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Abstract

A study about the IT environment and its usage within
preschool

Hardy Eriksson

The purpose of this study is to examine the usage of IT technology within preschool
and study how IT tools are used by preschool staff for administrative as well as
pedagogical assignments. Several aspects affects the work preschool staff do with IT
which concerns availability to technology, how technology is used and how
technology is made available for the children. There are a number of questions linked
to these aspects where some examples this study examines are which advantages,
disadvantages, obstacles or other limitations that comes with introducing IT? This
study also examines how, when and in what contexts IT is being used? Other
questions examined are the pedagogue’s general views of IT, competence
development and eventual needs of investment? Further on this study examines to
some part how children interact with IT during pedagogical activities? 
     The overall objective is to shed light on problems that preschool staff encounter in
their daily work and on the basis of identifying important questions at issue that
could constitute a basis for further research. 
     The results of this study are based on both a literature review and a field study.
The field study was carried out by visiting two different preschools that are equivalent
both concerning the number of children, number of staff, overall technical standard,
organizational and pedagogical design. 
     The results show a number of different problems of organizational, judicial and
technical nature. Organizational scarcities concerns the responsibility of handling
mandatorship, assurance of internal workflow of feedback within the municipal
organization, organizing the local IT development, collaboration between the local
preschool level, management level who has the operational responsibility, school
committee authority and up to municipal executive board with regard to IT
development. Technical scarcities concerns finding solutions that assures technical
support to preschool staff both to problems that demands physical support recourses
on site as well as improved troubleshooting and feedback from remote support staff.
     Poorly adapted technique and software for educational use is a complex problem that
involves a number of judicial questions. This concerns copyright, how agreements are
settled, business arrangements and technical issues. All this is aiming at creating better
conditions for preschool staff to work with IT and to strive for reaching set
objectives.
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att studera hur förskolepersonal använder IT i sin verksamhet såväl 

administrativt som pedagogiskt. Flera olika aspekter påverkar pedagogernas arbete med IT 

vilket både berör tillgången till teknik, hur tekniken används och hur tekniken ska göras 

tillgänglig för barnen. Det finns en mängd frågor knutna till dessa aspekter där några exempel 

som studien undersöker är vilka fördelar, nackdelar, hinder eller andra begränsningar som IT 

för med sig. I studien undersöks även hur, när och i vilka sammanhang IT används. Andra 

frågor som undersöks är pedagogernas generella syn på IT, behov av kompetensutveckling 

och eventuella investeringsbehov. Studien undersöker även till viss del hur barnen interagerar 

med IT i den pedagogiska verksamheten. 

     Det övergripande målet är att belysa och lyfta fram problem som förskolepersonalen stöter 

på i sitt dagliga arbete och utifrån detta identifiera viktiga frågeställningar som kan utgöra 

underlag för vidare forskning. 

     Studiens resultat baseras på en litteraturstudie och en fältstudie. Fältstudien genomfördes 

vid besök på två olika förskolor som är likvärdiga både med avseende på antal barn, antal 

pedagoger, teknisk standard, organisatoriskt och pedagogiskt utformning. 

     Resultaten visar en rad olika problem av både organisatorisk, juridisk och tekniks karaktär.  

Organisatoriska brister berör t.ex. hanteringen av huvudmannaskapet och det interna 

återkopplingsarbetet inom kommunen, organiserandet av det lokala utvecklingsarbetet av IT 

på enhetsnivå, samarbetet mellan förskola, förvaltning och nämnd med avseende på IT 

utveckling. Tekniska brister handlar om att hitta lösningar som säkerställer hjälp till 

personalen både när det gäller problem som kräver fysisk support på plats som förbättrad 

felsökning och återkoppling från telefonsupport.  

     Dåligt anpassad teknik och programvara för undervisningsverksamhet är ett komplext 

problem som berör juridiska frågor kring både upphovsrätt, avtalsmässiga frågor, frågor kring 

affärsmodeller, tekniska frågor. Allt syftar till att skapa bättre förutsättningar för 

förskolepersonalen att arbeta med IT i sin verksamhet och sträva mot uppsatta mål. 
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Förord 

 
Denna studie vänder sig i första hand till verksam personal, enhetschefer och övrig berörd 

personal på kommun och förvaltning för de aktuella förskolor som deltagit i denna studie. 

Innehåll och resultat kan naturligtvis även vara intressant för andra förskolor med tillhörande 

personal, enhetschefer, förvaltningar och huvudmän inom Stockholms län. Även politiker, 

studenter eller forskare inom tvärvetenskapliga områden kan ha intresse för innehållet. 

 

 

 

 

 

Några ord på vägen! 

 

Innan du sätter din fot på vägen 

vänd först ditt öga mot målet 

 

för 

 

Ingenting är omöjligt. 

Det omöjliga tar bara lite längre tid. 

(Winston Churchill) 

 

 

 

Uppsala februari 2013 

 

Hardy Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

1 Introduktion ................................................................................................ 1 

1.1 Studiens syfte, mål och frågeställningar........................................................................... 2 

1.2 Avgränsningar ................................................................................................................... 3 

1.3 Begreppsförklaringar ........................................................................................................ 3 

2 Bakgrund ..................................................................................................... 4 

2.1 Historik .............................................................................................................................. 4 

2.1.1 Datorn i det svenska utbildningssystemet ............................................................................. 4 

2.1.2 Tillbakablick på den svenska förskolan .................................................................................. 5 

2.2 Skollagen och Läroplanen för förskolan ........................................................................... 6 

2.2.1 Övriga stadgar och rekommendationer ................................................................................. 7 

3 Tidigare forskning ........................................................................................ 7 

3.1 Tekniska faktorer som påverkar införandet av IT i skolan ............................................... 8 

Dåligt anpassade programvaror och brist på digitala lärresurser ................................................... 8 

3.2 Organisatoriska faktorer i kombination med teknikens förändringstakt ......................... 9 

Betydelsen av organisatoriskt arbete på kommunal och lokal nivå .............................................. 11 

3.3 Sammanfattning ............................................................................................................. 12 

4 Teori ........................................................................................................... 13 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande ............................................................................. 13 

4.2 GMOC modellen ............................................................................................................. 14 

4.2.1 Generell nivå......................................................................................................................... 16 

4.2.2 Individuell nivå ..................................................................................................................... 17 

4.3 Sammanfattning ............................................................................................................. 17 

5 Metod och Genomförande ......................................................................... 18 

5.1 Metod och genomförande .............................................................................................. 18 

5.1.1 Observation .......................................................................................................................... 19 

5.1.2 Intervju ................................................................................................................................. 20 

5.1.3 Urval ..................................................................................................................................... 20 

5.1.4 Etiska överväganden............................................................................................................. 21 

5.1.5 Bearbetning av material ....................................................................................................... 21 

6 Resultat ...................................................................................................... 22 

6.1 Intervjuresultat ............................................................................................................... 22 

Från förskolan i Stockholms län..................................................................................................... 22 



v 
 

Från förskolan i Uppsala län .......................................................................................................... 27 

6.2 Observationsresultat ...................................................................................................... 32 

Från förskolan i Stockholms län..................................................................................................... 32 

Från förskolan i Uppsala län .......................................................................................................... 33 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 34 

6.3 Beskrivning av IT-miljön .................................................................................................. 34 

Förskolan i Stockholms län ............................................................................................................ 35 

Förskolan i Uppsala län .................................................................................................................. 36 

6.4 Drift och Supportarbete .................................................................................................. 36 

På förskolan i Stockholms län ........................................................................................................ 37 

På förskolan i Uppsala län ............................................................................................................. 37 

6.5 Hur GMOC modellen kan användas ............................................................................... 38 

Aktuell situation från intervjumaterialet - Stockholm .................................................................. 38 

Applicera GMOC modellen ............................................................................................................ 39 

Jämförelse mellan yrkesgrupper på förskolan i Stockholms län ................................................... 39 

Aktuell situation från intervjumaterialet - Uppsala....................................................................... 40 

7 Slutsats....................................................................................................... 41 

7.1 Några viktiga aspekter .................................................................................................... 43 

7.2 Frågeställningar för vidare forskning .............................................................................. 44 

Organisatoriska aspekter i kommunledning, förvaltning och förskola ......................................... 44 

Organisatoriska aspekter kring supportverksamheten och teknisk problematik ......................... 45 

8 Diskussion .................................................................................................. 45 

Den historiska forskningens påverkan .......................................................................................... 45 

Betydelsen av regelbunden kompetensutveckling ....................................................................... 46 

Betydelsen av mer internt samarbete ........................................................................................... 47 

Tips och möjligheter ...................................................................................................................... 47 

9 Förslag på vidare studier ............................................................................ 48 

En studie för att ge en samlad bedömning av tidigare forskning ................................................. 48 

Hur påverkas små barn vid långvarig användning av IT-verktyg ................................................... 48 

Referenslista ................................................................................................. 49 

 

 



1 
 

1 Introduktion 

Datortekniken med dess möjligheter är en bland få uppfinningar som har haft störst påverkan 

på vårt samhälle utifrån flera aspekter. Den är till sin natur så flexibel att den kan användas i 

allt från mikrochipteknik till att utgöra hela infrastrukturer. Flexibiliteten möjliggör 

användning av datorteknik i en enorm mängd tillämpningar som tillsammans med avancerade 

programvaror ger oanade möjligheter till vad modern avancerad teknik kan användas till. Hela 

samhället genomsyras av datorteknik och används dagligen av de flesta människor såväl på 

arbetet som i hemmet och av våra barn både hemma och på skolan.  

     IT har förändrat de grundläggande förutsättningarna och vidgat gränserna för hur lärande 

kommer att ske i framtiden, och till viss del har dessa förändringar redan skett. Den enorma 

mängd lättillgänglig information som finns via Internet möjliggör för elever att finna andra 

kompletterande vägar att hitta information än via läraren och läroboken. Detta har förändrat 

lärarens roll till att inte bara förmedla kunskap utan ska även hjälpa elever att utveckla 

kunskap samt ge dem redskap för att söka, hantera och kritiskt värdera information. Läraren 

ska även skapa en lämplig lärmiljö för bearbetning av information som främjar skapande av 

ett sammanhang för lärande. Samtidigt som IT ger eleven en ökad kontroll över sitt lärande så 

förskjuts också ansvaret för det egna lärandet över på den enskilde individen. Här har läraren 

fortfarande en mycket viktig vägledande och handledande roll att fylla för att hjälpa elever till 

ett mer självständigt tänkande och utveckla färdigheter att kritiskt granska och använda 

information på ett meningsfullt sätt.  

     Mycket av detta resonemang kan även appliceras på förskolans verksamhet. Allteftersom 

IT har kommit att integreras och bli mer förekommande även inom förskolan har allt större 

krav smugit sig på och blivit en realitet för många pedagoger. Även om förskolan i jämförelse 

med övriga skolformer var sent ute i moderniseringsprocessen med införande av modern IT- 

teknik så har man i många kommuner under senare år kommit igång bra med detta arbete. Det 

finns dock stora skillnader i hur långt man nått i denna integreringsprocess såväl inom 

enskilda kommuner som över hela Sverige. Tittar man på de förväntningar som finns bland 

skolpersonal överlag så förekommer de i termer av att modern teknik ska; förbereda barnen 

inför framtiden, utjämna skillnader med avseende på tillgång och användande i hemmet, att 

tekniken ska bidra till ett effektivare lärande och att tekniken ska vara en förändringsbärare 

och driva på reformeringsarbetet av undervisningsverksamheten (Ljung-Djärf, 2004).  

     Denna studie kommer att fokusera på förskolans verksamhet och hur personalen använder 

tekniska hjälpmedel såväl administrativt som pedagogiskt. Här är det intressant att titta på hur 

pedagoger använder IT teknik, när och i vilka sammanhang. Studien undersöker såväl vilka 

fördelar, hinder, begränsningar som andra nackdelar som IT tekniken för med sig. Den 

studerar också vilka investeringsbehov av mer IT teknik som finns, görs uppföljning av 

införskaffad teknik, pedagogernas kompetensnivå och vilka behov som finns när det gäller 

fortbildning med avseende på IT.  

     Det finns många olika aspekter som påverkar det arbete som pedagoger ute i 

verksamheterna utför när de arbetar med att införa IT-teknik. Några aspekter kan t.ex. vara att 

det är en sak att ha tillgång till teknik, men en annan att dels veta hur man använder tekniska 

hjälpmedel och dels hur man på bästa sätt gör tekniken tillgänglig för barnen.  

     Faktorer som påverkar tillgång till ny teknik är ofta av ekonomisk eller organisatorisk 

karaktär. Sker inköp av teknik från en avtalad leverantör eller mer fritt? Hur stort inflytande 

har personalen på vilken teknik som ska köpas in? Hur är arbetet kring integrering av ny 

teknik organiserat på enhetsnivå? Hur är arbetet kring integrering av ny teknik organiserat på 

huvudmannanivå? Hur väl fungerar samarbetet mellan huvudman, förvaltning och förskolans 

personal? 
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Faktorer som påverkar hur man använder IT är kunskapsrelaterad och syftar på personalens 

kunskap om hur IT-verktyg kan användas på bästa sätt. Detta kan t.ex. röra faktorer som 

befintlig kompetensnivå, behov av fortbildning och hur väl supportverksamheten fungerar?  

     Faktorer som gör tekniken tillgänglig för barnen kan t.ex. vara hur många datorer eller 

Ipads som finns tillgängliga för användning i den pedagogiska verksamheten? Finns tillgång 

till nätverk och Internet på barnens datorer? Finns någon form av pedagogisk strategi för hur 

ny teknik ska användas av barn? Andra aspekter kan t.ex. ha att göra med hur personalen ska 

hantera det allt ökade kravet från föräldrar på barnens anonymitet. Idag får en enkel bild som 

läggs ut på nätet en enorm exponering till omvärlden och detta problem fanns inte före 

Internets tillkomst. Modern teknik har på detta sätt skapat ett dilemma för personalen för hur 

man kan använda ny teknik i den pedagogiska verksamheten för att undvika onödig 

exponering av barnen på Internet. Det är hela tiden en balansgång och avvägande från gång 

till gång vad som ska tillåtas och inte. Det finns en rad problemställningar knutna till frågor 

som dessa. Detta behöver belysas genom att lyfta fram identifierbara problem som 

förskolepersonal ute i verksamheterna stöter på i sitt dagliga arbete. När ny avancerad teknik 

används ges möjligheter att förbättra verksamheten och skapa bättre förutsättningar för 

förskolans personal att på ett effektivare sätt jobba mot uppsatta mål. 

1.1 Studiens syfte, mål och frågeställningar 

Detta examensarbete utgör en delstudie inom ramen för en pilotstudie som sker via ett 

samarbetsprojekt som startats upp mellan Uppsala Universitet och Stockholms Stad. Det har 

inletts med en pilotstudie som behandlar förskolan som kulturmiljö ur ett helhetsperspektiv 

och besvarar olika frågeställningar kring föräldrars val av förskola. Syftet med föreliggande 

studie är att specifikt studera IT-miljön utifrån hur den används, när och i vilka sammanhang.                   

Ett annat syfte är att studera personalens syn på IT. Studien kommer även i viss mån att 

inkludera observationer av teknikanvändning tillsammans med barnen.  

     Ett övergripande mål med denna studie är att identifiera viktiga frågeställningar kring 

förskolans IT-miljö ur förskolepersonalen perspektiv där i förlängningen den nya kunskapen 

ska utgöra ett välgrundat underlag för vidare forskning inom förskoleverksamheten. För att 

kunna uppfylla syftet och målet med denna studie har jag ställt upp ett antal frågeställningar 

kring förskolans IT-miljö och dess användning i relation till i första hand personalen, men i 

viss mån även till barnen. 

 

De frågeställningar jag avser söka svar på är följande: 

 

 Hur ser personalen på ny teknik? 

 Hur används IT och övriga tekniska hjälpmedel av förskolans personal, när och i vilka 

sammanhang? 

 Finns ett investeringsbehov av någon typ av tekniska hjälpmedel som inte finns 

tillgänglig idag i er verksamhet? 

 Vilka problem, hinder, begränsningar eller andra nackdelar för ny teknik med sig? 

 Hur ser personalens IT-kompetens ut? Behövs mer utbildning som stöd i arbetet för att 

hantera ny teknik? 

 Hur interagerar barnen med befintlig IT teknik? 

 Hur ser förskolans IT-miljö ut? 
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1.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som gäller för detta arbete är dels att inga intervjuer har hållits med vare sig 

barn eller deras föräldrar på någon av de aktuella förskolorna. Anledningen till denna 

avgränsning är att detta skulle ta för mycket tid i anspråk att bearbeta och analysera 

materialet. Fokus för denna studie ligger på IT och hur den används av personalen utifrån ett 

tekniskt perspektiv. Pedagogiken som ämne finns till viss del med eftersom teknik och 

pedagogik är tätt sammanvävda inom förskolemiljön. En ytterligare avgränsning är att endast 

en referensintervju kommer att genomföras då alltför många intervjuer skulle ta för mycket tid 

i anspråk att genomföra, bearbeta och analysera. 

1.3 Begreppsförklaringar 
 

Här förklaras vissa förekommande tekniska begrepp och termer som förekommer i rapporten. 

Läsaren kan vid osäkerhet kring dessa termers betydelse referera hit.  

     IT: är ett gammalt uttryck som funnits med länge och står för Informations Teknik. 

Ursprungligen syftade IT som begrepp på datorutrustning som används för all form av 

informationshantering t.ex. att skapa, lagra, hämta, motta eller manipulera data. Man brukade 

även räkna in utrustning som används för att skicka data som t.ex. all form av 

nätverksutrustning. Begreppet som sådant är diffust och det finns många olika definitioner 

och allt eftersom den tekniska utvecklingen i samhället fortskrider så har begreppet fått en allt 

vidare betydelse. (Datatermgruppen, 2012) 

     IKT: står för Informations- och Kommunikations Teknik. Uttrycket som sådant kom till 

på 90-talet (där k:et lades till det gamla IT-begreppet) då den tekniska utvecklingen mognat 

och datortekniken gjorde det möjligt att kommunicera på ett helt annat sätt än vad som 

tidigare varit möjligt. Ordet kommunikation syftar på den del av IT-tekniken som gör 

kommunikation mellan människor möjlig t.ex. med text, tal, bilder, videosekvenser. Detta 

inkluderar då också all teknik som möjliggör distribution och presentation av information som 

Radio, TV och Telefoni. Oftast är det ändå fortfarande det äldre IT-begreppet som de flesta 

använder när man syftar på hela teknikområdet. (Datatermgruppen, 2012) (B. Östlund, 1999) 

     DIGITAL KOMPETENS: är ett förhållandevis nytt uttryck som ofta används i media 

och facklitteratur. Dock finns ingen riktigt exakt definition ännu men Europaparlamentet gav 

ut en egen version 2006 så som de uppfattar begreppet. Jag citerar nedan: ”Digital kompetens 

innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på 

fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT 

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

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

Internet”. (En europeisk referensram, EU 2006) 

     IT-MILJÖ: avser i denna studie en beskrivning av hela den tekniska miljön på förskolan 

som används dagligen av personalen för såväl administrativt som pedagogiskt arbete. 

Beskrivningen sker med avseende på antal datorer, typ av datorer, användningsområde, typ av 

nätverk, kapacitet på nätverk, skrivare, projektorer och eventuella andra tekniska hjälpmedel 

som används regelbundet i verksamheten.  

     DATORTEKNIK: En definition enligt nationalencyklopedin: ”Avser ett teknikområde 

som omfattar såväl utrustning, maskinvara (hårdvara), som metodik, programvara (mjukvara), 

för datorer”. (www.ne.se, 2012) 

     DIGITALA LÄRRESURSER: En definition av enligt citat från skolverkets hemsida: 

”Med digitala lärresurser menar vi alltså alla typer av material i digital form som främjar 

lärande. Det kan vara allt från den minsta beståndsdel, som till exempel en bild, ett ljud eller 

http://www.ne.se/
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en animation, till en mer komplext sammansatt resurs, exempelvis en webbplats, en kurs eller 

en applikation”. (www.Skolverket.se, 2012) 

     MOLNLÖSNINGAR: Handlar om att istället för att den egna organisationen investerar i 

omfattande plattormar, utvecklingsmiljöer, stor lagrings eller processorkapacitet lokalt i den 

egna infrastrukturen så köps detta in som tjänster från en extern leverantör. Det man kallar 

skalbara resurser tillhandahålls som tjänster via Internet som fått namnet ”molntjänst”, vilket 

möjliggör ständig tillgång till sitt material oberoende av tid och plats (www.qd.se, 2013). 

2 Bakgrund 

2.1 Historik 

2.1.1 Datorn i det svenska utbildningssystemet 

Integrationen av IT i svensk skola har pågått i snart 40 år. En försöksverksamhet startades 

1973 som gick under namnet ”Datorn I Skolan” (DIS). Den kan ses som ett avstamp på en 

integrationsprocess som fortfarande pågår. Dåvarande Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att 

inleda denna försöksverksamhet som pågick från 1973 – 1980 och leddes av Institutionen för 

ADB i Stockholm(J. Lindh, 1997). DIS bedrevs i projektform och hade som syfte att studera 

”de pedagogiska konsekvenserna av datoriseringen för skolan, d.v.s. påverkan på 

undervisningens innehåll, organisation och metodik samt på fortbildning och läromedel” (J. 

Lindh, 1997).  

     När slutrapporten lades fram efter DIS projektets slut så visade resultaten på förhållandevis 

goda förutsättningar för en fortsatt integration av IT. Rapporten visade inte bara att det fanns 

ett behov av datorer i skolan utan också att det var fullt möjligt att genomföra en integration 

där datorer kunde användas av både lärare och elever på ett acceptabelt sätt som fungerade i 

praktiken (U. Riis, 2000). Under hela 70 och 80-talet genomfördes ett flertal omfattande 

forskningsprojekt som alla bidragit med viktig kunskap kring integrationsprocessen av 

datorteknik i utbildningssystemet. Totalt spenderade staten och Sveriges kommuner 

tillsammans omkring 500 miljoner SEK på olika IT satsningar under åren 1984 – 1993 (U. 

Riis, 2000). Till detta kommer också olika bidrag från medfinansiärer, t.ex. olika dataföretag 

och bokförlag som varit delaktiga i olika utvecklingsprojekt (U. Riis, 2000). 

     Skolverket bildades 1991 och tog då över rollen som ansvarig myndighet för 

utbildningssystemet. Under 90-talets första hälft var aktiviteten låg kring skolinriktad 

forskning. Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling bildades 1994 som en fristående 

aktör som har som sin huvuduppgift att som medfinansiär stärka Sveriges konkurrenskraft 

genom att verka för samarbeten och kompetensutbyten mellan näringsliv, olika lärosäten och 

forskningsinstitut. Redan från starten 1994 fram till 1999 satsade KK-stiftelsen runt 1,5 

miljarder på olika skolutvecklingsprojekt där fokus låg på att öka användningen av IT i 

skolan, utveckling av läromedel och kompetensutveckling (U. Riis, 2000). 

     Mellan åren 1999-2002 landsattes ett projekt som gick under förkortningen ITiS (IT i 

Skolan) och är kanske ett av de mest ambitiösa projekt som drivits där 1,5 miljarder satsades 

under ca 2,5års tid. ITiS planerades och drevs av en delegation inom 

utbildningsdepartementet. Av satsade medel avsattes 1,3 miljarder för olika former av 

teknikstöd och resterande 200 miljoner satsades på kompetensutveckling av ca 70 000 lärare. 

Satsningen inbegrep lärare inom alla Sveriges kommuner (Fritzdorf, Aderklou, Tebelius, 

2003). Grundsyftet var att dels stärka lärares kompetens men främst att stödja och stärka 

samarbetet lärare emellan. Man ville också skapa en mer utvecklande och självstyrande miljö 

för eleverna genom ett ökat IT användande.   

http://www.skolverket.se/
http://www.qd.se/
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De senaste tio åren har ytterligare insatser gjorts av bl.a. KK-stiftelsen vilket oftast rör sig om 

satsningar som har nära koppling till näringslivet. Många kommuner har även gjort lokala 

satsaningar runt om i Sverige. Skolverket har även fått i uppdrag av regeringen att verka för 

utveckling av Informations- och Kommunikations Teknik (IKT) i skolor och därtill knutna 

verksamheter. Ett exempel på en större nationell satsning som skett de senaste åren heter 

Praktisk It och Mediekompetens (PIM) som syftar till att ge alla pedagoger inom förskola och 

skola ökad kunskap om hur man kan använda IKT i arbetet för att bli effektivare på att dra 

nytta av den digitala teknikens möjligheter (www.skolverket.se, PIM). 

2.1.2 Tillbakablick på den svenska förskolan 

Den utveckling som skett i förskolan de senaste 40 åren har ur ett tekniskt perspektiv varit 

betydligt mer blygsam. Under 70, 80 och första hälften av 90-talet skedde lite eller ingen 

egentlig teknisk utveckling inom förskolan.   

     Barnstugeutredningen (BU) var en statlig utredning som pågick från 1968 – 1972. Den 

tillkom för att modernisera den svenska förskolan. Behovet av en modernisering bottnade i att 

förskolan tidigare utgjort en relativt begränsad verksamhet och strukturella förändringar i 

samhället som ledde till ett växande behov av barnomsorg. Stora barnkullar i kombination 

med att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta och en förändrad syn på den pedagogiska 

verksamheten bidrog till insikten om att en modernisering av förskolan måste ske. BU ledde 

till att lagen om allmän förskola kom till 1975. I början av 80-talet blev förskolan en del av 

socialtjänsten där socialtjänstlagen blev förskolans viktigaste styrdokument. (Kärrby, 2000). 

     Under 80-talet började förskolans funktion i samhället och i hela utbildningssystemet att 

ifrågasättas. Det fanns politiska krafter som tidigt ville koppla förskolan till den övriga 

skolverksamheten då krav började ställas på en tydligare pedagogik. Socialstyrelsen fick i 

uppdrag att utreda förskolans innehåll, struktur och organisation och ta fram ett nytt 

pedagogiskt program som skulle svara upp mot de allt högre ställda kraven från samhället.    

     Under hela 80-talet hade kostnaderna för barnomsorgen stadigt ökat och en bit in på 90-

talet började kostnaderna nå sådana nivåer att man från politiskt håll började ifrågasätta vilken 

valuta man fick för pengarna. Ord som kvalitet och effektivitet började användas där man 

diskuterade relationen mellan dessa begrepp (Kärrby, 2000). 

     Utifrån ett tekniskt perspektiv hade lite hänt fram till 90-talets mitt. Förskolan skulle dock 

genomgå stora förändringar under 90-talet som i grunden berodde på dels en förändrad syn på 

två begrepp som i princip styr förskolans verksamhet idag. Dessa begrepp är mål och 

värderingar. Dels även en förändrad syn i samhället på förskolans funktion som inte bara 

skulle handla om att lösa ett behov av omsorg och fostran, utan skulle även innefatta ett 

ansvar för undervisande arbetsuppgifter. (Kärrby, 2000).   

     Även andra aspekter bidrog till förskolans förändring som t.ex. den ekonomiska krisen i 

början på 90-talet som ledde till kraftiga besparingar där kommuner tvingades öka 

barngruppernas storlek, minska personal. Man införde flexibel skolstart, det blev tillåtet med 

privata förskolor och den tekniska utvecklingen i samhället i stort hade nått en nivå där 

Internet var en realitet (Kärrby, 2000). Detta sammantaget ledde till att tiden var mogen för att 

koppla samman förskolan med de övriga skolformerna och göra förskolan till en ren skolform 

vilket skulle förändra förutsättningarna att möta allt högre krav från samhället. (Kärrby, 2000) 

     Förskolan bytte huvudman 1998 från Socialstyrelsen till Skolverket. Förskolan skulle då 

lyda under skollagen och inte som tidigare under socialtjänstlagen. Därmed krävdes en 

läroplan anpassad för förskolan, vilket också presenterades samma år. Denna förändring 

innebar en tydlig markering att barns utveckling och lärande skulle ha en framträdande roll 

och tillsammans skulle omsorg, fostran och lärande bli förskolans tre huvudsakliga 

ansvarsområden. En annan effekt var att benämningen förskola började användas från 1998. 

Tidigare användes benämningen daghem (Ljung-Djärf, 2004). Ur ett tekniskt perspektiv har 

http://www.skolverket.se/
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denna förändring också lett till att förskolan fått ta del av satsningar som staten genomfört de 

senaste 10-12 åren där både fortbildning av pedagoger och investering i datateknik skett.    

     Ambitionen från statens sida är att även förskolans verksamhet ska avspegla och 

någorlunda hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen i samhället genom att främja 

utvecklingen och användningen av IKT. Detta ska ske genom att, enligt citat från 

regeringsbeslut 2008-12-23: ”utgå från målgruppers olika behov och förutsättningar vid 

spridandet av kunskap om användandet och utformningen av bl.a. IKT i lärprocesser, 

digitala lärverktyg och lärande exempel inom området” (Utbildningsdepartementet - 2008). 

2.2 Skollagen och Läroplanen för förskolan 
 

De viktigaste styrdokumenten för förskolan är dels skollagen, kommunallagen och läroplanen 

för förskolan, Lpfö98. Dessa utgör en nationell lagstiftning som gäller över hela landet. 

     Skollagen innehåller de lagar som berör hela det offentliga skolväsendet och reglerar dels 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningsverksamheten och reglerar dels grundläggande 

rättigheter och skyldigheter som ankommer barn, elever och vårdnadshavare. Dessutom 

reglerar skollagen huvudmannens ansvar när det gäller skolverksamheten 

(www.skolverket.se, lagar och regler). Som exempel innehåller Skollagens kapitel 8 de 

allmänna bestämmelser som gäller för förskola med offentlig huvudman. Paragraf 2 anger 

enligt citat; 2 § ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 

utbildning” (www.skolverket.se, lagar och regler). I den enhet som omsorg, utveckling och 

lärande bildar behöver tekniken finnas med som en naturlig del av vardagen för barnen. 

Tekniken ska inte ersätta något annat utan funnas med som ett redskap som utvecklar, lär och 

förbereder barnen för grundskolan.  

     Läroplaner beskriver skolverksamhetens uppdrag i mer detalj och utgör en form av 

förordningar. Läroplanen för förskolan, Lpfö98, innehåller vilka värdegrunder, mål och 

riktlinjer som verksamheten ska följa. Tillsammans med skollagen och kommunallagen, som 

innehåller mer övergripande regler, så kompletterar läroplanen med mer detaljerade regler för 

själva verksamheten (Det svenska skolsystemet, 2011) (www.skolverket.se, läroplaner). 

Läroplanen anger att förskolans uppdrag, med avseende på teknik, är: ”Att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

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

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också 

att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik 

kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. Ny teknik öppnar 

många nya möjligheter för att stimulera skapande med film, bild, sång såväl som nya sätt att 

främja lärande i olika ämnen eller teman som siffror, tal och skriftspråk. 

Observationsresultaten i denna studie visar även andra positiva effekter som användning av 

IT-verktyg ger som t.ex. att barn tränas i att samarbeta, diskutera kring problemlösning.   

     Det finns av regeringen utfärdade kursplaner som innehåller nationella mål för olika 

ämnen. Kursplanerna anger vilka mål undervisningsverksamheten ska sträva mot i varje 

enskilt ämne och vilka mål som ska ha uppnåtts när varje elev gått ur grundskolan (Det 

svenska skolsystemet, 2011). Utöver detta finns en rad olika föreskrifter, allmänna råd och 

förordningar som alla är samlade i skolverkets författningssamling (SKOLFS). 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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2.2.1 Övriga stadgar och rekommendationer 
Förutom styrdokument i form av lagar och förordningar finns även några typer av dokument 

som inte utgör någon nationell lagstiftning i sig men som ändå är en form av regler som 

Sverige som nation har förbundit sig att följa genom att underteckna internationellt 

överenskomna avtal eller rekommendationer. Två exempel är FN:s förklaring om de 

mänskliga rättigheterna och Europaparlamentets och Europeiska rådets rekommendationer 

om åtta nyckelkompetenser.  FN dokumentet sätter fokus på den enskilde individens 

rättigheter om människors lika värde, individens frihet, jämställdhet, respekt och demokrati. 

Dessa värdegrunder återfinns i alla svenska läroplaner och utgör grundstommen i det ansvar 

för lärande som åligger dagens skola. Genom att olika länder ratificerar detta dokument och 

då förbinder sig att följa dessa stadgar är detta en tydlig markering från internationella 

politiska ledare på hur viktig man anser att grundläggande fri- och rättigheter är. Innehållet i 

FN:s dokument om de mänskliga rättigheterna är allmänt hållet och kom till i en tid då den 

svenska skolan såg helt annorlunda ut. Detta till trots så är FN-stadgan lika viktig idag som 

den var vid sin tillkomst 1948 (FN, 1948-2008). 

     Europaparlamentets dokument om de åtta nyckelkompetenserna utgör en europeisk 

referensram som ska främja EU medborgares kompetens att behärska all ny teknik, som finns 

i vårt samhälle, som ständigt utvecklas. Den fjärde nyckelkompetensen är ”Digital 

kompetens”. Digital kompetens beskrivs som en kunskap där individen klarar av att på ett 

säkert och kritiskt sätt använda informationsteknik såväl i sitt arbete som på fritiden för att 

söka, hämta, lagra, bedöma, bearbeta, producera eller på annat sätt utbyta information. Att 

klara av deltagande i samarbetsnätverk och kommunicera via internet. Dokumentet är en 

rekommendation som alla EU länder förväntas följa (En Europeisk referensram, 2007). 

3 Tidigare forskning 

När det gäller tidigare forskning inom såväl förskolan och grundskolan som gymnasiet så 

finns ganska mycket material att tillgå då det gäller frågeställningar knutna till pedagogiken 

som ämne. Detta gäller både utifrån personalens och elevernas perspektiv. Betydligt mindre 

material finns att tillgå när det gäller IT och dess användande vid undervisning. Det mesta 

som finns berör oftast grundskolan och gymnasiet. När det gäller forskning som mer 

fokuserar på förskolan ur ett tekniskt perspektiv är utbudet än mindre. I det material som finns 

har oftast pedagogiken den dominerande rollen. När det gäller forskning som tittar specifikt 

på förskolan utifrån ett tekniskt perspektiv där pedagogiken får ha en mer undanskymd roll är 

utbudet än mindre. Detta gäller i än högre grad studier som dessutom ska beröra tekniken 

utifrån förskolepersonalens perspektiv i första hand där barnens finns i en mer undanskymd 

roll. Eftersom utbudet av förskoleinriktad forskning med avseende på IT är så pass litet 

används material i litteraturstudien från liknande forskning inom grund- och gymnasieskolan. 

Även om förskolan skiljer sig på många punkter från de övriga skolformerna så är mycket av 

den tidigare forskningen som gjorts inom grund och gymnasieskolan även relevant för 

förskolan. Vissa resonemang kommer därför i detta avsnitt att kretsa kring resultat av studier 

från grund och gymnasieskolan där viss problematik är fullt applicerbar även på förskolan. 

     För att få en översiktlig bild av den tidigare forskning som finns inom detta område har jag 

till största delen använt mig av webbaserat material även om jag också använt viss 

studielitteratur.  Det webbaserade materialet utgör dels ett antal tidigare examensarbeten, ett 

avhandlingsarbete, ett antal studier genomförda av skolverket, ett antal andra 

forskningsrapporter och studier som jag hämtat från olika hemsidor, enskilda dokument med 

lagtexter och andra rekommendationer från t.ex. EU. 
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Jag kommer i förekommande fall referera till dessa olika dokument där så är relevant för 

jämförelse av resultat och som stöd vid vissa resonemang. Efter att har läst igenom och 

sammanfattat min egen bild av det material jag använt vid min litteraturstudie så finns en rad 

aspekter att reflektera över utifrån de resultat som presenterats. Jag har valt att reflektera över 

två övergripande aspekter från mitt bakgrundsmaterial som har relevans för IT användningen 

inom förskolan. Den ena aspekten rör tekniska faktorer och den andra aspekten 

organisatoriska faktorer. 

3.1 Tekniska faktorer som påverkar införandet av IT i 

skolan 
Den första aspekten jag tänkte reflektera över är av teknisk karaktär och har att göra med att 

mycket av den teknik som produceras och köps in för att användas i utbildningsverksamhet är 

i grunden inte anpassad för detta ändamål. Själva grundproblemet ligger i att under lång tid 

har det varit olika aktörer inom näringslivet och försäljarkåren som styrt produktutvecklingen 

där starka kommersiella krafter legat bakom och tryckt på för vilka produkter som ska 

utvecklas och produceras (U. Riis, 2000). U. Riis skriver t.ex. att skolan ofta påtvingats IT 

teknik som man haft problem att anpassa och använda i sin utbildningsverksamhet. I realiteten 

har det ofta varit så att utbildningsverksamheten har fått anpassa sig till tekniken och inte 

tvärtom. Vidare skriver U. Riis att introduktionen av IKT i den svenska skolan till stor del 

styrts av olika aktörer på marknaden där såväl företrädare för utvecklingsföretag som folk i 

försäljarleden bestämmer vad som ska tillverkas. Detta har begränsat lärares och pedagogers 

möjligheter att ta till vara teknikens möjligheter. Det har även förekommit politiker som 

agerat företrädare för det man kallat praktikgemenskapernas perspektiv (U. Riis, 2000). 

     Här är det viktigt att det finns företrädare för utbildningsväsendet som kan påverka de 

företag inom näringslivet som utvecklar ny teknik så att såväl hårdvara som mjukvara blir 

anpassade för utbildningsändamål. Det är även viktigt att det ställs krav från politiskt håll att 

det utvecklas teknik som är bättre anpassad för skol- och förskoleverksamhet än den tidigare 

varit. Det är också viktigt att kontinuerligt lyssna på synpunkter, idéer och krav från lärare och 

pedagoger om vilka behov de har när det gäller teknikens utformning. Det är mycket viktigt 

att dessa grupper ges ett visst inflytande över hur deras framtida IT-verktyg ska utvecklas 

(Skolverket, Digitala Lärresurser, 2009). 

     Tittar man tillbaks på vilka problem som förekommit i historien skriver L. Cuban, att 

teknikens flexibilitet utgjort ett stort hinder där datorer ofta tagit mycket plats, mycket 

tekniskt krångel, utrustningen är tekniskt avancerad att använda där kompetensbrist blir ett 

problem, att datorutrustningen är värdefull gör att det krävs larmanordningar som fördyrar 

hela processen. Problemen torde ha minskat något sedan 80-talet då datorer blivit mindre, mer 

användarvänliga och att kompetensens betydelse är något som idag synliggjorts och som det 

arbetas mycket aktivt med att motverka (L. Cuban, 1986). Två vanliga problem är dels att 

många programvaror är illa anpassade för utbildningsändamål och dels det faktum att den 

tekniska utvecklingen går så fort att förändringstakten i sig skapar problem. 

Dåligt anpassade programvaror och brist på digitala lärresurser 
När det gäller programvaror och lärresurser finns flera strukturella problem som försvårar 

arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att kunna tillhandahålla adekvat programvara 

till det svenska utbildningssystemet. Dels saknas någon form av nationell infrastruktur som 

gör det möjligt att lagra, söka, distribuera, och på olika sätt hantera digitala lärresurser där allt 

sköts t.ex. via ett gemensamt inloggningssystem, dels behöver rutiner kring all hantering av 

inköp av digitala lärresurser anpassas så lärare och pedagoger kan arbeta digitalt, dels behöver 

kompetensen kring digitala lärresurser bland lärare och pedagoger tillgodoses då detta är ett 

förhållandevis nytt område i Sverige och dels finns problemen kring upphovsrätten som bl.a. 
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Yngve Wallin skrivit om i sin artikel ”akut behov av digitala lärresurser” där han menar att 

”producenterna av läromedel sitter i fastlåsta affärsmodeller som inte fungerar på nätet”. 

Yngve Wallin menar också att utvecklande företag försvarar sin marknad av kommersiella 

skäl även om det innebär ett hinder för utvecklingen (Y. Wallin, 2007). Som en del av 

utbildningssystemet skulle även förskolan gynnas av att få ta del av en nationell infrastruktur 

för att få tillgång till digitala lärresurser som är anpassade för förskoleverksamhet. 

     Roten till problemet med upphovsrätten ligger i att dagens lagstiftning som berör all 

upphovsrättsskyddad egendom i digital form är anpassad för en analog värld och konserverar 

en förlegad syn på upphovsrätt. Konsekvensen med dagens upphovsrätt är att den skapar en 

inlåsningseffekt av konsumenten och får en hämmande effekt på den tekniska utvecklingen 

vilket i sin tur hämmar en fungerande marknad för digitala lärresurser. Hela grundsynen på 

dagens upphovsrätt för digital egendom måste ses över och anpassas till det digitala 

samhällets förutsättningar.  

     För att ge ett kort exempel på hur känslig denna fråga är angående upphovsrätt, men 

samtidigt också hur viktigt det är att komma tillrätta med de problem som dåligt anpassad 

upphovsrätt skapar, så tänkte jag kort berätta om en satsning som den Norska staten gjorde för 

en tid sedan. Ett antal kommuner i Norge fick statligt stöd och gick samman med syfte att 

utveckla eget digitalt utbildningsmaterial och som på sikt kanske även till viss del skulle 

ersätta läroböckerna. Detta ledde till att flera kommersiella aktörer högljutt anklagade Norska 

regeringen för att snedvrida marknaden. Grundproblemet till att satsningen skedde från början 

var att det inte fanns tillgång till adekvata digitala lärresurser och att det material som 

eventuellt fanns var dåligt anpassat för skolan och omåttligt dyrt. Så istället för att köpa dyra 

och dåligt anpassade produkter så valde man att satsa på egenutvecklat material som både 

skulle ge ett material som direkt var anpassat efter skolans behov och de hade själva 

upphovsrätten över sitt material (Skolverket, Digitala Lärresurser, 2009) (Ö. Johannessons 

blogg, 2012). Det finns olika projekt såväl i Sverige som i andra europeiska länder som under 

flera år arbetat med digitala lärresurser med goda resultat. Ett exempel är Norska e-standard 

(den del som handlar om lärteknologier) där man tagit fram standarder på tekniska lösningar 

för mjuka infrastrukturer. Ett annat är ett EU projekt som gick under namnet MELT-projektet, 

Metadata Ecology for Learning and Teaching, (norsk e-standard) (MELT Project EU).  

     Både stat och kommun har ett delat ansvar att tillsammans med kommersiella företag hitta 

sätt att skapa rätt förutsättningar för att utveckla en mjuk infrastruktur som möter 

utbildningssystemets olika behov långsiktligt och som speglar den tekniska utvecklingen i 

samhället. Detta är ett komplext problem där staten måste se över upphovsrätten och dels att 

rätt förutsättningar måste finnas för kommersiella aktörer där dessa företag ser möjlighet att 

tjäna pengar och att detta leder till en växande marknad för lärresurser.  

     Samtidigt kompliceras det hela av att det totalt finns 290 kommuner i Sverige och därmed 

290 huvudmän som ska komma överens om hur en gemensam nationell infrastuktur ska se ut 

och fungera. Från huvudmännens perspektiv måste också rätt förutsättningar finnas där de 

tekniska lösningarna måste vara kostnadseffektiva, robusta och enkla att vidareutveckla i 

framtiden. Det får inte finnas affärsmodeller från de kommersiella aktörerna som skapar 

komplicerade och dyra inlåsningseffekter. Det måste vara ett attraktivt nationellt system som 

skapar mervärde för hela utbildningssystemet.  

3.2 Organisatoriska faktorer i kombination med teknikens 

förändringstakt 
 

Den andra aspekten är av organisatorisk karaktär och berör dels hur arbetet med att integrera 

IT i undervisningssystemet genomförts historiskt, dels hur lagstiftning släpar efter, dels hur 
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arbetet med integrering av IT sker organisatoriskt både på kommunal och på lokal nivå ute i 

verksamheterna på förskolorna.    

     Relateras sedan den organisatoriska bilden till utvecklingstakten av tekniken framträder en 

problembild som inte bara påverkar det pedagogiska arbetet i undervisningssystemet utan 

också annat utvecklingsarbete som t.ex. integrationen av IT. Detta får konsekvenser för 

enskilda pedagoger i deras arbete med IT för såväl administrativa som pedagogiska verktyg. 

     Det mesta av all utveckling, med avseende på integrering av IT i undervisningssystemet 

har skett i projektform där ett projekt avlöst det andra. Ibland har det blivit några års glapp 

innan ett nytt projekt startats där projekt kommit och gått i grupp såväl som enskilt. Sett över 

lång tid gör detta att utvecklingen fått en ryckig gång med gradvis utveckling i takt med 

tillgång finansiella medel. En konsekvens av att nästan all utveckling skett via projekt är att 

det blir svårt att få en egentlig överblick över vad som hänt över tid inom forskningen. Det har 

inte funnits någon egentlig nationell samordning av alla erfarenheter och resultat som kommit 

ut från alla dessa projekt. Frakell-Bååthe skriver att kritik som framkommit kan sammanfattas 

med att flertalet av alla dessa tidiga IT-projekt har fokuserat för mycket på tekniken och låtit 

de pedagogiska aspekterna stå i skymundan. Man menar att det fokuserats för mycket på att 

lära sig hur tekniken fungerar, införskaffning av IT teknik och frågor kring underhåll. Medan 

frågor kring hur IT-tekniken bäst kan användas ur ett pedagogiskt perspektiv i det dagliga 

arbetet har fått en alltför undanskymd roll (S. Frakell-Bååthe 2000, G. Jedeskog 1998).   

     Läroplanen på förskolan hann bli 12 år (1998-2010) innan den uppdaterades, läroplanen 

för grundskolan blev 17år innan den ändrades (1994-2011) och skollagen hann bli 25år (1985-

2010) innan den uppdaterades. Eftersom dessa styrdokument ytterst styr verksamheten inom 

hela utbildningsväsendet väcks en del frågor kring hur väl denna uppdateringstakt följer den 

tekniska utvecklingstakten? Om regeringens ambition är att svensk skola ska ligga i framkant 

på det tekniska området bör lagstiftningen uppdateras lite oftare ur ett tekniskt perspektiv.  

Aktuell lagstiftning behövs med avseende på IT teknikens integration och utveckling inom 

skolan och främja arbetet med att höja IT användningen inom hela undervisningssystemet 

(Skolverket, alla läroplaner) (Skolverket, skollagen). Detta gör att lagar snabbt blir föråldrade 

och inaktuella då de inte successivt anpassas efter den tekniska utvecklingen. 

     Förändringstakten i teknikutvecklingen är ett problem ur investeringssynpunkt. Detta 

skapar en osäkerhet hos kommuner då man står inför att fatta större investeringsbeslut. Detta 

gäller oavsett om det rör sig om satsningar på infrastuktur eller större inköp av hela 

maskinparker där man vill hitta den för sin verksamhet mest optimala lösningen inför 

framtiden. Ingen aktör vill genomföra stora IT satsningar och investeringar i teknik som visar 

sig bli föråldrad snabbt. Detta skapar i förlängningen problem för pedagoger om antingen en 

alltför försiktig investeringsvilja från huvudman leder till brist på teknik ute i verksamheterna 

eller att felinvesteringar förser pedagoger med föråldrad teknik (U. Riis, 2000).  Såväl 

föråldrad, bristfällig som avsaknad av adekvat IT teknik motverkar det mål regeringen satt 

upp i läroplanen om ”likvärdig utbildning” och försvårar arbetet att skapa en anpassad 

utbildning för framtidens behov.  

     För att får en ungefärlig bild över hur snabbt tekniken utvecklas så kan man säga att 

omkring vart tredje till vart femte år sker ett genombrott för någon form av ny teknik eller 

media. Om man bara tittar på det senaste decenniet så fick t.ex. laptoppen sitt genombrott runt 

1999-2000 och de sociala medierna slog igenom runt 2003-2004 då Facebook och Myspace 

lanserades. Runt 2007-2008 fick den smarta mobilen sitt genombrott och tre år senare, 2010 – 

2011 var det surfplattans tur. Alla dessa produkter och tekniker har fått ett stort genomslag i 

hela samhället och påverkan har även skett på skolverksamheten. Många stationära datorer 

byts ut mot bärbara och surfplattor blir allt vanligare i förskolor. Även smarta mobiler är på 

gång i viss mån för användning i förskolans verksamhet även om mycket av detta fortfarande 

ligger i sin linda. Sociala medier har haft en enorm påverkan på hur vi börjat kommunicera 
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med varandra genom de nya möjligheter denna teknik ger. Sociala medier har inflytande på 

våra liv genom att vi ständigt delar med oss av vad vi gör, är, var vi har varit, tänker, vill m.m.    

Vissa människor lägger in så mycket information att det återskapar i princip hela den 

personens hela liv. Mängden information i kombination med tillgängligheten skapar en ny 

informationskultur speciellt bland unga människor. Vi påverkas både positivt och negativt då 

ständig uppkoppling ger människor delaktighet i varandras liv, men vi kan påverkas negativt 

om den information som vi lagt ut används felaktigt av illasinnade människor eller företag.  

Betydelsen av organisatoriskt arbete på kommunal och lokal nivå 
Skolverket genomförde år 2009 en studie som syftade till att öka förståelsen och kunskapen 

om den kommunala huvudmannens ansvarstagande med fokus på kärnfrågor som rör mötet 

mellan statlig styrning och kommunalt självstyre. Studien baseras på intervjuer av de högst 

politiskt ansvariga i åtta olika kommuner (Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap, 2009). 

     Efter att kommuner tog över hela huvudmannaskapet 1991 förändrades styrkorna i 

styrmedlen där statens strategi var att låta de normativa styrmedlen vara mest framträdande. 

Syftet med denna förändring var att de nationella styrdokumenten skulle vara styrande för 

skolverksamheten. Tanken med det kommunala självstyret är att genom korta beslutsvägar 

och den egna kontrollen av resurser ska det gå enkelt att identifiera lokala behov och snabbt 

kunna tillskjuta pengar för att på så sätt förbättra likvärdighet och kvalitén i skolan. 

Ansvarsförändringen bygger på en decentraliserings princip som betyder att beslut ska fattas 

på lägsta ändamålsenliga nivå (Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap, 2009). 

     På grund av att kommuner tolkar lagar olika så förskjuts huvudmannaansvaret till olika 

nivåer från en kommun till en annan. Ofta delar man upp ansvarsfördelningen så att 

huvudmannaansvaret ligger på kommunfullmäktige och verksamhetsansvaret på nämndnivå. 

Ansvarig nämnd kan i vissa fall delegera verksamhetsansvaret till förvaltningsnivån och 

ibland även till förskolechefen på enhetsnivå. 

     I praktiken förefaller det som att skolfrågor generellt anses komplicerade och kräver 

sakkunskap vilket gör att man anser skolfrågor behandlas bättre på lägre nivå där 

sakkunskapen är större. Här delar man därför upp verksamhetsansvaret med måluppfyllelse 

från befogenhet att tilldela resurser. Från kommunstyrelsens sida argumenterar man för att 

befogenheten att tilldela resurser måste finnas högre upp då deras huvuduppgift är att 

balansera olika behov inom hela den kommunala verksamheten och prioritera utifrån den 

samlade kommunnyttan. Ett problem här är att den bärande decentraliseringstanken om att 

befogenhet och ansvarstagande ska följas åt i praktiken inte efterlevs av kommunerna 

(Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap, 2009). 

     En konsekvens av att man i den kommunala organisationen skiljt på befogenheter och 

ansvar gör att det ligger ett mycket stort ansvar på alla inblandande parter att 

återkopplingsarbetet från de nivåer som har det operativa ansvaret fungerar. Sen också att de 

nivåer som har befogenheter verkligen tar emot och bearbetar den förmedlade kunskapen för 

att sedan kunna ta korrekta beslut och ge rätt förutsättningar för verksamheten. En 

förutsättning för att ett decentraliserat huvudmannaansvar ska fungera är att 

återkopplingsansvaret fungerar till alla nivåer uppåt. Om inte återkopplingsarbetet fungerar 

finns inte rätt underlag för att kunna analysera lokala behov och vilka förutsättningar som 

råder ute i verksamheterna. Då kan heller inte en korrekt resursfördelning ske vilket i sin tur 

motverkar målet med att sträva mot en likvärdig skola (Skolverket, Kommunalt 

huvudmannaskap, 2009). Dessutom uppmärksammas i skolverkets studie att kommuner ser de 

statliga målen som långsiktiga visioner och inte ett mål att uppfylla. I praktiken så innebär 

detta att vissa statliga krav inte prioriteras och nationellt satta målnivåer sänks. Om då 

målnivåer sänks så kommer en effekt bli att olika kommuner sänker dessa mål olika mycket. I 

praktiken kan det bli så att olika kommuner jobbar efter olika målnivåer, som egentligen ska 
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vara nationellt satta. Bland Sveriges 290 kommuner kan detta bli många olika målnivåer 

(Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap, 2009). 

     Flera tidigare studier inom grund och gymnasieskolan visar på stora brister i hur arbetet 

organiserats och genomförts på lokal nivå när det gäller integreringen av IT teknik i 

skolverksamheten. Farkell-Bååthe har skrivit om problem som påvisats vid flera studier där 

skolor saknar införandestrategier och ett organiserat arbete kring hur datorutrustning ska 

implementeras och användas såväl tekniskt som pedagogiskt (S. Farkell-Bååthe, 2000). Det 

förekommer att man köper in IT-teknik som installeras men ingen uppföljning och ingen 

diskussion eller annat samarbete sker för att klargöra eller underlätta hur IT-verktyg ska 

användas konkret i det dagliga arbetet. Det finns exempel på skolor som införskaffat IT-

teknik som blivit liggande i förråd ouppackade och lärplattformar som aldrig blivit använda.    

     Ett skäl som angetts i studier gjorda inom grund och gymnasieskolan om varför detta skett 

är kompetensbrist inom skolledningar att genomföra och leda implementeringsprocessen (J. 

Lindh, 1993, J. Nissen, 2000). I sitt arbete med examensarbetet ”utveckling av lärares digitala 

kompetens” skriver Stefan Knutsson att även hans erfarenhet från en tidigare studie i en 

gymnasieskola stöder dessa tidigare forskningsresultat (S. Knutsson, 2009). Dessa resultat 

visar på hur viktig kompetensen kring IT utveckling är och detta gäller även förskolan. 
     En annan faktor som återkommer i flera studier är att mycket av det löpande arbetet med 

utvecklingen av IT-miljön i skolverksamheten ofta drivs av eldsjälar som kan vara lärare eller 

IT tekniker där de ibland gör jobb ideellt. Dessa individer drivs oftast av ett starkt teknisk 

intresse och brinner för IT-frågor. De vill förbättra den datorstödda undervisningen på sin 

arbetsplats (S. Farkell-Bååthe, 2000, S. Knutsson, 2009). Det faktum att det finns enskilda 

individer som driver ett utvecklingsarbete framåt på en hel skola behöver i sig inte innebära 

att det organiserade utvecklingsarbetet från skolledningen är bristfälligt. Det är naturligt att 

vissa individer tar initiativ, deltar i en större omfattning än andra och tar på sig ett större 

ansvar än andra i detta arbete. Dock kan detta tolkas som en bristfällig organisation av 

utvecklingsarbetet på skolor där enskilda individer under långa tidsperioder driver stora delar 

av utvecklingsarbetet själva. Det är i grunden en ren organisatorisk fråga för varje skolledning 

att lägga upp utvecklingsarbetet på ett sådant sätt att alla kan och får ta del av arbetet och att 

rätt förutsättningar ges så arbetet kan ske utan att det stör den ordinarie verksamheten. I de fall 

där så inte sker så blir detta ett hinder eller en begränsning för hur lärare och pedagoger får 

möjlighet att använda IT-teknik i sin verksamhet. 

3.3 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att tillsammans bidrar samtliga av ovan nämnda faktorer 

till att skapa komplexa problemställningar på olika nivåer i den beslutskedja som uppstår från 

regeringen via skolverket (som ansvarig kontrollerande myndighet), kommuner som 

huvudman vidare till förskolechefer och pedagoger.  

     Komplexiteten av alla bidragande faktorer gör att arbetet med integrering av IT i förskolan 

går trögt vilket gör det svårt att anpassa arbetet med IT i relation till den snabba tekniska 

utvecklingen. Häri ligger den problembild som belystes i inledningen av detta avsnitt där både 

strukturella, organisatoriska som tekniska problem i relation till förändringstakten av 

teknikutvecklingen bidrar till att öka komplexiteten av införandet av IT i förskolan. Det räcker 

inte med att snabba upp lagstiftning så den inte släpar efter teknikutvecklingen utan 

kommunen måste i sin organisation bli bättre på att hantera huvudmannaansvaret och 

förbättra sitt uppföljningsarbete. Förskoleledningar behöver bli bättre på att organisera sitt 

arbete kring IT och teknikfrågor för att skapa rätt förutsättningar för personalen. Detta handlar 

om att identifiera behov, ge synpunkter och krav som ska utgöra underlag för förvaltning och 

skolnämnd att ta ställning till vid investeringsbeslut. Kommuner behöver hitta rätt 
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samarbetsformer och passande affärsmodeller med kommersiella företag vid större 

utvecklingsprojekt. Pedagoger behöver få mer inflytande över vilka tekniska hjälpmedel som 

köps in och här måste förskolepersonal bli bättre på att synliggöra och motivera vilka behov 

som finns. U. Riis skriver också att en stor utvecklingsuppgift som skolan står inför är att på 

grund av hur modern teknik har förändrat förutsättningarna för lärande så måste man inse att 

ett antal gamla pedagogiska frågor måste ställas – och besvaras - på nytt (U. Riis, 2000).  

     I skollagen (kap 1 §8 och §9) anges att utbildningen i svensk skola ska vara både likvärdig 

i sitt innehåll och det ska finnas lika tillgång till utbildning oavsett lokalisering. Kap 2 §35, 

anger att nödvändig utrustning ska tillhandahållas som behövs för syftet med utbildningen.     

     Allt detta tillsammans med att regeringen har som ambition att svensk skola ska ligga i 

framkant när det gäller den tekniska utvecklingen gör att hela arbetsprocessen på alla nivåer, 

från regeringen ut till det enskilda klassrummet, med att införa IT i skolan måste bli mer 

flexibel och bli bättre på att identifiera behov och tillhandahålla adekvata förutsättningar på 

alla plan. Den ökade flexibiliteten behövs för att löpande kunna hantera förändrade 

förutsättningar som teknikutvecklingen i samhället för med sig. 

4 Teori  

Jag har valt att utgå från en kombination av två olika teoretiska ramverk för denna studie. 

Detta rör då teoribildning som ligger till grund för dels det sociokulturella perspektivet och 

dels ett teoretiskt ramverk som kallas GMOC (Goal Model Observability Controllability) som 

har sin grund inom det tekniska området. GMOC modellen har sitt ursprung från ett 

utvecklingsområde som kallas ”Control Systems Engineering” CSE.   

     På grund av att GMOC modellen är enkel och generell kan den appliceras även inom andra 

vetenskapliga områden. GMOC modellen har därför anpassats och använts inom andra 

vetenskapliga områden som t.ex. Människa Dator Interaktion (MDI) (Isaksson-Lutteman, 

2012). När man rör sig i gränslandet mellan olika vetenskapliga områden som ibland går in i 

varandra skapas ett behov av att ta till sig och kombinera olika bakomliggande teoribildningar 

för att förstå helheten. Att kunna syntetisera olika teorier inom tvärvetenskaplig forskning är 

ingen lätt uppgift, men är i många fall en viktig förutsättning för att kunna vinna ny kunskap. 

     Anledningen till mitt val att använda en teori från både det pedagogiska området och det 

tekniska området är att de frågeställningar som ska besvaras i denna studie berör aspekter från 

två helt skilda vetenskapliga områden.  

     Att mitt val föll på GMOC modellen, och inte på någon annan teori från det tekniska 

området, är att denna modell är dels mycket anpassningsbar, dels enkel i sin uppbyggnad och 

därför lätt att förstå. Jag har därför valt att ta hjälp av teoribildning från både det pedagogiska 

och det tekniska området för att kunna skapa en gemensam grund att utgå ifrån för min studie. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Inom det sociokulturella området anses den ryske forskaren Lev Semënovic Vygotskij (1896-

1934) ha bidragit med viktig kunskap. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande är 

den omgivande miljön avgörande för individens utveckling. Utveckling sker via relationer 

främst med t.ex. föräldrar, syskon, kamrater, lärare och att intellektuell utveckling sker genom 

sociala aktiviteter. Han ansåg att även de sociala faktorerna påverkar intelligensen förutom de 

biologiska förutsättningar som varje individ har. Hans teorier var banbrytande för sin tid och 

gick emot de flesta av de rådande pedagogiska teoribildningar som fanns på 20 och 30-talet. 

(Kylemark, Winther, 1999). Utifrån det sociokulturella perspektivet utgår allt lärande från vad 
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som sker i det mänskliga rummet i den omgivande miljön runt en människa. Utveckling sker i 

högre grad på grund av samspel med omgivningen snarare än som en individuell process.    

Genom att individen inlemmas i och är en del av en social samvaro skapas ett socialt samspel 

mellan såväl olika människor, miljön i sig, kulturen och det omgivande närsamhället. 

Vygotskij menar att det är den sociala omgivningen och den omgivande kulturen som spelar 

störst roll för individens lärande och utveckling (Wiktorsson, 2007). I Vygotskijs teori 

betonas dynamiken mellan det sociala och det individuella där ett beroende finns mellan 

sociala och individuella processer. Man ser inte klassrummet, en hemmiljö eller någon annan 

speciell plats som en isolerad inlärningsmiljö utan varje enskild miljö utgör en naturlig del av 

en större sociokulturell gemenskap (Björklund-Boistrup, 2004). 

     Viktiga begrepp i Vygotskijs teorier är artefakter samt kulturella, fysiska och språkliga 

redskap som hjälper individen att förstå sin tillvaro. Dessa verktyg ger både individer 

möjlighet att komma i kontakt med andra människor och den övriga omgivningen. Men 

verktygen är också bärare av kunskap och kulturella mönster. Språket är ett exempel på ett av 

de allra viktigaste verktygen som möjliggör kommunikation mellan både människor från olika 

generationer, olika kulturer och olika delar av världen. Språket som sammanbindande faktor 

är en förutsättning för ett lärande genom det sociala samspelet (Björklund-Boistrup, 2004). 

     Det centrala i Vygotskijs teoribildning är hans syn på det sociala rummet som mer 

dynamiskt, rikare och mer nyanserat än den klassiska hierarkiska struktur mellan lärare och 

elev som förespråkades av behaviorismen. Lärande sker genom samarbete och social 

interaktion där eleven är huvudaktör (Wiktorsson, 2007). 

     Två andra begrepp som Vygotskij ansåg viktiga för att förstå lärandes processer är fantasi 

och kreativitet. Vygotskij ansåg att allt skapande har sitt ursprung i vår fantasi. Människans 

förmåga att kombinera befintliga kunskaper, erfarenheter, sinnesinryck med sådant som andra 

berättat gör det möjligt att i fantasin föreställa sig saker som i sin tur genererar en 

skapandekraft som mynnar ut i ett nyskapande. Han ansåg att fantasin inte existerar som en 

isolerad förmåga utan är tätt sammanvävd med andra former av mänskliga aktiviteter. Genom 

kreativitet sker skapande oavsett om det är litet eller stort. Gemensamt är dock att varje 

element som människan föreställer sig utifrån sin fantasi har sina rötter i verkligheten 

(Kylemark, Winther, 1999). 

     Det främsta bidraget som Vygotskijs teorier fört med sig som gjort att intresset för hans 

arbete växt under de senaste decennierna handlar om vilka olika utvecklingsnivåer en elev kan 

nå under olika förutsättningar vid problemlösande. Vygotskij kallade skillnaden mellan den 

utvecklingsnivå ett barn kan nå på egen hand och den nivå barnet kan nå med hjälp av en 

vuxen för "den proximala utvecklingszonen" (ZPD).  Ett barn kan antingen befinna sig i den 

faktiska utvecklingsnivån eller i en potentiell nivå. Den faktiska nivån bestäms av vad ett barn 

klarar av på egen hand och den potentiella nivån som bestäms av vad ett barn klarar av med 

hjälp av handledning. Vygotskij argumenterade för att det är ineffektivt att undervisa på en 

utvecklingsnivå barnet redan nått utan man ska inrikta undervisningen på att ge barn uppgifter 

som ligger lite över den utvecklingsnivå man just nu befinner sig på. Teorin om den 

proximala utvecklingszonen har gett upphov till en regel som till viss del går emot det 

traditionella synsättet om barns utveckling: den enda bra undervisningen är den som tränger 

förbi utvecklingen (Vygotskij, 1981, s 168). 

4.2 GMOC modellen 
 

Inom” Control Systems Engineering” CSE används GMOC modellen för att på ett enkelt och 

systematiskt sätt beskriva olika systemprocesser vid utveckling av såväl helt automatiska 

system som system styrda av människan via input. Ett systems output kan användas som 

återkoppling så input kan korrigeras för att nå en så optimal funktion som möjligt av ett 

http://sv.wikipedia.org/wiki/ZPD
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system. Teorin bakom GMOC modellen identifierar fyra villkor som är beroende av och 

influerar varandra. För att ett system ska fungera tillfredställande måste alla fyra villkor 

uppfyllas. Dessa villkor är mål, mentala modeller, observerbarhet och kontrollbarhet. I 

tekniska sammanhang är mål och mentala modeller egenskaper som tillskrivs användaren av 

ett system. Observerbarhet och kontrollbarhet är egenskaper som systemet har.  

     För att kunna kontrollera ett system behöver det finnas ett definierat mål för vad ett system 

ska åstadkomma eller nå. En användare av ett system måste inneha kunskap om hur ett system 

fungerar med en förståelse för de ingående processerna för att kunna skapa en mental modell 

av systemet. Ett system måste gå att kontrollera för att målen ska kunna uppnås på avsett sätt. 

Kunskapen om hur man konkret kontrollerar ett system måste därför också finnas. Ett system 

måste också kunna observeras för att rätt återkoppling ska ske till användaren om systemets 

fortlöpande processer (Isaksson-Lutteman, 2012). 

 

 
Figur 1. Förenklad bild på GMOC modellen (Hämtad från (Isaksson-Lutteman, 2012) ). 

 

GMOC som teoretiskt ramverk ger möjlighet att på ett systematiskt sätt beskriva komplexa 

processer som uppstår vid interaktionen mellan människan och tekniken i olika situationer. 

Modellen ska därför ses som en dynamisk process där alla villkor har ett beroende av 

varandra där återkopplingen har en central betydelse för att ett system ska fungera 

tillfredställande. När problem uppstår i ett system så beror det oftast på att något av de 

ingående villkoren i GMOC modellen inte uppfyllts (Isaksson-Lutteman, 2012). 

     Som ett exempel kan man beskriva ett flygplan med dess besättning där målet med 

flygningen är att flyga till en bestämd destination. Ganska självklart är att såväl piloterna som 

flygledarpersonalen måste vara medveten om vad målet är med flygningen. Både piloterna 

och flygledarpersonalen måste ha en klar och tydlig kunskap om hur de ska använda sina 

respektive tekniska system för att nå målet. En mental modell beskriver en persons förståelse 

om och hur ett system ska hanteras i olika situationer. Information från olika tekniska system 

måste tolkas, kommunikation sker med olika kollegor, information måste snabbt analyseras 

och bedömas, beslut måste tas, åtgärder vidtas och ständig utvärdering görs via återkoppling 

från instrument att rätt vidtagna åtgärder ger rätt resultat. Kontrollen av flygplanet får 

piloterna via alla reglage och instrument och där kunskapen om funktionen hos alla reglage 

måste finnas. Flygledningspersonal får kontroll på sina system via sina kontrollpaneler i 

flygledartornet. Piloterna måste också få information om flygplantes status i alla lägen genom 

observation av olika instrument men också kunna observera omgivningen vid start och 

landning. Denna information är kritisk för att piloterna ska kunna t.ex. genomföra planerade 

kursändringar, övervaka bränslemängd, höjd, hastighet men också kunna korrigera eventuella 

fel eller hantera andra kritiska lägen. Flygledningspersonal får ständig information via 
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observation av sina radarskärmar, dataskärmar och andra instrument. Denna information är 

kritisk för att de i alla situationer ska kunna assistera och ge korrekt information till alla 

flygplan som ska starta och landa. 

     GMOC modellen kan appliceras i många tänkbara situationer, t.ex. på en bilförare, 

lokförare, operatörer i fabriker, kärnkraftverk, eller annan tillverkningsindustri. Oavsett i 

vilket sammanhang man använder GMOC så har alla situationer en sak gemensamt. I varje 

situation sker en interaktion mellan ett system och en människa under vissa betingelser.  

Jag har i denna studie applicerat modellen i ett sammanhang där den ska beskriva de processer 

som sker i en förskolemiljö där IT utrustning används. Jag har valt att dela upp modellen i två 

nivåer. En generell nivå och en individuell nivå. Anledningen till uppdelningen är dels att visa 

på GMOC modellens anpassbarhet och dels visa på hur teorin kan användas för att belysa 

några av studiens frågeställningar både på generell- och individuell nivå.  

4.2.1 Generell nivå 
På en generell nivå har jag beskrivit GMOC modellens fyra villkor utifrån de förutsättningar 

som gäller inom förskolans verksamhet. Den generella nivån är tänkt att tolkas utifrån den 

enskilda förskolan, kommunen som huvudman, regeringen och hela samhället som enskilda 

kollektiv. 

     Mål: Följa skollagen, kommunallagen och förordningar med avseende på IT och teknik. 

Sträva mot uppsatta mål i läroplaner och kursplaner med avseende på IT och tekniska 

hjälpmedel. Att utveckla den tekniska standarden och den gemensamma kompetensen inom 

förskoleverksamheten med bästa möjliga kvalité.  

     Mental modell: Tjänstemän och personal på olika nivåer måste ha kunskap och förståelse 

om dels de tekniska system de använder i sitt arbete och dels kunskap om hur den egna 

organisationen är uppbyggd och fungerar.  Utifrån denna kunskap behöver medarbetare ha en 

förståelse för hur man med hjälp av dessa tekniska system och den egna organisationens 

arbetssätt ska hantera och utföra givna arbetsuppgifter. Dessutom måste en kollektiv 

förståelse finnas på ett mer övergripande plan för vilka effekter som ett visst arbetssätt inom 

den egna organisationen får på underliggande nivåer. Denna förståelse är viktig eftersom det 

är utifrån den insikten som människor vinner kunskap om hur man löser komplexa problem 

som påverkar vilka förutsättningar som människor arbetar under på andra nivåer i 

organisationen. 

     Kontrollbarhet: Att skapa de organisatoriska, ekonomiska, juridiska och strukturella 

förutsättningar som behövs på olika nivåer för att underlätta och möjliggöra utvecklig av IT-

miljön i förskoleverksamheten. Med nivåer menas här både på stats, huvudmanna som 

förskolenivå. 

     Observerbarhet: Olika former av utvärderingar behöver ske på alla nivåer för att 

tjänstemän och personal på såväl stats, huvudmanna som förskolenivå kan få återkoppling på 

hur väl utvecklingsarbetet med avseende på IT fortlöper. Regeringen behöver regelbundet se 

över lagar, förordningar och övriga styrdokument så de på bästa sätt anpassas till det samhälle 

förskolan verkar i. Kommuner och övriga huvudmän måste regelbundet se över såväl sin egen 

organisation och sitt sätt att arbeta som anpassa lokala regler och föreskrifter för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för förskoleverksamheten. Varje förskola måste själva 

regelbundet se över hur arbetet med införandet av IT i verksamheten organiseras och 

genomförs. Förskolan behöver ständigt utvärdera såväl sitt pedagogiska som administrativa 

arbete med avseende på IT. 

     Process: Den process som sker över tid, som beskrivs i figur 1, motsvaras av att det i 

förskoleverksamheten sker en ständig utveckling av verksamheten med avseende på IT och 

tekniska hjälpmedel. På den generella nivån sker denna utveckling utifrån kollektivets 
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perspektiv. Med kollektiv menas här såväl den enskilda förskolan, kommunen som 

huvudman, regeringen och hela samhället som kollektiv. 

4.2.2 Individuell nivå 
På en individuell nivå har jag beskrivit GMOC modellens fyra villkor utifrån de 

förutsättningar som gäller inom förskolans verksamhet. Den individuella nivån är tänkt att i 

första hand tolkas utifrån den enskilde individen inom förskolepersonalen. Men även individer 

inom andra organisationer knutna till förskolans verksamhet är också möjliga.  

     Mål: Sträva mot uppsatta mål i läroplaner och kursplaner med avseende på IT och tekniska 

hjälpmedel. Bidra i arbetet med att organisera och utföra utvecklingsarbetet med IT på den 

egna förskolan. Utvecklingsarbetet med IT gäller såväl det administrativa som det 

pedagogiska området. Utveckla den egna tekniska kompetensen. 

     Mental modell: På varje förskola behöver varje medarbetare ha en grundläggande 

förståelse för hur tekniken i sig fungerar och kunskap om hur tekniska hjälpmedel kan 

användas som pedagogiska verktyg. Förståelse över pedagogiska processer och hur IT-

verktyg bäst passar in. En mental modell visar inte bara vilken förståelse en person har av hur 

ett IT-verktyg i sig fungerar utan också hur och varför det ska användas i såväl den 

administrativa som det pedagogiska arbetet. Tjänstemän på högre nivåer i organisationen 

måste ha kunskap om dels de tekniska system de använder i sitt arbete och dels kunskap om 

hur den egna organisationen är uppbyggd och fungerar.  Genom denna kunskap får 

medarbetare en förståelse för hur man med hjälp av IT-system i kombination med den egna 

organisationens arbetssätt ska hantera och utföra givna arbetsuppgifter. En mental modell 

visar inte bara vilken kunskap en användare har om ett system och vad det ska användas till. 

En mental modell visar också hur en användare löser eventuella problem som uppstår vid 

användande av ett IT-verktyg i avsedd verksamhet. 

     Kontrollbarhet: Att använda IT-verktyg på ett kontrollerat sätt med ett tydligt syfte och 

följa en utarbetad pedagogisk strategi. Att ta vara på de möjligheter modern teknik ger i det 

administrativa arbetet och hitta effektivare arbetssätt utifrån de förutsättningar som finns på 

varje enskild förskola. 

     Observerbarhet: Genom att utvärdera det pedagogiska arbetet får pedagoger information 

om hur väl den pedagogiska strategin fungerar med avseende på IT-verktyg. Utvärderingar 

kan även genomföras på det administrativa arbetet med avseende på IT. Informationen från 

utvärderingar ger återkoppling till personalen på vad som eventuellt behöver förändras. 

Informationen från utvärderingarna ger ett underlag för vidare förbättringsarbete inom både 

det pedagogiska och det administrativa arbetet. Utvärderingsarbetet utgör även ett underlag 

för att utarbeta och tydliggöra de tekniska behov som finns i verksamheten som kan 

rapporteras uppåt till både förskolechef och huvudman. Denna rapportering utgör en viktig 

återkoppling till verksamhetsansvariga som synliggör och motiverar verksamhetens behov.   

     Process: Den process som sker över tid, som beskrivs i figur 1, motsvaras av att det i 

förskoleverksamheten sker en ständig utveckling av verksamheten med avseende på IT och 

tekniska hjälpmedel. På den individuella nivån sker denna utveckling utifrån individens 

perspektiv. Med individ menas här i första hand enskilda personer inom förskolepersonalen. 

Men även individer inom andra organisationer knutna till förskolans verksamhet är också 

möjliga.  

4.3 Sammanfattning 
 

Vygotskijs syn på utvecklingsteori färgades av den samtid han levde och hans vetenskapliga 

bakgrund inom litteratur och konst. Detta påverkade utformningen av hans teoribildning 

vilket gjorde att han tidigt knöt an till sociala och kulturella värden och när han senare vek in 
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på psykologins område blev det naturligt att han försökte kombinera psykologin med historia, 

litteratur och olika andra kulturella områden (Kylemark, Winther, 1999). 

Vygotskij ansåg att barnets lärande är en aktiv process och betonar vikten av konkret handling 

i samband med problemlösning med syfte att utveckla ny kunskap. Barnet konstruerar sin 

egen kunskap genom aktivt deltagande och utifrån ny kunskap utveckla sin förståelse av 

världen. Ett barn kan befinna sig på en potentiellt högre nivå än den faktiska nivå man har 

mognadsgraden för och lärandet är en sociokulturell process där drivkraften bakom 

utvecklingen av det mänskliga medvetandet finns i det sociala samspelet. Vygotskij ansåg att 

utvecklingen börjar direkt vid födseln då spädbarn är social till sin natur. Han menar att vi 

föds in i en social kultur och utvecklas genom samspelet med andra människor.  

     Om man utgår ifrån den sociokulturella teorin och GMOC modellen med dess teoretiska 

ramverk och betraktar dem tillsammans så beskriver de dels hur lärprocesser sker i den 

sociala miljön utifrån ett pedagogiskt perspektiv och dels beskrivs de processer som uppstår i 

förskoleverksamheten som helhet när IT-verktyg används.  

     Förskolans verksamhet är i allra högsta grad en social samvaro där ständig kommunikation 

sker mellan barn och pedagoger. I denna miljö kan barn ges möjlighet att utveckla sina 

kognitiva färdigheter via interaktivitet, kommunikation och reflektion. Pedagoger får här en 

vägledande roll och har som uppgift att skapa sociala lärmiljöer som stimulerar samarbete där 

datorn och andra tekniska hjälpmedel finns med som en naturlig del. Den sociokulturella 

teorin binder här samman datorn, språket och lärandet som tre viktiga begrepp vilka 

tillsammans bildar en helhet mellan människa och teknik. 

     GMOC modellen som teoretiskt ramverk ger möjlighet att beskriva de processer som 

uppstår i förskoleverksamheten vid användning av IT-verktyg. Detta gäller både när personal 

använder IT-verktyg i sitt arbete men också när barnen använder IT i sin verksamhet.  

     Förskolan bildar en enhet och fungerar som ett system i sig, på vilket man sedan applicerar 

GMOC modellen. Utifrån de villkor som GMOC teorin specificerar kan man systematiskt 

följa de inneboende processer som sker i förskoleverksamheten när IT används både av barn 

och personal. Beroende på hur väl villkoren uppfylls går det att identifiera potentiella brister 

med avseende på hur IT används. Genom att modellen utformats med både en generell och en 

individnivå så kan brister identifieras på olika nivåer. GMOC teorin syftar främst till att täcka 

in de aspekter som berör förskolepersonalens användning av IT. Även om modellen i viss 

mån kan användas för att utvärdera användningen av IT-verktyg ur pedagogiskt perspektiv så 

är inte modellen i grunden anpassad för djupa pedagogiska analyser. Då måste man i så fall ta 

hjälp av pedagogisk teoribildning.  

     Genom att kombinera den pedagogiska teorin med GMOC teorin är min ambition att skapa 

en syntes mellan teoribildningar från två olika vetenskapliga områden. Dessa teorier ska 

tillsammans systematisk beskriva de processer som sker, i interaktionen mellan människa och 

teknik, då förskolepersonalen använder IT utrustning både i sin administrativa såväl som sin 

pedagogiska verksamhet.  

5 Metod och Genomförande 

5.1 Metod och genomförande 
 

Jag har använt mig av kvalitativt forskningsmetodik i denna studie. Det innebär att jag arbetat 

med ett mindre men djupare material. Anledningen är att de frågeställningar som denna studie 

ska söka svar på är av en sådan typ att de besvaras bäst genom ett samtalsbaserat 

undersökande. Det är främst människors egna tankar och syn på IT och teknik i relation till 

förskoleverksamheten som är intressant. Därför är samtal och resonemang kring olika teman 
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att föredra där deltagare ges utrymme att utveckla sina svar på mina frågor utifrån sin egen 

arbetslivserfarenhet och egna värderingar. De enda data som kan anses vara kvantitativ är de 

uppgifter jag samlat in för att kunna ge en beskrivning av IT-miljön och tillgång till IT-

verktyg, t.ex. antal stationära, bärbara respektive Ipads. 

     Eftersom endast två förskolor ingår i denna studie har jag även använt mig av material från 

ett antal liknande forskningsstudier för att få både bredd och variation på det material som 

resultatet i denna studie ska vila på.  

     På grund av bristen på liknande studier inom förskoleinriktad forskning med avseende på 

IT-användning inom förskolan har jag därför delvis använt material från liknande studier som 

kommer från forskning inom grund- och gymnasieskolan. Även om förskolan skiljer sig på 

många sätt från de övriga skolformerna så är mycket av denna forskning även relevant och 

kan appliceras på förskolan. De forskningsstudier jag valt att använda är dels olika 

examensarbeten och doktorsavhandlingar men också andra studier. De resultat som 

framkommit i dessa forskningsstudier används i förekommande fall för att göra vissa 

jämförelser, påvisa samband och urskilja eventuella mönster.  

     Studiens empiriska data består av material från intervjuer och observationer från två olika 

förskolor. Litteraturstudien innehåller en rad olika informationskällor som examensarbeten, 

avhandlingar, rapporter, studier och undersökningar. Studiens empiriska material samlades in 

under en närvarovecka på förskolan i Stockholms län och under en eftermiddag på förskolan i 

Uppsala län.  

     Denna studie kommer därför i huvudsak att baseras på två olika informationskällor dels det 

insamlade empiriska materialet från mina besök på två olika förskolor, och dels 

litteraturstudien.  

5.1.1 Observation 
Observationer har dokumenterats både genom egna anteckningar och fotodokumentation. 

Fotodokumentering är viktig eftersom det är svårt att i början under en fältstudie veta exakt 

vilken information som kommer att bli användbar och viktig långt senare när väl rapporten 

ska sammanställas. Därför är det viktigt att dokumentera information i olika former för att 

senare sortera ut det som är användbart och passar in i olika sammanhang. Om man missar att 

dokumentera olika saker, samtal och händelser är det lätt att glömma eller minnas fel i 

efterhand vilket skapar problem då olika delar av information ska sammanställas. Ingen 

fotodokumentation har skett av vare sig barn, föräldrar eller personal. Fotodokumentering har 

endast skett av IT, tekniska hjälpmedel och förskolemiljön i övrigt med avseende på teknik. 

    Den fysiska observation av interaktivitet jag genomfört berör i första hand den pedagogiska 

verksamheten. Detta gäller då när jag vid två tillfällen på förskolan Stockholms län under ca 

en timme vid respektive tillfälle observerade hur barn både i grupp och enskilt interagerade 

med en Ipad. Vid båda tillfällena fanns en pedagog med som hjälpte och övervakade barnen. 

Vid några korta stunder lämnade pedagogen barngruppen för att ta hand om andra barn. Vid 

dessa tillfällen gavs jag då också möjlighet att observera hur barnen interagerade ensamma 

med Ipaden utan överinseende av en pedagog.  

     Vid förskolan Uppsala län fick jag också möjlighet att under ca en timme sitta med en 

grupp barn som använde en Ipad för att spela några olika spel. Det fanns även vid detta 

tillfälle med en pedagog som hjälpte barnen och som vid vissa tillfällen blev tvungen att gå 

ifrån för att hjälpa andra barn. Även här kunde jag under några kortare stunder observera hur 

barnen interagerade ensamma med Ipaden. 

     I övrigt har observation skett genom att jag gått runt själv och betraktat förskolans miljö 

med avseende på IT och andra tekniska hjälpmedel. Jag har fotodokumenterat och frågat 

personalen om olika installationer och apparater om hur, när och till vad de används. I vissa 

fall har personalen kort demonstrerat hur ett visst tekniskt hjälpmedel fungerar som t.ex. en 
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smartboard som införskaffats. Smartboarden är ett avancerat hjälpmedel som behöver 

demonstreras för att man lättast ska få en uppfattning om vilken potential denna produkt har 

som hjälpmedel i förskoleverksamheten.  

     Jag har även frågat personalen om information av mer teknisk karaktär. Detta för att få en 

bild av de tekniska aspekterna av t.ex. antal och ålder på de datorer som används, om trådlöst 

nätverk finns, det fasta nätverkets uppkopplings kapacitet. Jag har även frågat efter 

information för att få en bild av hur arbetet med t.ex. driften, underhållet, supporten och 

ansvarsförhållanden kring IT-miljön fungerar.  

5.1.2 Intervju 
Vid kvalitativ forskning är intervjuer ett av de viktigaste verktygen i datainsamlingen. Jan 

Trost skriver i sin bok ”Kvalitativa intervjuer” att utmärkande för denna typ av intervjuer är 

att man ställer enkla raka frågor på vilka man ofta får komplexa och innehållsrika svar. Detta 

arbetssätt ger ett rikt material från vilket man kan fina många intressanta skeenden, åsikter, 

mönster. (Trost, 1997) För att kunna besvara studiens frågeställningar behöver jag kunna 

förstå personalens sätt att resonera, reagera, kunna hitta olika handlingsmönster, åsikter, 

identifiera behov och betrakta deras arbetssituation utifrån deras perspektiv. Jan Trost skriver 

också att det är syftet men en studie som ska avgöra val av arbetsmetod där t.ex. om 

frågeställningen söker ett svar som innebär att man måste förstå resonemang, hitta 

handlingsmönster så är kvalitativt arbetssätt att föredra. Om en frågeställning gäller att hitta 

relationer mellan variabler eller göra någon form av kvantifierbara jämförelser så är en 

kvantitativ arbetssätt att föredra, d.v.s. hur ofta, hur många eller hur vanligt förekommande 

något är där svar utgörs av information som man kan sätta siffror på.(Trost, 1997). Ett 

kvantitativt arbetssätt klarar därför inte att generera den kunskap och förståelse som mina 

frågeställningar kräver. 

     I intervjudelen används ett semistrukturerat intervjuunderlag där jag innan förberett ett 

frågeformulär med ett antal grundfrågor att utgå ifrån som täcker in aktuella områden. 

Frågorna är inte tänkta att tas i någon speciell ordningsföljd utan ordningen anpassas till den 

intervjuade och hur samtalet fortlöper. Eventuella följdfrågor ges beroende på tidigare svar. 

Grundstrukturen är att alla intervjuade ska få samma frågor men beroende på vilka svar som 

ges och vilka följdfrågor som kommer upp sker en viss variation av vilka frågor som varje 

individ får. 

     På förskolan i Stockholms län gjordes sju intervjuer som alla, utom en skriftlig, gjordes 

enskilt. Intervjutiden varierade mellan ca 20-30 min. En intervju kunde inte genomföras p.g.a. 

tidsbrist. Alla muntliga intervjuer genomfördes under min närvarovecka på aktuell förskola. 

Vid mitt besök gavs också möjlighet att träffa kommunens IT-samordnare och intervjua 

honom om frågor kring organisation och ansvarsfrågor av deras IT verksamhet mot 

förskoleverksamheten.  

På förskolan i Uppsala län gjordes 3st intervjuer där två gjordes muntligt och en skriftligt. De 

muntliga intervjuerna varade i ca 60min. Det skriftliga intervjumaterialet består av ett A4. På 

denna förskola gjorde jag endast ett besök under en eftermiddag då alla intervjuer 

genomfördes, utom den skriftliga. 

5.1.3 Urval 
Denna studie är genomförd i två kommunala förskolor där förskolan i Stockholms län var 

förutbestämd att den skulle ingå i denna studie, så valet av den förskolan har jag inte påverkat. 

Förskolan i Uppsala län har jag själv valt ut. 

     Vid valet av förskola i Uppsala län kunde jag antingen välja en förskola som i så många 

avseenden som möjligt skiljer sig från den andra förskolan. Eller att välja en förskola som 

någorlunda liknar förskolan i Stockholm med avseende på faktorer som t.ex. antal barn, antal 
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personal, teknisk standard, hur långt man kommit i utvecklingen med införande av IT, ålder 

på förskolan. 

     Det finns både för och nackdelar med båda valmöjligheterna, men mitt val föll på att välja 

en förskola i Uppsala län som liknar den i Stockholm. De faktorer som avgjorde mitt val är 

förskolans tekniska standard och hur långt man kommit i utvecklingen. Genom att välja en 

förskola som så långt som möjligt skiljer från förskolan i Stockholms län skulle detta innebära 

ett val av en liten förskola som har en starkt begränsad användning av IT som bara används 

för vissa administrativa arbetsuppgifter och att inga IT-verktyg används överhuvudtaget i den 

pedagogiska verksamheten.  

Dessa förutsättningar skulle skapa mycket begränsade möjligheter att samla in relevanta 

empiriska data då lite eller ingen användning av IT-verktyg överhuvudtaget sker. 

Konsekvensen skulle bli att flera av studiens frågeställningar blir obesvarade utifrån den ena 

förskolans perspektiv. Att då använda två förskolor som någorlunda stämmer överens, 

framförallt då det gäller de tekniska faktorerna, ger betydligt bättre förutsättningar att få fram 

ett material som klarar av att besvara studiens frågeställningar utifrån båda förskolornas 

perspektiv och ger möjlighet till jämförelse av resultaten. 

     Vid valet av intervjupersoner så var min förhoppning att i den mån som går få 

medverkande med så varierande bakgrunder som möjligt. Med varierande bakgrunder menar 

jag faktorer som ålder, kön, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, tjänsteposition, 

arbetsområde internt. Dock är detta urval något man får vara flexibel med då det inte alltid går 

att få den variation man vill av olika praktiska skäl. Människor blir sjuka, vissa kanske 

avböjer att bli intervjuade eller att personalsammansättningen gör att det kanske inte alltid 

finns någon manlig i personalen eller att de flesta är yngre och ingen äldre finns tillgänglig för 

en intervju. När det gäller urval av barn för observation när de använder Ipaden så skedde 

inget urval. Utan denna observation skedde spontant vid två tillfällen på förskolan i 

Stockholms län och vid ett tillfälle på förskolan i Uppsala län. 

5.1.4 Etiska överväganden 
Denna studie följer vedertagen forskningsetik för alla medverkande, såväl barn som vuxna där 

alla är garanterade anonymitet. Detta gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentiella kravet.  

     Informations kravet innebär att information om studien ska i förväg gå ut till alla berörda 

för kännedom. Detta har skett i förväg både via telefon och e-post samt att ett 

informationsbrev skickades ut som sattes upp som anslag på förskolan så att även alla 

föräldrar fick information om studien.  Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att 

medverka och om man samtycker till att delta så har man rätt att bestämma över sin egen 

medverkan t.ex. när och hur det ska ske. Nyttjande kravet innebär att insamlat material från 

fältstudien inte kommer att användas för annat än avsedd studie. Konfidentiella kravet 

innebär att alla medverkande i studien ska garanteras anonymitet för att det inte ska gå för 

utomstående att identifiera enskilda individer som medverkat i studien. Det ska t.ex. inte gå 

att urskilja vad en viss person sagt i en intervju i det material som presenteras i en rapport. 

     Förskolornas namn har på grund av anonymitetsskäl för medverkande inte angetts i 

rapporten. Jag har valt att endast använda de neutrala uttrycken ”förskolan i Stockholms län” 

och ”förskolan i Uppsala län”. Samma sak gäller för samtliga medverkande intervjupersoner 

där i förekommande fall något av intervjumaterialet används i löptext så har jag använt 

fingerade namn. I löptext används i övrigt neutrala uttryck som ”personal” eller ”pedagog”. 

5.1.5 Bearbetning av material 
Alla intervjuer spelades in på diktafon och har sedan transkriberats. Observationer 

dokumenterades med digitalkamera och mobilkamera men också genom egna 
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minnesanteckningar som jag gjorde direkt på min bärbara. Analysarbetet med 

intervjumaterialet, minnesanteckningar och fotomaterialet från fältstudierna har pågått i 

princip hela tiden från fältstudiernas slut till sista veckorna innan rapporten blev 

färdigskriven. Ett problem som uppstod vid en intervju var att minneskapaciteten på 

minneskortet tog slut på en av diktafonerna vilket jag inte märkte. Detta ledde till att en ca en 

tredjedel av en intervju inte kom med på inspelning.  

6 Resultat 

6.1 Intervjuresultat 

Från förskolan i Stockholms län 
Hur ser personalen på ny teknik? 
Personalens syn på ny teknik är genomgående mycket positiv både inom förskoleledning och 

personalen i övrigt.  

     Kerstin sade att – Jag är väldigt positiv och öppen för ny teknik så länge det kan 

underlätta och utveckla vår verksamhet och göra det tydligare och hjälpa barnen.   

     Sanna säger att – Om man titta på hur samhället ser ut idag där man måste ha en IT-

kompetens för att hänga med i skolan då nästa allt görs via datorer idag. Får då inte barnen 

den kunskapen här eller hemma så blir ju de barnen IT-analfabeter. Det ska naturligtvis 

finnas ett syfte till varför man arbetar med IT-verktyg, men absolut alla barn måste få tillgång 

till denna kunskap så inte barn kommer till grundskolan och kanske aldrig ens hållit i en Ipad 

eller använt en dator. 

     Argument som framförs varför ny teknik är viktig är att barn växer upp i miljöer där man 

omges med avancerad teknik och vi måste också anpassa oss till den verkligheten. Barnen 

behöver få IT-kunskap tidigt då teknik används till så mycket i alla möjliga situationer. Det är 

jätteviktigt att alla barn ska få möjlighet att bekanta sig med och använda IT teknik så de har 

en grund att stå på innan de går vidare till förskoleklass och grundskolan. Utifrån GMOC 

modellen kan detta ses som ett mål som pedagogerna strävar mot att ge barnen en god IT 

kunskap som grund inför grundskolan. IT är ett naturligt inslag i arbetet för personalen där allt 

mer arbete görs med hjälp av IT där IT kompetensen blir allt viktigare. Teknik gör att man 

kan vinna tid och gör det möjligt att på ett enkelt sätt se barnens lärprocesser, underlättar och 

utvecklar den pedagogiska verksamheten för att hjälpa barnen i sitt lärande.  

     Charlotte säger att – Jag anser att generellt behöver vi använda oss mer av ny teknik för 

barnen växer upp i sådana miljöer idag, det är inga konstigheter för dem det är som vilka 

verktyg som helst. Vår stora utmaning är att få det lika naturligt för våra pedagoger.  

Att små barn växer upp i miljöer med mycket teknik gör att de har en mycket avspänd attityd 

till teknik eftersom den är naturlig för dem på ett sätt som teknik inte har varit för tidigare 

generationer. Den stora utmaningen ligger i att göra tekniken lika naturlig för pedagogerna 

som den är för dagens yngre generation.  

Ambitionen finns att höja IT användandet och många IT-verktyg finns att tillgå men att mer 

kunskap behövs för att medvetandegöra och visa på hur verktygen kan användas. Vad som 

uppfattas besvärande är IT-arbetet generellt går trögt och att supportverksamheten i vissa 

avseenden är tungrodd där det upplevs att vissa brister finns när teknik krånglar som kräver 

fysisk närvaro av teknisk personal. Planeringen kring mycket av det IT-arbete som pågår 

behöver också bli bättre i vissa avseenden för att skapa rätt förutsättningar.  
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Hur används IT och övriga tekniska hjälpmedel av förskolans personal? 

när, i vilket sammanhang? 
Inom administration används IT till hela den administrativa verksamheten både för egen 

dokumentering kring verksamheten, kommunikation med kollegor såväl internt som externt, 

supportärenden och dialog med vårdnadshavare. IT används också för all 

kompetensutveckling och övrigt utvecklingsarbete. Inom ekonomi, personalärenden och 

förskoleledningens arbete. Också vid olika mötesformer som föräldramöten, 

informationsmöten och andra presentationer av verksamheten. 

     Från intervjuerna framgår att IT-verktyg används ute i barngrupperna som ett pedagogiskt 

verktyg där användningsområdena är många.  Eftersom Ipaden fortfarande är ett nytt verktyg 

som inte funnits med speciellt länge har det inte hunnits arbetats fram någon speciell 

pedagogisk strategi. Konkret har därför Ipaden så här till en början mest använts för 

pedagogiska spel och olika pedagogiska appar. Så fort vädret blir lite bättre mot vårkanten 

kommer Ipaden även att börja användas vid utflykter utomhus. När man fått tid att sätta sig in 

i alla de program och de möjligheter som Ipaden erbjuder kommer man allteftersom utöka 

användningsområdet. Personalen kommer successivt utvärdera resultaten och utifrån det 

vidareutveckla användningen av Ipaden. 

     På denna förskola finns inga bestämda tider eller fasta rutiner för när barnen använder IT-

verktyg. Det blir oftast under den fria leken eller under den s.k. projekttiden. Man har dock en 

fast eftermiddag per vecka då man visar film.  

     Ambitionen finns att arbeta fram en strategi för hur Ipaden ska andvändas med barnen. 

Även fler Ipads kommer att köpas in. På sikt finns även ambitionen att införa vanliga datorer 

för barnen och då kommer en mer komplett plan att utformas för hur alla IT-verktyg ska 

användas i den pedagogiska verksamheten. Man ser även möjligheten att utveckla rutiner 

kring att börja använda Ipaden för att göra en del av det löpande reflektionsarbetet direkt ute i 

barngrupperna. 

 

Finns ett investeringsbehov av tekniska hjälpmedel som inte finns 

tillgänglig idag i er verksamhet? 
Det behov som personalen generellt uppfattar som nödvändigt på kort sikt är framförallt fler 

IPads då det idag endast finns en Ipad att dela på för hela förskolan, förutom den Ipad som 

används av specialpedagogen. Ipaden har många fördelar både för den pedagogiska 

verksamheten men också i viss mån för den administrativa verksamheten även om Ipaden i 

första hand inte är tänkt att användas för administrativa arbetsuppgifter.  

     Sigrid säger t.ex. att - Fler Ipads då de dels är alldeles för få men också att de har mycket 

bra standardprogram att jobba i och har både vanlig kamera, en filmkamera och ett skriv & 

redigeringsprogram. Ipaden är idealisk att ha med i verksamheten som gör det möjligt att 

göra mycket av reflektionsarbetet direkt ute i barngrupperna. 

De skäl som framkommit i intervjuer är därför flera. Dels är tillgången till antal Ipads inte 

tillräckligt för att dela på så många barn. Men också att Ipaden är utrustad med väldigt bra 

verktyg för att både ta foton, filma, spela in ljud men också bra skriv och redigeringsprogram 

som möjliggör redigering av foton och film. Ipaden är även idealisk att använda för löpande 

pedagogisk dokumentering direkt ute i barngrupperna då den är lätt och smidig att bära med 

sig och använda. Ipaden är ett mobilt och smidigt verktyg som har flera olika 

användningsområden som både effektiviserar och förenklar verksamheten samtidigt som det 

är ett mycket flexibelt pedagogiskt verktyg.  

     På sikt finns ett behov av att införa dels datorer för barnen men också att successivt byta ut 

stationära datorer mot bärbara. Arbetet med att införa datorer till barnen behöver dock noga 

planeras i förväg för att klargöra syfte och varför datorerna behövs. Se till att personal har 
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adekvat kunskap för att använda IT-utrustningen på bästa sätt i den pedagogiska 

verksamheten. 

     Charlotte säger att - Min ambition är att höja antalet Ipads och byta ut stationära mot 

laptops. Jag skulle vilja implementera datorer även för barnen. Jag anser att det krävs en 

ganska så gedigen plan. Det går inte bara att sätta in en dator utan det krävs att det finns ett 

syfte och varför den behövs. Även att personalen har kunskapen att veta hur datorn ska 

användas på bästa sätt i den pedagogiska verksamheten. Detta tar ett tag att jobba fram. 

 

Vilka problem, hinder, begränsningar eller andra nackdelar för ny teknik 

med sig? De svar intervjuerna gett här kan grovt delas in i fyra områden. Generella 

problem, tidsbrist som hinder eller begränsning, anonymitetskrav som hinder och 

begränsning och problem kring supportverksamheten. 

 

Generella problem 
Även om ny avancerad teknik gör det möjligt att effektivisera och skapa nya sätt att utveckla 

verksamheten så finns även baksidor. Ett område som framkommit som sätter vissa 

begränsningar för hur flexibelt och fritt personalen kan arbeta med bild material berör de 

sekretessbestämmelser som omgärdar förskoleverksamheten.  

     Sigrid säger att - Sekretessen sätter vissa begränsningar för hur vi kan jobba och utnyttja 

modern teknik fullt ut. Till exempel att använda molnlösningar för att spara bildmaterial är 

problematiskt p.g.a. sekretessen.  

     Att använda molnlösningar har på senare tid seglat upp som ett populärt sätt att 

effektivisera sitt digitala arbete genom att lägga ut delar av verksamhetens IT resurser i 

externa system. Eftersom förskolan hanterar mycket sekretessbelagd information som t.ex. 

barns personuppgifter och bildmaterial på barnen gör detta att sekretessen och de regler som 

gäller kring lagring och arbete med detta material sätter gränser för vad som är möjligt när det 

gäller användning av den här typen av lösningar. I övrigt förekommer inloggningssvårigheter, 

åtkomstproblem av egna filer när man loggar in från annan lokalisering, inom verksamhetens 

intranät, än den egna arbetsdatorn. I vissa fall när ny teknik införs saknas ibland viss 

funktionalitet då olika produkter inte är kompatibla. Ett exempel är att det saknas 

utskriftsmöjligheter från Ipaden då det krävs att det finns en skrivare är kompatibel mot Apple 

produkter. 

 

Tidsbrist som hinder eller begränsning 
Även om ny teknik i många avseenden utvecklar och effektiviserar på sätt som spar tid så 

finns en uppfattning om att tekniken har en tendens att också konsumera extra tid. Detta kan 

handla om mer utbildning där extra tid krävs för att lära sig använda tekniken i sig men också 

att lära sig hur tekniker ska användas ur ett pedagogiskt perspektiv. En del extra tid går även 

åt i onödan till krånglande teknik. Det behöver inte handla om speciellt mycket tid vid ett 

enskilt tillfälle men räknar man ihop flera incidenter under en längre tid blir det ganska 

mycket arbetstid som går till spillo. 

     Kerstin sa t.ex. att – det strular mycket med tekniken och detta sväljer tid i onödan då t.ex. 

ett jobb som normalt kanske tar 10 minuter tar 30 minuter.  

     Kerstin - Supporten uppfattas som otroligt hjälpsamma och tillmötesgående och 

pedagogiska. Däremot är ofta tiden som det tar att få hjälp alldeles för lång. Om jag har tio 

minuter på mig att ta fram, redigera och skriva ut en bild och datorn krånglar så finns inte tid 

att ringa supporten och få hjälp. Jag kan inte lämna barngruppen för att ringa supporten och 

avhjälpa ett fel med datorn. När jag väl har tid så finns ofta annat som jag måste prioritera 

högre. Sigrid sa att – ibland går det t.ex. inte att logga in… då får man inse att, nähä det gick 
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inte att logga in idag heller, jaha nu är det för många på servern igen. Det är frustrerande om 

man har en arbetsplaneringstid och en kvart går åt att bara logga in. 

     När problem uppstår vid rutinmässig användning av systemet handlar det i de flesta fall 

inte om okunskap från användaren sida utan om fel från datasystemets sida. Detta kan då gälla 

t.ex. Inloggningsproblem, åtkomstproblem eller enskilda program som strular. Den här typen 

av problem skapar frustration då personal ibland inte hinner med att göra arbetsuppgifter, som 

normalt tar väldigt kort tid att utföra, på grund av teknikkrångel. 

 

Anonymitetskrav som hinder eller begränsning 
Ett allt ökande krav har med tiden kommit från både samhälle och vårdnadshavare om att 

värna om barnens anonymitet och inte lägga ut bildmaterial hur som helst i sociala medier, 

hemsidor, bloggar eller andra forum. I och med Internet så får varje bild en enorm exponering 

ut mot allmänheten. Detta uppfattas från förskolepersonalen som bra å ena sidan för att 

skydda barnen men innebär också vissa begränsningar och blir ibland ett hinder för att kunna 

använda IT-verktyg i verksamheten.  

     Den här frågan berör personalen på flera sätt. Dels skapar detta extraarbete för personalen 

med att ständigt hantera blanketter och informera vårdnadshavare om dessa regler. Dels 

skapar det också extra arbete och komplicerar det administrativa arbetet för pedagogerna när 

det gäller bild och film redigering. Bilder eller filmer får inte mailas eller tas med hem om 

någon skulle vilja ta med arbetet hem för att effektivisera upp sin egen arbetsplanering. Allt 

bild och filmmaterial som lämnas ut måste kontrolleras och eventuellt redigeras. En 

ytterligare konsekvens är att pedagoger hela tiden måste tänka på hur de fotograferar och 

filmar barnen i det pedagogiska arbetet med hänsyn till anonymiteten. Kommer besökare 

måste man informera om detta och hålla lite koll så ingen fotograferar ändå. Hela hanteringen 

kring detta upplevs som problematisk, skapar extra arbete och komplicerar vissa 

administrativa arbetsuppgifter. Utifrån GMOC modellen kan man villkoret för 

kontrollerbarheten uppfyllas genom att personalen har kontrollen över hanteringen och att ta 

beslut om barnens bildmaterial. Personalen ska ta tillvara teknikens möjligheter att 

dokumentera och ge barn delaktighet och viss publicitet åt deras material, men med vissa 

restriktioner. 

     Charlotte säger t.ex. att - Anonymiteten för barnen är ett problem då mycket av 

verksamhetens arbete handlar om att jobba med bilder. Det är hela tiden en balansgång 

mellan att låta barnet få känna delaktighet och bli sedd och värna om deras integritet. 

     Sanna sade – anonymiteten innebär mer administrativt arbete med blanketter och 

information. Mer komplicerat att arbeta med bildmaterial p.g.a. sekretessen, inget hemarbete 

med bilder, får inte mailas.  

     Sigrid sade  – Att ibland inte kunna ge barnen en modern portfolio i digitalt format med 

bilder och filmer vid avslutningen är ett problem.  

 

Problem kring supportverksamheten 
Kring supportverksamheten finns lite delade meningar hur den fungerar. Det finns vissa delar 

som fungerar bra medan andra som fungera mindre bra. Typen av brister som framkommit är 

av lite olika natur där vissa är en konsekvens av de avtal som kommunen ingått med olika 

leverantörer, vissa beror på fallerande teknik, vissa på dålig återkoppling från supportpersonal 

och i vissa fall kan det bero på okunskap hos personalen. Oavsett orsaken till supportproblem 

så får det den effekten att detta påverkar förskolepersonalen på ett negativt sätt. 

     Charlotte säger att – Det finns bara en person i förvaltningen som ska sköta hela området 

vilket gör att supportbiten blir väldigt tungrodd. Den person som idag jobbar som IT 

samordnare blir den som ibland fysiskt får lösa vissa problem som uppstår på förskolan fast 



26 
 

det egentligen inte ingår i hans uppdrag. Och när fel uppstår lokalt vem ska man felanmäla 

till Fastighetsägaren, IT leverantören eller Förvaltningen? 

     Charlotte – TV:n i entrén fungerar inte och där har det trasslat med supporten. Det skulle 

behövas en person här på plats som hade koll på allt detta. 

     Sanna säger - Det finns behov av att någon fysiskt kommer och fixar vårt arbetsrum. Få 

ordning på alla sladdar, koppla och dra så det blir schysst och rätt. Kanske koppla in några 

fler nätverksuttag. Personalen anser att det finns ett behov av en person som kan ansvara för 

och hantera alla IT relaterade ärenden såväl fysiskt på plats men också ha koll på hur drifts 

och supportverksamheten är organiserad och fungerar för att ha kunskap om var man ska 

vända sig för att få rätt hjälp. Personen skulle även kunna delta i det lokala utvecklingsarbetet 

med IT.  

     Problem som härrör från den avtalsmässiga situationen rör sådant som inköpsrutiner och 

att förskolan är mycket styrd av det centralt upphandlade IT avtalet. 

     Charlotte – Tycker att även om telefonsupporten från IT leverantören överlag fungerar 

bra. Så finns vissa saker där det kan vara trögt att få igång så det fungerar t.ex. det trådlösa 

närverket. Jag skulle vilja få större frihet att kunna köpa in IT utrustning lite mer fritt t.ex. 

datorer till barnen som inte är kopplad till nätverket. Vilket inte går idag p.g.a. de avtal vi är 

styrda av. 

     Sanna – Det går inte att hämta program själv för man har ingen behörighet. När man 

beställer en dator måste man också beställa vad man ska ha i datorn t.ex. vilka program som 

ska ingå om datorn ska ha en dvd läsare o.s.v. Vill man ha en nätverkskabel så ingår inte det 

att få vilket gör att man blir tvungen att skaffa den själv. När ska man få tid att åka och köpa 

en nätverkskabel på arbetstid? Man tycker att har man en IT-leverantör som har ett 

helhetsansvar som man enligt avtal är helt styrd till så borde väl åtminstone alla nödvändiga 

sladdar följa med. 

     Sanna – Datorer man beställer har t.ex. inte alla PIM program utan dessa måste man 

beställa separat. Var för inte bara lägga alla PIM program i alla datorer inom Stockholms 

Stad så har man ju det för alla ska jobba med dessa program ändå. Alla datorer borde vara 

grundutrustade för att man ska slippa beställa även den mest elementära hård och mjukvaran 

som de flesta ändå måste ha. Sen då datorerna byts ut via leasingen så lägger de inte till t.ex. 

den PIM programvara man tidigare beställde utan då man måste göra om samma 

beställningsförfarande. Beställningsprocessen upplevs som onödigt komplicerad och 

upplägget med att allt måste beställas separat och att leasingen av datorer skapar vissa 

nackdelar då t.ex. programvaror måste beställas igen så fort en dator bytts ut och man är 

begränsad av behörigheter till datorn för att själv få installera enklare programvaror. När en 

programvara väl beställts så måste den datorn som ska installeras lämnas påslagen under den 

vecka som supporten meddelat att programvaran kommer. Om den datorn av misstag råkar bli 

avstängd eller av annan orsak inte finns tillgänglig för fjärrinloggning så blir det problem med 

ytterligare fördröjning.  

     Det som rör dålig återkoppling från supportpersonal handlar om att det vid några intervjuer 

framkommit att man upplever det ibland som att supporten har problem med att identifiera ett 

visst problem som man anmält. Ibland när svårlösta problem dyker upp slussas man ibland 

mellan olika personer där ingen verkar vilja ta tag i problemet. 

     Sigrid – Dålig återkoppling från supporten på hur t.ex. ett felsökningsarbete går om vad 

som är felet och vad status på ett ärende är. 

     Mona– Jag tycker supporten fungerar bra men att det ibland kan vara svårt att definiera 

vad ett problem är och att det inte finns upphandlade rutiner för vissa typer av problem då 

man ibland skickas runt till olika personer där ingen vill ta tag i problemet. 

     Ibland kan det vara svårt att beskriva och få supporten att förstå vad problemet är. Men 

också att supporten inte lyckas identifiera var felet ligger. I denna process då supporten jobbar 
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med ett problem då tiden går och inget händer så upplevs det från personalen att supporten är 

dålig på att ge återkoppling på ärendestatus. 

 

Hur ser personalens IT-kompetens ut? Behövs mer utbildning som stöd i 

arbetet för att hantera ny teknik? 
Den generella kunskapsnivån anses god då alla pedagoger idag uppfyller kravet på att kunna 

utföra den pedagogiska dokumentationen och alla har PIM utbildning till nivå 3. Sen utifrån 

det kommer successivt mer kompetens att behövas allteftersom ny teknik införs och nya 

regelkrav kommer. Generellt finns behov av mer kompetensutveckling. Behovet finns framför 

allt när det gäller att förstå och veta hur man ska ta tillvara de IT-verktyg som finns inom den 

pedagogiska verksamheten men som ännu inte utnyttjas fullt ut. Men även när det gäller 

kunskapen att använda vissa mer avancerade hjälpmedel som Smartboarden och Ipaden. 

Utifrån GMOC modellen kan denna kunskap ses som en del av den mentala modellen som 

pedagoger har för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

     Charlotte - Även om den generella kunskapsnivån är ganska hög så finns ett stort behov 

av kompetensutveckling. Verktygen finns men det handlar mycket om att ge pedagogerna den 

kunskap som behövs för att visa på hur verktygen kan användas. Mycket handlar även om 

intresse. 

     Susanna – Jo, mer kunskap känner jag skulle behövas både är det gäller Ipaden och 

Smartboarden. Smartboarden känns viktig att få mer kunskap om hur man hanterar den då 

den är så pass avancerad. Men även Ipaden skulle jag vilja få någon form av kunskapsmässig 

grund på, då jag inte har hållit på så mycket med den. Jag skulle väl även vara intresserad av 

at få mer kunskap om film och fotoredigering på en mer avancerad nivå som bygger på den 

PIM utbildning som vi fått. 

     Kerstin – Jag känner mig någorlunda bekväm med den kompetens jag har för att hantera 

den IT teknik vi har idag. Det som jag kanske känner mig lite osäker på är filmredigering med 

att klippa och redigera. Och även smartboarden är jag inte så jätte bekant med även om vi 

fått en utbildning på den. Utbildningen är en grund att stå på sen får man bygga vidare på 

det. Det framkommer utifrån intervjuerna att det är främst de avancerade IT-verktygen som 

personalen känner ett behov av mer kunskap kring. Smartboarden är ett förhållandevis 

avancerat verktyg där det krävs att man får erfarenhet från att använda verktyget och att tid 

finns att få hålla på och testa och prova sig fram. Smartboarden är på denna förskola ett nytt 

verktyg som många inte haft tid eller möjlighet att använda och bekanta sig med vilket är en 

anledning till att många känner sig osäker på hur man använder den. 

Från förskolan i Uppsala län 
Hur ser personalen på ny teknik? 
Personalens syn på ny teknik är mycket positiv och man anser att IT utvecklar verksamheten 

på ett mycket positivt sätt. Tekniken underlättar kommunikation mellan olika parter och 

utvecklar även den pedagogiska verksamheten. Man pekar på det faktum att barn växer upp i 

tekniktäta miljöer där dagens teknik är inte bara en naturlig del av deras vardag utan är en 

självklarhet. Utifrån detta perspektiv är det viktigt att förskolan är med och ser till att barnen 

får ta del av tekniken och får en bra grund att stå på inför grundskolan.   

Katarina säger – Jag tycker IT är bra och höjer verksamheten. Det öppnar upp och skapar 

närhet till föräldrar och kollegor. Du får snabbt ut information rent administrativt och du får 

snabb respons.   

     Malin säger - Jag anser att det viktigaste är att hela tiden se till barnen och att alltid utgå 

från vad deras intresse och vinning är i allt i verksamheten. Teknik är jättebra att ha också 

men den får inte ta bort någonting annat. I dag växer barnen upp med teknik och jag anser att 
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det är viktigt att vi pedagoger är med och ser till att barnen får en bra start med alla teknik 

och lär på ett bra sätt från början.  

     Desiré säger– Jag är nyfiken på allt som barnen är intresserade av. Jag vill ta del av 

barnens vardag och deras intressen. Försöker se på vår verksamhet utifrån ett perspektiv med 

forskningsglasögon. Språkutvecklande verksamhet ligger förskoleverksamheten varmt om 

hjärtat och det ny teknik har gjort är att öppna upp det landskapet mycket mer. Det handlar 

inte om tekniken i sig, tekniska lösningar och system, utan att utveckla språket och få vara 

deltagare i samhället. Argument som framförs om varför IT är viktig är att förskolan behöver 

anpassa sig till det samhälle som dagens barn växer upp i och ge möjlighet att erbjuda barnen 

en grundläggande tekniks kunskap. Tekniker ger nya möjligheter att jobba med pedagogiken 

men också arbeta mer effektivt och underlättar mycket av arbetet med administrationen.  

IT skapar helt nya möjligheter att kommunicera med kollegor och vårdnadshavare på sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Nya möjligheter skapas att arbeta som passar varje enskild 

verksamhet för att utveckla kompetensbehovet. Det går att utforma sin egen verksamhet 

utifrån de unika förutsättningar som gäller just där då tekniken gör att arbete kan utföras 

mycket flexibelt.  

 

Hur används IT och övriga tekniska hjälpmedel av förskolans personal? Av 

vem, när, i vilket sammanhang? 
IT används både till alla administrativa arbetsuppgifter som förekommer i pedagogernas 

vardag och inom en rad olika tillämpningsområden inom det pedagogiska området. 

     På den administrativa sidan används IT för pedagogernas egen dokumentering kring 

verksamheten, kommunikation med kollegor såväl internt som externt, supportärenden och 

dialog med vårdnadshavare. IT används vid all kompetensutveckling, informationssökning 

och övrigt utvecklingsarbete. Hela förskoleledningens administrativa arbete utförs med IT. 

Mötesverksamhet som föräldramöten, informationsmöten och andra presentationer av 

verksamheten. 

     Inom det Pedagogiska området används IT-verktyg i barngrupperna som ett pedagogiskt 

verktyg.  De stationära datorerna användas för en mängd olika aktiviteter bl.a. 

informationssökning och där det finns en mängd programvaror med olika teman.  

     De minsta får i början ha en sorts kladdperiod där de mest får bekanta sig med Ipaden och 

utforska. De lite större barnen använder den utifrån deras intresse och möjlighet. Det finns 

massor av bra appar som tränar barnet på olika områden samtidigt som det sker som en lek 

t.ex. språk, ordförråd, matematik, finmotorik m.m. och det kan ske enskilt såväl som i grupp. 

Ipaden är idealisk för fotografera eget konstruerande och sen lägga i pic collage och 

naturligtvis filma eller fotografera vid speciella tillfällen. Länge fram när vädret tillåter ska 

den tas med ut i naturen för fotografering och filma.  Väl ute på gården eller i naturen kan 

pedagogerna hjälpa barnen att hitta information på Internet om olika saker som man hittar ute 

och kanske fotograferar.  Det finns inga bestämda tider för när barnen använder IT-verktyg. 

Det blir både spontant och planerat. 

Även på denna förskola ser man möjligheterna med att sköta mycket av den pedagogiska 

dokumentationen av barnen med Ipads där t.ex. mycket av reflektionsarbete kan göras direkt 

ute i barngrupperna.  

 

Finns ett investeringsbehov av tekniska hjälpmedel som inte finns 

tillgänglig idag i er verksamhet? 
När det gäller investering av IT-utrustning så är det som framkommit i intervjuerna att främst 

en Smartboard är intressant eftersom det är ett mycket användbart hjälpmedel med många 

avancerade funktioner. En ljudanläggning behöver man då man idag endast förfogar över ett 

par gamla högtalare med dåligt ljud. En lös portabel projektor som komplement till den som 
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finns monterad på en ställning på hjul. Mikrofonfunktionen på barnens stationära datorer 

fungerar inte och skulle behöva ordnas vilket blir en kostnad om den behöver lämnas in. 

     Man skulle vilja köpa in ett stativ till Ipads för att bättre kunna spela in stillfilm. Det finns 

även utskriftsproblem när det gäller Ipads på grund av att de inte är kompatibel med befintlig 

skrivare. Därför vill man köpa in en skrivare med Airprint funktion. Det finns ett behov av att 

kunna få ut dokumentation som görs på Ipads och desto mer de används för pedagogisk 

dokumentation desto viktigare blir denna funktion. 

 

Vilka problem, hinder, begränsningar eller andra nackdelar för ny teknik 

med sig? 
 

Generella problem 
Generella problem berör dels brister kring tekniken i sig men också en problematik som 

handlar om att personalen på förskolan och tjänstemän på förvaltningen har olika uppfattning 

och syn på hur verksamheten ska skötas på det konkreta planet. Från förskolan tycker man 

inte att förvaltningen ser helheten med pedagogiken som en av de viktigaste beståndsdelarna. 

Detta gäller även vid beslutstagande när man från förvaltning tar bestämmer om hur 

verksamheten i vissa avseenden ska organiseras och vilka rutiner som ska gälla så är det ofta 

att dessa rutiner fungerar dåligt i praktiken och skapar problem för personalen i sitt arbete.             

     Desiré säger att – Det finns ett gap mellan förskolepersonalen och förvaltning. Om de inte 

ser helheten och pedagogiken för hur vi vill använda verktygen, så kan vi inte få den hjälp vi 

behöver. Förvaltning ser inte alltid den pedagogiska nyttan och mervärdet av vad en viss typ 

av teknik kan ge i förskoleverksamheten och ifrågasätter införskaffandet. Man förstår inte 

t.ex. varför så små barn ska ha tillgång till Internet. 

För att ta ett kort exempel så hade en pedagog vid ett tillfälle ringt till supporten och bett om 

hjälp att få internetanslutning till en av barnens stationära datorer. Det svar man fick, även om 

det var uttryckt på ett formellt sätt och inlindat så var det mer eller mindre ett ifrågasättande 

som betydde: Men vad ska så små barn med Internet till?  

Det ligger inte i drift och supportpersonalens uppdrag att avgöra vilka IT-verktyg som bäst 

passar in i den pedagogiska verksamheten eller vilken teknik som ger mer pedagogisk 

mervärde. Det är pedagogernas uppgift att utforma den pedagogiska verksamheten så att 

tekniken passar in och ger bästa möjliga pedagogiska mervärde. De är utbildade för detta och 

har den kunskap som krävs för att göra teknik pedagogisk så den används på rätt sätt i de 

lärprocesser som sker ute i barngrupperna. Teknisk personal ska vara experter på sitt område 

och ha kunskap om teknikens uppbyggnad och funktion. Utifrån detta ska de utgöra en 

stödfunktion till förskolan och se till att tekniken fungerar.  

Malin säger - Ingenting är pedagogiskt av sig själv utan att det är vi som pedagoger som gör 

det pedagogiskt.  

     Problematik av mer teknisk karaktär berör till exempel utskriftsproblem från Ipads som 

beror på kompatibilitetsproblem då man har skrivare som inte stöder Apple produkter. När det 

sker felinköp av någon teknisk produkt upplevs det vara omständigt och komplicerat att få 

felköpet tillrättat och att det tar väldigt lång tid. Problematiken kring användning av 

molntjänster har också berörts där man tycker att det råder oklarhet i vad som gäller då det 

finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Fördelarna är uppenbara om det går att använda 

externa tjänster för lagring, redigering och samtidigt kunna utnyttja snabbheten med att sprida 

material mellan olika kollegor och användargrupper. I sin enklaste form finns t.ex. tjänster 

som Drop-box eller Google docs som ger många fördelar där man snabbt och enkelt kan 

sprida material mellan kollegor. Flera kollegor kan t.ex. arbeta med ett dokument samtidigt 

fast man befinner sig på olika platser.  
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Tidsbrist som hinder eller begränsning 
Tid upplevs även på denna förskola som ett problem i samband med att ny teknik införs i 

verksamheten. Även här finns problem när onödig tid konsumeras med att hantera krånglande 

teknik. Behovet av mer kunskap för att kunna hantera alla IT-verktyg är en faktor som gör att 

mer tid konsumeras. Detta gäller då både att lära sig använda tekniken i sig men också att lära 

sig hur IT-verktyg ska användas i den pedagogiska verksamheten. Ny teknik öppnar förvisso 

nya möjligheter för t.ex. dokumentering, men innebär också att mer tid behöver användas för 

att hantera tekniken. På frågan om den tid som finns tillgänglig för egen planering räcker till 

för att hinna med det extra arbete som ny teknik för med sig – svarar Katarina? 

     Katarina säger – Allting som inte direkt berör barnarbetet ska ligga i min egen 

planeringstid. Här ingår all tid för eget planeringsarbete, utvecklingssamtal och allt arbete 

som berör ett eventuellt sidouppdrag, om man har det.  

     Katarina säger – Vissa veckor kan det naturligtvis vara tufft- Och visst får man lägga 

egen fritid på vissa arbetsuppgifter, vilket är okej till viss del. Men är det så att det blir för 

mycket, så blir det en fråga om vad man ska plocka bort för att hinna med. Jag tycker att vi 

behöver lite mera tid för att hinna arbeta igenom de arbetsuppgifter vi har.   

     Malin säger - Det tar tid att sätta sig in i ny teknik och att alla pedagoger ska lära sig att 

reflektera och diskutera kring vad, varför och hur vi ska arbeta med IKT. 

     Förskolepersonal anser att en nackdel ny teknik för med sig är att det skapar en ökad 

administrativ arbetsbelastning som det inte finns tillräckligt med öronmärkt tid för. Det här 

problemet hänger delvis samman med att verksamheten nyligen infört ett helt nytt arbetssätt 

kring pedagogisk dokumentation där mer tid kommer att behövas för detta arbete än vad som 

finns tillgängligt idag. Om man inte hittar en lämplig avvägning kan man t.ex. bli tvungen att 

ta från planeringstid för reflektionstid eller tvärtom. Detta skapar en tidsbrist som påverkar 

hela arbetsfältet och skapar en svår situation att kunna utföra sitt arbete. Det upplevs generellt 

som att den tid som öronmärkts för t.ex. egen planering inte täcker för det extra arbete som 

den nya tekniken för med sig då denna tid redan är underdimensionerad.  

 

Anonymitetskrav som hinder eller begränsning 
Det framkom i intervjuerna att man tycker det finns två sidor av detta problem som både 

måste beaktas. Å ena sidan handlar det om att värna om barnets deltagande och att barnet får 

känna att man fått vara delaktig i det som sker och händer. Barnet har ett behov av att få synas 

och vill få vara en del även i situationer där material visas för omvärlden. Samtidigt som 

hänsyn måste tas till barnets anonymitet genom att ha kontroll över bildmaterial och person 

uppgifter. Detta skapar problem om ett barn t.ex. har skyddad identitet, men som har samma 

behov av att få synas och vara delaktig. 

     Personalen är överens om att anonymitetskravet har blivit ett problem på flera olika sätt 

som ett resultat av den tekniska utvecklingen i samhället. Kommunen har tagit fram ett 

informationsmaterial som alla som t.ex. vill starta en blogg måste läsa igenom och skriva 

under på att man är införstådd med vilka lagar och regler som gäller vid publicering av 

material på internet. 

     När det gäller sociala medier finns många juridiska fallgropar att hamna i när det t.ex. 

gäller äganderätten till uppladdat material. På Facebook så övergår i princip hela äganderätten 

till allt uppladdat material. Detta skapar problem om detta gäller material på minderåriga som 

kommunen inte längre har kontroll över. Därför är man väl medveten om vilka risker och 

problem som all publicering innebär på olika typer av sociala medier. Sen gäller olika regler 

för olika medier. Det behöver arbetas fram ordentliga riktlinjer för vad som sak gälla vid all 

form av arbete med sociala medier inom förskoleverksamheten. 

     Personalen tycker det är bra att det finns ett grundläggande informationsmaterial som man 

måste ta del av om man vill arbeta med sociala medier inom verksamhetens ramar. Sen också 
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att det måste utarbetas en plan som tydligt beskriver och förklarar vad syftet med t.ex. en 

specifik blogg är och för vilka den ska vara tillgänglig, hur den ska användas.    

Planen ska undertecknas och sedan godkännas av förskolechefen. Detta för att få en viss 

kontroll över vilken information och hur information om verksamheten sprids, så att inte 

bloggar startas okontrollerat och sen bara ligger. Personal tycker dels att det saknas tydliga 

och enkla riktlinjer att följa och dels mer information och utbildning kring vilka lagar och 

regler som gäller för sociala medier som används för att lägga ut material. 

     Katarina – frågan är t.ex. när det gäller en blogg ska den vara öppen eller stängd, vad 

ska publiceras,  hur ska den se ut, vad ska den användas till. 

     Desiré säger – Jag tror det handlar om hur vi väljer att se på saken, det fina med Internet 

är att vi delar kulturen med varandra. Genom att publicera material är det någon som läser 

det barnen skriver, det är någon som intresserar sig för vad de gör i sina liv, de blir viktiga 

och sedda.  

     Desiré säger - Det handlar om vilket ställningstagande man tar, handlar det om om 

exponering eller är det att låta barnen bli sedd och bekräftad, vilket är något som förskolan 

har pratat om och jobbat med så mycket i alla år. 

     Det finns sätt att hitta en bra balansgång mellan att ge ett visst mått av anonymitet och 

samtidigt låta barnen få känna delaktigheten och få synas.  Det är viktigt att hela tiden tänka 

på hur man fotograferar och hur man skriver när material ska publiceras.  Många sociala 

medier och forum ger också möjlighet att låsa information för allmänheten och styra 

tillgängligheten så bara vissa användargrupper får tillgång till materialet.  Det går också att 

visa ett foto utan namn eller att fotografera från en vinkel som inte visar ansiktet.  Ett foto kan 

också redigeras så ett visst barn som vill eller behöver vara anonymt kan vara det samtidigt 

som barnet har varit delaktigt och ändå i viss grad finns med på bild.   

     Desiré säger – För oss pedagoger handlar det om att vara medveten om problemet och bli 

skicklig i att veta hur man fotograferar och hur man skrivet, för det finns lösningar att delvis 

kringgå problemet. 

 

Problem kring supportverksamheten 
Man upplever att det är främst supporten på Ipads som brister. Delvis bero detta på att Ipads 

är ett nytt IT-verktyg och har inte funnits i verksamheten så länge. Man har förståelse för att 

även supportpersonalen själva kanske är osäkra och inte har full koll på alla tekniska 

funktioner på en så pass ny produkt. Man vet också att supportpersonal har vissa 

standardiserade frågor som alltid ställs beroende på vilket fel det handlar om för att utesluta 

eventuella felkällor. Men när det gäller supporten på Ipads upplevs det som att man inte får 

svar på vad man vill få svar på. Man pratar om olika saker och ofta är de frågor man får inte 

relevanta eller så handlar det om sådan man reda testat. 

Mycket av den problematik som man upplever är att det är svårt att bli förstådd och få 

supporten att förstå vilket problem det är man vill få hjälp med. Det blir ofta mycket 

diskussion men sällan att det leder till att själva problemet löses. Man känner att 

kunskapsnivån när det gäller Ipads hos supportpersonalen inte är så hög och att detta leder till 

att man ofta inte klarar av att avhjälpa de problem personalen behöver få hjälp med. 

     Desirée säger – Det mesta kan vi lösa själva men när vi väl ringer supporten så blir det 

väldigt komplicerat och jag får inte svar på den egentliga frågan.  

     Malin säger - Jag anser att den support som finns att tillgå är ganska bra. Det som saknas 

kring supporten är den om IPad för där tycker jag inte att de har bättre kunskaper på 

supporten än vad vi själva har på vår förskola. Generellt tycker man annars att den hjälp 

supporten ger på arbetsdatorerna är bra. Dock kan det ta väldigt lång tid att få hjälp med vissa 

saker när det gäller att få supportpersonal att komma ut personligen för problem som kräver 

fysisk närvaro. 
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Hur ser personalens IT-kompetens ut? Behövs mer utbildning som stöd i 

arbetet för att hantera ny teknik? 
När det gäller behovet av mer kompetensutveckling så anser man att det finns ett stort behov. 

Alla har ännu inte genomgått PIM utbildningen ännu och att det finns både intresse och behov 

av att bygga vidare med mer utbildning.  

Katarina säger att – Ja det finns ett stort behov. Främst grundutbildningar som typ PIM men 

även mer påbyggnads kunskap.  Har man åtminstone lärt sig grunderna så vill man lära sig 

mer. Detta gäller framförallt Ipaden eftersom det är så lätt att ta fram den. Men till vad, när 

och hur ska den användas. 

     Förutom mer grundutbildning och intresse att bygga vidare med mer avancerad kompetens 

så finns även behov av att internt lära av varandra. Kunskapsnivåerna anses ligga på ganska 

olika nivå bland personalen och det finns då potential där vissa som kan mycket skulle kunna 

lära ut till de som kan mindre.  

     Malin säger att – kompetensutveckling behövs alltid och kompetensnivån är ganska olika 

på vår förskola. Mycket skulle kunna delge varandra genom internutbildning, dock krävs då 

att tid avsätts för detta. 

Desirée säger att – Ja, Kompetens inom IT är en färskvara som ständigt måste förnyas. Det är 

inte som när du hade räknat ut en mattebok på grundskolan, att när du var klar med en så 

kunde du den sen. Mycket ut av matte kunskapen är samma över tiden. IT- kunskap å andra 

sidan måste ständigt förnyas. 

     Man tycker att det är viktigt att kompetensen hela tiden förnyas då kunskap inom IT fort 

blir föråldrad. Detta är en av anledningarna till varför kompetensutveckling är så viktigt. Allt 

eftersom tekniken utvecklas så måste man se till att man själv utvecklas med den. 

6.2 Observationsresultat 
 

Dessa resultat berör endast observation kring barnens interaktion med Ipads. Jag beskriver i 

korthet vad jag iakttagit när det gäller hur barnen samarbetade, kommunicerade och i övrigt 

interagerade. Det som är intressant här är att få en bild av den dynamiska samvaro som sker 

när barn interagerar med avancerade IT-verktyg. Det handlar om att studera de processer som 

sker i den sociala miljö som bildas när en grupp barn sätter sig för att använda en Ipad. 

     Den sociokulturella teorin beskriver hur barnen lär via olika samverkande faktorer med 

den omgivande miljön. Barnen lär genom det sociala samspelet mellan varandra, med 

pedagogerna, IT-verktygen och den övriga omgivande miljön.  

GMOC modellens ramverk beskriver hur pedagogerna arbetar utifrån sin mentala modell där 

den samlade kunskapen finns om hur det pedagogiska arbetet ska genomföras, pedagoger har 

kontrollen över hur man utformar lärmiljöer, utformar pedagogiska strategier och tar beslut 

om förändringar. Pedagoger får via observation och kommunikation med barnen ständig 

återkoppling på hur det pedagogiska arbetet fungerar och kan genom ständig uppföljning och 

utvärderingsarbete genomföra förbättringar. Utifrån sin samlade kunskap, kontroll över 

lärmiljöer, pedagogiska strategier och återkoppling via observation och kommunikation med 

barnen strävar pedagoger mot målet att ge barnen bästa möjliga omsorg, utveckling och 

lärande.  

Från förskolan i Stockholms län 
Hur interagerar barnen med befintlig IT teknik?  

Vid de två tillfällen jag genomförde observation av barnen på denna förskola var samspelet 

mellan barnen är påtagligt när de sitter i en grupp framför Ipaden.  
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     Utifrån Vygotskijs teori som betonar betydelsen av det sociala samspelet så framträder 

detta tydligt när barnen ställs inför ett problem där de fastnar i spelet och inte kommer vidare 

så visar den som kan lösningen hur man gör. Om ingen direkt vet lösningen så börjar man 

automatiskt att samarbeta genom att ge olika förslag och prova sig fram tills man löst 

problemet. Generellt fanns en stor acceptans att tillåta vem som helst i spelgemenskapen att 

ge hjälp till den som för tillfället spelar.  

     När det handlar om att visa respekt och hänsyn till varandra så demonstreras detta tydligast 

i att om någon bryter mot de regler man kommit överens om och inte sköter sig så 

tillrättavisas det barnet snabbt. När det är dags att byta plats vid Ipaden så sker detta enligt en 

förutbestämd ordning. De flesta respekterar denna turordning där barn som sist anslöt sig till 

gemenskapen automatiskt hamnar sist i kön.  

     När en pedagog tillfälligt går ifrån för att ta hand om en annan situation lade jag märke till 

att ibland finns det barn som tar tillfället i akt och testar om det går att rucka lite på 

turordningsreglerna. Det hände t.ex. att någon tyst anslöt sig till skaran åskådare och när det 

blir diskussion om turordning så låtsas det barnet som ingenting när barnen försöker komma 

på om det är någon som kom senare än alla andra och på så sätt försöker fuska till sig en 

bättre plats i kön. 

     Det märktes en tydlig skillnad mellan barn med tidigare erfarenhet från användning av 

Ipads eller Smartphones med pekskärmsteknik. De har vana av att använda den här typen av 

teknik då de vet var menyer finns, vilka menyer som innehåller specifika funktioner och man 

har vana av pekskärmstekniken. En effekt som användningen av Ipads har som jag 

observerade är när en grupp barn sätter sig ner för att spela så tar det inte lång stund innan 

andra strömmar till. Det gör att Ipaden har en störande inverkan på den lek som andra barn 

håller på med i omgivningen. När barn ser att Ipaden tagits fram så inser barnen att spela med 

ipaden är roligare än det de håller på med och vill därför hellre delta i spelgemenskapen. Då 

avbryter barn den lek de höll på med för att få spela på Ipaden. Utifrån GMOC modellen så är 

detta ett bra exempel på hur villkoret för observerbarhet uppfylls då pedagoger kan såväl 

passiv som aktivt observera barnen vilket blir en direkt återkoppling ute i barngruppen på hur 

den pedagogiska verksamheten fungerar med avseende på IT-verktyg. Via senare uppföljnings 

och utvärderingsarbete får pedagoger också information om hur den pedagogiska 

verksamheten fungerar och vad som eventuellt behöver förändras. 

Från förskolan i Uppsala län 
Hur interagerar barnen med befintlig IT teknik? 

Även på förskolan i Uppsala län studerades interaktionen när barnen använder Ipaden med 

avseende på hur barn lär i den sociala samvaron. På förskolan i Uppsala län gjordes endast en 

observation under ca en timme. Men även vid detta tillfälle kunde jag se att barnen följde 

samma mönster som jag observerat på den andra förskolan.  

     Om man här relaterar till Vygotskijs teori så fanns ett tydligt samspel i en växelverkan 

både mellan barnen själva som deltog i spelgemenskapen men också mellan barnen och 

pedagogen och Ipaden. Barnen lär av varandra, diskuterar och kommer fram till en lösning för 

hur de ska lösa ett problem. Man accepterar varandra och respekterar de beslut man 

tillsammans kommer överens om ska gälla. Barnen utforskar och testar teorier om hur man 

ska göra och får på detta sätt ny kunskap varje gång de hittat rätt lösning. Barnen accepterade 

den förutbestämda turordningen och uppstod problem fanns det alltid någon som direkt visste 

hur man skulle lösa problemet för att komma vidare. Samspelet inom spelgemenskapen var 

tydlig och viljan att samarbeta påtaglig.  

     Pedagogen fick återkoppling dels genom observation av baren men också via 

kommunikation med barnen. Pedagogen har kontroll över utformningen av lärmiljön, val av 

uppgift eller tema och arbetar efter den mentala modell som utgör den samlade kunskapen om 
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hur det pedagogiska arbetet ska genomföras. Tillsammans utgör dessa villkor en grund för att 

arbeta mot målet att ge barnen bästa möjliga omsorg, utveckling och lärande. 

Sammanfattning 
Avsikten med observationsresultat från barnens interaktion med IT-verktyg är att dels visa på 

några fördelar ny teknik för med sig vid lärprocesser även för mycket små barn. Jag vill dels 

också relatera mina observationsresultat till resultat från liknande studier och forskning. I 

detta vill jag så långt mina resultat medger lyfta fram vilka fördelar och eventuella nackdelar 

som ny teknik för med sig i förskolan. Tidigare forskning har påvisat att en av datorns stora 

fördelar är att IT-verktyg i olika former passar mycket bra när tekniken används i kollektiva 

sammanhang (Crook, 1996).  

I mitt fall valde jag att utgår ifrån hur lärande sker i sociala gemenskaper enligt den 

sociokulturella teorin och hur GMOC modellen beskriver de processer som sker vid 

användning av IT-verktyg i förskolans verksamhet. Mina observationer stämmer väl med hur 

den sociokulturella teorin beskriver vad som sker när barn lär i den sociala samvaron. GMOC 

modellen applicerats på specifika situationer utifrån min empiri har modellen förklara varför 

vissa problem har uppstått. 

     De fördelar jag kunde notera är att barn tränas i att respektera varandra, samarbeta när man 

fastnat i spelet och förslag eller idéer ges, diskussion tar vid för att lösa uppkomna problem, 

att barnen själva inom spelgemenskapen diskutera och komma fram till vilka regler som ska 

styra t.ex. turordning.  

     Möjlighet för pedagoger finns också att ganska lätt kunna avläsa vilken kunskapsnivå ett 

barn har för att på så sätt kunna fokusera mer på barn med mindre teknisk kunskap. Detta för 

att kunna utjämna skillnader i teknisk kunskap inom barngrupperna. 

     En nackdel jag noterat är att det kan i viss mån vara störande för omkringliggande miljö 

där barn leker med annat när en Ipad plockas fram. Detta då barn generellt har ett mycket 

starkt teknikintresse och lockas lätt av aktiviteter med datorer eller Ipads. 

     Utifrån Vygotskijs sociokulturella synsätt där man betonar den sociala miljöns betydelse 

för lärandet går det enkelt att relatera mina observationer till den teorin. Förskolan är en högst 

påtaglig social miljö där barnen ständigt samverkar och kommunicerar. Vid användande av en 

Ipad så sker lärande genom ständig kommunikation och interaktion mellan barnen såväl som 

mot den omgivande miljön. Barnen utvecklas och stimuleras av varandra såväl som av 

pedagogen som sitter med. Pedagogen har en vägledande roll att välja hur lärmiljön från ett 

tillfälle til ett annat ska se ut. Oavsett i vilket sammanhang och på vilket sätt interaktion med 

Ipadens sker så är den sociala miljöns påverkan på barnets lärande påtaglig. 

6.3 Beskrivning av IT-miljön 
 

IT-miljön består av en administrativ, en pedagogisk och en infrastrukturell del. Till viss del 

går vissa av dessa områden in i varandra beroende på hur man drar avgränsningar. Grovt 

indelat utgörs den administrativa IT-miljön av den IT-verktyg som används för administrativa 

arbetsuppgifter som sker skiljt från den pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska IT-

miljön utgörs främst av de IT-verktyg som används av barnen i det löpande arbetet. Man kan 

även räkna in IT-verktyg som används t.ex. vid framställning av pedagogiskt material som 

personal förbereder i förväg då barnen inte själva är med. Här flyter den administrativa och 

den pedagogiska IT-miljön ihop då t.ex. en arbetsdator kan användas både till administrativa 

arbetsuppgifter och till framställning av t.ex. pedagogiskt material för barnen. Genom att det 

finns både lämpliga kommersiella programvaror eller andra speciellt anpassade program för 

pedagogiskt arbete på en arbetsdator så utgör även dessa datorer en del av den pedagogiska 

IT-miljön. Den infrastrukturella delen består av servrar, kabelnätverk med tillhörande 
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hårdvara, trådlöst nätverk med tillhörande hårdvara och andra fasta installationer som utgör 

byggnadens IT tekniska infrastruktur, den s.k. hårda infrastrukturen. Man kan även räkna in 

den mjuka infrastrukturen som utgörs av olika former av programvara som utgör 

grundstrukturen i olika datorsystem och som möjliggör kommunikationen mellan dessa. Hit 

hör bl.a. operativsystem, databashanteringssystem, olika digitala säkerhetssystem, 

nätverkshanteringssystem.  

Förskolan i Stockholms län 
Hur ser förskolans IT-miljö ut? 
Den administrativa IT-miljön består av 11 datorer varav 3st är stationära och 8st är bärbara. 

Samtliga stationära och bärbara har internetuppkoppling. Sedan finns en smartboard plus två 

projektorer som är fast monterade i taket på två olika ställen med tillhörande projektorduk och 

fast installerade högtalare. En av de stationära datorerna är dedikerad för användning till en av 

projektoranläggningarna och en av de bärbara är dedikerad för användning till smartboarden. 

     Både smartboarden och projektoranläggningarna räknas in i den administrativa miljön då 

de regelbundet används både i utbildningssyfteför personalen men även vid olika typer av 

mötesverksamhet t.ex. föräldramöten och informationsträffar. Utöver detta har alla 

mobiltelefoner av standardtyp utom ledningsgruppen har smarta mobiler. Sedan finns 

skrivare, lamineringsmaskin och en väggmonterad TV i entrén. TV:n i entrén används för att 

visa information till föräldrarna som de kan få ta del av direkt när de hämtar och lämnar sina 

barn. Smartboarden är en interaktiv multifunktionell tavla som styrs av en anpassad 

medföljande programvara som känner av beröring på tavlans yta. Via projektorn kan datorns 

skärmbild visas på tavlan samtidigt som man genom att beröra tavlans yta kan styra vad som 

ska hända t.ex. klicka och navigera i menyer, öppna program via ikoner, starta internet och 

surfa. Sedan finns en tillhörande programvara med en stor uppsättning gallerier med olika 

grafiska objekt som kan hanteras direkt på tavlan interaktivt. På detta sätt kan befintliga 

presentationer kombineras med egna anteckningar och olika grafiska objekt direkt på tavlan 

på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.  

     Den pedagogiska IT-miljön består av två Ipads varav den ena används främst av 

specialpedagogen för barn med särskilda behov. Fler Ipads planeras att köpas in. Mjukvaran 

som används är förutom den standardprogramvara som medföljer Ipaden främst olika Appar 

som pedagogerna laddar ner från Internet. Inga stationära eller bärbara finns tillgängliga för 

barnen, däremot planeras på sikt att införa datorer till barnen. Utöver detta finns även de två 

tidigare nämnda takmonterade projektorer med tillhörande projektorduk och högtalare. Dessa 

projektoranläggningar används ofta för t.ex. filmvisning. Sedan ingår även Smartboarden som 

en del av de pedagogiska verktygen då den utgör ett mycket avancerat verktyg som erbjuder 

en mängd användningsområden. Sen ingår tre av pedagogernas arbetsdatorer eftersom dessa 

tre är de som ditintills blivit installerade och klara med all programvara för redigering av 

video, bild och ljud. Fler av personalens arbetsdatorer kommer efterhand att få samma 

programvara eftersom bild och filmskapande är något som barnen håller på med regelbundet.     

När det gäller den infrastrukturella delen så är förskolan ansluten med en 

höghastighetsanslutning med fiberuppkoppling in till en switch som sedan hanterar all in och 

utgående trafik. Internt finns förutom via det fasta nätverket även via det trådlösa nätverket 

som använder wifi standarden. All lagring av information sker externt på server hos IT 

leverantören. Alla datorer är leasade av kommunen där varje enskild dator byts regelbundet då 

leasingtiden går ut. Kommunalt intranät finns och varje anställd har via sitt tjänstekonto 

tillgång till alla sina dokument och andra resurser som är kopplade till den tjänst de innehar. 

Personal kan sedan logga in till sitt tjänstekonto från valfri plats där tillgång till det 

kommunala intranätet finns.  
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Förskolan i Uppsala län 
Hur ser förskolans IT-miljö ut? 
Totalt finns 16 datorer och 8st Ipads där den administrativa IT-miljön består av 14 datorer 

varav 2st är stationära och 12st är bärbara. Samtliga administrativa datorer har 

internetuppkoppling.  

     Två projektorer finns varav en ska säljas på grund av felköp och en ny ska införskaffas. 

Den projektor som används idag sitter monterad på en vagn med hjul där även en 

projektorduk sitter monterad. Eftersom den anses lite otymplig att hantera vill man 

komplettera den med att införskaffa en till lös portabel projektor. Utöver detta finns skrivare. 

När det gäller telefoni är det bara förskolechefen, biträdande förskolechef och övrig 

stabspersonal som har tjänstemobiler, inte förskollärare och barnskötare. Förskolecheferna har 

då smarta mobiler. I verksamheten används vanliga trådlösa telefoner med basenhet som går 

via det fasta telenätet.  

     Den pedagogiska IT-miljön består av 8st Ipads och 2st stationära datorer. Samtliga har 

tillgång till Internet där både Ipads och de två stationära är anslutna till det lokala wifi nätet. 

När det gäller Ipads så är den mjukvara som används standardprogramvaran som medföljer 

och olika Appar som pedagogerna laddar ner från Internet. De stationära datorerna har 

Windows XP och i övrigt Microsofts standardprogram och olika typer av spel och ritprogram 

med pedagogisk mervärde. Både Ipad enheter och de stationära är dock inte synkade mot det 

kommunala intranätet. Detta då dessa datorer inte används administrativt utan är avsedda för 

pedagogisk användning och att säkerhetsproblem finns vid anslutning av mobila enheter som 

Ipads mot det kommunala intranätet. Den projektor som sitter monterad på en vagn med hjul 

och projektorduk räknas också in i den pedagogiska miljön. Utöver detta finns en TV, ett 

flertal CD-spelare, ett antal vanliga digitalkameror och ett par portabla dator högtalare.   

     Den infrastrukturella delen består av fiberanslutning direkt in till förskolan. Internt finns 

ett fast nätverk via kabel och ett trådlöst nätverk som använder wifi standarden. All lagring av 

information sker på servrar som kommunen äger själva. Förskolan äger alla datorer själva och 

åldern på dessa varierar då de är inköpta vid olika tidpunkter där de äldsta är 3 -4år gamla. På 

grund av den varierade åldern så har de lite äldre Windows XP och de nyare Windows 7. 

6.4 Drift och Supportarbete 
 

Drift och supportarbete är en förutsättning för att personalen ska kunna använda IT i sin 

verksamhet. Utan ett fungerande drifts och supportarbete skulle i princip ingenting fungera 

vilket får konsekvenser för personalens möjligheter att bedriva sin verksamhet med stöd av 

IT. Inom både drift och support finns en mängd olika människor involverade från olika 

avdelningar inom både den egna organisationen men ofta även från andra organisationer och 

företag. Det handlar om en omfattande verksamhet som ur slutanvändarens perspektiv inte 

alltid syns och uppfattas.  Men likväl utgör denna verksamhet en mycket viktig faktor för 

förskolepersonalens möjligheter att använda IT i sitt arbete. 

     Det är även viktigt att det finns ett fungerande utvecklingsarbete både på huvudmannanivå 

och inom förskolans egen organisation. Utvecklingsarbete är något som måste ske både med 

avseende på tekniken, pedagogiken och personalens kompetens. Teknik måste inte bara bytas 

ut när den går sönder utan också när teknik blir föråldrad då den tekniska utvecklingen går 

snabbt och föråldrad teknik kan skapa många olika problem. Pedagogiken behöver också 

utvecklas i takt med att ny teknik skapar nya möjligheter. I takt med ny teknik köps in och 

börjar användas inom förskoleverksamheten så måste även personalens kompetens höjas och 

anpassas därefter.   

Det finns tydliga skillnader på hur drifts och supportarbetet organiserats mellan de ingående 

förskolorna i denna studie. I den ena förskolan har mycket av ansvaret för både drift och 
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supports via centrala upphandlingar lagts ut på entreprenad där ett antal olika externa aktörer 

finns involverade. Medan i den andra förskolan ansvarar kommunen själv för i princip all drift 

och support förutom stamnätet med fiber som ansluter förskolan till Internet. Här har man från 

de aktuella huvudmännens perspektiv helt olika syn på hur arbetet med drift och support av 

förskolornas IT-miljöer ska organiseras och konkret skötas.  Jag kommer inte att namnge 

enskilda företag eller beskriva specifika samarbeten eller andra arbetsprocesser mellan 

kommunen och aktuella företag på grund av anonymitetsskäl mot förskolan. 

På förskolan i Stockholms län 
På förskolan i Stockholms finns inte mindre än sju inblandade aktörer som tillsammans sköter 

all drift och support av hela förskolans IT-miljö. Detta rör då företag som sköter allt från drift 

av stamnätet, drift och utveckling av lokal kommunikationsutrustning, leverantör av all 

hårdvara, tillhandahållande och drift av servermiljö för all lagring, tillhandahållande av 

telefonsupport, leverantör av tjänsten att sköta bytet av leasingdatorer, företag som ger 

support på plats vid problem med mjukvara på eller konfigureringar av lokal 

nätverksutrustning, lokala entreprenörer som vid behov bygger om fasta installationer. 

     Telefonsupport sker via en upphandlad entreprenör där supportpersonalen sitter i en annan 

del av Sverige. All installation av system och standardprogramvaror sker via fjärrinloggning 

av supportpersonalen. All IT utrustning måste köpas från den upphandlade entreprenören som 

både tillhandahåller servermiljön för all lagring men tar även emot beställningar och sköter 

leverans av all hårdvara. Detta företag tillhandahåller även all mjukvara men sköter också 

supporttjänsten. När beställning sker på ny maskinvara från förskolan till så sker ett samarbete 

med ett annat företag som genomför den fysiska leveransen. Vid beställning av t.ex. en ny 

dator sker detta via fasta rutiner via nätet från förskolan. Beställaren måste då själv vid 

beställningen bestämma utrustningsnivån på sin dator. Vill man i efterhand uppgradera en 

befintlig dator med mer programvara görs en beställning på samma sätt, men att 

programvaran installeras vid ett senare tillfälle via fjärrstyrning av supportpersonal.  

     Eftersom alla datorer leasas behöver dessa bytas ut med jämna mellanrum. Bytet av datorer 

sker rent fysiskt av den entreprenör som sköter alla leveranser. Detta företag skickar då ut 

personal som dels installerar den nya datorn men tar också med sig den gamla datorn. 

     Om problem uppstår med kommunikationsutrustningen som styr 

nätverkskommunikationen lokalt ute på förskolan som kräver fysisk närvaro av en tekniker 

sker detta av personal från en ytterligare upphandlad entreprenör. Detta kan t.ex. handla om 

byte, uppgradering eller konfigurering av lokal nätverksutrustning. Eller felsökning av det 

lokala nätverket, som ibland måste göras på plats. 

På förskolan i Uppsala län 
Kommunen ansvarar för all drifts och supportverksamhet. Det som ligger utanför kommunens 

ansvar är dels framdragningen och skötsel av det externa fibernätet som ansluter förskolan 

utåt. Sen dels också om fasta installationer med avseende på IT behöver genomföras i 

förskolans lokaler, då anlitas upphandlade lokala entreprenörer. 

Kommunen sköter all telefonsupport och all installation av system och standardprogramvaror 

som sker via fjärrinloggning. Vissa personer läggs in som administratör på sina arbetsdatorer 

för att de ska kunna göra vissa installationer själva av olika standardprogram och 

nyttoprogram. Alla inköp av IT utrustning sker genom kommunens kommunikations och IT 

avdelning som sedan i sin tur gör själva beställningen från den leverantör som är kontrakterad. 

Supportpersonal från kommunen genomför sedan installationen av beställd utrustning 

antingen fysiskt eller via fjärrstyrning beroende på vilken utrustning som beställts. Utbyte av 

arbetsdatorer sker när en dator slutat fungera eller på grund av ålder inte anses värd att 

uppgradera.  
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6.5 Hur GMOC modellen kan användas 
 

Jag avser här visa hur modellen kan användas på en av studiens frågeställningar för att hjälpa 

att förstå varför ett visst problem uppstår. Modellen är applicerad på förskolemiljön där 

förskolan ses som ett system i sig som bildar en enhet. I detta sammanhang är mål och 

mentala modeller egenskaper som tillskrivs antingen en grupp personer eller enskilda 

personer på förvaltning eller förskola. Observerbarhet och kontrollbarhet är egenskaper som 

beroende på situation både en grupp personer eller enskilda personer kan ha, men som även 

enskilda IT-verktyg eller hela datasystem kan ha. Inom förvaltning och förskola arbetar 

respektive personal med olika mål, man har olika mentala modeller, observerar följer upp och 

får återkoppling på olika saker i sina verksamheter och man kontrollerar olika IT system, IT-

verktyg och arbetsprocesser när man utför sina arbetsuppgifter. 

     Den frågeställning jag tänkte applicera GMOC modellen på handlar om organisatoriska 

aspekter kring supportverksamheten och bygger på intervjuuppgifter från båda förskolorna.    

     De situationer med specifika uppgifter som jag beskriver sker endast i illustrativt syfte med 

avsikt att visa exempel på hur GMOC modellen kan användas på en verklig situation baserad 

på verkliga uppgifter. Det ska inte ses som att någon enskild person eller en grupp personer 

pekas ut på ett klandervärt sätt. Beskrivningen görs så långt det intervjumaterial jag har 

medger. Det kan finnas ytterligare faktorer som påverkat dessa specifika situationer som inte 

framgår av mitt material. Men detta påverkar inte möjligheten att använda uppgifterna för att 

belysa hur GMOC modellen kan användas.  

Aktuell situation från intervjumaterialet - Stockholm 
Denna situation handlar om där personalen på förskolan i Stockholms län felanmält en 

stationär dator för att den helt enkelt slutat fungera. Den här datorn användes för att visa film 

för baren och var permanent stationerad för användning med ett av projektorsystemen. Sen 

hade man också felanmält att de fast installerade högtalarna, som hör till samma 

projektorsystem som den nyss nämnda stationära datorn, slutat fungera. Vid tiden för mitt 

besök på förskolan hade ca tre månader förflutit sedan felanmälningarna gjordes och 

fortfarande hade ingen åtgärd vidtagits med vare sig den stationära datorn eller 

högtalarsystemet. Ingen hade hört av sig från supporten för att diskutera om den stationära 

datorn skulle lagas eller kanske bytas ut?  Ingen återkoppling hade heller skett vad dröjsmålet 

berodde på. Denna dator används frekvent varje vecka då barnen alltid ser film en viss 

eftermiddag och därför är denna dator ett viktigt IT-verktyg. 

När jag någon dag senare intervjuade IT-samordnaren så framkom uppgifter som visade att 

man har för avsikt att generellt inom förskoleverksamheten successivt byta ut stationära 

datorer mot bärbara. Dock framgick inte om utfasningen av stationära skulle ske p.g.a. ett 

formellt beslut eller en informell överenskommelse. När det gäller det tidigare nämnda 

supportärendet framgick inte heller det exakta skälet till dröjsmålet, om det var på grund av 

osäkerhet om datorn var värd att laga eller om en ny skulle införskaffas. Eller om man tänkte 

passa på att byta ut den stationära mot en bärbar men att det inte fanns någon bärbar 

tillgänglig för att byta ut den mot och beställningsprocessen för en ny bärbar av någon 

anledning inte skett eller dragit ut på tiden. Eller om det berodde på att ärendet hade en låg 

prioritet och inte hade hunnits med då IT samordnaren i detta fall har en mycket hög 

arbetsbelastning. Sedan framkom också att det på grund av en tidigare omorganisation inte 

längre finns någon person som har som uppdrag att agera fysisk support för enklare ärenden 

på förskolan.  

Tidigare enligt den gamla organisationen hade det funnits fysisk support som kunde stötta 

förskolepersonalen med supportärenden av enklare typ som krävde fysisk närvaro. Denna 
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information har en viss relevans eftersom en lokal supportresurs i det här fallet hade kunnat 

undersöka den aktuella datorn med kort varsel och bedöma om den gått att reparera för att 

åtminstone på kort sikt säkerställa att IT-verktyget fungerar temporärt. Sen om det finns ett 

beslut taget eller om det bara finns en informell överenskommelse om att stationära datorer 

ska fasas ut så hade det fått bli en senare fråga. Det viktiga här hade varit att säkerställa 

funktionen av förskolans IT-miljö. Om den aktuella datorn å andra sidan inte hade värd att 

reparera kunder då förskolepersonalen ha fåt återkoppling om detta direkt på plats från 

supportresursen. Då hade beslutet legat hos förskolepersonalen själva att bedöma om en ny 

ska beställas. I detta fall finns inte denna supportresurs med det uppdraget. Det ligger inte i IT 

samordnarens uppdrag att agera fysisk support och den personen har generellt en hög 

arbetsbelastning och måste prioritera annat. Det ligger inte heller i förskolepersonalens 

uppdrag att felsöka datorutrustning och man har heller inte verktyg, kunskap eller tid med 

sådana arbetsuppgifter. På detta sätt finns därför viss risk att vissa ärenden hamnar mellan 

stolarna som påverkar förskolepersonalens arbete negativt. 

Applicera GMOC modellen 
Om man utgår från den generella beskrivningen i teoriavsnittet, av vad de fyra villkoren ska 

innehålla för att vara uppfyllda på den generella respektive individuella nivån, så ser man 

ganska snart att förskolepersonalen och tjänstemän på förvaltningen arbetar utifrån olika mål, 

mentala modeller, observerbarhet och kontrollerbarhet. Detta innebär att de arbetsuppgifter 

man har syftar till att nå olika mål, ha olika kunskaper, ha kontroll över olika beslut inom 

organisationen och observera helt olika typ av information från IT system, uppföljnings och 

återkopplings arbete. 

     Förvaltningens arbete utgår ifrån deras ansvar som den operativt ansvariga nivån inom den 

kommunala organisationen. Tjänstemän som arbetar med IT relaterade frågor har en god 

kunskap om inte bara om hur IT infrastrukturen och datasystemen ser ut och fungerar. Man 

har också kunskap om exakt vilka aktörer som är inblandade och vilka deras respektive 

ansvarsområden är. Tjänstemännen är också väl informerade om vilka förändringar som 

löpande ska ske inom IT-systemens drift och supportverksamhet. Tas t.ex. ett beslut om att 

efter ett visst datum ska inga fler inköp ske av stationära datorer utan då måste de bytas ut mot 

bärbara. Sådana beslut känner inte förskolepersonalen till med någon automatik, men de kan 

ändå påverkas av dessa. 

     Förskolepersonalens arbete utgår ifrån deras grundläggande ansvar för att ge barnen 

omsorg, fostran och lärande. De behöver ha en grundläggande förståelse för hur tekniken i sig 

fungerar och kunskap om hur tekniska hjälpmedel kan användas både som pedagogiska 

verktyg men också i den administrativa verksamheten. Förståelse över pedagogiska processer 

och hur IT-verktyg bäst passar in.  

Jämförelse mellan yrkesgrupper på förskolan i Stockholms län 
Förskolepersonalen har lite eller ingen kunskap om vilka formella såväl som informella beslut 

som löpande tas av förvaltningen för att genomföra förändringar inom drifts och 

supportverksamheten. Man har lite eller ingen kunskap om hur IT infrastrukturen och 

datasystemen är uppbyggd och fungerar. Man har viss kunskap om vilka entreprenörer som är 

inblandade men är osäkra på deras respektive ansvarsområden. Det råder även viss osäkerhet 

kring vart man ska vända sig beroende på vilken typ av tekniskt problem man har då så många 

olika aktörer är inblandade. 

     Tjänstemän på förvaltningen har å andra sidan lite eller ingen kunskap kring 

förskolepersonalens arbetssituation och arbetsmetoder när det gäller hur IT-verktyg används i 

framförallt den pedagogiska verksamheten. Detta handlar då främst om förståelsen kring 

pedagogiska processer och hur IT-verktyg bäst passar in. Arbetssituationer kan i viss mån 
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variera lite mellan olika förskolor beroende på förutsättningar. En förvaltning har ofta ansvar 

för ett flertal förskolor varför det inte alltid är möjligt att ha kunskap om varje enskild 

förskola i detalj. 

Dessa skillnader är naturliga då det handlar om olika yrkesgrupper som agerar utifrån olika 

mål där deras respektive arbetsuppgifter kräver helt olika kunskaper. De har helt olika 

befogenheter och har kontroll över helt olika typ av beslut i sina yrkesroller. Man får 

information från olika IT system och har helt olika kontaktytor ut mot olika aktörer från vilka 

man får mängder med information via uppföljningar och återkopplingar. Trots alla olikheter 

finns en kontaktyta mellan förvaltning och förskola som utgör samarbetet kring drift och 

utveckling av IT-miljön. Eftersom förvaltning är operativt ansvarig för all samordning av hela 

drifts och supportverksamheten utgör deras arbete en för förskolans mycket viktig 

förutsättning för förskolans verksamhet.  

     När man tittar på förskolan och förvaltning som två skilda system med sina respektive 

inneboende processer applicerad på GMOC modellen blir skillnaderna uppenbara. Man får en 

annan förståelse varför en viss yrkesgrupp handlar på ett visst sätt då man agerar utifrån sin 

yrkesroll, kunskap och den miljö man verkar i. Här har bristen på förståelse och kunskap om 

varandras yrkesområden skapat ett problem i supportverksamheten. 

     Förskolepersonalen kan inte med sin mentala modell känna till alla eventuella beslut om 

förändringar som löpande sker i IT systemens drifts och supportverksamhet. Även om det inte 

ligger i deras uppdrag att ha den kunskap som tjänstemännen i förvaltningen har så skulle det 

i detta fall vara till hjälp för dem att vid ett supportärende som detta få information om varför 

ärendet dröjer. Är det så att det tagits ett beslut om att inga nya stationära får köpas in utan 

ska bytas ut mot bärbara så bör den informationen gå ut. Får man denna information kan 

förskolepersonalen direkt agera för att beställa en ny dator istället för att arbeta vidare i 

ovisshet. Oavsett skäl till en fördröjning av ett supportärende så ska information gå ut. 

Förvaltningspersonalen kan å sin sida inte med sin mentala modell känna till hur viktig denna 

dator är för den pedagogiska verksamheten. Man har inte den förståelsen och den kunskap 

som krävs för att avgöra hur viktig ett specifikt IT-verktyg är. Man har inte den insikten som 

krävs för att kunna avgöra hur länge ett specifikt verktyg kan vara trasigt innan det skapar 

problem för förskolepersonalen. 

Aktuell situation från intervjumaterialet - Uppsala 
I denna situation så framgick av intervjumaterialet att en pedagog hade ringt till supporten för 

att beställa en tjänst där supportpersonal skulle komma ut till förskolan och ordna så en av 

barnens stationära datorer skulle anslutas till Internet. Där undrade man då varför så små barn 

behöver internet? Detta uppfattades av förskolepersonalen som ett ifrågasättande om vilka IT-

verktyg de behöver som är bäst för barnen att använda. Internet har ett stort 

användningsområde även för väldigt små barn för användning i pedagogiskt syfte. I detta fall 

används Internet till allehanda informationssökning och att man använder sig av några olika 

webbsidor som har väldigt bra utformade program för barn i olika åldrar bl.a. 

utbildningsradion. Om man applicerar denna situation på GMOC modellen så blir skillnaden 

uppenbar mellan de mentala modellerna som förskolans och supportens personal har.    

     Supportpersonalens mentala modell innehåller inte den kunskap och förståelse som krävs 

kring pedagogiska processer och arbetsmetoder för att avgöra vilken IT teknik som lämpar sig 

bäst för förskoleverksamhet och hur IT teknik bäst passar in i den pedagogiska verksamheten. 

Förskolepersonalen hade å andra sidan inte den tekniska kunskap som krävs kring IT 

infrastrukturen och datasystemet för att kunna genomföra åtgärden med att ansluta den 

aktuella datorn till Internet. Man måste också ha administratörsrättigheter för att kunna utföra 

denna åtgärd. Även om det i denna situation inte har uppstått ett egentligt problem som 

orsakat ett hinder för förskolepersonalen så är detta ett bra exempel på hur GMOC modellen 
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även kan användas för att bara beskriva varför personer i en viss yrkesroll under vissa 

betingelser agerar på ett visst sätt. Incidenter av denna typ kan mycket väl under rätt 

förhållanden orsaka bestående problem i en verksamhet. 

     Genom att använda GMOC modellen så är skillnaden mellan dessa yrkesgruppers mentala 

modeller uppenbar och det är bristen på förståelse och kunskap om varandras yrkesområden 

orsakar att denna situation uppstår.   

7 Slutsats 

I denna studie har jag undersökt hur IT-miljön ser ut och hur den används i två olika 

förskolor. Syftet har varit att studera IT-miljön utifrån hur den används, när och i vilka 

sammanhang. Detta har skett i första hand utifrån personalens perspektiv men i viss mån 

inkluderas även observationen av hur barnen använder ny teknik tillsammans med 

pedagogerna. Ett annat syfte har också varit att undersöka förskolepersonalens syn på IT. 

Målet med denna studie har varit att identifiera viktiga frågeställningar kring förskolans 

användning av IT-miljön, främst ur förskolepersonalens perspektiv, där den nya kunskapen 

ska kunna användas för vidare forskning inom förskoleverksamheten. För att nå syfte och mål 

ställde jag upp ett antal frågeställningar som denna studie skulle söka svar på. Jag kommer här 

kort sammanfatta de slutsatser som kan dras för respektive frågeställning och är enligt 

följande: 

Hur ser personalen på ny teknik? 

Den generella synen är mycket positiv där man anser att IT-verktyg öppnar upp nya 

möjligheter för pedagogiskt lärande, gör kommunikation lättare, underlättar både 

administrativa av pedagogiska arbetsuppgifter och sparar tid, men att IT ska ses som ett 

komplement till övrig verksamhet och ska inte ersätta något annat. En dator eller en Ipad är ett 

verktyg bland många andra där en balans måste finnas mellan olika aktiviteter. Det är viktigt 

att alla barn får samma möjligheter att tidigt bekanta sig med ny teknik och motverka alltför 

ojämna tekniska kunskapsnivåer bland barnen.  

 

Hur används IT och övriga tekniska hjälpmedel av förskolans personal, när och i vilka  

sammanhang? 

IT-miljön utgör en betydande del av pedagogernas arbetsmiljö där IT tekniken genomsyrar 

hela verksamheten både i den administrativa som den pedagogiska verksamheten. Inom den 

administrativa verksamheten används den av förskoleledningen för arbete med ekonomi, 

personalärenden och övrigt utvecklingsarbete. För pedagogerna är IT ett närmast oumbärligt 

hjälpmedel vid all form av egen dokumentering, kommunikation med kollegor såväl internt 

som externt, vårdnadshavare eller supportpersonal. Här tillkommer även allt arbete kring 

kompetensutveckling, allt utvecklingsarbete, all mötesverksamhet såsom föräldramöten eller 

informationsmöten. IT har öppnat upp många nya möjligheter att utveckla den pedagogiska 

verksamheten både för personalen att arbeta med pedagogisk dokumentering, film, ljud och 

bildhantering. Men också nya möjligheter att utveckla och stimulera barnen lärprocesser ute i 

barngrupperna med olika aktiviteter kring IT-verktyg som tidigare inte varit möjlig. 

 

Finns ett investeringsbehov av någon typ av tekniska hjälpmedel som inte finns 

tillgänglig idag i er verksamhet? 

Vid en sammanvägning av resultaten från båda förskolorna så finns vissa investeringsbehov 

både på kort och lång sikt. Investeringsbehovet finns men begränsas dels av budgetskäl men 

också att vissa inköp kräver en mer genomarbetad strategi kring införandet. Den typ av 
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investeringar som planeras på lite längre sikt är t.ex. nya datorer till barnen som kräver en 

genomarbetad plan kring syfte och hur de ska användas i den pedagogiska verksamheten. 

Men också inköp av en smartboard eller fler Ipads som blir ganska dyrt om det t.ex. är många 

enheter som ska köpas in samtidigt vilket gör att budgetskäl måste vägas in och då krävs 

ekonomisk framförhållning. Investeringar på kort sikt berör oftast kompletteringar av redan 

befintlig utrustning som kan utgöras av t.ex. en extra projektor, en annan skrivare som är 

kompatibel med Apple-produkter, ett stativ till en befintlig Ipad, komplettera programvaror på 

arbetsdatorer, datorhögtalare eller annat lämpligt ljudsystem. Vid den här typen av inköp 

handlar i regel inte om så mycket pengar och utrustningen är ofta av en typ som redan finns 

som personalen är bekant med och vet hur den ska användas. 

 

Vilka problem, hinder, begränsningar eller andra nackdelar för ny teknik med sig? 

Utifrån mitt empiriska material kan ett flertal olika typer av problem och brister påvisas som 

påverkas av faktorer som utgörs av såväl organisatorisk, kunskapsmässig, teknisk som 

juridisk karaktär. Exempel som utgör olika hinder eller begränsningar är brist på tid, brister 

inom supportstödet, krånglande teknik, brist på kunskap och sekretessbestämmelser som både 

skapar merarbete och begränsar användandet av tekniken.  

 

Hur ser personalens IT-kompetens ut? Behövs mer utbildning som stöd i arbetet för att 

hantera ny teknik? 

Utifrån studiens resultat anses kunskapsnivån generellt vara god på båda förskolorna då de 

flesta genomgått PIM utbildning till nivå 3 som utgör en bra grundkunskap att bygga vidare 

på. Utöver detta finns ett flertal pedagoger med mer fördjupade kunskaper inom olika 

områden som berör förskoleverksamheten. Flera pedagoger har sidouppdrag där vissa är PIM 

utbildare och PIM examinator, utvecklingsansvarig för den pedagogiska verksamheten, vissa 

kan ha uppdrag att hålla i intern utbildningsverksamhet, vissa kan vara IT ansvariga eller ingå 

i en IKT grupp med visst ansvar för utveckling av den interna IT-miljön. Trots en 

förhållandevis god kunskap bland personalen finns en generell uppfattning att behovet av mer 

kompetens är stort och att suget efter mer kunskap är stort. Det ökade behovet av mer kunskap 

är starkt kopplat till den snabba tekniska utvecklingen där speciellt de mest avancerade 

verktygen skapar osäkerhet bland personalen kring användningen. Ett annat område där mer 

kunskap behövs rör lagar och regler kring sekretess och hur man ska hantera problematiken 

kring anonymiteten och vad som gäller vid arbete med sociala medier. Generellt finns även en 

önskan bland många att få fördjupa sina kunskaper krig film och bildregigering och liknande 

kunskaper som utvecklar det pedagogiska arbetet. 

 

Hur interagerar barnen med befintlig IT teknik? 

Utifrån studiens observationsresultat finns både för och nackdelar med ny teknik i den 

pedagogiska verksamheten. Fördelarna är enligt mina resultat många fler än nackdelarna. 

Framförallt ger interaktion med ny teknik fördelar kring hur barn tränas i att kommunicera, 

diskutera och samarbeta kring ett gemensamt mål.  Målet kan vara att lösa ett problem för att 

komma vidare i ett spel eller välja en möjlig lösning bland flera för att klara en uppgift med så 

höga poäng som möjligt. Barn lär sig respektera varandra, komma överens om t.ex. 

turordningsregler och visa hänsyn. Det finns en mängd olika applikationer tillgängliga via 

Internet som är lämpliga för pedagogiskt bruk som tränar barnen i olika ämnen som språk, 

matematik, musik m.m. En nackdel som framkom var att en Ipad kan i vissa fall utgöra ett 

störningsmoment då barn i regel är mycket teknikintresserade och gärna vill delta vilket då 

stör annan verksamhet om inte alla barn kan få delta vid samma tillfälle.  
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Hur ser förskolans IT-miljö? 

Vid en sammanvägning av resultaten från båda förskolorna framgår att båda förskolorna är, 

med vissa variationer, förhållandevis välutrustade med god tillgång på både arbetsdatorer och 

kringutrustning. Det finns även en god tillgång på mer avancerade IT-verktyg som finns 

tillgängliga för den pedagogiska verksamheten även om vissa investeringsbehov finns för att 

komplettera befintlig utrustning.  

     När det gäller den infrastrukturella miljön har båda förskolorna en fiberanslutning ut 

externt av höghastighetstyp. Internt består infrastrukturen av ett fast nätverk via kabel och ett 

trådlöst nätverk som använder wifi standarden hos båda förskolorna.      

     Den stora skillnaden som finns här är att den ena förskolan har hela sin drifts och 

supportverksamhet utlagd på entreprenad medan hos den andra förskolan finns hela denna 

verksamhet kvar inom kommunens organisation. Detta gör att det finns en rad olikheter när 

det gäller hur drifts och supportverksamheten är organiserad. För att ta några exempel så sker 

lagring av information externt på server hos IT leverantören hos den ena förskolan medan hos 

den andra förskolan ske alla lagring på kommunens egna servrar. På den ena förskolan är alla 

datorer leasade medan den andra förskolan äger alla sina datorer. 

7.1 Några viktiga aspekter 
 

Efter en samlad bedömning av hela studiens material har jag kunnat urskilja sju aspekter som 

är av betydelse för hur förskolepersonal påverkas när de använder IT utrustning i sin 

verksamhet. Ämnet kring samtliga aspekter har i olika delar av denna rapport berörts. 

 

Viktiga aspekter som påverkar arbete med IT inom förskolan är: 

 

1) Frågor kring hur kommuner i sin organisation kan bli bättre på att hantera 

huvudmannaansvaret och förbättra det interna återkopplingsarbetet för att bli bättre på 

att identifiera vilka investeringsbehov som finns inom förskoleverksamheten?   

2) Hur kan förskoleledningar bli bättre på att organisera sitt arbete kring IT frågor för att 

skapa bättre förutsättningar för personalen att utveckla sin IT-miljö? Här i ligger 

arbetet att hitta arbetsmetoder och rutiner kring hur man ska identifiera verksamhetens 

behov, ge synpunkter och krav som ska utgöra underlag för förvaltning och skolnämnd 

att ta ställning till vid investeringsbeslut. Det handlar om att pedagoger behöver få mer 

inflytande över vilka tekniska hjälpmedel som köps in och måste bli bättre på att 

synliggöra och motivera de behov som finns. 

3) Hur kan samarbetet mellan förskola och huvudman förbättras för att möjliggöra ett 

fungerande återkopplingsarbete, från enhetsnivå via förvaltningsnivån och 

skolnämndsnivå till kommunstyrelsen, med avseende på verksamhetsbehovet kring IT 

utveckling. Det handlar om att skapa samarbetsformer och rutiner kring hur 

förskolepersonal kan skapa dokumentation om det löpande verksamhetsbehovet kring 

IT. För att denna dokumentation sen ska underlätta arbetet för förvaltning och ansvarig 

nämnd att identifiera verksamhetsbehov. Dokumentationen kan då fungera som 

underlag vid både verksamhetsbeslut och budgetbeslut oavsett på vilken nivå 

respektive beslut tas. 

4) Frågor kring kompetensutveckling. Hur ska arbetet kring kompetensutveckling 

organiseras för att säkerställa att personalen får tillgång till adekvat utbildning. Här 

handlar det om att identifiera vilka kunskaper pedagoger behöver för att kunna 

fullgöra sitt arbete? Teknikutvecklingen går fort där ny kunskap hela tiden krävs för 

att kunna hantera ny teknik, viss kunskap om lagar och regler är viktig t.ex. när det 
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gäller hantering av sekretessbelagd information, PUL, vilka regler gäller vid hantering 

av sociala medier? Frågor kring hur IT tekniken kan användas ur ett pedagogiskt 

perspektiv i det dagliga arbetet för att skapa goda villkor för lärande? 

5) Frågor kring hur drift och supportarbetet är organiserat. Hur många aktörer är 

inblandade i hela drifts- och supportverksamheten? Hur ser avtalssituationen ut när det 

gäller inköp av ny IT utrustning? Är förskolan låst till en leverantör, finns det ett 

begränsat antal leverantörer eller kan inköp ske mera fritt? Inom vilka ramar har 

förskolan själv frihet att fatta beslut om större inköp? Hur ser beställningsförfarandet 

ut? Ägs eller leasas IT utrustning? Hur ser den fysiska IT supporten ut? Hur fungerar 

telefonsupporten och hur är den organiserad? Det handlar om att identifiera var 

problem uppstår och hitta organisatoriska lösningar på hur IT stödet kan anpassas för 

att bättre passa personalens behov. 

6) Frågor kring tekniska problem. Detta handlar t.ex. om hur man ska hitta lösningar på 

rena tekniska problem som uppstår för personalen i den löpande verksamheten. Det 

kan handla om inloggningsproblem, åtkomstproblem av filer eller servers som hindrar 

eller försvårar utförande av arbetsuppgifter när man upplever att man inte får adekvat 

hjälp från telefonsupporten. Hur löser man problem kring när kablar (som inte ingår) 

fattas vid leverans av en ny dator, vem ska köpa in dessa och när? Vem som ska hjälpa 

personal med enklare kabeldagning mellan datorer och annan IT utrustning och se till 

att de fungerar, sätta upp extra nätverksuttag när de inte räcker till? Ofta finns en 

mängd olika arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro av en supportresurs som 

personalen löpande behöver hjälp med som inte täcks in av de entreprenörsavtal som 

gäller för telefonsupport, drift av nät och datasystem m.m. 

7) Frågor kring problem med illa anpassad programvara och teknik för skolverksamhet. 

Hur kan man skapa bättre förutsättningar för att förbättra tillgången på programvara 

och hårdvara som är mer anpassad för utbildningsverksamhet? Detta är ett komplext 

problem där både juridiska frågor kring upphovsrätt finns, avtalsmässiga frågor, frågor 

kring affärsmodeller, tekniska frågor kring hur väl olika program, programmiljöer och 

lärplattormar är anpassade till varandra.  

 

7.2 Frågeställningar för vidare forskning  
 

Här ger jag utifrån de nämnda aspekterna två förslag på frågställningar som kan utgöra 

underlag för vidare forskning kring IT användning inom förskolan.  

Organisatoriska aspekter i kommunledning, förvaltning och 

förskola 
Hela frågeställningen handlar om att dels att studera hur huvudmannaansvaret hanteras och 

dels om och i så fall varför återkopplingsarbetet inte fungerar inom kommunens organisation.     

     Detta handlar om hur återkoppling sker både uppåt och nedåt i organisationen hela vägen 

från enhetsnivå upp till kommunstyrelsenivå. Om brister i detta arbete kan identifieras så 

behöver möjliga lösningar hittas på hur återkopplingsarbetet kan förbättras. Denna 

frågeställning består av flera olika delar som först behöver studeras enskilt för att sedan 

länkas samman.  

     Det behöver undersökas om och i så fall hur huvudmannaansvaret påverkar arbetet med att 

införa IT i och användningen av IT inom förskolan. Om en negativ påverkan konstateras 

behöver man finna möjliga lösningar på hur huvudmannaansvaret kan göras tydligare. I 

samband med detta behöver återkopplingsarbetet undersökas hur det fungerar mellan varje 

nivå inom kommunen från enhetsnivå via förvaltning, ansvarig nämnd till kommunstyrelsen 
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och identifiera eventuella brister. Om brister identifieras behöver möjliga lösningar hittas som 

förbättrar detta arbete.  

På samma sätt behöver förskolans egen organisation kring hur IT-arbetet genomförs närmare 

undersökas. Detta handlar bl.a. om att titta på hur uppföljningsarbetet fungerar och hur IT 

används i verksamheten, hur dokumentering sker av verksamhetsbehovet kring IT, hur 

utvecklingsarbete kring IT är organiserat t.ex. när det gäller kompetensutveckling, hur IT -

verktyg ska användas i den pedagogiska verksamheten. Rutiner kring hur personalens 

synpunkter ska dokumenteras för att vara en del av det underlag som skickas till 

förvaltningen. 

    Den sista delen handlar om hur samarbetet mellan alla nivåer kan förbättras för att 

säkerställa att dokumentation når fram till avsedd nivå och att informationen behandlas på 

avsett sätt. I grunden handlar det om att alla nivåer ska ha rätt kunskap om vilka behov som 

finns i verksamheten när såväl verksamhetsbeslut som budgetbeslut ska tas på respektive nivå. 

Organisatoriska aspekter kring supportverksamheten och teknisk 

problematik 
Frågeställningen innehåller dels om en organisatorisk del och dels en teknisk del. När det 

gäller den organisatoriska delen behöver man titta på hur hela drifts och supportarbetet är 

organiserat och upplagt. Hur många aktörer är involverade i hela drifts och 

supportverksamheten. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan aktuella aktörer och hur ser 

avtalssituationen ut.  

     Ju fler avtal som involveras och styr supportverksamheten desto större risk finns att någon 

del av supportansvaret hamnar utanför gällande avtal där ingen vill ta ansvar för en viss liten 

del av supportverksamheten. Avtalsförhållande styr också hur förskolan själv får göra inköp, 

vilka beställningsrutiner som gäller, ägandeförhållanden av IT utrustning.  

    Hur är det fysiska supporten organiserad, hur väl fungerar samarbetet mellan förskola och 

förvaltning när det gäller utvecklingsarbetet av IT-miljön. Med ett ökat antal aktörer som är 

inblandade i en verksamhet ökar också komplexiteten att samordna alla avtal, externa tjänster 

och få olika tekniska system att fungera tillsammans. Ofta sker outsourcing av verksamheter 

av både ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där man inte alltid är helt klar över 

vilka övriga konsekvenser den här typen av organisationsförändringar få för övrig personal.    

     Här behöver man undersöka hur förskolepersonalen påverkas av den här typen av 

omorganisationer. Om det kan konstateras att förskolepersonal påverkas negativt i sitt arbete 

med IT behöver man hitta möjliga sätt att lösa dessa problem. 

     Den tekniska delen handlar om att undersöka vilka typer av tekniska problem som 

förekommer och identifiera dess orsaker. Även om vissa tekniska fel ibland kan ha komplexa 

orsakssamband för att nå roten till problemet är det viktigt att kartlägga olika tekniska fel och 

hitta orsaken till dess uppkomst. Men också finna mer långsiktiga lösningar som förebygger 

olika typer av tekniska problem som i längden minskar antalet incidenter som stör eller 

begränsar personalens användning av IT i verksamheten. 

8 Diskussion 

Den historiska forskningens påverkan 
Utifrån det historiska materialet kan man konstatera att det lagts ner mycket stora summor 

pengar i ett stort antal projekt för att införa datorteknik i skolan och på senare tid ytterligare 

finansiella medel för att främja IT användningen i hela undervisningssystemet. Både staten, 

kommuner, olika företag och organisationer har bidragit i detta arbete.  
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Trots alla ansträngningar finns flera etablerade forskare inom detta område som anser att det 

fortfarande råder delade meningar om många frågor kring effektivisering och utveckling av 

utbildningsverksamheten med avseende på införandet av ny teknik.  

     I media har genom åren diskussioner ibland förts med höga tonlägen kring IKT i skolan 

och där det ansetts att arbetet med införande av IT i skolan går för långsamt och att när väl 

tekniken når skolan så finns inte förutsättningarna att faktiskt använda tekniken. Vad som 

framkommit i denna studie som delvis kan förklara varför integreringsprocessen med IT i 

skolan gått trögt är flera. Dels har det påpekats av forskare att tidigare forskning fokuserat för 

hårt på tekniken och inte kopplat pedagogiska frågeställningar till forskningen på ett tidigt 

stadium. Dels anser vissa forskare att man i tidigare forskning arbetat utifrån felställda 

frågeställningar där det inte handlar om hur barns inlärning blir bättre genom själva 

användandet av tekniken i sig, utan hur IT teknik ska användas för att skapa rätt villkor för 

lärande. Det är inte så att den tidigare forskningen är felaktigt genomförd, utan genom att 

utgå ifrån fel frågeställningar har man fått rätt svar men på fel frågor.  

     Dessutom fanns det tidigt hög uppskruvade förväntningar, bland beslutsfattare, på att ny 

teknik skulle på ett revolutionerade sätt förändra lärandets villkor och lösa många problem 

som tidigare funnits. Tekniken skulle effektivisera utbildningen så elever skulle lära mer, 

bättre och snabbare. Att inte dessa förväntningar infriats har delvis att göra med ett flertal 

faktorer kring teknikens dåliga anpassning för utbildningsverksamhet och en avsaknad av 

anpassad programvara och plattformar. Men även kompetensmässiga och organisatoriska 

faktorer har bidragit till att tekniken inte förändrat villkoren för lärandet på förväntat sätt.  

Betydelsen av regelbunden kompetensutveckling 
Sedan när väl ny teknik nått in i utbildningssystemet har nya problem uppstått längs vägen då 

man upptäckte att lärare och pedagoger inte har rätt kunskaper för att hantera tekniken. Då 

sattes fokus på frågor kring kompetensutveckling. Man blev medveten om kompetensens 

betydelse att det räcker inte bar med att få tillgång till teknik utan man måste även veta hur 

den ska användas. Dessutom måste lärare och pedagoger ha kunskap om hur tekniken ska på 

bästa sätt användas i den pedagogiska verksamheten också. Till detta kommer en rad olika 

organisatoriska faktorer som ytterligare komplicerar användandet av IT i skola och förskola.    

     Jag vill återknyta till vad jag skev i introduktionen till denna studie: Det är en sak att ha 

tillgång till teknik, men en annan att dels veta hur man använder tekniska hjälpmedel och dels 

hur man på bästa sätt gör tekniken tillgänglig för barnen.  

     Studien visar att det är utan tvekan en komplex uppgift att införa IT i ett helt 

utbildningssystem och dessutom tillhandahålla teknik som är anpassad till skolan och 

förskolans verksamheter. Denna integreringsprocess måste ske samtidigt som tekniken i sig 

ständigt utvecklas och förändras i snabb takt där arbetet med IT utveckling inom 

utbildningsverksamheten måste organiseras på ett sätt som gör det möjligt att löpande hantera 

denna förändringstakt. Man bör inte ha en övertro på vad ny teknik kan åstadkomma och inse 

att tekniken inte kommer att föra med sig någon slutgiltig lösning på en massa problem som 

rör lärandets villkor i undervisningsverksamheten. IT-teknik är ett utmärkt hjälpmedel som 

med rätt förutsättning öppnar många dörrar till nya tillämpningsområden inom 

utbildningsområdet för såväl skolan som förskola.  För beslutsfattare inom hela 

utbildningsväsendet gäller det att bli medveten om att kunskap inom IT-området i dagens 

samhälle är en färskvara med ett förhållandevis kort bäst före datum. Ny teknik kräver redan 

idag, men kommer även i framtiden kräva en ständig kompetensutveckling hos lärare och 

pedagoger. Detta gör att det kommer at krävas ett nytt förhållningssätt till hur 

kompetensutveckling ska organiseras i verksamheten för att möjliggöra regelbunden 

kompetensutveckling. Användandet av IT kommer i framtiden även kräva att mer utrymme 

ges till att både organisera och utveckla IT arbetet i den egna organisationen.  
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Betydelsen av mer internt samarbete 
Förskolan som enhet är ur ett tekniskt perspektiv mycket beroende av det arbete som 

förvaltningen gör och det arbete som alla aktörer inom drifts och supportverksamheten gör. 

     Det är inte förrän något slutar fungera och man sitter fast och inte kommer vidare i sitt 

arbete som man inser hur viktig drifts och supportpersonalens arbete är. Supporten är av 

tradition ett verksamhetsstöd som ofta får utstå mycket kritik, men oavsett vilken åsikt man 

har så är supportverksamheten ur ett tekniskt perspektiv enormt viktig för förskolepersonalen.    

     Därför är det mycket viktigt att drifts och supportverksamheten organiseras på ett sätt som 

inte lämnar några glapp i vem som ansvarar för vad i supportverksamheten. Utifrån studiens 

resultat så finns tydliga tecken på att utvecklingsarbetet med IT upplevs av förskolepersonalen 

som trögt och tungrott där det tar lång tid att få saker gjorda. Ibland upplevs det som att det 

finns ett glapp mellan förvaltningens bild av förskoleverksamheten och förskolans bild av den 

egna verksamheten när det gäller utvecklingsarbete med IT.   

     Utvecklingsarbetet med IT skulle gynnas på både förvaltningsnivå och enhetsnivå av ett 

bättre samarbete mellan förvaltning och förskola. Det behöver finnas ett bättre 

informationsflöde mellan nivåerna där allt inte behöver finnas i textform, utan man kan dela 

information även i mötesform. Detta skulle ge förskolan en bättre möjlighet att informera om 

sitt IT arbete, ge synpunkter, informera om behov men också få en insikt i hur förvaltningens 

IT arbete ser ut och löpande få information om vad som är på gång.    

     Förvaltningen skulle på detta sätt bättre förstå och lättare kunna identifiera förskolans 

behov och då också utforma sitt utvecklingsarbete så det bättre anpassas till 

förskoleverksamhetens behov med avseende på IT. Man får också möjlighet att informera 

förskolepersonalen om sitt IT arbete mer generellt. Genom att fysiskt träffas drar båda parter 

fördel av den mänskliga kontakten där tillfälles då ges att fråga om olika förhållanden och 

varför saker fungerar på ett visst sätt. Detta skapar en helt annan förståelse för och kunskap 

om varandras verksamheter. 

Tips och möjligheter 
En form av kompetensutveckling som borde användas mer är workshops. Det är ett utmärkt 

sätt att ta tillvara den egna personalens kunskap där de som kan mer kan lära de som kan 

mindre. Workshops kan enkelt läggas på tider då så många som möjligt kan närvara, 

innehållet planeras och läggas upp helt efter förskolans egna behov (t.o.m. efter enskilda 

individers behov). Workshops är en kostnadseffektiv form av kompetensutveckling då 

personalen själv håller i aktiviteten och allt material som behövs har man i regel redan i form 

av IT-verktyg, eventuell programvara och mycket teorimaterial finns att hämta från Internet. 

En viktig förutsättning är dock att tid anslås för kompetensutveckling så inte tid måste tas från 

annan viktig verksamhet för att hålla en workshop. 

     Ny teknik ger nya möjligheter på vilka sätt man kan arbeta med barns lärande på sätt som 

för några år sedan inte var möjligt. Vill man jobba med kulturella värden och barns förståelse 

för andra kulturer kan man idag t.ex. ha en vänförskola i en annan del av världen som man 

regelbundet kan kommunicerat med. Tekniken gör detta möjligt via flera olika program och 

operatörer där man kan kommunicera i realtid via webbkamera och mikrofon. Detta kan ske 

t.ex. via Skype, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger eller Gmail video chat.  

Teknikerna erbjuder varierad funktionalitet och de utvecklas snabbt där vissa försvinner och 

nya dyker upp vilket kräver att man kontinuerligt måste hålla sig uppdaterad.  
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9 Förslag på vidare studier 

En studie för att ge en samlad bedömning av tidigare forskning 
Ett möjligt område för vidare studier vore att ta ett helhetsgrepp kring hela den tidigare 

svenska forskningen som genomförts med avseende på införandet av datorteknik i 

undervisningssystemet och främjande av IT användning i hela skolsystemet. Detta är en 

omfattande uppgift då den tidigare forskningen är spridd över ett tidsspann på dryga 40 år och 

många olika aktörer har i olika omgångar varit inblandade med olika syften och 

målsättningar. Det handlar om att göra en samlad bedömning av de resultat som har 

framkommit från många av de olika forskningsprojekten och hur kan dessa relateras till 

varandra? Kan några slutsatser dras eller ny kunskap ges genom att jämföra, relatera och 

sammanställa olika forskningsresultat? Studien syftar till att undersöka tidigare 

forskningsprojekt, studier och andra rapporter för att skapa en helhetsbild över vad som gjorts 

och inte gjorts utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Hur påverkas små barn vid långvarig användning av IT-verktyg 
Ett annat område gäller där svenska forskare och utländska forskarrapporter har påvisat 

tydliga risker med en alltför stor exponering av små barn för tekniska produkter som Ipad, 

dator och tv användande.  

     Hugo Lagercrantz är professor i barnmedicin vid Karolinska institutet och har forskat 

under många år inom utvecklingen av barns hjärnor. Han har via ett flertal tidningsartiklar och 

intervjuer talat om risker kring små barns exponering framför tv och bildskärmar där ett stort 

antal vetenskapliga undersökningar dokumenterat en signifikant ökad risk att små barn får 

bl.a. koncentrationssvårigheter, ouppmärksamhet och svårt att sova (Läkartidningen, H 

Lagercrantz, 2013) (www.svt.se, H Lagercrantz, 2012).  

     Professor Monica Rosén vid den pedagogiska institutionen på Göteborgs universitet har i 

sin forskning påvisat ett starkt samband mellan Internets framväxt och minskad fritidsläsning 

och sämre läsförståelse. Barn får ett fattigare språk med färre ord och saknar nyanser i sitt 

språk och på sikt kan detta få allvarliga konsekvenser, enligt henne (Rosen, 2011) (Artikel 

DN, 2012-12-16). 

     Gunhild Westman som tidigare varit lektor i pedagogik på Uppsala Universitet och forskat 

kring barns lek under många år säger att, den naturliga leken är helt avgörande för barnens 

utveckling. Hon säger att i den spontana leken bearbetas känslor och upplevelser där barnet 

fantiserar och hittar på allt själv på ett sätt som inte är möjligt i datorns värld. I datorspelet 

finns bara datorskaparnas färdiga alternativ att välja på (Artikel DN, 2012-12-16). 

     Jane Healy skriver i sin bok ”Tillkoppland eller frånkopplad” att barns intelligens och 

deras möjlighet att lyckas i skolarbetet, deras känslomässiga stabilitet är helt beroende av 

samverkan med vuxna. Att stärka olika förmågor med IT som bra ordförråd, kunna räkna 

m.m. är en sak, men för stor exponering framför bildskärmar i olika sammanhang minskar 

tiden för tal och kommunikation vilket leder till svårigheter att uttryckas sig, lyssna, formulera 

idéer i specifika meningsfulla satser. Detta påverkar barnens förmåga att styra sin förståelse, 

beteende och uppmärksamhet (Healy, 1999). Det finns en rad oklarheter kring olika aspekter 

av hur små barn påverkas av långvarig användning av avancerade IT-verktyg där det behövs 

mer kunskap.  

    Hur påverkas förskolan av denna utveckling? Kan förskolan i någon mån motverka denna 

samhällsutveckling i sin verksamhet när man arbetar med IT-verktyg? Går det att kombinera 

användningen av IT-verktyg för att ta tillvara dess enorma potential men samtidigt också 

motverka eventuellt vetenskapligt påvisad negativ påverkan på små barn. 

 

http://www.svt.se/
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för 

 

Kunskapen är en skattkista 

och övning är nyckeln till den 

(Thomas Fuller) 
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