
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Lärplattan har sin plats i förskolan” 

En intervjustudie om ett IKT-projekt i förskolan  

Jenny Olsson och Mirjam van den Bosch 

2015 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Didaktik 

Förskollärarprogrammet  
 

 Handledare: Ingrid Nordqvist 

Examinatorer: Annie Hammarberg  



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Olsson, J. & van den Bosch, M. (2015). ”Lärplattan har sin plats i förskolan, jag kan 

inte se att den kommer försvinna” – En intervjustudie om ett IKT-projekt i förskolan. 

Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Sammanfattning 

I dagens samhälle finns det en mängd olika digitala tekniker. I läroplanen för förskolan 

nämns att förskollärare ska arbeta med digitala tekniker, dock inte hur det ska 

genomföras. Utgångspunkten i den här undersökningen är ett IKT-projekt som har 

genomförts i en kommun i Mellansverige. Syftet för projektet är att öka den digitala 

kompetensen hos samtliga förskollärare i kommunen och även hur lärplattor kan 

integreras i förskolors verksamhet.  

 

Genom att intervjua fem IKT-utvecklare som har i uppdrag att utveckla detta projekt, 

har följande frågeställningar använts i studien: hur uppfattar ett urval av IKT-

utvecklarna sitt uppdrag i projektet IKT i förskolan? och hur arbetar IKT-utvecklarna 

för att stödja det kollegiala lärandet? Dessa frågor besvaras och ger en inblick i hur den 

valda kommunen arbetar för att öka den digitala kompetensen hos kommunens 

förskollärare och hur de kan stödjas i att integrera lärplattor i förskolans undervisning.  

Det teoretiska ramverket har utgångspunkt ifrån det sociokulturella perspektivet, 

eftersom det perspektivet syftar till hur lärande sker via interaktion och kommunikation 

mellan människor.  

 

I studiens resultat framkommer IKT-utvecklarnas uppdrag som handlar om att arbeta för 

en likvärdig förskola, att det är ett tidskrävande arbete och att förskollärares 

förhållningssätt till IKT har stor betydelse för hur lärplattor kan integreras i förskolors 

verksamhet. IKT-utvecklarnas kollegiala arbete framkommer i studien och en tydlig 

faktor för att IKT ska integreras i förskolan är chefens roll. Slutsatsen i studien är att det 

krävs digital kompetens av förskollärare för att kunna integrera IKT och lärplattan i 

förskolan, vilket är IKT-utvecklarnas uppdrag att genomföra via kollegialt arbete.  

 

Nyckelord: digital kompetens, förskollärare, IKT, kollegialt arbete, likvärdighet, 

lärplatta och tid 
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1. Inledning 

Digitala medier är idag en del av vardagen för både barn och vuxna. I rapporten 

Småungar & medier från Statens Medieråd (2015)
1
 kartläggs medievanor och attityder 

till medier bland barn i åldrarna 0-8 år. Det finns en tydlig förändring när det gäller 

internetanvändningen och den mest märkbara ökningen av den dagliga 

internetanvändningen är hos barnen i åldrarna 0-4 år. I rapporten noteras hur dagens 0-1 

åringar använder nätet i samma utsträckning som 5-6 åringar gjorde under år 2010. 

Bland barn i åldrarna 0-1 år har 56 procent tillgång till surfplatta i hemmet, i 

ålderskategorin 2-4 åringar har 79 procent surfplattor och barn i åldrarna 5-8 år är 

siffran 84 procent under år 2014. Jämfört med år 2012/13 har det skett en tydlig ökning 

då 3 procent i åldrarna 2-4 år hade tillgång till surfplatta i hemmet och 7 procent i 

åldrarna 5-8 år. Även Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) framför att barn i 

tidig ålder använder informations- och kommunikationsteknik redan innan de vet hur 

man läser och skriver. 

 

Läroplanen framhåller vikten av att ”varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och 

olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 

2010, s. 10). Vidare i läroplanen står det att förskollärare ska erbjuda multimedia och IT 

för att utveckla barns kreativa och kommunikativa kunskaper (a.a.). Kjällander (2014) 

menar att det handlar om att förskolan ska arbeta tillsammans med barn och ny teknik, 

men frågan blir istället hur det ska genomföras. I en artikel i Förskolan intervjuar 

Villanueva Gran (2012) Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, som 

även hon påpekar att det inte längre är en fråga som handlar om att det ska arbetas med 

digital teknik utan det handlar istället om hur det ska genomföras. Brozin Bohman 

(2012) intervjuar Tomas Kroksmark i en artikel i Pedagogiska magasinet och han är 

kritiskt till de nuvarande dokumenten och läroplanerna. Han menar att dessa 

styrdokument inte har följt med i samhällets utveckling och behöver förnyas och riktas 

mot användandet av digitala medier.  

 

Lundgren Öhman (2014) beskriver att när digitala verktyg används för lärande i relation 

till styrdokument bidrar det till att lyfta verksamheten. När barnen får fler verktyg att 

uttrycka sig med får de större makt i sitt eget kunskapande och att de dessutom kan få 

syn på både sitt eget lärande och andras lärande.  

 

Enligt Lindström (2012) lever barn i en så kallad ”medieekologi” vilket innebär att de 

använder digitala tekniker som till exempel mobiltelefon, datorspel och sociala medier 

som en naturlig del av sin vardag. Forsling (2011) menar att förskolan har i uppdrag att 

förbereda barnen på ett liv i mediesamhället. Hon anser att yngre barn redan har en 

digital kompetens, och barn föds idag in i en medievärld med surfplattor och 

pektelefoner. Hon påpekar hur det i läroplanen tas upp om medier, kommunikativ 

förmåga och multimedia, däremot nämns uttryckligen inget om IKT eller digital 

kompetens. Det som står i läroplanen om förskollärares uppdrag på detta område är 

öppet för olika tolkningar. Magdalena Karlsson framför att Skolverket aldrig kommer 

med detaljrika instruktioner om vad förskolor utmärkande ska arbeta med vilket då även 

gäller digital teknik (Villanueva Gran, 2012). 

 

                                                 
1
  Statens medieråd är en myndighet som dels har i uppdrag att följa medieutvecklingen när det gäller 

barn och unga, dels ger de information och vägledning om deras mediesituation (Statens Medieråd, 2015).  
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Dagens samhälle är präglat av en rad olika digitala tekniker och det finns oenigheter 

kring hur IKT ska integreras i pedagogiska verksamheter. Därför blir de didaktiska 

frågorna vad förskolläraren ska undervisa om och hur undervisningen ska gå till viktiga 

i den dagliga pedagogiska verksamheten (Wahlström, 2015). Vi har därför valt att i 

denna studie undersöka hur en kommun har genomfört ett IKT-projekt i förskolorna. 

Detta IKT-projekt handlar om hur förskollärare kan integrera lärplattor i 

verksamheterna, samt ge förskollärare ökad kompetens inom IKT.  

 

Disposition  

Den här studien består av sju kapitel. I kapitel 2, IKT utifrån förskollärares perspektiv, 

ges en beskrivning av teorier från forskare som har undersökt IKT. I detta kapitel tas 

digital kompetens, kollegialt lärande och förskollärares förhållningssätt till IKT/IT upp. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet och dess 

centrala begrepp som används i analysen. Därefter följer kapitel 3, Syfte och 

frågeställningar. Kapitel 4, Bakgrund till projektet IKT i förskolan, ger inblick i hur 

kommunens projekt startade och hur utvecklingen sett ut. Kapitel 5, Metod, redogör för 

studiens tillvägagångssätt med beskrivning av undersökningsgrupp, genomförande, 

etiska aspekter och databearbetning. Kapitel 6, IKT-utvecklarnas uppdrag och kollegiala 

arbete, visar vad denna studie har kommit fram till baserat på analys av de genomförda 

intervjuerna. I kapitel 7, Diskussion, diskuteras den valda metoden samt resultatet 

utifrån syfte och frågeställningar.   

 

Begrepp 

Några viktiga begrepp som används i detta arbete är: 

 

Förskollärare – När förskollärare används i texten syftar det till samtliga medarbetare i 

förskolan, det vill säga barnskötare och förskollärare.  

 

IKT/IT – Det råder delade meningar angående förhållningssättet till IKT och IT i 

förskolor och skolor i Sverige. IKT står för informations- och kommunikationsteknik, 

medan IT står för informationsteknik. Skillnaden mellan IT och IKT är att IKT markerar 

kommunikationen mellan olika personer som använder sig av IT (Portabla Media, 

2015).  

 

Kollegialt lärande – Kollegialt lärande är ett samlingsord för olika 

kompetensutvecklingar, där kollegor tillsammans med varandra samarbetar och 

tillskriver sig själva och varandra kunskaper och färdigheter. Kollegialt lärande handlar 

även om att se kritiskt på sitt eget och andras arbete, lösa olika uppgifter och 

problematisera. Ett av målen med kollegialt lärande är att deltagarna tränar på att ge 

varandra feedback (Skolverket, 2012). I studien använder vi oss av både kollegialt 

lärande och kollegialt arbete eftersom vi anser att det sker ett kollegialt lärande när man 

arbetar kollegialt.  

 

Lärplatta – Vi har valt att benämna det digitala verktyget för lärplatta, eftersom 

informanterna i denna studie använder det begreppet. Det digitala verktyget kan även gå 

under namnet iPad eller surfplatta.    
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IKT utifrån förskollärares perspektiv 

I det här kapitlet redovisar vi relevant internationell och nationell forskning som berör 

det valda ämnet i studien. För att söka efter tidigare forskning inom ämnet användes 

databasen ERIC (EBSCOhost) och ett urval av sökorden var följande: preschool 

teacher, ICT, tablets och ICT professional. Vi har valt att dela upp kapitlet i tre 

kategorier; digital kompetens, kollegialt lärande och förskollärares förhållningssätt till 

IKT/IT. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet och 

några av dess centrala begrepp. 

Digital kompetens  

Forsling (2011) hänvisar till EU-parlamentet och OECD som har utsett digital 

kompetens och kommunikativ förmåga till nyckelkompetenser i det livslånga lärandet. 

Vidare menar hon att digital kompetens är en förmåga att bedöma, lagra, hämta fram, 

producera och kommunicera med digital teknik samtidigt som det är viktigt att förhålla 

sig juridiskt och etiskt till den. Barn ska redan i förskolan utveckla digital kompetens 

och det handlar om att alla barn ska få samma möjligheter (a.a.).  

 

När skolan digitaliseras kräver det mer av lärarna och deras kompetens, menar 

Lindström (2012). Den kompetens som efterfrågas benämns som ”digital kompetens” 

och den ses som en av de stora framtidskompetenserna. Det som lärare i skolor och 

förskolor behöver utveckla för att nå digital kompetens är att förstå hur olika medier 

fungerar men även få fler generella kunskaper kring medierna (a.a.). Förskollärare 

behöver vägledning för att lära sig att använda denna teknik för att ändra 

undervisningsmetoder till det bättre (Masoumi, 2015). Kerckaert, Vanderlinde och van 

Braaks (2015) studie visar att brist på kunskap och färdigheter har identifierats som ett 

stort hinder för integrering av IKT. Självupplevda IKT-kompetenser återspeglar 

individens föreställningar om hans eller hennes förmåga att använda IKT. Lärare 

behöver känna att de har den kompetens som krävs för att använda IKT i klassrummet 

(a.a.). Marklund (2015)tror att utvecklingen för att få kunskap om IT går långsamt 

eftersom förskollärarna inte fått någon kunskap om det under sin utbildningstid för att 

bli förskollärare. Forsling (2011) menar att i förskolan idag finns ett flertal förskollärare 

som inte vill, vågar eller kan använda IKT i förskolan, och i förskollärarutbildningen är 

det inte heller ett krav. Hennes perspektiv är att förskollärare måste inse glädjen, nyttan 

och nöjet för både barn och vuxna med de digitala verktygen. Hon ser dessa verktyg 

som jämlika med de traditionella leksaker som redan finns och menar att ny teknik kan 

vara mer multimodal och därmed utmana flera sinnen samtidigt (a.a.).  

 

Att introducera nya digitala verktyg kräver ett nytt sätt att tänka kring lärande och 

förskollärare måste våga släppa kontrollen och tillsammans med barnen utforska 

omvärlden i en föränderlig praktik i ett föränderligt samhälle (Lindahl & Folkesson, 

2012). I en artikel i Pedagogiska magasinet intervjuar Brozin Bohman (2012) Tomas 

Kroksmark som menar att det inte är tekniken i sig som är det väsentliga utan det är 

läraren som är viktig för att det ska kunna bli någon förändring. Han har mött lärare 

med olika erfarenheter och kompetenser kring digitala medier, några som inte har någon 

motivation alls till att använda digitala medier.  
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Kollegialt lärande 

Forskare förespråkar kollegialt lärande och dialog. De menar att förskollärare söker 

bättre idéer tillsammans och därför blir de mer kritiska och utforskande i sökandet av 

respons (Prestridge, 2010).  

 

Marklund (2015) visar att lärare i förskolan använder internet för kollegial 

kommunikation angående olika arbetsrelaterade frågor. I Marklunds studie framkommer 

även att forskare anser att lärare i skolan använder diskussionsgruppen för att dela med 

sig av idéer och hur man kan använda digitala medier i praktiken. Via diskussionsforum 

på internet och sociala medier kan förskollärare utveckla sin kunskap angående 

lärplattor tillsammans med andra. Dessa diskussionsgrupper skapas ofta av engagerade 

förskollärare som gärna underhåller grupperna, en egen kollegial kommunikationsgrupp 

(a.a.). Stigsdotter (2014) nämner även hon kollegialt lärande då hon skriver om vikten 

av entreprenöriellt lärande som handlar om att stimulera och utveckla kompetenser som 

att ta ansvar, initiativ och omvandla idéer till handling. Det entreprenöriella lärandet 

främjar förmågan att kommunicera, samarbeta och att fatta beslut genom att ta del av 

andra förskolors kunskaper. Hon menar att utbytet kan ske med andra förskolor genom 

sociala medier som t.ex. Twitter. I det gemensamma skapandet, i dialogen och i utbytet 

av varandra kan de digitala verktygen ge en mer mångskiftande lärmiljö. I Olofssons 

studie (refererad i Marklund, 2015) kunde de urskilja att hälften av deltagarna hade 

förbättrat sin profession genom att använda sig av diskussionsgrupperna som finns på 

internet och sociala medier. Däremot finns det forskare som ställer sig kritiskt mot det 

här eftersom man då inte värnar om den lokala professionen som bör finnas på 

förskolan eller i kommunen (a.a.).  

 

Förskollärares förhållningssätt till IKT/IT 

En del av förskolans uppdrag handlar om att alla barn ska ges möjlighet till en likvärdig 

utbildning där barnen fostras till demokratiska medborgare inom den digitala arenan 

(Forsling, 2011). Det ser väldigt olika ut i alla förskolor där en del förskollärare ser IKT 

som synonymt med att titta på film eller spela spel på datorn. Forsling anser däremot att 

förskolan ska ta användningen av IKT ett steg vidare där barnen själva kan hantera 

tekniken genom att t.ex. använda filmkamera, kamera och dator för att dokumentera och 

visa upp sin vardag. Det kan även vara så att barnen kan hjälpa ovana vuxna att lära sig 

mer om IKT.  

 

Lindahl och Folkessons (2012) studie belyser värdet av förskollärares förhållningssätt 

och inställning när det handlar om att implementera IKT i förskolans verksamhet. 

Kerckaert et al. (2015) menar att lärarna måste se möjligheterna för sig själva, innan de 

börjar integrera IKT i klassrummet. Föreställningar och attityder är bara en möjlig 

barriär. Andra begränsningar inkluderar tillgängliga resurser, kunskap, färdigheter och 

hinder på skolnivå, såsom politik och ledarskap. Även i Masoumis (2015) studie 

framkommer att förskollärares inställning till och erfarenheter av IKT samt de 

värderingar och normer som finns i förskolan påverkar hur IKT integreras i 

verksamheten på förskolorna. Studien visar att de flesta förskollärarna ansåg IKT som 

ett komplement för att berika den befintliga verksamheten. Bland annat använde 

förskollärare digitala verktyg för att dokumentera och en del använde det för att 

underhålla och hålla barnen upptagna, vilket innebar att barnen blev lugn. En del 

förskollärare använde inte alls IKT som en del av deras pedagogiska metoder för att de 

ansåg att det var både olämpligt för yngre barn och onödigt då de flesta barn har tillgång 

till olika typer av tekniker hemma. Istället betonades betydelsen av att barn bör lära sig i 



 

5 

 

naturliga sammanhang som t.ex. i lek. Förskolepraktiken formas av förskollärares 

förhållningssätt, värderingar och normer och kan därmed skapa hinder för integreringen 

av IKT (Masoumi, 2015). Tidigare studier visar enligt Masoumi hur förskollärares 

attityder och färdigheter formar deras IKT-användning i förskolepraktiken. Deras 

attityder, övertygelser och IKT-kunskaper påverkar hur IKT är eller kan tillämpas i 

förskolans pedagogiska metoder (Lindahl & Folkesson, 2012; Masoumi, 2015). 

Pedagogiska metoder som används med IKT i förskolan är till stor del beroende av 

lärarnas uppfattningar och förväntningar. Därför hävdas det ofta att om och hur man än 

använder IKT i förskolan beror det i slutänden på förskollärarnas attityder, kunskap och 

färdigheter (Masoumi, 2015). Ofta behöver barn vuxen vägledning för att få ut det 

mesta av IKT menar (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015). 

  

Fördelar med IKT 

Enligt Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) presenterar IKT en ny plats för 

utforskning och upptäckter för yngre barn, den erbjuder utmanande aktiviteter och den 

svarar på barns nyfikenhet. Kerckaert et al. (2015) antyder att IKT redan har en effekt 

på människor och miljöer som omger yngre barns lärande och som sådan, att denna 

teknik erbjuder nya möjligheter att stärka många aspekter av förskolebarn i 

verksamheten (t.ex. det kan stimulera kreativitet och lek, kognitiva utveckling och 

social interaktion, etc.). I Roberts-Holmes (2014) studie framkom att problemlösning, 

motivation, koncentration och uthållighet utvecklades hos barnen vid användningen av 

IKT. Datorer stimulerar barn att arbeta tillsammans och har visat sig vara mer effektiva 

än leksaker när det gäller att stimulera språket och att stödja utvecklingen av sociala 

färdigheter (Lindahl & Folkesson, 2012).  

 

I en studie av Svensén (2012) anses lärplattorna mer användarvänliga för barnen än 

kamera och dator. När barnen tagit bilder tidigare tog det lång tid innan de kunde se 

resultatet, kameran skulle kopplas in och sedan kunde de se bilden. Nu kan barnen med 

några knapptryck ta en bild och samtidigt se resultatet.  

 

Nackdelar med IKT 

Kyrk Seger (2014) menar att många upplever en rädsla för och ett motstånd mot digitala 

verktyg. Hon anser att det kan bero på bristfällig kunskap om den digitala världen och 

även en oro för att de digitala verktygen ska ta över. Att det ska ta över kan innebära att 

det då stöter undan den ordinarie verksamheten och skapar en ensidig samt stillasittande 

verksamhet där barn är passiva konsumenter. Likaså antyder Forsling (2011) att en del 

förskollärare oroas över att film och dator ska ta över och då kan andra aktiviteter som 

lek och utevistelse bli åsidosatta. En del känner även oro för hur strålning från trådlösa 

nätverk påverkar (a.a.). Driften att skydda barn från datorer har stimulerats av rädsla för 

att datorer kommer göra barn passiva och därmed hämma utvecklingen av motoriska 

och sociala färdigheter (Lindahl & Folkesson, 2012). Några författare ser IKT som ett 

hot mot lekfullt lärande och barns utveckling (Kerckaert et al. 2015). De hävdade att 

IKT- användningen leder till brist på motion, isolerade liv, dålig koncentration, 

försämrad språkutveckling, etc.  

 

Digitala medier utmanar även boken, papper och penna eftersom när individer använder 

digital teknik kan de istället uttrycka de tankar som finns med representationer som 

bilder eller ikoner. Genom att människor använder andra representationsmetoder än att 

skriva kan det vara en fara för skriftspråket eftersom det finns olika 

ordbehandlingsprogram eller chattprogram som rättar till stavfel eller om de har använt 

slang och talspråk synliggörs dessa (Lindström, 2012). 
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Ett sociokulturellt perspektiv 

Som teoretiskt ramverk i den här studien har vi valt att använda det sociokulturella 

perspektivet eftersom studien handlar om hur lärande sker via interaktion och 

kommunikation mellan människor oavsett miljö (Säljö, 2014). Oftast kanske tankarna 

går till att barn lär sig i förskola och skola men så behöver inte fallet vara utan 

kunskaper förvärvas även i familjen, föreningar och på arbetsplatser med flera, dessa 

platser har inte i sin primära uppgift att förmedla kunskaper. Vidare menar Säljö att 

lärande alltid sker när fler människor är samlade i olika sammanhang, det vill säga vid 

till exempel ett samtal finns det alltid något slags utbyte av erfarenheter och kunskaper 

som personer kan använda i framtida situationer (a.a.).  

Begrepp inom det sociokulturella perspektivet 

Nedan beskrivs fyra begrepp; artefakter, appropriering, mediering och 

utvecklingszonen, som vi använder i analysen av intervjuerna. 

 

Artefakter 

Artefakter är fysiska redskap som ständigt finns runt om oss i vår vardag, det vill säga 

olika verktyg exempelvis olika former av IKT (Säljö, 2014). Med hjälp av exempelvis 

IKT kan människor samla erfarenheter som kan användas i ett visst syfte. Dessa 

artefakter utvecklas inom den befintliga kulturen som skapas av och finns mellan oss 

människor i omvärlden. En viktig faktor i utvecklingen av artefakter, som till exempel 

dator och lärplatta, är att de kan ses som levande objekt när vi människor samspelar med 

dessa och på så sätt att mänskliga kunskaper, insikter och begrepp har byggts in i dessa 

apparater. De här redskapen av olika slag kan vara till stöd och ge möjligheter för  

människor att se och upptäcka vår omvärld. När tänkandet och redskapet kommer i 

kontakt med varandra i omvärlden kan redskapet användas för att kommunicera (a.a.). 

Ett exempel är lärplattan – när lärplattan inte används anses den som ett dött föremål 

men när en person använder den ses den som ett kommunikations- och uttrycksverktyg. 

Smidt (2010) menar att artefakter också kan vara system som till exempel vårt alfabet. I 

studien kopplas artefakter samman med lärplattor eftersom de ses som ett 

verktyg/redskap.    

 

Appropriering  

Två viktiga och gemensamma verktyg för kunskapsbildning är kulturen och språket, 

användaren av dessa återspeglar den befintliga och gemensamma kulturen som finns 

runt omkring oss (Klerfelt, 2007). Inom det sociokulturella perspektivet är det centralt 

hur människor approprierar, vilket betyder att människor förvärvar kunskaper och gör 

de till sina egna. Utifrån appropriering samlar människan inte bara på sig ett förråd av 

kunskaper utan istället tar individen till sig och kopplar det till sina egna tidigare 

erfarenheter och kunskaper med hjälp av olika verktyg. Kunskaper i detta fall ses inte 

som något statiskt utan är hela tiden föränderliga. Detta innebär att människor hela tiden 

ses som aktiva individer som genom interaktion med andra människor och omgivningar 

approprierar, det vill säga tar till sig kunskaper och därmed genom sitt eget deltagande 

medverkar till kunskapsbildning (a.a.). Säljö (2014) anser även han att appropriering 

handlar om människors utbyte av kunskaper och kommunikation är en viktig del för att 

förstå vad någon annan människa menar. Genom kommunikationen får människor 

möjlighet till andras tolkningar, analyser och kognitiva ansträngningar för att sedan ta 

del av en annan persons perspektiv. Säljö tolkar Vygotsky som menar att människor 

hela tiden utvecklas och förändras genom att de i samspel med andra människor i olika 
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situationer tar till sig och övertar kunskaper (approprierar). Säljö menar även att 

appropriering innebär att individen lär sig använda fysiska eller intellektuella redskap 

till vissa syften och vissa situationer. Såsom Klerfelt (2007) menar även Säljö att denna 

process är fortgående och aldrig stannar av. Appropriering i den här studien 

framkommer genom IKT-utvecklarnas arbete där de utbyter kunskaper och erfarenheter 

i samspel med varandra i nätverksgruppen.  

 

Mediering 

Mediering är ett ord som kommer från tyskans Vermittlung och betyder förmedla 

(Klerfelt, 2007). Mediering är ett centralt begrepp inom en sociokulturell tradition som 

innebär användning av kulturella redskap som är skapade av människor för att förstå 

och tolka världen. Mediering kan ske genom att tecken och symboler används i avsikt 

att försöka förstå och förklara våra erfarenheter och världen. Att kommunicera via 

lärplattan är något som har utvecklats och det förändrar därmed vårt tänkande och vår 

förståelse (Smidt, 2010). Säljö (2014) anser att språkets resurser, tecken, symboler och 

kroppsspråk är människans viktigaste medierande redskap. Eftersom att det i 

människors interaktion och samspel krävs kommunikation så används språket och 

multimodala uttryckssätt för att utbyta erfarenheter och kunskaper (a.a.). Genom att 

förvärva och förmedla kunskaper via kommunikation i samspel med andra kan digital 

kompetens förstås och tolkas eftersom det utbyts kunskaper och erfarenheter.  

 

Utvecklingszonen  

Säljö (2014) har tolkat Vygotskys begrepp utvecklingszon, där han menar att zonen är 

ett avstånd mellan vad en individ kan åstadkomma ensam och sedan vad individer kan 

åstadkomma i samarbete med andra, till exempel kollegor. Utifrån den här 

utvecklingszonen kan individer i interaktion med andra lättare ta till sig kunskaper och 

gemensamt lösa problem som någon på egen hand kanske anser är problematiskt. Ett 

fysiskt redskap, till exempel lärplattan, kan vara ett problematiskt redskap om man inte 

har den kunskap som krävs för att använda den. Vissa kan inneha kunskap och anses 

som mer kompetenta inom ett område och därför får de i uppgift att handleda. De som 

då sitter och lyssnar har kanske lätt att följa med i resonemanget men i ett senare skede 

svårare att utföra handlingen i praktiken utan stöd. Det vill säga att individen har svårt 

att behärska lärplattan men förstår det som sägs under handledningen. Samarbete och 

vägledning är viktiga faktorer för att minska zonen men även för att utveckla och utbyta 

kunskaper (a.a.). Utvecklingszonen och kollegialt lärande anser vi går parallellt med 

varandra eftersom det handlar om att lyfta och vägleda varandra för att utveckla sin 

digitala kompetens.  

Relevans för vår studie 

Det sociokulturella perspektivet är relevant för vår studie eftersom vi har valt att 

undersöka hur en grupp individer (IKT-utvecklare) arbetar och utvecklar arbetet kring 

IKT i interaktion med andra människor, det vill säga att digital kompetens kan utvecklas 

via kollegialt arbete. Den här studien är skriven inom det didaktiska området och 

didaktik handlar om att besvara frågor som rör vad, hur och varför samt att dessa frågor 

analyseras i undervisning och lärandesammanhang. I studien har vi valt att undersöka 

vad IKT-utvecklarna arbetar med, hur deras arbete genomförs och vilket syfte IKT-

utvecklarna har i arbetet med IKT-projektet.  
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Syfte och frågeställningar 

Användningen av IKT ska främja alla barns lärande och utveckling. För att IKT ska 

kunna användas av alla förskolor på ett kreativt och pedagogiskt sätt krävs att alla 

förskollärare får kunskap om hur t.ex. lärplattan kan användas.  Syftet med vår studie är 

att undersöka hur kunskaper om IKT kan förmedlas till alla förskolor i en kommun med 

hjälp av en grupp IKT-utvecklare och hur de kan stödja ett kollegialt lärande i 

verksamheten. 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar ett urval av IKT-utvecklarna sitt uppdrag i projektet IKT i 

förskolan? 

 

 Hur arbetar IKT-utvecklarna för att stödja det kollegiala lärandet? 
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2. Bakgrund till projektet IKT i förskolan   
Här redovisar vi bakgrunden till ett projekt kallat ”IKT i förskolan” i en kommun i 

Mellansverige. Projektplanen (2013) utgår från förskolans läroplan som betonar att alla 

barn ska ha möjlighet att lära och utvecklas. Bland annat läggs fokus på att väcka barns 

intresse kring media, bild och text. Barnen ska också uppmuntras att reflektera och 

samtala om sina erfarenheter samt att förskollärare ska dokumentera barns lärande och 

utveckling.  

 

I verksamhetsplanen (2015) för förskolan fastställd av kommunens barn- och 

ungdomsnämnd slås det fast att alla medarbetare ska ha grundläggande IT-kompetens. 

Målgruppen för detta projekt är därmed alla pedagoger och chefer i förskolan. 

 

Frågeställningarna som kommunen ställde sig inför projektet var följande:  

- Hur integrerar vi digitala verktyg, t.ex. en lärplatta, i verksamheten? 

- Hur lär vi oss att använda dess tekniska fördelar på ett kreativt och pedagogiskt 

sätt? 

 

Visionen är att förskolorna i kommunen ska ligga i framkant när det handlar om IKT. 

Alla medarbetare i förskolan ska använda IKT som ett verktyg i utvecklingsarbetet. 

Tanken när projektplanen skrevs var att detta arbete skulle uppmärksammas i media och 

andra sammanhang i Sverige t.ex. att Skolverket använder kommunen som ett gott 

föredöme inom IKT. Visionen handlar också om att framtida generationer ska stärkas 

inför kommande utmaningar. När förskollärare använder IKT på rätt sätt blir det ett 

betydelsefullt verktyg för det livslånga lärandet (Projektplan, 2013).  

 

Projektets tidslinje 

Under hösten år 2011 uppkom en diskussion i förvaltningen angående digitala verktyg, 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vidare utformades ett pilotprojekt under 2012 

för att undersöka hur lärplattan som verktyg kan underlätta i samband med 

dokumentation. På den valda pilotförskolan köpte kommunen in lärplattor till varje 

pedagog (ca 6 personer).  

 

Därefter fanns ett behov av att förmedla erfarenheter från pilotförskolan till övriga 

förskoleverksamheter i kommunen, det vill säga att det ska vara likvärdiga förskolor i 

kommunen. För att förmedla detta vidare startade (våren 2012) ett så kallat nätverk, där 

några förskollärare från två förskoleområden träffades för att utbyta erfarenheter. I dessa 

nätverk skulle även forskning knytas ihop med de upplevda erfarenheterna. 

Nätverksgruppen fick i uppdrag att skapa ett inspirationshäfte för att inspirera alla 

förskolor att komma igång med IKT.  

 

Vidare beslutade förvaltningen att det skulle genomföras ett mer långsiktigt projekt. Det 

startades en styrgrupp och projektgrupp för att delge erfarenheter och även utmana 

förskollärarna ytterligare. I styrgruppen deltog chefer inom förvaltningen och de gav 

uppdrag till projektgruppen. Projektgruppen bestod av förskollärare, chefer och en 

projektledare. Grupperna beslutade att ha två konferensdagar där alla förskollärare i 

kommunen skulle delta. Dessa konferensdagar genomfördes under hösten år 2013. 

Syftet med dagarna var att förskollärarna skulle få inspiration genom föreläsningar där 

två externa föreläsare var inbjudna, seminarium, workshops och utställningar. Under 

dessa dagar låg fokus på hur digitala verktyg kan kopplas till förskolans läroplan.  
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Med utgångspunkt från konferensdagarna togs ett beslut gemensamt med 

kommunpolitikerna, att vidareutveckla projektet till en process som ska fortgå för att 

utveckla verksamheterna. Kommunen anställde en pedagog som hade i uppdrag att 

utveckla IKT i förskolorna under år 2014. En strategiplan för processen upprättades och 

i planen beskrivs hur arbetet med IKT ska genomföras och utvecklas. Denna 

strategiplan innefattade all personal och alla barn i verksamheten. Detta ställer krav på 

personalen och kräver att de bör ha en hög kompetens samt se IKT som ett naturligt 

verktyg i verksamheten. Förskollärarnas förhållningssätt till IKT handlar om att inte 

enbart se IKT som ett separat ämne utan mer som ett komplement till övriga aktiviteter 

och dokumentation. I strategiplanen framgår att när IKT verktyg används i verksamhet 

och till administrativa arbeten ökar måluppfyllelsen. För att kunna nå ut till alla 

förskollärare i kommunen, tog den IKT-ansvariga pedagogen beslut att starta upp en 

grupp som skulle bestå av sju IKT -utvecklare. Dessa representerade sitt förskoleområde 

i kommunen och på det sättet skulle en likvärdighet skapas inom kommunens alla 

förskolor med IKT-arbetet (Strategiplan, 2014).  

 

Här nedan kan du ta del av hur organisationsskissen för hur IKT-processen i förskolan 

har sett ut.  

 

Organisation    Uppdrag  
Styrgrupp      

(Chefer inom förvaltningen, utbildning) 

 

 

 

Ansvarsgrupp   Arbeta för likvärdig förskola.  

(1 chef/område)   Implementera strategiplanen för  

    IKT. Stämma av och följa  

 upp de olika förskoleområdena. 

 

IKT – utvecklare   Leder nätverksträffarna i sitt 

(1 från varje förskoleområde   område. Har även egna  

och IKT - ansvarige)    nätverksträffar i sin grupp med  

    övriga IKT-utvecklare (7 pers.) 

 

 

 

IKT – representant   Leder pedagogiska diskussioner 

(1 representant/förskola i varje område)  om IKT på sin arbetsplats. 

 

I studien fokuserar vi på IKT-utvecklarnas roll och uppdrag, och vi har för avsikt att 

genomföra intervjuer med några av dem.  
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas val av metod, vilka som deltagit i studien, hur undersökningen 

har genomförts, de etiska ställningstagandena och hur bearbetningen av data har gått till.  

 

Val av metod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där de empiriska data består av intervjuer. En 

kvalitativ metod handlar om att forskningen bygger på det som informanten beskriver 

och inte på kvantifiering. Denna forskningsstrategi utgår ifrån informantens egen 

verklighet som ständigt kan förändras genom dennes konstruerande och skapande 

förmåga (Bryman, 2011). Detta innebär att informanterna berättade om hur de upplever 

sin situation i det hela för stunden. Viktigt att ha i åtanke är att IKT-området ständigt 

utvecklas genom forskning och därför kan informanterna svar ändras från en tid till en 

annan. Vi anser att den valda metoden lämpar sig bäst för att få svar på studiens syfte 

och frågeställningar eftersom denna metod användes för att få en uppfattning om varje 

IKT-utvecklares upplevelse och tankar kring IKT-projektet i förskolan. Intervjuerna 

som genomförs är semistrukturerade (Stukát, 2011). Det innebär att utgå ifrån en 

intervjuguide och att frågorna kan bli mer individualiserade utifrån vad informanten 

svarar. Den här metoden anses som anpassningsbar eftersom den som intervjuar lätt kan 

följa med i vad informanten menar och bygga vidare på responsen (a.a.). Som ett 

komplement till intervjuerna har vi även valt att delta under en nätverksträff som IKT-

utvecklarna hade, för att få en uppfattning om hur deras arbete går till.     

  

Undersökningsgrupp 

I den här studien intervjuas IKT-utvecklare för förskolan i kommunen. Den här gruppen 

består av sju IKT-utvecklare. I studien är det fem av dessa som har valt att delta. 

Eftersom det enbart finns sju utvecklare i kommunen blir valet av informanter begränsat 

och vi kan inte styra vilka som vill eller inte vill delta i studien. Bortfallet i denna studie 

blev i detta fall två IKT-utvecklare.  

 

Tillvägagångssätt 

I dagens samhälle ställs höga krav på forskning, och det innebär även att forskare har ett 

stort ansvar i förhållande till informanterna och de människor som är involverade i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebär att vi i vår studie om IKT-projektet ska 

göra vårt yttersta för att vara så objektiva som möjligt. Dock är vi medvetna om att våra 

erfarenheter kan påverka hur vi i studien ställer oss till olika tolkningar, resultat och 

analys. Inom det forskningsetiska området finns det många riktlinjer och regler, fältet är 

stort. För att forskare ska kunna genomföra en undersökning korrekt ska forskaren följa 

dessa regler och riktlinjer i sitt arbete (a.a.). Genomgående i hela studien har vi de etiska 

aspekterna med oss som en viktig del i hela processen. 

Kommunikation med ansvariga i kommunen 

Genom ett möte (2 mars 2015) som Högskolan anordnade fick vi möjlighet att träffa 

representanter från olika förskolor i olika kommuner. De presenterade idéer och förslag 

på olika forskningsfält till examensarbetet. Vi kom då i kontakt med en ansvarig inom 

IKT i den valda kommunen. För hen presenterade vi vår tanke med studien och med hen 

tog vi senare kontakt för att få mer information om deras projekt med IKT i förskolan. 

Vi bokade in ett möte (17 mars 2015) där vi träffade hen och hens kollega. På det här 

mötet diskuterade vi idéer och tankar tillsammans om inriktningen för studiens fokus. 
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Därefter lämnade vi in ett PM om studien och kontaktade den ansvarige för att bekräfta 

att vi ville skriva om IKT utifrån kommunens IKT-projekt. Återigen under höstterminen 

tog vi kontakt med dessa personer. Vi blev då inbjudna till en träff där vi fick presentera 

oss, berätta om studiens syfte och genomförande samt om de etiska aspekterna till 

informanterna. Under denna träff bokades intervjutillfällena in. Informanterna fick 

möjlighet att välja datum under en tvåveckors period (den 7:e september – 16:e 

september). Vi valde att boka in intervjuer i tid eftersom vi har egna erfarenheter från att 

sjukdom och andra anledningar kan förhindra den bestämda planeringen.  

Intervjuer 

Det var fem av sju möjliga informanter som var intresserade av att delta i studien. 

Intervjuerna valde vi att utföra enskilt med en informant i taget. Inför varje intervju som 

genomfördes mailade vi ut intervjufrågorna (se bilaga 1) för att informanterna 

efterfrågade dem. Genom att skicka ut frågorna i förväg tänkte vi att de skulle känna sig 

trygga och bekväma med frågorna. Om vi istället valt att inte delge frågorna innan 

intervjuerna hade informanterna inte kunna förbereda sig på samma sätt. Intervjuerna 

genomfördes av oss båda där en intervjuade och den andre förde anteckningar. För att få 

intervjuerna så likvärdiga som möjligt valde vi att göra på detta sätt. En fördel med att 

vara två under intervjun är att olika upptäckter eller olika tolkningar görs, vilket vidgar 

perspektivet på svaren. Dock menar Stukát (2011) att informanten kan känna sig i 

underläge och därför kan de förändra sina svar.  

 

Innan intervjun fick informanten skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 2) angående 

de etiska aspekterna. Utifrån denna blankett fick vi deras godkännande att spela in 

intervjuerna med mobiltelefon. I samtyckesblanketten (se bilaga 2) framgår det att 

informanternas personliga uppgifter kommer att avidentifieras. Det kommer heller inte 

att framgå i studien vilken informant som sagt vad, eftersom vi inte anser att det är 

väsentligt utan vi lägger vikten vid vad som sägs och inte vem som säger vad. Därför 

har vi i resultatdelen valt att inte ha något namn med under citaten. I studien 

förekommer inte informanternas befintliga arbetsbefattning, utan vi har valt att ge 

befattningarna nya namn. På grund av de etiska reglerna och riktlinjerna nämns inte  

kommunen, namn på informanter och arbetsbefattningar så att de skulle kunna sökas 

upp och kopplas samman med den valda kommunen. Det här gjordes även för att 

skydda informanternas identitet och integritet. Intervjuerna pågick mellan 20-40 minuter 

och genomfördes på informanternas arbetsplatser. Valet av platserna utgick ifrån att 

informanterna skulle känna sig bekväma och för att de skulle ha nära tillbaka till 

verksamheten. Att välja en trygg och ostörd miljö för intervjuerna, där informanterna 

känner sig hemma är en fördel (Stukát, 2011).  

Vårt deltagande under en nätverksträff 

Vi fick möjlighet att närvara under en nätverksträff som IKT-utvecklarna hade (8 

oktober 2015) för att observera vad de gjorde och diskuterade samt för att vi själva ville 

skapa en egen uppfattning av vad IKT-utvecklarna arbetar med. Under träffen var det 

fyra utvecklare som medverkade och de andra var på en IKT-utbildning. I den första 

delen av mötet diskuterade och utvärderade de sina nätverksträffar som de lett i sitt 

förskoleområde för IKT-representanterna. Därefter planerade de inför sin 

nästkommande nätverksträff och de klippte ihop en inspirationsfilm som de skulle visa 

upp på den träffen. På nästa nätverksträff skulle de även diskutera kapitel från en bok 

som heter Mediepedagogik på barnens villkor, där representanterna tar med sig någon 

reflektion utifrån de valda kapitlen.  
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Databearbetning 

Efter varje intervju valde vi att skriva ner allt som sagts i en löpande text, vilket 

resulterade i ca 40 A4-sidor. Detta gjordes för att vi ville få med allt som sagts under 

intervjuerna och därefter kunde vi få ett bredare perspektiv på vad som framkommit 

under intervjuerna. För att underlätta den arbetsprocessen delade vi upp varje intervju 

på hälften av tiden och skrev det var för sig. Detta innebar att vi lyssnade om 

upprepande gånger för att få med allt som sagts. Därefter sammanställde vi samtliga 

intervjudokument och skrev ut dem för att få en tydlig uppfattning om vad som sagts i 

intervjuerna. Vidare markerade vi olika väsentliga delar i texten, med olika färger, för 

att kunna koppla samman det med intervjufrågorna. Efter detta sökte vi efter 

gemensamma nämnare i intervjuerna för att kunna skapa underkategorier (fem stycken) 

Vi använde även två huvudkategorier utifrån studiens frågeställningar. Sedan valde vi 

att koppla samman de fem underkategorierna med de två huvudkategorierna för att 

tydliggöra resultatet där både likheter och skillnader framkommer i informanternas svar. 

När vi tagit ut väsentliga citat kopplade vi dem samman under en passande kategori. 

Utifrån den här tidskrävande processen sammanfattade vi informanternas svar och 

beskrev dem med egna ord. Vi valde även att stärka den beskrivande texten i 

resultatdelen med citat från informanterna.  
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4. IKT-utvecklarnas uppdrag och kollegiala arbete 

I detta kapitel redovisar vi resultatet. Vi har valt att dela upp resultatet i två 

huvudkategorier för att ge svar på de två frågeställningarna: Hur IKT-utvecklarna 

uppfattar sitt uppdrag och IKT-utvecklarnas kollegiala arbete. Därefter har fem 

underkategorier framkommit utifrån datainsamlingen; likvärdig förskola, tid, 

förhållningssätt till IKT, framgångar och hinder med kollegialt arbete och samverkan 

med chefen. I resultatet har vi valt att se informanterna som en grupp och därför har vi 

valt att inte skriva ut vilken person som har sagt vad för att skydda informanterna från 

att identifieras. Varje huvudkategori avslutas med en sammanfattande analys där 

begrepp från det sociokulturella perspektivet används för att tolka vad som framkommit 

av intervjuerna.  

  

Hur IKT-utvecklarna uppfattar sitt uppdrag  

Under denna huvudkategori beskrivs IKT-utvecklarnas uppdrag och roll i arbetet med 

IKT-projektet. Vi har även valt att skriva underkategorier utifrån IKT-utvecklarnas 

uppdrag där de anser att likvärdig förskola, tid och förhållningssätt till IKT är en del av 

deras uppdrag. 

 

I uppdraget som IKT-utvecklare menar informanterna att de på sina nätverksträffar 

utbyter erfarenheter, tips och idéer samt ger råd och stöd för hur de använder och arbetar 

med IKT i verksamheten. En informant uttrycker detta: ”Vi brukar alltid gå en runda 

och delge saker man gjort på sin förskola och andra positiva grejer”. En annan 

informant säger följande: ”Utbyte av idéer, tankar och mycket lösningar har varit 

värdefullt”. Deras roll är att förmedla den kunskapen och vara en förebild samt ge 

inspiration till sina kollegor på förskolan och övriga förskolor i området. Rollen som 

IKT-utvecklare innebär även att hitta nya infallsvinklar via aktuell forskning som kan 

kopplas till verksamheten. Varje IKT-utvecklare är ansvarig för sitt förskoleområde. 

Dessa förskoleområden ser olika ut, det vill säga att ett område kan innehålla sju 

förskolor medan ett annat kan innehålla tretton förskolor.  

 

Informanterna menar att uppdraget hittills har varit ganska otydligt och de har enbart 

träffats ca två gånger per termin. De ser att en förändring är på gång i och med att de fått 

större ansvar och de träffas oftare i nuläget, ca en gång per månad. De ska leda två eller 

tre nätverksträffar med IKT-representanterna inom varje förskoleområde, vilket är en 

representant från varje förskola. Tre av IKT-utvecklarna är både representant och 

utvecklare på sin förskola, vilket kräver ännu mer av dem. Vidare ska IKT-utvecklarna 

skapa en bild av hur deras förskoleområde ligger till i utvecklingen med IKT för att 

kunna utveckla och främja arbetet med IKT på en specifik förskola. Detta kommer till 

uttryck i följande citat: 

 
Det har ju varit väldigt oklart vad som har krävts av mig. 

 

Vår roll har blivit väldigt mycket tydligare nu till den här terminen i och med att vi har ett 

ansvar, att vi faktiskt ska hålla i de här nätverksträffarna. 

 

Alla IKT-utvecklare uttrycker att deras uppdrag är roligt, intressant och spännande. De 

samlar på sig mycket kunskaper samt erfarenheter och ”ryggsäcken behöver tömmas” 

som en av IKT-utvecklarna uttryckte det. IKT-utvecklarna längtar efter att få öppna 

ryggsäcken och dela med sig av alla erfarenheter som de fått. Två av IKT-utvecklarna 

menar även att de skulle kunna tänka sig att arbeta som ”mediepedagog” på heltid. En 
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IKT-utvecklare menar att: ”Det måste finnas folk som driver det här framåt, eldsjälar på 

plats som driver det här framåt”. De ser att om den möjligheten fanns skulle de kunna 

utveckla arbetet med IKT ännu mer samt även stötta och inspirera specifika förskolor 

efter deras behov och intressen. ”Jag hoppas som sagt att min önskan skulle vara att 

kunna få åka runt på alla förskolor i mitt område och hjälpa till”, säger en av 

utvecklarna. Enligt det sociokulturella perspektivet tolkar vi detta som att kollegors 

kunskaper närmar sig varandra (Säljö, 2014). 

Likvärdig förskola 

I uppdraget som IKT-utvecklare ingår även att arbeta för en likvärdig förskola med IKT 

i hela kommunen. När kommunen startade projektet ville de att kommunens förskolor 

skulle ligga i framkant inom IKT. En informant menar: ”Hur det än är så tror jag att 

allting håller i att det ska vara likvärdigt”. En strategiplan skrevs för att tydliggöra hur 

IKT skulle integreras i verksamheten och därmed arbeta för en likvärdig förskola i 

kommunen. Alla förskoleområden i kommunen har fått nätverk, men sen ser behoven 

olika ut eftersom de har kommit olika långt i utvecklingen med IKT-arbetet. I en del 

områden har man de äldsta lärplattorna som krånglar och inte riktigt kan användas på 

det tilltänkta sättet. I IKT-utvecklarnas nätverk diskuteras likheter och olikheter mellan 

områdena och tanken är att de ska försöka få det likvärdigt genom IKT-utvecklarnas 

arbete. Detta arbete kan utvecklas genom nätverksträffarna inom deras grupp samt på 

nätverksträffarna i varje förskoleområde. Bland annat ser tiden väldigt olika ut, vissa får 

några timmar tillgodo för arbetet med IKT medan andra inte får det. Detta framkommer 

i följande citat: 

 
Ja absolut, jag skulle ju få tid om jag vill, det vet jag. Och det ska ju också bli lika, för det 

är ju ganska bra med den IKT-gruppen. 

 

I ett förskoleområde har de i nätverksgruppen valt ut vilka appar som får användas och 

detta gjordes för att skapa en likvärdighet i området. Nätverksträffarna som IKT-

utvecklarna leder ska ha samma innehåll, men kan skilja sig i struktur och upplägg. Det 

likvärdiga arbetet påverkas av resurser i områdena eftersom i en del områden har 

förskollärare egna lärplattor och i andra områden finns det ett x antal på hela förskolan 

som alla barn och personal ska dela på. Det här framkommer i citatet ”Sen förstår jag de 

som har en lärplatta per förskola, att nä men det är ju ohållbart”. Det finns delade 

meningar hos IKT-utvecklarna om förskollärare ska ha en egen lärplatta eller inte, en 

del menar att detta kan främja arbetet med IKT och andra menar istället att det inte har 

med det att göra, utan det handlar om det egna intresset.  

Tid 

Samtliga IKT-utvecklare anser att de behöver mer tid för att kunna utveckla 

förskolornas arbete med IKT ytterligare. De menar att de arbetar i barngrupp 100 

procent och arbetet med IKT-projektet, dess uppdrag och syfte kräver mer tid än vad de 

har. Under tiden de arbetar i barngrupp händer det att kollegor kommer med frågor 

angående IKT, vilket blir svårt att besvara eftersom det tar tid från arbetet med barnen 

som då ska vara i fokus. Även deras egen reflektionstid blir lidande eftersom de då blir 

tvungna att ta tid till att till exempel planera nätverksträffarna under reflektionstiden 

som egentligen är till för planering av verksamheten. Det här ger svårigheter med att 

hitta en balans mellan rollen som IKT-utvecklare och rollen som förskollärare. IKT-

projektet, menar en del av utvecklarna, är något som ska se bra ut på papper, då syftet är 

att kommunen ska ligga i framkant när det handlar om IKT. Samtliga utvecklare anser 

att tiden blir en viktig faktor kring arbetet och att de inte får den tiden som krävs för att 
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kommunen ska hamna i framkant gällande IKT. För att det kollegiala arbetet ska 

fungera optimalt krävs det tid, utvecklarna känner att de inte hinner förmedla sina 

erfarenheter och kunskap vidare. En del förskoleområden har stående punkt på sina 

arbetsplatsträffar (APT) där IKT tas upp och diskuteras.  Det vill säga att där finns det 

lite tid avsatt för IKT. Flera av utvecklarna ser förhoppningar i att projektet ska 

utvecklas och att de ska få mer tid för arbetet efter årsskiftet, detta framgår av citaten 

nedan: 

 
Vi har lagt in om önskemål att vi, IKT-utvecklarna ska få jobba 20 procent med det då, en 

dag i veckan och då kan man ju göra skillnad. 

 

Ett hinder är min tid. Att man kommer gärna till mig i barngruppen, men kan du hjälpa mig 

med det här det går jättefort. 

 

Då var det slagord om att vår kommun skulle bli bäst i Sverige. 

 

Man vill göra så bra som möjligt när man satsar på någonting och man skulle kunna göra 

det så himla bra om man fick mer tid. 

Förhållningssätt till IKT 

Synen på IKT hos informanterna har sett olika ut till en början av projektet. I början av 

projektet kände informanterna att de inte riktigt hade någon uppfattning om arbetet med 

IKT och lärplattan. De flesta har uttryckt att IKT är ett brett ämne där tankarna i första 

hand går mot att det handlar om att arbeta med datorn. De menar att det istället handlar 

om mediepedagogik och idag är lärplattan en del av deras vardag i förskolan. Lärplattan 

kan tolkas som ett fysiskt redskap som ständigt finns runt omkring oss och Säljö (2014) 

benämner dessa fysiska redskap artefakter. Lärplattan kan i samspel med människor ses 

som ett levande objekt för kommunikation. En del IKT-utvecklare tror att papper och 

penna kommer försvinna mer och mer, detta uttrycks i kommande citat: ”Det är ju inte 

en fluga, inte såhär nu är det hett med IKT. Jag menar folk måste ju inse att inom kort 

kommer alla ha en iPad och penna samt paper kommer ju försvinna”. Samtliga IKT-

utvecklare anser att lärplattan är ett bra verktyg och bör finnas som ett komplement i 

den befintliga verksamheten. De menar att verktyget berikar samt främjar metoder och 

aktiviteter i förskolan, både för förskollärarna och för barnen. Lärplattan som verktyg, 

menar IKT-utvecklarna, kan underlätta för barnen och den motoriska utvecklingen, den 

ökar även barnens motivation. IKT-utvecklarna menar att det även kan finnas 

svårigheter och det handlar om hur lärplattan ska användas samt att tekniken i sig kan 

krångla och detta gör att det blir svårhanterat. Jämfört med hur det var för några år 

sedan har synen på lärplattan förändrats hos IKT-utvecklarna. Några anser att det har 

gått ifrån barnpassning, där barnen själva satt med lärplattan och spelade spel till att den 

används tillsammans med barnen och kopplas till läroplanen och dess målområden. En 

IKT-utvecklare uttrycker det på följande vis:  

 

 
IKT eller lärplattan som vi använder mycket är ju inte ett eget ämne, utan det här ska man 

ju använda till alla mål, som ett verktyg. 
 

Synen på IKT och lärande i förskolan hos IKT-utvecklarna handlar om att 

förskollärarna ska använda lärplattan i samspel med barnen. Om lärplattan används 

tillsammans med barnen och det finns ett syfte bakom aktiviteten menar de att lärplattan 

blir ett bra pedagogiskt verktyg och inte bara en barnpassning. Ett exempel kan vara att 

lärplattan kopplas samman med en projektor, vilket gör att fler barn kan delta i 

aktiviteten. Det handlar om att själv vara en medforskande förskollärare och visa 
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intresse och nyfikenhet kring lärplattan för att öka egen digital kompetens och detta kan 

göras genom att ta hjälp av barnen och deras kunskaper kring lärplattan. Om inte 

förskollärare har eget intresse och positiv inställning till IKT är det svårt att få med sina 

medarbetare och det spelar inte någon roll hur mycket man än inspirerar menar IKT-

utvecklarna. En viktig faktor är att hela arbetslaget på en avdelning är överens om hur 

lärplattan ska användas för att skapa en likvärdig syn hos förskollärarna. Exempelvis 

menar en utvecklare att IKT och lärande hör ihop inom förskolan och det är den synen 

som bör vara gemensam. I följande citat framkommer en del av IKT-utvecklarnas syn 

och förhållningssätt till IKT: 

 
Det är ju bara min fantasi som sätter gränser för vad jag kan göra med lärplattan 

tillsammans med barnen. 

 

Den blir inte pedagogisk om man inte är med som vuxen. 

 

Nackdelen med IKT är väl de här personerna som tycker det är svårt. Att det här är 

ingenting man kan. 

 

Lärplattan som verktyg anses underlätta arbetet med dokumentation. Informanterna 

menar genom att ha allt material samlat på ett och samma ställe i lärplattan underlättas 

och främjas dokumentationsprocessen. De kan samla på sig filmer, bilder/kort, texter 

och röstinspelningar med mera vilket gör processen enklare eftersom allt finns i 

lärplattan. En IKT-utvecklare uttrycker det på följande sätt: ”Dokumentationerna det har 

ju alla upptäckt vilket bra verktyg det är, så det vet jag att alla använder hos oss”. En 

annan berättar på detta sätt ”Jag tycker väl att det bara är fördelar, det underlättar 

mycket i arbetet för mig”. Barnen blir även delaktiga eftersom lärplattan är lättillgänglig 

och kan enkelt tas fram vid reflektionsstunder med barnen, där de själva kan 

dokumentera och ser sitt lärande. Enligt Säljö (2014) tolkar vi detta som att lärplattan 

blir ett levande och fysiskt redskap när förskollärare och barn arbetar med den. När 

barnen har fått en bredare förståelse för hur lärplattan kan användas menar IKT-

utvecklarna att det inte blir samma hysteri när en lärplatta tas fram.  

 

Samtliga IKT-utvecklare har fått en bredare syn på IKT efter deras medverkan i 

projektet. De ser på IKT och lärande som något konstant utvecklande och teknikens 

utveckling sker kontinuerligt i samhället. De menar att lärplattan har sin plats i 

förskolan och att den är där för att stanna. Vidare menar de att i förskolan läggs grunden 

till senare utveckling, vilket innebär att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla 

sin digitala kompetens som senare krävs i skolan och vidare i livet. I det här citatet 

tydliggörs lärplattans utveckling i förskolan:  

 
Lärplattan har sin plats i förskolan och jag kan inte se att den kommer försvinna, det kan 

jag absolut inte se. 

Sammanfattande analys om hur IKT-utvecklarna uppfattar sitt uppdrag 

IKT-utvecklarna beskriver att en del av deras uppdrag handlar om att utbyta 

erfarenheter och kunskaper genom att närvara på nätverksträffar. Detta tolkar vi som ett 

exempel på mediering inom det sociokulturella perspektivet, där Säljö (2014) menar att 

kommunikation via det verbala språket är ett sätt att förmedla sina erfarenheter och 

kunskaper. IKT-utvecklarna menar att ett av syftena är att arbeta för en likvärdig 

förskola kring arbetet med IKT. I resultatdelen framkommer det hur viktig 

informanterna anser att tiden är för hur det kan utveckla IKT-arbetet, de menar att de 

inte alls har den tiden som krävs för projektets syfte. Däremot tror och hoppas IKT-
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utvecklarna att det kommer ändras efter årsskiftet och att de kommer få möjligheter till 

mer tid. IKT-utvecklarnas syn och förhållningssätt har under projektets gång fått en 

positiv utveckling. Från att de inte riktigt hade någon uppfattning om vad en lärplatta 

och IKT var, till att de nu anser att lärplattan är ett bra verktyg som underlättar och 

berikar arbetet i förskolan för både förskollärare och barn. Lärplattan kan ses som en 

medierande artefakt eftersom den kan hjälpa oss människor att uttrycka oss i vår vardag 

(Säljö, 2014).  

 

IKT-utvecklarnas kollegiala arbete 

I den här huvudkategorin redogör vi för IKT-utvecklarnas kollegiala arbete och deras 

tankar kring det arbetet. Två viktiga faktorer som påverkar arbetet är framgångar och 

hinder med kollegialt arbete och samverkan med chefen som är de två 

underkategorierna. 

 

Informanterna nämner själva sitt arbete som kollegialt eftersom de ska förmedla sina 

kunskaper till övriga förskolor i kommunen. Enligt det sociokulturella perspektivet 

menar Säljö (2014) att detta kan ses som appropriering, då IKT-utvecklarna förvärvar 

och förmedlar sina kunskaper i interaktion till övriga förskollärare. Kunskaperna och 

erfarenheterna som utbyts under IKT-utvecklarnas nätverksträffar ska förmedlas vidare. 

Varje IKT-utvecklare har ansvar för att förmedla detta vidare till sitt förskoleområdes 

nätverk, där varje representant från varje förskola vidare ska förmedla det som sagts till 

sin förskola. För att kunna förmedla kunskaperna vidare genom kommunikation 

används språket, vilket Säljö menar är vårt viktigaste medierande redskap. 

 

Framgångar och hinder med kollegialt arbete 

De flesta IKT-utvecklare menar att det kollegiala arbetet är problematiskt då deras 

uppdrag delvis handlar om att få en helhetsblick över hur förskolor i området ligger till. 

En IKT-utvecklare nämner sin roll inom det kollegiala arbetet genom detta citat: ”Från 

centrala nätverket till vårt område, kopplingen är ju vi därifrån”. Eftersom det finns 

många förskolor räcker inte tiden till för att besöka andra förskolor eftersom IKT-

utvecklarna även har en tjänst i sin barngrupp på förskolan. Vissa menar att de får agera 

som IT-support via telefonsamtal från andra förskolor i sitt område och andra får frågor 

via mail. IKT-utvecklarna anser att det kollegiala arbetet fungerar bättre på den egna 

förskolan och framförallt på sin egen avdelning. Det är lättare på förskolans möten att 

sitta bredvid varandra och hjälpa en kollega som anser att det är komplicerat att använda 

en app till exempel istället för att gå ifrån barngruppen till en annan avdelning för att 

hjälpa till. Detta framkommer i nedanstående citat: 

 
 

Det är ju så himla bra att man kan hjälpa kollegan bredvid. 

 

När det gäller att inspirera kollegor, så blir det utanför. För det är ingenting som jag gör i 

barngrupp förutom med de kollegor som jag har närmast. 

 

 

I arbetet med det kollegiala arbetet menar IKT-utvecklarna att det handlar om att möta 

sina kollegor på den kunskapsnivå de är på. Det ska ske i den takt som kollegorna 

behöver för att inte gå för fort fram. En informant uttrycker detta: ”Mina kollegor var 

inte där än, då får man bromsa, känna in och prova igen”. Om kollegor har intresse och 

ser IKT och lärplattan som ett verktyg är det en vinst och de vill använda den. Om 

intresse inte finns spelar det ingen roll hur mycket inspiration som ges eftersom det är 
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upp till var och en att ta till sig lärplattan och arbeta med den.  Ett sätt att utveckla det 

kollegiala arbetet kan vara att använda sig av sociala medier samt diskussionsgrupper på 

internet för att utbyta idéer och kunskaper med varandra i olika län.  

 

Som vi tidigare nämnde i bakgrunden till projektet har alla förskollärare i kommunen 

deltagit på en heldag om IKT. Där fick alla förskoleområden delge något de arbetat med 

gällande IKT och delta i föreläsningar. Samtliga IKT-utvecklare anser att denna dag var 

mycket positiv och inspirerande. En av IKT-utvecklarna uttryckte en tanke om att 

kollegor kanske till en början skulle vara negativt inställda till lärplattan. Dock menar 

de flesta av IKT-utvecklarna att kollegor är positiva till IKT och användandet av 

lärplattan. De anser även att kollegor är öppna och kommer med frågor samt 

funderingar. Kollegorna ser även nyttan med lärplattan i verksamheten och hur den kan 

underlätta vid till exempel dokumentationsarbetet. ”Många är väldigt positiva till IKT 

och lärplattan, för de kan förstärka vår verksamhet som vi har”. Även om en del 

motstånd också förekommer finns strategiplanen för IKT-projektet som IKT-

utvecklarna kan ta till för att visa på att de faktiskt ska använda IKT och lärplattan i sitt 

arbete tillsammans med barnen. I detta fall kan stöd även tas från läroplanen som 

belyser att förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla de gemensamma kunskaperna 

som är viktiga för alla i samhället, exempelvis digital kompetens (Skolverket, 2010). En 

informant uttrycker det på följande vis: 

 

 
Jag kan ju inte vara någon polis som går runt, utan då får man ta upp strategiplanen och hur 

är det här nu då och vad står det här att vi ska göra. 

 

I förskolor finns det mycket kompetens som bör tas tillvara på, vilket det kollegiala 

arbetet handlar om. Att tillsammans med kollegor utbyta erfarenheter och kunskaper gör 

att kompetenserna ökar. När erfarenheter och kunskaper utbyts kan avståndet mellan 

olika individers utvecklingszoner  närma sig varandra (Säljö, 2014) och på så sätt ökar 

den digitala kompetensen. Att ha ett bra samarbete avdelningarna emellan stärker det 

kollegiala arbetet. En IKT-utvecklare har uttryckt att det är viktigt att ta fasta på alla 

kollegors kunskaper som de besitter. Hen menar även att kollegialt arbete är stort just nu 

och det bör tas tillvara på ännu mer. Vidare menar hen att det är just det IKT-

utvecklarna försöker skapa via sina nätverksträffar. En annan IKT-utvecklare menar 

även att utbilda internt i kommunen är en framgångsfaktor vilket ger en bättre kvalité i 

verksamheterna. 

  
Ja och så besitter så många olika pedagoger så mycket kunskap som man borde kunna ta 

mer tillvara på pedagogers kunskaper. 

Samverkan med chefen  

En gemensam nämnare för samtliga IKT-utvecklare är att de framhåller vikten av att ha 

stöd från sin chef, men det ser olika ut i områdena. För att förskollärare ska kunna 

utveckla sin digitala kompetens kräver det att chefen ser möjligheter och tar fasta på det 

kollegiala arbetet. En del av cheferna är öppna till projektet och ser att användningen av 

IKT är en viktig del av förskolan. Förskolechefens ansvar utifrån läroplanen innefattar 

bland annat att förskollärare får den kompetensutveckling som behövs för att kunna 

arbeta professionellt med sina uppgifter (Skolverket, 2010). Därför har några av 

cheferna även erbjudit IKT-utvecklarna tid och lösningar för hur och när de kan arbeta 

med detta. Tiden anses ändå inte räcka till för att få arbetet med IKT att utvecklas vidare 

i sitt område. Chefens roll får även betydelse då det handlar om hur investeringen av 
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olika resurser, som lärplattor, har gått till. Inom vissa områden har alla förskollärare 

varsin lärplatta och i andra områden finns det ett visst antal lärplattor per avdelning. 

IKT-utvecklarna menar att det är sådana frågor som de kan tydliggöra för cheferna, men 

att de ändå känner att de inte kan påverka dessa aspekter. Det ställs höga krav på IKT-

utvecklarna utifrån projektets syfte och därför anser IKT-utvecklarna att de också bör 

kunna ställa motkrav, genom att få mer resurser som till exempel mer tid för att lyckas 

med uppdraget. Chefens betydelse enligt IKT-utvecklarna framkommer i följande citat: 

 
Vad viktigt det är att ha sin chef med sig till exempel att cheferna har en jättestor roll i det 

här. 

 

Det är sådana saker som vi kan lyfta i gruppen, men det känns ändå inte som vi kan 

påverka. 

Sammanfattande analys om IKT-utvecklarnas kollegiala arbetet 

IKT-utvecklarnas arbete genomsyras av ett kollegialt lärande i och med att de har 

nätverksträffar och utbyter erfarenheter med varandra samt att de förvärvar och 

förmedlar informationen och lärandet till sitt förskoleområde och IKT-representanterna. 

Det kollegiala lärandet som IKT-utvecklarna arbetar för görs genom att de förvärvar 

kunskaper och gör om dem till sina egna, vilket är appropriering inom det 

sociokulturella perspektivet. Att appropriera innebär att människor ständigt ses som 

aktiva individer som i samspel med andra tar till sig kunskaper och kan på så sätt bistå 

till kunskapsbildning (Säljö, 2014). Dock anser IKT-utvecklarna att förskoleområdena 

är för stora och det är problematiskt att få en överblick om hur alla förskolor ligger till 

med IKT-arbetet. Det kollegiala arbetet kan vara invecklat för att kollegors 

förhållningssätt och inställning till IKT ser olika ut och då har det ingen betydelse för 

hur mycket IKT-utvecklarna försöker inspirera till användandet av IKT. Detta kan 

tolkas som om att det finns olika kunskapsnivåer inom digital kompetens. För att 

minska dessa avstånd av kunskapsnivåer mellan kollegor talar Säljö (2014) om 

utvecklingszonen. Utvecklingszonen handlar om att samarbeta med en mer kunnig 

individ som besitter mer erfarenheter och kunskaper som kan handleda och ge 

vägledning för att stödja den digitala kompetensen (a.a.). I resultatet framkommer hur 

IKT-utvecklarna arbetar med kollegialt lärande för att kollegor ska närma sig varandras 

kunskaper inom utvecklingszonen för att öka sin digitala kompetens. Utifrån resultatet 

har det framkommit att chefen får en betydande roll för hur IKT-utvecklarna kan 

utveckla sin roll och sitt arbete med IKT. Dels handlar det om att chefen ska få 

förståelse för hur och varför IKT är viktigt i förskolans verksamhet och därmed erbjuder 

tid för detta arbete.  
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5. Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur kunskaper om IKT kan förmedlas till alla förskolor i 

en kommun med hjälp av en grupp IKT-utvecklare och hur de kan stödja ett kollegialt 

lärande i verksamheten. Följande frågeställningar utgår studien ifrån hur uppfattar ett 

urval av IKT-utvecklarna sitt uppdrag i projektet IKT i förskolan och hur arbetar IKT-

utvecklarna för att stödja det kollegiala lärandet.  

 

För att besvara studiens två frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod genom intervjuer av fem IKT-utvecklare. Vi valde att genomföra enskilda 

intervjuer med informanterna för att vi ansåg att det var den bästa metoden för att kunna 

undersöka och få en uppfattning av IKT-utvecklarnas roll och uppdrag. Istället för att 

göra enskilda intervjuer, hade vi kunnat valt att göra en/flera gruppintervjuer. 

Nackdelen med gruppintervjuer kan innebära att informanterna påverkar varandras svar 

eller att de har någon känslig information som de inte vill delge i större sammanhang 

(Stukát, 2011). I efterhand kan vi se att om vi även valt att göra observationer där IKT-

utvecklarna arbetar praktiskt med sina nätverksträffar hade de givit oss ett tydligare 

perspektiv av deras uppdrag. I IKT-utvecklarnas grupp ingår egentligen sju personer, 

men det var två som valde att inte delta. Om dessa två även haft möjlighet att delta i 

studien hade de gett oss en bredare inblick i arbetet som IKT-utvecklare. Däremot valde 

vi att närvara under en nätverksträff som IKT-utvecklarna kontinuerligt har. Under den 

nätverksträffen fick vi en inblick i vad de gör och diskuterar under dessa träffar. Dock 

var inte alla IKT-utvecklare närvarande under träffen, det var enbart fyra med. Om alla 

sju hade medverkat hade vi fått en tydligare bild om hur dessa träffar brukar gå till och 

diskussionerna hade fått ytterligare djup.  

 

Här nedan diskuterar vi resultatet kopplat till tidigare forskning och det sociokulturella 

perspektivet. 

 

IKT-utvecklarnas uppdrag 

I resultatet framkommer att IKT-utvecklarnas uppdrag är att verka för en likvärdig 

förskola samt att tiden för detta och förhållningssättet till IKT är viktiga för hur de ska 

lyckas. I IKT-utvecklarnas uppdrag finns ett strävansmål mot en likvärdig förskola 

inom kommunen. Det innebär att all personal ska känna en trygghet med digitala 

verktyg som i det här fallet lärplattan, men även att de lär sig använda verktyget för att 

främja och berika förskolans verksamheter. Enligt det sociokulturella perspektivet ses 

lärplattan som en artefakt eftersom det är ett fysiskt redskap som finns i vår vardag 

(Säljö, 2014). För att utveckla kommunikationen och få möjlighet till ett ytterligare 

uttryckssätt kan människors tänkande i samband med artefakten utöka ett lärande (a.a.). 

I studiens resultat tolkar vi det som att IKT-utvecklarna är eniga om att det i nuläget inte 

finns en likvärdighet kring arbetet med IKT i kommunen. De menar att alla 

förskoleområden har kommit olika långt i utvecklingen, därför att faktorer som lärplatta, 

tid och chefens engagemang ser olika ut. Kerckaert et al.(2015) menar att dessa faktorer 

och även kunskaper och färdigheter hos förskollärare kan begränsa samt hindra 

implementeringen av IKT i förskolans verksamhet. Detta gör att IKT-utvecklarnas 

arbete blir att synliggöra och diskutera likheter och skillnader mellan de olika 

förskoleområden och därifrån försöka skapa likvärdighet kring IKT. Utifrån detta tänker 

vi att det är svårt att uppnå likvärdighet eftersom det finns olika förutsättningar som till 

exempel att det inte finns lärplattor. Enligt IKT-utvecklarna försöker de uppnå 

likvärdighet genom att gemensamt ta beslut i frågor som rör hur de ska utveckla arbetet 
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med IKT, exempelvis att de ska ha samma innehåll på sina nätverksträffar med IKT-

representanterna. Dock anser vi att det fortfarande är svårt att skapa en likvärdighet 

eftersom varje representant tolkar och använder informationen på sitt eget sätt. En 

likvärdighet kan tolkas på olika sätt, och då tänker vi att för en del kan det betyda att 

alla ska göra på samma sätt, men i det här fallet handlar det mer om att skapa 

förutsättningar som krävs för att alla ligger olika i utvecklingen med IKT. Det här 

innebär att det är viktigt med diskussioner om vad ordet likvärdighet betyder.  

 

En viktig faktor som synliggjordes i resultatet för att IKT-utvecklarna ska kunna 

genomföra sitt uppdrag var tiden. De menar att den tid som finns inte räcker till för att 

utföra sina uppdrag enligt kommunens syfte med IKT-projektet. Samtliga IKT-

utvecklare arbetar  upp till 100 procent i barngrupp och att då ha ytterligare en 

uppdragsroll tar tid från verksamheten. Eftersom skolan digitaliseras mer och mer 

kräver det även mer av lärarna, de bör utveckla god digital kompetens menar Lindström 

(2012) eftersom han anser att det är en av de stora framtidskompetenserna. Digital 

kompetens och kommunikativ förmåga diskuterar även Forsling (2011) då hon menar 

att det är huvudkompetenser som krävs i det livslånga lärandet. Därför anser vi att 

arbetet med IKT bör vara lika viktigt som andra uppdragsroller men även att IKT är lika 

viktigt som andra ämnesområden i läroplanen.  

 

Det förhållningssätt som förskollärare har till IKT får betydelse för hur digitala verktyg 

används i förskolans verksamhet menar IKT-utvecklarna. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är begreppet mediering centralt och det innebär att när lärplattan och andra 

digitala artefakter används, hjälper dessa artefakter oss att förmedla, förstå och tolka 

omvärlden (Smidt, 2010). Dock menar Säljö (2014) att språket är vårt mest användbara 

medierande redskap för att kunna uttrycka sig i kommunikation. IKT-utvecklarnas 

förhållningssätt till IKT har förändrats under projektets gång. De anser att IKT är brett 

och innefattar många artefakter som till exempel lärplatta, dator, internet och projektor 

m.fl. De känner idag att lärplattan hör hemma i förskolan och ska vara en del i 

förskolans verksamhet som ett komplement till övriga ämnesområden. Forsling (2011) 

menar att om förskollärare har en positiv syn och kan se nyttan med digitala verktyg 

både för sig själva och för barnen skapas en förståelse och vilja till att använda 

verktygen. Dessa verktyg kan ses som jämlika med övriga leksaker och den nya 

tekniken kan utmana flera sinnen och tekniken blir därmed multimodal (a.a.). Dock 

framkommer det i Masoumis (2015) studie att förskollärare ansåg att yngre barn bör 

lära sig i naturliga sammanhang med traditionella leksaker. Det framgår av IKT-

utvecklarna att lärplattan som verktyg främjar dokumentationsarbetet, både för 

förskollärare och för barn. När barnen får arbeta med digitala verktyg ger det möjlighet 

till fler uttryckssätt och det ger dessutom barnen större inflytande över sitt eget 

kunskapande (Lundgren Öhman, 2014). Ett av målen för IKT-utvecklarna är att hjälpa 

kollegor att vidga deras syn på lärplattan. Tidigare kunde lärplattorna användas som 

barnpassning men idag har perspektivet vidgats och nu arbetar alltfler förskollärare 

istället tillsammans med barnen. Genom att arbeta tillsammans med barnen och 

introducera ny teknik kan de gemensamt utforska och upptäcka omvärlden (Lindahl & 

Folkesson, 2012). Forsling (2011) menar även hon att i det här fallet har förskollärare 

tagit IKT ett steg längre, det vill säga att barnen bara har tittat på film på lärplattan till 

att förskollärarna i nuläget låter barnen vara mer delaktiga. Förskollärare kopplar även 

arbetet med lärplattan till andra ämnesområden i läroplanen, istället för att se lärplattan 

som ett eget ämne. När detta genomförs poängterar Lundgren Öhman (2014) att 

verksamheterna i förskolan lyfts och stärks eftersom de tar stöd av läroplanen. Det här 

tolkar vi som att fler förskollärare har fått ökad kunskap och digital kompetens för 
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arbetet med IKT i förskolan för att de kan koppla och tolka läroplanen till arbetet med 

digitala verktyg. En gemensam syn och gemensamt förhållningssätt, inom arbetslaget, 

till lärplattan är en viktig grund för att förskollärare ska se nyttan med att arbeta med 

IKT och det är det som IKT-utvecklarna eftersträvar i sitt uppdrag.  

 

Digital kompetens är något som behövs för att barnen ska klara av utmaningar inom 

skolan och senare i livet. Samhället blir mer och mer medieanpassat och därigenom 

krävs det att även förskolan följer med i takten och introducerar samt erbjuder IKT som 

ett möjligt uttryckssätt. Förskolans uppdrag är att förbereda och utveckla digital 

kompetens hos barn eftersom vi lever i ett mediesamhälle menar Forsling (2011). Hon 

tolkar att det i läroplanen tas upp att förskollärare ska arbeta med medier, kommunikativ 

förmåga och multimedia tillsammans med barnen, däremot saknas uttryck om IKT och 

digital kompetens i läroplanen. Vidare menar hon att det är upp till förskollärarna att 

tolka arbetet med IKT i läroplanen. Thomas Kroksmark anser att det är läraren som får 

en viktig roll och det är inte tekniken som är det väsentliga för att det ska kunna bli 

någon förändring för att utveckla användandet med IKT (Brozin Bohman, 2012). Med 

detta får man förståelse för hur viktigt det är att förskollärare verkligen engagerar sig 

och är närvarande tillsammans med barnen när de använder exempelvis lärplattan och 

att det finns ett syfte bakom aktiviteten. Istället anser Forsling (2011) att barnen kan 

hjälpa ovana vuxna med tekniken och på så sätt kan barnen och förskollärare i samspel 

utveckla den digitala kompetensen.   

 

IKT-utvecklarnas kollegiala arbete 

IKT-utvecklarna menar att de arbetar med kollegialt lärande och för att de ska kunna 

stödja det kollegiala arbetet har det startats en grupp på kommunens initiativ. I denna 

grupp träffas IKT-utvecklarna för att utbyta erfarenheter och kunskaper. De har även en 

egen grupp på sociala medier för att enkelt och snabbt kunna kontakta varandra. Det 

finns även andra diskussionsgrupper på sociala medier som används för att utbyta 

tankar och idéer med varandra, vilket skapar ett kollegialt lärande. Oftast skapas de här 

grupperna av engagerade förskollärare som vill utveckla sin digitala kompetens och dela 

med sig av tankar, idéer och arbetssätt till andra (Marklund, 2015). Kollegialt arbete 

som IKT-utvecklarna utför benämner Stigsdotter (2014) som entreprenöriellt lärande. 

Hon menar att det handlar om att olika förskolor delar kunskaper och erfarenheter med 

varandra samt samarbetar för att främja utvecklingen av IKT. Hon framför vidare att de 

digitala verktygen ger på detta sätt mer mångskiftande lärmiljöer, då förskollärare från 

hela Sverige kan delta. Ett sätt att tänka kring detta kollegiala lärande är att se det som 

en utvecklingszon som Säljö (2014) tolkar utifrån Vygotsky. Utvecklingszonen innebär 

att utbyta kunskaper där en person kan utveckla och hjälpa en annan person för att den 

ska kunna utöka sina kunskaper (a.a.). Vi ser IKT-utvecklarna som en grupp som 

arbetar för att öka den digitala kompetensen hos individer vilket innebär att individerna 

närmar sig varandras kunskapsnivåer. Det innebär att en mer kompetent individ kan 

vägleda och hjälpa kollegor eftersom den har mer erfarenheter och kunskaper inom 

IKT. Under nätverksträffarna försöker IKT-utvecklarna delge en uppfattning om hur de 

olika förskolområdena har utvecklat arbetet med IKT. I resultatdelen framkommer det 

dock att IKT-utvecklarna har svårt att få denna helhetsblick över sitt område och på sin 

egen förskola. På avdelningarna menar IKT-utvecklarna att det fungerar bättre med det 

kollegiala lärandet eftersom kollegorna i arbetslaget är ständigt närvarande och finns 

nära till hands. Vi anser att det kollegiala arbetet på en förskola ska utveckla ett större 

samarbete där de inte enbart arbetar avdelningar var för sig. Istället ska avdelningarna 

emellan samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskaper för att ta vara på varandras 
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kompetenser. I det kollegiala arbetet innebär det att möta och inspirera kollegor för att 

ge dem en förståelse för hur verktyget kan fungera och hur det underlättar arbetet i 

förskolan. Detta kan tolkas som att IKT-utvecklarna genom interaktion approprierar 

kunskap, vilket innebär att de förvärvar och förmedlar kunskaper (Klerfelt, 2007). 

Genom appropriering förvärvas inte bara kunskaper rakt av utan individer tar till sig och 

gör om kunskaperna till något eget som senare kan användas i andra sammanhang (a.a.). 

Ett bra exempel på kollegialt lärande var heldagarna som anordnades av kommunen för 

samtliga förskollärare i kommunen. På dessa dagar fick förskollärare möjlighet att bli 

inspirerade och se hur IKT kan användas i förskolans verksamhet. IKT-utvecklarna 

anser att kollegor till största del är öppna, positiva och ser IKT som något som främjar 

hela verksamheten. Kollegialt lärande är ett aktuellt ämne menar en IKT-utvecklare, det 

bör tas tillvara på eftersom det ger alla något som de senare kan vidareutveckla i andra 

sammanhang och situationer. Att IKT-utvecklarna besitter hög kunskap inom IKT och 

lärplattan gör att kollegor tar hjälp av dem för att få svar på sina frågor och funderingar. 

När de istället stöter på motstånd från kollegor som inte vill eller kan använda IKT kan 

de påvisa i strategiplanen eller läroplanen att IKT faktiskt är något de ska arbeta med i 

förskolan. Motstånd från kollegor kan innebära att de inte har den kompetensen som 

krävs för att våga använda till exempel lärplattan. Den digitala kompetensen ser olika ut 

hos förskollärare och det handlar om att kunna utbyta och delge varandra kunskaper för 

att tillsammans öka sina kompetenser. En orsak till att den digitala kompetensen saknas 

hos förskollärare kan vara för att det inte var ett krav i de tidigare 

förskollärarutbildningarna i Sverige (Granberg, 2011,  refererad i Marklund, 2015). 

Eftersom det krävs digital kompetens hos förskollärare idag, anser vi att detta borde ha 

större fokus under utbildningen.  

 

Chefen får en betydelsefull roll för hur utvecklingen av IKT-projektet ska fortskrida och 

därigenom även för IKT-utvecklarna. Påverkande resurser som tid, lärplattor och 

utbildning för digital kompetens är chefens beslut inom hens förskolor. Chefernas 

förhållningssätt till IKT påverkar hur resurserna tilldelas och genomförs inom de olika 

områdena. Vi tolkar detta som att det blir svårt att skapa likvärdighet mellan förskolorna 

då cheferna ser och gör olika. En tanke som vi tror skulle vara bra är att cheferna inom 

de olika förskoleområdena diskuterar fram gemensamma beslut om de olika resurserna 

för att nå den likvärdighet som efterfrågas i projektets syfte.  IKT-utvecklarna menar att 

det ställs högra krav på dem och för att uppfylla dessa krav känner de att även de måste 

kunna ställa krav tillbaka som att till exempel be om mer tid för att lyckas med utföra 

uppdraget. För att skapa en likvärdighet mellan förskolorna kan det vara bra att chefer 

och IKT-utvecklare tillsammans diskuterar fram hur de ska gå tillväga med IKT-

projektet. 

 

Slutsats 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tolkar vi det som att förskolan ska spegla 

det samhälle som vi lever i, vilket innebär ett samhälle som är format av det 

informationsflöde som finns. Barn växer upp i en digitaliserad värld vilket kräver att 

barn ska få möjlighet till de kunskaper och kompetenser som krävs i samhället (a.a.). I 

förskolan ska förskollärare erbjuda och lägga grunden för digital kompetens som 

barmen senare kan vidareutveckla i livet. Dock finns det hinder och svårigheter med 

detta om förskollärare som arbetar i förskolan inte själv har digital kompetens och 

kunskaper inom IKT. I studien framkommer det hur IKT-utvecklarna försöker bidra 

med utvecklingen av digital kompetens till övriga förskollärare i kommunen. Ett av 

deras arbetssätt inkluderar kollegialt arbete, vilket synliggörs i studien som en 
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framgångsrik metod. Däremot framkommer även att IKT-utvecklarna inte riktigt känner 

att de har tiden för att det kollegiala arbetet ska fungera optimalt och därmed kunna 

skapa likvärdighet inom IKT för kommunens alla förskolor.  

 

En samstämmig uppfattning hos IKT-utvecklarna är att användningen av IKT och i 

detta fall lärplattan har kommit för att stanna, som en av IKT-utvecklarna uttrycker det 

och därför ansåg vi att det var en passande titel på det examensarbetet. För att 

förskollärare ska öka sin digitala kompetens och kunna implementera IKT i förskolan 

krävs ytterligare forskning inom IKT-området för att kunna stödja denna utveckling.   
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Berätta om dina arbetsuppgifter och din roll som IKT- utvecklare.  

- Vad ingår i uppdraget 

- Hur förmedlas din kunskap vidare 

- Hur upplever du att din kunskap tas emot av kollegor (Hinder och framgångar) 

Varför blev du IKT- utvecklare? 

- Ansökte/utvald 

- Bakgrund 

- Kompetens 

Vad anser du är syftet med satsningen som utförts? 

Erfarenheter från projektet 

- Vad har varit bra/mindre bra 

- Vad har varit lätt/svårt i uppdraget 

- Vad har du fått ut av satsningen 

Hur ser du på IKT och lärande i förskolan?  

- Verktyg 

- Fördelar/nackdelar  

Har din syn på IKT förändrats sedan du blev IKT- utvecklare? 

Något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

Vi vill först och främst tacka för att du ställer upp på den här intervjun.  

Vi har valt att använda oss av intervjuer som metod i examensarbetet som skrivs under 

hösten. Intervjun kommer att omfatta ca 30-40 minuter och under samtalet kommer vi 

använda mobiltelefoner för att spela in. Intervjuerna kommer att ligga till grund för 

studiens resultat. I texten kommer alla svar att avidentifieras och de kan inte kopplas till 

en viss person. Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst meddela 

oss att du vill avbryta din medverkan. 

Examensarbetet redovisas i ett seminarium på Högskolan. Om du är intresserad av att 

läsa examensarbetet när det är färdigställt, delger vi det gärna till dig. 

 

Har vi ditt medgivande till att delta i studien? 

…………………………………………………………………………………………. 

(Underskrift) 

 

Med vänlig hälsning  

Mirjam van den Bosch   Jenny Olsson  

Mail: xxxxx    Mail: xxxxx  

Telefonnummer: xxxxx   Telefonnummer: xxxxx 

    

Handledare: 

Ingrid Nordqvist 

Mail: xxxxx 

 


