommer ta del av 
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ljudinspelningarna innan renskrivning. De har även informerats om att de kommer vara 

anonyma samt att de kunde dra sig ur när som helst innan arbetet lämnats in (ibid.).  

4.3. Genomförande av intervjuer 

En intervjuguide har utformats med öppna frågor för att ge utrymme hos respondenten 

att svara utifrån sin egen kunskap och erfarenhet som man annars kan missa (Bryman, 

2008). Öppna frågor leder inte den som blir intervjuad i en viss riktning utan i stället 

kan man synliggöra kunskapsnivån och få information kring hur viktiga frågorna är för 

respondenten (Löfgren, 2014). Intervjuerna skedde individuellt med en förskollärare per 

intervjutillfälle. Innan intervjun startade informerades de deltagande förskollärarna om 

att deras uppgifter skulle anonymiseras samt deras rätt till att dra sig ur. Samtalen 

skedde i ett avskilt rum för att ljudinspelningarna inte skulle registrera störande ljud i 

omgivningen. Bakgrundsljud kan både förstöra och störa en ljudinspelning (Bjørndal, 

2005). Vi båda deltog under intervjutillfällena och inför varje intervju påminde och 

förtydliga vi muntligt för förskollärarna om de etiska aspekterna. Längden på 

intervjuerna varierade lite men var aldrig kortare än 20 minuter och inte längre än 30 

minuter. Ljudupptagningarna gjordes via en applikation på en mobiltelefon. Fem 

intervjuer gjordes på de deltagande förskollärarnas arbetsplats med undantag för den 

sjätte som gjordes över telefon.  

 

En av intervjuerna skedde över telefon eftersom att respondenten inte var tillgänglig att 

intervjua på plats. Ibland kan det hända på grund av tid och pengar att man måste 

intervjua personer på ett opersonligt sätt (Bryman, 2008). För att inte gå miste om en 

intervju valdes därför att göra intervjun över telefon. Intervjuerna spelades in med 

godkännande från respondenterna. Ljudinspelning är ett bra redskap att använda 

eftersom man alltid kan gå tillbaka och lyssna på intervjun flera gånger därmed även 

enklare för oss att skriva ned intervjuerna ordagrant (Bjørndal, 2005). Valet av att inte 

föra anteckningar under intervjuerna var för att fokus skulle ligga på samtalen. Samtal 

som spelas in gör att den som intervjuar kan fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor 

samt att respondenten inte behöver avbrytas (Löfgren, 2014). Vid telefonintervjun fanns 

det däremot behov av att föra anteckningar eftersom det inte fanns möjlighet till att 

spela in samtalet. Under telefonintervjun gjordes minnesanteckningar som sedan skrevs 

ned direkt efteråt. Detta för att inte glömma det viktiga i samtalet. 

4.4. Bearbetning av intervjuer 

Efter att ha utfört intervjuerna började arbetet med att skriva ned det insamlade 

materialet som bestod av sex intervjuer. Varje intervju har skrivits ned ordagrant för att 

sedan kunna börja arbetet med att identifiera mönster och kategorier i förskollärarnas 

svar. Dessa mönster och kategorier skapade sedan rubrikerna i resultatet. Materialet 

skrevs ned på dator för att skapa en tydlig bild av respondenternas svar från intervjuerna 

(Bjørndal, 2005). Det nedskrivna materialet ger möjlighet till nya infallsvinklar som 

annars inte blir synliga (ibid.). Förskollärarna kommer i resultatet benämnas som 

förskollärare ett till sex (1-6) i resultatet. Detta för att undvika fria tolkningar och för att 

deras identitet inte ska avslöjas (Vetenskapsrådet, 2017). Datumen för intervjuerna 
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kommer inte skrivas ut i resultatet. Detta för att ytterligare anonymisera de deltagande 

förskollärarna samt att det gjorts ett aktivt val att ta bort text som kan avslöja förskola 

eller annan känslig information (ibid.). 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Kategorier har skapats för 

att besvara studiens syfte. Kategorierna presenteras i rubrikerna nedan och dessa är 

förskollärarnas resonemang om IKT, förutsättningar för användandet av IKT, 

ekonomiska dilemman med införandet av IKT i förskolan samt IKT som didaktiskt 

verktyg. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av hela resultatet.  

5.1. Förskollärarnas uppfattning kring användandet av IKT 

I den här kategorin kommer förskollärarnas tolkning om vad informations- och 

kommunikationsteknik är i förskolan att lyftas upp. Detta utifrån de erfarenheter och 

kunskaper förskollärarna ger uttryck för i intervjuerna.  

 

Det behöver inte vara att man skapar något med den digitala tekniken utan man 

kan lika gärna googla efter ett djur eller fenomen som man vill veta mer om så 

man upptäcker tillsammans istället för att jag ska bli den som talar om och lär ut. 

(Förskollärare 1). 

 

Denna förskollärare beskriver informations- och kommunikationsteknik som något att 

använda tillsammans med barnen för att upptäcka och lära tillsammans. Förskolläraren 

kan med hjälp av den digitala tekniken bli en medupptäckare istället för att vara den 

som lär ut.  

 

Ja men alltså det är själva tekniken, alltså allt som har med kommunikation att 

göra. Allt man använder, det kan vara digitalkameran, det kan vara datorn, det 

kan vara surfplattan, det kan vara allt man använder i verksamheten som är 

digitaliserat som man använder på något vis i samband med samarbete med 

barnen. Att man får någon kommunikation på något vis på ett digitalt sätt, det är 

så jag tänker… Alltså hur man använder medierna men jag tänker att just IKT är 

själva hårdvaran och liksom hur man använder det. (Förskollärare 2). 

 

Även den här förskolläraren lyfter att IKT är något man använder tillsammans med 

barnen. Vidare menar förskolläraren att det handlar om själva tekniken man använder i 

förskolan men också allt som har med kommunikation att göra. Det är det digitala som 

man använder i verksamheten i samarbete med barnen till exempel lärplattan och 

datorn.  

 

Ja ett verktyg, ett pedagogiskt och digitalt verktyg som man kan använda i den 

vanliga verksamheten. (Förskollärare 3).  
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Den här förskolläraren ger uttryck för att informations- och kommunikationsteknik har 

att göra med pedagogiska och digitala verktyg som man använder i den vardagliga 

verksamheten. 

 

Det är ett fantastiskt redskap som man kan göra så otroligt mycket med, det finns 

stora möjligheter. Till exempel att man kan sitta och reflektera tillsammans med 

barnen genom att titta på bilder vi tagit och filmer vi gjort tillsammans. 

(Förskollärare 4).  

 

Även här beskriver förskolläraren IKT som ett verktyg som ger stora möjligheter 

eftersom man kan göra mycket med det. Genom att använda digitala verktyg får man 

möjligheten att tillsammans med barnen reflektera kring det man gör i 

förskoleverksamheten. Detta kan i sin tur leda till att man kan se saker utifrån barnets 

perspektiv och därmed kanske till och med få nya infallsvinklar i arbetet med barnens 

utveckling och lärande. 

 

Det är jätte mycket inom vårt yrke tycker jag. Vi jobbar ganska mycket med 

IKT, jag är ganska intresserad av just den formen av både dokumentation, 

information, forskning för barn, forska tillsammans med barn via lärplattor, 

google youtube och sådana saker använder vi mycket. (Förskollärare 5). 

 

Förskolläraren anser att informations- och kommunikationsteknik är väldigt mycket 

inom förskollärarens profession. Man kan göra väldigt mycket med hjälp av digitala 

verktyg genom att till exempel forska för barnen men också med barnen då information 

är lättillgängligt via till exempel google eller youtube. Vidare lyfter förskolläraren att 

man också kan använda det för att kunna dokumentera eller för att informera 

vårdnadshavarna vad som sker i verksamheten.  

 

Det är ett redskap som man kan använda med barnen i alla situationer, men 

också för barnen. Jag tycker inte det ska vara speciellt till exempel iPad, utan att 

det ska ligga framme så barnen ska kunna ta dem.  Precis som med ett pussel så 

ska man kunna ta en iPad. Så kan man göra jätte mycket. (Förskollärare 6).  

 
Återigen ges uttryck för att IKT är ett verktyg i förskoleverksamheten som används 

både med men även för barnen. Förskolläraren lyfter att det är av vikt att lärplattan får 

samma utrymme i verksamheten som annat vardagligt material barnen har tillgång till. 

Synen på bland annat lärplattan är att den har ett stort användningsområde.  

5.2. Förutsättningar för användandet av IKT 

Under den här kategorin lyfts citat utifrån den kompetens förskollärarna uttrycker att de 

har och behöver inom IKT samt det stöd de upplever från kollegor.  
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Alla är inte bekväm med det och vi behöver utveckla det med alla så att säga, det 

vore helt fantastiskt att få hit någon som kan komma och föreläsa och ge kurs. 

Det har vi diskuterat med andra, typ tre kvällar så får man uppgifter och prova på 

mellan gångerna. Det skulle vara väldigt intressant och nyttigt… Det handlar om 

att man inte är så himla teknisk och att man kan bli galen när man inte fattar och 

inte får till. Man får gneta på men jag känner att jag vill fortbilda mig och få lite 

mer teknikkunskap. (Förskollärare 1). 

 

Förskolläraren lyfter att alla på förskolan inte känner sig bekväma i att använda sig av 

digitala verktyg i verksamheten och hon upplever att det finns ett behov av 

kompetensutveckling hos dem alla. Förskolläraren ger uttryck för en frustration kring 

att man inte är teknisk och att det därmed uppkommer svårigheter.  

 

Viljan finns ju där hos dem absolut, det som är svårigheten är ju som med allt 

annat inom förskolans värld att det är ju väldigt brett, det är ju så mycket och så 

många delar som man ska tänka på. Om det ska prioriteras så hamnar ju IKT 

ganska långt ner. (Förskollärare 3). 

 

Förskollärare ger uttryck för att informations- och kommunikationsteknik inte 

prioriteras i förskolan och det blir en fråga om tid. Viljan att utvecklas finns men 

förutsättningar finns inte där eftersom ämnet innehåller mycket.  

 

Nej det tycker jag faktiskt inte att jag behöver kompetensutveckling inom IKT, 

skulle jag vilja så får jag det. Den biten tycker inte jag att jag saknar för vill jag 

det så får jag det via kommunen. Söker jag kurser så får jag det från chefen. Vill 

jag lära mig saker är det upp till mig. (Förskollärare 4). 

 

Den här förskolläraren upplever inte ett behov av kompetensutveckling men skulle ett 

behov uppstå menar hon att möjligheten till kompetensutveckling finns. Förskolläraren 

lyfter även att det är eget ansvar hos personalen att gå kurser om man upplever ett behov 

av att vidareutvecklas.  

 

Nääja det är väl lite olika. Vissa förutsättningar finns det genom att vi har IKT 

ansvariga som ständigt ger oss ny information… Vill man veta så tar man ju reda 

på det även om det är på arbetstid eller om det är hemma. Skulle man känna att 

man behövde ha mer stöd i arbetet så har vi dem IKT ansvariga som jag antar att 

man kan prata med men sen är det tiden, att man ska finna tiden. Jag tror också 

mycket på att vill man så fixar man det nog och då tar reda på och lära sig 

liksom. (Förskollärare 5).  

 

Även denna förskollärare ger uttryck för ett eget ansvar hos den enskilda individen att 

söka sig digital kunskap. Om man känner ett behov av att få stöd i arbetet med digitala 
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verktyg upplever förskolläraren att man kan vända sig till annan personal på förskolan. 

En svårighet som lyfts är att finna tiden till att utforska de digitala verktygen innan man 

använder det med barnen.  

 

Jag vill lära mig mer. Jag vill gå på IKT eller jag vill vara IKT ansvarig här men 

jag fick inte. Flera som vill vara det och alla får inte möjligheten… Man har inte 

en varsin iPad, vi ska jobba mycket med IKT men alla har inte en egen iPad och 

jag är en sån som inte har det… ska vi hålla på så tycker jag att det ska finnas 

material tillgängligt. (Förskollärare 6). 

 
Här ger förskolläraren uttryck för att vilja lära sig mer inom informations- och 

kommunikationsteknik. Detta uttrycker ett behov av kompetensutveckling inom IKT 

som förskolläraren känner. Ett problem förskolläraren upplever är att alla inte har 

tillgång till material för att utforska.  

5.3. Ekonomiska dilemman med införandet av IKT i förskolan 

I den här kategorin kommer de ekonomiska dilemman som förskollärarna upplever som 

ett hinder för att arbeta med informations- och kommunikationsteknik att belysas.  

 

Det är ett litet trappsteg där som gör att man inte kommer upp och jag tror att det 

har mycket att göra med ekonomin, tror jag. Det är ju mycket som kostar och jag 

skulle jätte gärna vilja ha en smartboard så att det blir mer interaktivt och sådär 

men ja de kostar 30 000 vart ska vi få dem ifrån i den här verksamheten, ja 

menar vi jobbar inte på det sättet när man jobbar med små människor tyvärr. Det 

är ju liksom ingen lukrativ bransch där man får in mycket pengar, tyvärr. 

(Förskollärare 2). 

 
Ett annat problem med att använda sig av IKT i förskolans verksamhet är ekonomin. 

Digitala verktyg kostar mycket och förskolan är inte en verksamhet som drar in mycket 

pengar. Förskolläraren ger därför uttryck till att det är svårt att köpa in digitala verktyg 

även om man anser att det finns ett behov. Då det är annat material som istället 

prioriteras.   

 

Kommunen bör se till att det läggs resurser på material inom IKT till de 

kommunala förskolorna. Vi har en budget men eftersom den inte är särskilt stor 

vill man inte lägga den på sådant då annat material också är viktigt. Kommunen 

har krav, läroplanen har mål men det finns inga resurser. Man vill kunna sitta 

tillsammans med barnen men har man inte tillräckligt med material. Utan får 

alltid fundera över vilken grupp som ska ha tillgången till iPaden idag. 

(Förskollärare 4). 
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Förskolläraren upplever en brist på material för att kunna nyttja informations- och 

kommunikationsteknik som ett verktyg i förskolan. Eftersom förskolans egen budget 

behöver gå till annat nödvändigt material behöver kommunen se över tillgången av 

digitala verktyg samt lägga resurser där det behövs. Detta för att kommunen har krav på 

att förskolan ska använda sig av IKT i verksamheten.  

 

Det är väl ofta att det vi önskar kanske att det fanns mer material, alla har ju inte 

en egen iPad till exempel. Vi har två projektorer som fungerar, bara en av dem 

fungerar riktigt bra eller nä lite bättre i alla fall. (Förskollärare 5).  

 
Det finns en önskan för att det ska finnas mer tillgänglig material som fungerar på 

förskolan. Förskolläraren ger uttryck för att det finns ett behov av att alla förskollärare 

ska ha tillgång till en lärplatta som ett arbetsverktyg.  

 

För det första så har vi många iPads, som kanske var de första som kom, och de 

funkar inte lika, man kan inte uppdatera alla. Man har inte en varsin, vi ska jobba 

mycket med IKT men alla har inte en egen och jag är en sån som inte har det. Så 

har vi några som inte går att ladda ned appar för det går inte att göra nya apple-

id. För ingen vet hur det var från början och då blir man frustrerad. Och ska vi 

hålla på tycker jag så ska det finnas material tillgängligt. Skoleleverna har egna 

iPads och datorer men inte vi som jobbar professionellt. När vi har fått in extra 

pengar och ber om fler iPads så säger de att vårt område ligger högt i antal iPads, 

ja fast alla fungerar inte. Det är lite tråkigt och motsägelsefullt. Vi ska gå in och 

skriva underlag för utveckling på iPads så finns inte förutsättningarna. Så tänker 

man att man tar en dator men så finns det ett begränsat antal på dem med och alla 

är upptagna. Det är lite sådär och inte helt i fas allting men jag ser ändå att det är 

positivt. (Förskollärare 6). 

 

Även denna förskollärare lyfter behovet av att alla förskollärare ska ha tillgång till en 

lärplatta i arbetet. Kommunen har delat ut lärplattor men dessa är inte aktuella på grund 

av att lärplattorna är låsta och inte går att använda. Kommunen ser till kvantiteten och 

inte kvalitén på materialet som finns på förskolan. Förskolläraren uttrycker en 

frustration kring att det finns begränsningar kring användandet av informations- och 

kommunikationsteknik.  

5.4. IKT som didaktiskt verktyg 

Den här kategorin lyfter förskollärarnas resonemang kring deras tankar om att arbeta 

med digitala verktyg i förskolans verksamhet.  

 

I och med att man jobbar med ett tema har man förmodligen kollat runt lite 

tidigare, spanat in vart man kan hitta grejer så man inte börjar där och då med 

barnen så att det blir rätt när man väl sitter där. Man vet ungefär vart man ska 

söka så det blir någorlunda rätt på en gång. Barnens intressen styr, vad är de 
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nyfikna på och vad vill de veta… Jag vill att vi ska komma dit att barnen själva 

kan ta initiativ till att ta fram lärplattan och göra något. Det är nästa steg då vi 

inte har tagit fram lärplattan så den är en del av verksamheten. Det är drömmen 

om att det ska vara så, satt man inte kommer till att lärplattan är något hett som 

man ska sträva efter utan något man kan använda när man känner för det… Men 

kanske inte fokus på spel utan skapande appar. (Förskollärare 1). 

 

Förskolläraren uttrycker att man behöver förkunskaper inom ämnet man vill arbeta med 

innan man börjar arbetet med barnen. Förskolläraren upplever att det är viktigt att man 

själv vet på ett ungefär hur man ska gå tillväga för att det ska bli rätt när man sedan 

sitter tillsammans med barnen. Hon menar att man ska utgå från barnens intressen och 

nyfikenhet i arbetet med digitala verktyg. Förskolan strävar efter att låta lärplattan vara 

en del av verksamheten där barnen själv kan ta initiativ till att använda den.  

 

De är ju inte bara konsumenter som sitter utan de är producenter, de är med och 

gör. De gör film, de gör appar och vet hur det fungerar runtomkring och de blir 

producenter och medskapare. Istället för att bara bli passiva konsumenter, så 

tänker jag. Vi är ju ingen sån där förskola som åååhh nu ska vi kolla på film. 

Utan det där är ju något som är kopplat till verksamheten eller att dem gör film 

själv för att förstå liksom hur man gör och så. Så tänker vi. (Förskollärare 2). 

 

Förskolläraren menar på att barnen är producenter som skapar i förskolan och inte 

passiva konsumenter. Hon menar att digitala verktyg är något som ska kopplas till 

förskolans verksamhet. Detta för att skapa en förståelse hos barnen genom utforskande 

och skapande av till exempel egna filmer.  

 

Det sitter i vad vi har för kunskaper, jag har kunskaper att kunna vara en aktiv 

pedagog och delta med barnen medan en annan person inte besitter kunskapen 

och känner att barnen vet mer än vad de vet... Då är det ju mer pedagogiska spel 

där dem ändå kan sitta med men det blir lite passivt, kan jag tycka med att ett 

spel. Jag kanske hellre skulle vilja göra mer, ja men man kan göra sagor eller 

berättelser eller barnen kan göra egna dokumentationer… Så det är mest att det 

används som spel men där har vi ju ändå haft en diskussion att det är ju inte spel 

som, vi måste ju kunna ha ett syfte med spelen liksom till exempel bokstäver 

eller matematik, former liksom så men det är ändå passivt liksom. Det är ju klart 

att den ena aspekten utesluter den andra men det är ju hyllan eller spel liksom 

eller film då och det är ju också passivt. (Förskollärare 3). 

 

Förskolläraren syftar till att användandet av digitala verktyg sitter i den kunskap 

förskolläraren har. Användningen av digitala verktyg blir passiv när förskolläraren inte 

känner sig trygg i att använda det. Hon lyfter att det är att föredra skapande aktiviteter 

framför spel. Okunskap skapar en passiv roll hos förskolläraren.  
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Det finns stora möjligheter. Till exempel att man kan sitta och reflektera 

tillsammans med barnen genom att titta på bilder vi tagit tidigare eller kolla på 

filmer… Nu har vi ett dansrum och skulle gärna vilja ha tillgång till projektor 

hela tiden så man kan ha en video igång med en nalle som dansar (något de sett 

på internet) och barnen kan härma rörelserna. (Förskollärare 4).  

 

Den här förskolläraren ser möjligheterna med att använda sig av IKT som arbetsmetod. 

Genom att dokumentera verksamheten med hjälp av digitala verktyg kan man 

tillsammans med barnen reflektera kring saker man gjort tidigare.   

 

Även på möten tycker jag att det är bra att använda sig av olika former av, man 

använder sig av datorn och olika program för att få fram informationen istället 

för att man bara pratar… så har vi appar där barnen får sitta tillsammans och 

sortera i soptunnor och vi är med och samtalar med barnen vad som sker. Vi 

kollar även på barr och pinne från UR ett avsnitt i veckan om dem tar ju upp 

olika miljöfrågor som vi sedan samtalar med barnen om. (Förskollärare 5).  

 

Förskolläraren lyfter IKT som ett bra verktyg med ett mångsidigt användningsområde. I 
sitt arbete använder sig förskolläraren av olika applikationer anpassat utifrån det 

aktuella temat. Hon lyfter även att digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel vid 
reflektion tillsammans med barnen. 
 

Så kan man göra jätte mycket, sagor med barnen även med de här yngre barnen. 

Det finns jätte många bra appar. Jag är jätte positiv, man kan använda det till 

pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal, till föräldramöten, bildspel, det 

går in allting man gör och så. (Förskollärare 6). 

 

Här beskrivs användningen av digitala verktyg som ett positivt verktyg som kan 

användas till mycket även tillsammans med barn i alla åldrar. Förskolläraren lyfter IKT 

som ett mångsidigt verktyg där man kan kommunicera mellan barn, kollegor, ledning 

samt vårdnadshavare.  

5.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis lyfter förskollärarna informations- och kommunikationsteknik som 

ett mångsidigt verktyg som kan ha olika syften beroende på vad man arbetar med för 

tillfället. Förskollärarna beskriver digitala verktyg som något man kan använda för att 

reflektera tillsammans med barnen samt även som en länk mellan förskolan och 

hemmet. De nämner det även som något man inte bara gör tillsammans med barnen utan 

även något man kan använda för barnen och verksamheten och därmed att 

förskollärarna inte har en ägande rätt på verktyget. Alla förskollärare känner sig inte 

bekväma med att använda sig av IKT i förskolans verksamhet utan upplever en önskan 

om ökad kunskap för att kunna använda sig av det på ett didaktiskt sätt. De tycker att 
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det behövs för att kunna följa med i samhällets utveckling men upplever en brist på 

fungerande material i verksamheten. Digital teknik är dyrt vilket gör att det finns 

svårigheter med att införa informations- och kommunikationsteknik i verksamheten 

eftersom förskolor har en begränsad budget. Förskollärarna lyfter även det finns en 

förhoppning med att digitala verktyg ska vara tillgängligt i barnens nivå precis som 

annat vardagligt material i förskolan.  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras utifrån den litteratur och tidigare 

forskning som valts ut. Avsnittet är uppdelat i två rubriker som är metoddiskussion samt 

resultatdiskussion. Under metoddiskussion kommer valet av metod att lyftas utifrån för- 

och nackdelar.  

6.1. Metoddiskussion 

Från början var det tänkt att studien skulle genomföras utifrån en enkätundersökning för 

att få ett brett urval av svar. Men för att kunna besvara studiens syfte blev valet istället 

att göra en intervjustudie. Stämningen under intervjutillfällena kändes avslappnade 

vilket kan bero på att de deltagande förskollärarna hade intresset eller kunskapen om 

ämnet IKT. Ibland uppstod tillfällen där det var svårt att föra samtalet framåt och ställa 

följdfrågor. Detta på grund av bristen av tidigare erfarenheter av att intervjua. Det ledde 

till att det ibland blev svårt att utföra intervjuerna trots att en intervjuguide hade 

utformats. Det var svårt att hitta förskollärare som ville delta eftersom många tackade 

nej. Detta kan bero på att många förskollärare inte känner sig trygga med att prata om 

IKT. Resultatet kan ha påverkats av antalet förskollärare samt deras kunskapsnivå och 

intresse. Genom att utföra fler intervjuer med förskollärare hade studien kunnat få ett 

mer varierat resultat. Antalet intervjuer blev färre än planerat då vissa tackade nej med 

kort varsel. Detta ledde till att det inte fanns utrymme för att boka in fler intervjuer. 

Eftersom förfrågan skedde genom sociala medier kan man tolka det som att de som 

tackade ja kände sig bekväma med att samtala om ämnet vilket i sin tur påverkar 

resultatet. För att få möjlighet till att utföra fler intervjuer hade det varit bättre att vända 

sig till förskolecheferna. Detta hade eventuellt lett till att fler förskollärare ställde upp på 

grund av pådrivning från chefen. Hade en enkätundersökning istället används hade 

resultatet troligen blivit mer varierat samt att andra kategorier möjligtvis hade uppstått. 

Däremot hade inte det inte funnits utrymme för att ställa följdfrågor och resultatet hade 

förmodligen påverkats av detta.  

 

Det hade varit intressant att få möjlighet till att intervjua någon förskollärare som inte 

kände sig helt bekväm med användning av IKT för att få större variation i resultatet. 

Valet av att sitta i ett enskilt rum under intervjuerna gav ett positivt resultat på 

ljudinspelningarnas kvalité. Detta ledde till att det blev enklare att skriva ned och 

uppfatta det insamlade materialet rätt. Valet av att använda sig en semistrukturerad 

intervjuform upplevs som positivt då syftet var att förskollärarnas resonemang skulle 

synliggöras. Intervjuguidens fokus kan ha påverkat resultatet då den styrde intervjuerna 

i en viss riktning. Även om förskollärarnas eget resonemang låg till grunden styrde ändå 

frågorna innehållet åt ett visst håll.  
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6.2. Resultatdiskussion 

Under den här rubriken kommer resultatet diskuteras. För att besvara frågan om hur 

förskollärare resonerar om användandet av IKT i förskolans verksamhet har rubriken 

användbart verktyg i verksamheten skapats. Rubriken osäkerhet och brist på tillgängligt 

material påverkar användandet av IKT i förskolan har skapats utifrån frågan om hur 

förskollärarna upplever att IKT fungerar i det praktiska arbetet.  

6.2.1. Användbart verktyg i verksamheten 

De deltagande förskollärarna i studien uttryckte en mängd möjligheter med att använda 

sig av informations- och kommunikationsteknik i verksamheten. Inte bara som ett 

arbetsredskap åt sig själva utan också att det får vara en del av barnens vardag på 

förskolan samt som ett stöd i kommunikation och information till vårdnadshavarna. En 

av de deltagande förskollärarna ger uttryck för att IKT har ett brett användningsområde 

genom att man kan använda lärplattan till utvecklingssamtal, föräldramöten, bildspel till 

barnen och när de använder lärplattan till pedagogisk dokumentation. Beroende på 

vilket syfte man har varierar användningsområdet av IKT som verktyg i verksamheten 

(Masoumi, 2015). Vidare menar han att det kan användas dels för att underlätta i 

förskollärarnas pedagogiska arbete men också som ett verktyg för att dokumentera och 

kommunicera. Bredden av användningsområden av informations- och 

kommunikationstekniken kan man även se i resultatet i den här studien. De deltagande 

förskollärarna ger uttryck för olika användningsområden då de använder IKT i deras 

vardagliga arbete på förskolan. En av förskollärarna menar att de använder sig relativt 

mycket av IKT i deras arbete då det är en del av yrket i dagens samhälle. Vidare menar 

hon att det är ett användbart verktyg för att informera vårdnadshavarna, dokumentera 

men också för att kunna forska tillsammans med barnen.  

 

Utifrån resultatet kan man ändå se att förskollärarna upplever att det är positivt att 

använda sig av informations- och kommunikationsteknik i verksamheten trots att det 

finns vissa faktorer som ekonomi och bristen på fungerande material som försvårar 

arbetet med det. Drömscenariot är att IKT ska finnas tillgängligt både för förskollärarna 

men också för barnen utan hindret med trasigt material eller för litet antal så att det inte 

finns tillgängligt för alla ändå. Ska man kunna använda sig av informations- och 

kommunikationstekniken och ha en möjlighet att följa med i den utvecklingen krävs det 

att man får de rätta förutsättningarna för att det ska kunna bli en del av den vardagliga 

verksamheten i förskolan.  

 

Informations- och kommunikationsteknik är ett användbart verktyg för att synliggöra 

barns inflytande samt delaktighet i verksamheten. Förskollärarna lyfter att barnens 

intresse och nyfikenhet som ska styra arbetet med IKT. De lyfter även att man kan 

forska tillsammans med barnen samt samtala och reflektera tillsammans med barnen. 

Arbetet med IKT i förskolans verksamhet kan leda till att barnen bli mer engagerade 

och motiverade (Mikelic Preradovic et al., 2016). Utifrån detta kan man tolka att 

barnens intresse och engagemang kan öka när man använder sig av digitala verktyg då 

det är en stor del av deras vardag och det blir något nytt och annorlunda mot de 
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traditionella arbetsmetoderna i förskolan. Intervjuerna har även visat att förskollärarna 

vill att lärplattorna ska bli en större del av verksamheten där barnen kan ta eget initiativ 

till att utforska med dem. IKT kan även leda till att barnens sociala utveckling gynnas 

då de kan samtala och reflektera tillsammans med andra barn och vuxna (ibid.). 

Skolverket (2016) menar att förskolan ska utformas efter barnens intressen och behov 

som de ger uttryck för.  

 

Det sociokulturella perspektivet tar upp användningen av kulturella verktyg och detta 

kan kopplas till det förskollärarna uttrycker i resultatet. Förskollärarna anser att 

informations- och kommunikationsteknik är ett användbart och viktigt verktyg i 

förskolans verksamhet. Kulturella verktyg är något som förändras med tiden och det gör 

att man i dagens samhälle kan se IKT som ett kulturellt verktyg. Kulturella verktyg 

skapas för att hjälpa människan i utvecklingen och förändrar människans sätt att arbeta, 

kommunicera och lära (Säljö, 2013, 2014). Digitala verktyg är ett hjälpmedel för 

förskollärarna att utveckla förskolans verksamhet för att gynna barnens lärande. I 

resultatet uttrycker förskollärarna att informations- och kommunikationsteknik är ett 

användbart verktyg som hela tiden utvecklas och kan användas för att förenkla deras 

arbete med barnen i förskolan. Barnen kan genom kulturella verktyg utveckla sina 

sociala färdigheter genom kommunikation. Resultatet visar att förskollärarna upplever 

digitala verktyg som ett användbart redskap för att låta barnen reflektera och diskutera 

tillsammans med andra barn. Kulturella verktyg används även som ett sätt att 

kommunicera mellan alla individer inom förskoleverksamheter, kollegor, ledning, barn 

och vårdnadshavare.  

6.2.2. Osäkerhet och brist på tillgängligt material påverkar  

Resultatet visar att det finns en önskan hos förskollärarna att föra in digitala verktyg 

även i den fria leken. Det finns ett dilemma kring att barnen får den friheten eftersom 

det krävs att barnen har kunskapen att använda digitala verktyget innan de får tillgång 

till det fritt, detta eftersom att en okunskap hos barnen kan leda till frustration och att 

barnen istället byter aktivitet (Jernes et al., 2010; Kerckaert et al., 2015). Masoumi 

(2015) lyfter att digitala verktyg i den fria leken inte har något syfte utifrån läroplanens 

mål och därför upplevs det som en barnvakt istället för ett lärorikt verktyg för barnen. 

Intervjuerna visar att förskollärarna bland annat vill att lärplattan ska vara en del av den 

vardagliga verksamheten där barnen på eget bevåg kan ta initiativ till att använda den 

men då med fokus på applikationer som gynnar deras kreativa sida och inte fokus på 

spel. Förskollärarna behöver först förmedla kunskapen för att barnen ska kunna använda 

de digitala verktygen innan barnen får fri tillgång till dem (Jernes, et al. 2010). 

Resultatet visar att lärplattan inte är en del av den vardagliga verksamheten men att det 

är något som förskollärarna strävar mot och att anledningen till att de inte är där än 

beror bland annat på den kunskapsnivå förskollärarna ligger på. Använder man digitala 

verktyg utan ett pedagogiskt syfte finns det en risk för att det skadar barnens sociala 

färdigheter (Masoumi, 2015). Detta tyder på att användningen av digitala verktyg bör 

ske i sociala sammanhang och inte enskilt. Det leder till att barns sociala färdigheter 

gynnas genom att barnen kan samarbeta, vägleda varandra och öka deras förmåga till 
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kritiskt tänkande (Jernes et al., 2010; Mikelic Preradovic et al., 20106). Det 

sociokulturella perspektivet lyfter begreppet appropiering som betyder att man lär sig 

hantera olika verktyg (Säljö, 2013, 2014). Utifrån resultatet kan man tolka det som att 

barnen behöver appropiera kunskaper om hur de ska använda digitala verktyg innan de 

får fri tillgång till det i förskolan. Det är en stegvis process som innebär att barnen lär 

sig hantera och bekanta sig med verktygen för att successivt kunna öka sina erfarenheter 

och kunskaper inom ämnet. Det innebär att även förskollärarna behöver ha kunskapen 

att förmedla digital kompetens till barnen.    

 

Några av de deltagande förskollärarna anser att det är eget ansvar att tillägna sig den 

digitala kompetensen som krävs vid arbete med informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan. Det är förskollärarnas eget ansvar att 

vidareutvecklas inom sin profession (Sheridan et al, 2011). Detta för att följa med i 

utvecklingen som ständigt sker i dagens samhälle. En av förskollärarna anser att det är 

upp till varje enskild förskollärare att själv söka kunskaper om man känner att man 

saknar den digitala kompetensen. Respondenten menar att hon har förutsättningarna för 

att ta del av kompetensutvecklingen om hon upplever att det finns ett behov. Hon lyfter 

även att hon har möjlighet att från ledningens sida söka kurser. En annan studie visar att 

förskollärare upplever att de har en viss digital kompetens som kan öka genom eget 

intresse och kurser (Jernes et al., 2010). Kan man få bort den rädsla och osäkerhet som 

finns när det gäller IKT kan man även främja förskollärares eget intresse och viljan att 

lära sig mer om digitala verktyg. När man känner att man kan behärska digitala verktyg 

skapas även en positiv inställning till att använda det som arbetsverktyg. En annan av 

intervjupersonerna uttryckte även hon att det var ens eget intresse som fick styra. Men 

att det handlade om att hitta tiden till att utforska digitala verktyg för att sedan kunna 

använda det med barnen. Ur denna aspekt kan man tolka att det krävs eget engagemang 

samt ett stöd från ledningen att komma framåt i utvecklingen. En intressant sak som 

framgick under intervjutillfällena var att de deltagande förskollärarna antingen hade ett 

stort intresse för IKT eller hade det som ansvarsområde på förskolan de arbetade på. 

Utifrån det kan man dra slutsatsen att det finns en osäkerhet kring ämnet eftersom att 

andra som tillfrågades om att delta sa ifrån eller hänvisade till någon annan med större 

kunskap. Trots att personerna blev informerade om att det inte var kunskapsnivån 

förskollärarna hade som var fokus utan deras resonemang kring IKT tackade många nej. 

Det hade varit intressant att se om fler förskollärare hade velat delta om de istället hade 

fått informationen att intervjun handlade om förskolans verksamhet och mål för att 

sedan gå in på IKT under själva intervjutillfället. Detta för att det skulle bli en större 

spridning på svar samt kunskapsnivån på de deltagande förskollärarna. Intervjuerna 

visade att några av förskollärarna upplevde ett behov av kompetensutveckling inom 

IKT.  

 

Vidare visar resultatet att förskollärarna upplever att det krävs en medvetenhet kring vad 

barnen gör på till exempel lärplattan. En lyfter specifikt att barnen ska vara producenter 

och inte konsumenter när det handlar om att använda digitala verktyg. Det handlar om 

att barnen tillsammans kan skapa filmer, applikationer och bli medvetna om hur det 
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fungerar och tillsammans vara aktiva producenter och medskapare. En annan 

förskollärare lyfter att om man har kunskapen kring digitala verktyg vet man hur man 

ska kunna vara en aktivt deltagande pedagog tillsammans med barnen. Barnen får ut 

mer av digitala verktyg om förskollärarna har kompetensen att använda den (Jernes et 

al., 2010).  Förskolläraren i en av intervjuerna säger även att det är att föredra skapande 

applikationer framför spel även om spelen kan ha ett pedagogiskt syfte. Detta på grund 

av att hon upplever att man som pedagog blir en passiv deltagare istället för aktiv när 

man använder sig av spel samt att hon tycker att spelen behöver ha ett syfte vilket alla 

inte upplevs ha. Digitala verktyg används främst till att spela spel men förskollärare vill 

att barnen ska använda det till andra former av aktiviteter också (Ljung-Djärf, 2008). 

Spel har inte alltid en positiv inverkan på barns lärande. Spelar barnen spel individuellt 

kan det leda till individualisering istället socialt samspel. Finns spel tillgängliga för 

barnen på digitala verktyg behöver spelen ha ett tydligt syfte utifrån läroplanens mål 

och riktlinjer. Förskollärare behöver ha mer kunskap om användandet av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet samt att de behöver få ett kritiskt tänkande när det 

gäller val av applikationer och andra program (Plowman & Stephen, 2005). Det finns en 

önskan om kompetensutveckling och intervjuerna visade att det fanns ett behov av att 

veta hur man kan arbeta med IKT tillsammans med barnen (Sáude et al., 2005).  

 

Inom förskollärarprofessionen ingår det att man följer med i det digitala samhällets 

utveckling. Där ingår det att man följer med och uppdaterar sig inom det som är aktuellt 

just nu men också i framtiden. Av den anledningen krävs det att informations- och 

kommunikationsteknik är en del av förskolans verksamhet men också för att det ingår i 

förskolans uppdrag. Skolverket (2016) lyfter att barnen ska få möjlighet att använda sig 

av multimedia och informationsteknik för främjandet av deras utveckling. Resultatet 

visar att det finns ett intresse hos förskollärarna att använda IKT i den dagliga 

verksamheten tillsammans med barnen samt för barnen. Europeiska kommissionen 

(2007) menar att digital kompetens bygger på kunskaper inom informations- och 

kommunikationsteknik vilket kräver kunskapen om hur dagens teknik fungerar och 

vilka möjligheter den ger i vardagen. Intervjuerna visar att dagens förskolor inte riktigt 

är där än utan att det krävs mer kunskap i hur man använder digitala verktyg med syften 

för att uppnå läroplanens mål. Digital kompetens behövs för att kunna planera 

aktiviteter i arbetslaget med ett pedagogiskt syfte (Walldén Hillström, 2014). Det krävs 

professionell kompetens för att kunna uppnå läroplanens mål och riktlinjer. Detta leder 

till att förskollärarens professionella status höjs vilket också kan leda till en tillit från 

vårdnadshavarna till förskolans verksamhet (Berntsson, 1999).  

 

Förskollärarna som medverkar i detta arbete ger uttryck för att det finns intresse samt en 

vilja att arbeta mer med informations- och kommunikationsteknik inom 

förskoleverksamheten. Resultatet visar att majoriteten av de som deltog i studien 

upplever en brist på resurser för att kunna uppnå de bästa förutsättningarna i arbetet med 

IKT. På grund av ekonomiska faktorer får inte alla möjlighet till använda det som ett 

verktyg i den dagliga verksamheten (Kerckaert et al. 2015). Några av förskollärarna 

lyfter i intervjuerna att ledningen har krav på att de ska arbeta med IKT men 
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tillhandahåller inte förskolan med tillräckligt med material för att de ska kunna leva upp 

till dessa krav. En annan förskollärare menar att förskolan inte är den typen av 

verksamhet som genererar mycket pengar och därför kan man inte lägga pengar på 

digitala verktyg. Det finns svårigheter med att införa informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan eftersom det kostar pengar att införskaffa material 

samt att utbilda förskollärarna inom ämnet (Li, 2006). I resultatet kan man se en 

frustration hos förskollärarna på grund av att ledningen inte ser behovet av nytt 

fungerande material. De upplever att ledningen enbart ser till statistiken och inte till det 

faktum att tekniken föråldrats och inte längre fungerar. Förskollärarna menar att om de 

ska kunna arbeta med IKT krävs det först och främst fungerande material och därför blir 

arbetet med IKT i förskolans verksamhet en ekonomisk fråga. Utifrån resultatet kan 

man se att alla inte upplevde detta som ett problem istället upplevde dessa att bristen på 

kompetensutvecklingen var större.  

 

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och ska ge barnen möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt efter varje enskilt barns förmåga. Digitala verktyg kan 

hjälpa barnen i deras lärande genom att bland annat stödja deras kreativitet och 

nyskapande, matematik samt sociala färdighet (Europeiska kommissionen, 2007; Jernes 

et al., 2010; Mikelic Preradovic et al., 2016). Barnen får olika förutsättningar om det 

inte finns till exempel digitala verktyg tillgängligt i förskolan vilket leder till att barnen 

inte kan få en likvärdig start när de sedan går från förskolan till skolan. De ekonomiska 

faktorerna går då över till att även handla om kvalitén på barnens lärande i förskolan. 

Men om man lyfter de positiva förutsättningar med att använda sig av informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan kan man kanske visa kommuner och ledning att det 

behövs mer resurser. Detta för att göra tillgången till digitala verktyg likvärdiga för alla 

barn i förskoleverksamheter runt om i Sverige och inte bara för barn på förskolor med 

god ekonomi. Förskolan ska vara ett komplement mot hemmet och det finns inga 

garantier att alla hem har tillgång till olika digitala verktyg. Får barnen inte ta del av 

digitala verktyg på förskolor och utforska användningen av den där kommer barnen med 

stor sannolikhet få det svårare sedan i skolan men även i ett framtidsperspektiv (Jernes, 

et al., 2010; Kerckaert et al., 2015; Plowman & Stephen, 2005). Detta eftersom dagens 

samhälle kräver att varje individ har en viss digital kompetens.  
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6.3. Slutsats  

Syftet med detta arbete var att ta reda på förskollärares resonemang om användningen 

av informations- och kommunikationsteknik i förskolans verksamhet. Utifrån studiens 

resultat kan man dra slutsatsen att förskollärare upplever en viss osäkerhet kring 

användandet av IKT då alla inte har kunskapen om hur man kan använda det på ett 

pedagogiskt sätt med barnen. En annan faktor som påverkade användandet av IKT i 

verksamheten var bristen på tillgängligt material. Förskollärarna upplevde informations- 

och kommunikationsteknik som ett användbart verktyg i verksamheten. Detta då det har 

stora användningsområden bland annat inom arbetet med barnen, pedagogisk 

dokumentation samt kommunikation och information mellan kollegor, vårdnadshavare 

samt chefer. Utifrån detta kan man synliggöra verksamhetens profession och det kan 

tolkas som att IKT är någonting som behövs för att höja förskolans status i samhället. 

Utifrån förskollärarnas resonemang kan IKT stödja barnen i deras utveckling och 

lärande om förskollärarna besitter digital kompetens och förmågan att förmedla detta till 

barnen. 

 

Tanken med detta arbete är att det ska bidra till att förskolans pedagoger ser 

möjligheterna med att använda informations- och kommunikationsteknik.  

Förhoppningen är att pedagogerna ska övervinna den osäkerhet och rädsla de känner 

inför att använda digitala verktyg i sitt arbete tillsammans med barnen. Denna studie 

kan synliggöra de brister som finns inom IKT som ledningen annars kanske inte 

uppmärksammar. Genom att uppmärksamma detta kan ledningen stötta förskollärarna i 

arbetet med IKT samt att behovet av kompetensutveckling uppmärksammas. 

 

Detta arbete har för oss skapat en större förståelse för att IKT har många 

användningsområden i förskoleverksamheten. Det har lett till ett större intresse och 

nyfikenhet till att lära sig mer om hur man kan använda det som ett pedagogiskt verktyg 

tillsammans med barnen.  

  

Tekniken är här för att stanna och förskollärare måste därför följa med i teknikens 

utveckling för att kunna stödja barnen i deras utveckling och lärande inför framtiden.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Informera om: 

 Anonymitet 

 Ok att spela in? 

 Rätt till att dra sig ur 

 

1. Vad är IKT för dig? 

 

2. Hur ser du på att använda dig av det som arbetsverktyg i verksamheten? 

– Finns kunskapen 

– Kompetensutveckling 

– Intresse hos dig 

 

3. Upplever du att det finns stöd från kollegor? 

– Begreppskunskap 

– Intresse 

– Socialt samspel 

 

4. Upplever du att ni har förutsättningarna för att följa med i utvecklingen? 

– Ekonomi 

– Kompetens 

 

5. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning och ekonomi 

 
Vill du delta i en studie om informations- och kommunikationsteknik i förskolans 

verksamhet? 

 
Syftet med studien är att undersöka förskollärarens resonemang om användning av 

informations- och kommunikationsteknik som didaktiskt verktyg i deras arbete. Vi 
söker därför dig som legitimerad förskollärare för att ta del av dina tankar. 

 
Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 
förskollärare vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer 

under oktober - november 2017. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet 
av informations- och kommunikationsteknik som arbetsverktyg i förskolan. Det innebär 

att Du inte behöver ha någon förkunskap. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter, det är 
viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun 
kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 
så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 
muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan 
i Gävle. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förvaras när 

examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 
genom att få en kopia av arbetet.  
 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering.  

 
Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Vill Du delta i studien kan du 
kontakta oss via telefon eller mail.  

 
Ansvariga för studien är Sandra Sjögren & Klara Tolf. Har Du frågor om studien är Du 

välkommen att höra av dig till någon av oss 
 
Sandra Sjögren   Klara Tolf 

Student    Student 
Ofk13srt@student.hig.se   ofk14ktf@student.hig.se 

073- xxx xx xx   070- xxx xx xx 
 
Handledare för examensarbetet: Davoud Masoumi, dadmai@hig.se 

Telefon: 026- xx xx xx 


