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Abstract  
 

Titel:            
Satsningen på PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) i förskolan -  

ett led i ett pedagogiskt ledarskap  

 

Huvudsyfte:   

Syftet med denna studie är att undersöka förskolechefers synsätt och upplevelser av PIM 

(Praktiskt IT- och mediekompetens), som är en satsning från regeringen, och om PIM 

uppdraget har påverkat deras ledarskap och arbetssätt som förskolechef. 

Metod:    

Kvalitativa intervjuer och observationer  

l Studien bygger på fyra stycken intervjuer med förskolechefer, samt observationer.  

 

Huvudresultat:   
Resultatet av studien har visat att förskolecheferna har upplevt PIM- utbildningen som ett bra  

Pedagogiskt upplägg och ett bra verktyg. Enligt förskolecheferna har PIM– utbildningen  

implementerad i förskolans verksamhet genom att på ett professionellt sätt skriva vecko- 

månads brev, pedagogisk dokumentation, föräldramöte och utvecklingssamtal där  

pedagogerna visar små filmsnuttar på fem minuter som en utgångspunkt till samtalet. Alla  

förskolecheferna var överens om att den tredje delen av PIM var mest intresserade för  

pedagoger, barn och föräldrarna. Studien har också visat att förskolechefernas ledarskap inte  

påverkats av PIM- utbildningen men däremot har deras arbetssätt fått högre kvalitet och dem  

Använder numera bättre program och metoder för sitt dagliga arbete.   

 
Studiens bidrag: 

Vår avsikt med uppsatsen är att kunna bidra till en fördjupad uppfattning kring 

förskolechefens roll vid förändringar på grund av den särskilda PIM-satsningen. Vi hoppas 

kunna ge en bild kring vilka aspekter som spelar roll vidgenomförandet av PIM-satsningen 

men också hur dessa aspekter påverkar förskolechefens syn på förskolans verksamhet samt 

medarbetare. Denna uppsats kan komma att utgöra det första steget för reflektioner kring 

förskolechefens behov och kritisk syn på ledarskap och organisations förmåga vad gäller 

informationsteknik och mediekompetens. 

Nyckelord:  

PIM- Utbildning, pedagogiskt ledarskap, ledarskap, IKT, förskolan 
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Abstract  

Title:   

PIM (Practical IT and Media Literacy) from an educational leadership approach? 

A qualitative study of four pre-school managers' views and experiences of PIM   (Practical IT 

and Media Literacy) which is a government mandate and this mandate has affected their 

leadership and working as preschool director. 

 

 Main purpose:   
The purpose of this study is to investigate preschool managers' views and experiences of PIM 

(Practical IT and Media Literacy), a mandate from the government and the PIM mission has 

affected their leadership and working as preschool director. 

Approach:   
The qualitative interview and observation 
 l study is based on four interviews with preschool directors, as well as observations. 

 

Main finding:  

Results of the study showed that preschool managers have experienced PIM education as a 

good pedagogical approach and a good tool. According preschool managers have PIM 

training implemented in preschool through in a professional way to write weekly / 

monthly letter, pedagogical documentation, parent meetings and appraisals which 

educators showing small clips of film in five minutes as a starting point for conversation. All 

nursery managers agreed that the third part of the PIM was most interested in 

teachers, children and parents. The study has also shown that pre-school managers' leadership 

affected by PIM training but have their work with higher quality and those 

now use better programs and methods for their daily work. 

Contribution: 

Our purpose of this paper is to contribute to a deeper understanding about the preschool 

manager's role at the changes due to the specific PIM initiative. We hope to give an idea about 

the aspects that play a role in the implementation of PIM initiative but also how these factors 

affect the preschool manager's views on preschool and employees. This paper may be the first 

step for reflections on preschool manager's needs and critical approach to leadership and 

organizational ability in terms of information technology and media literacy 

Keywords:  

PIM Education, Educational Leadership, Leadership, ICT, Preschool 
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Förord 
Med denna studie vill vi presentera förskolechefens upplevelser kring PIM-satsningen, ett 

uppdrag från regeringen och Skolverket för att höja förskolepersonalens IT kompetens. Det är 

väldigt intressant för oss att undersöka förskolechefernas upplevelser omkring vad detta 

uppdrag innebär och vilka behov och förutsättningar det skulle krävas från dem för att 

genomföra PIM. 

Som förskollärare i Stockholms kommunala förskolor har vi redan genomgått PIM. Våra 

upplevelser som PIM deltagare har varit väldigt intressant och olika. Därför kom intresset för 

detta tema. Vi tänker att om våra åsikter och upplevelser var så olika, skulle det vara 

spännande, lärorikt och givande att kunna undersöka förskolechefernas synsätt och 

upplevelser kring PIM uppdraget.  

I arbetet med denna uppsats har vi delat det praktiska arbetet mellan oss (Amina & Carolina). 

Större delen är skriven gemensamt men vissa delar blev var och en ansvarig för att skriva. 

Intervjuer och observationer har vi gjort tillsammans, för att kunna reflektera och ta del av 

varandras synpunkter. Amina har varit ansvarig för att transkribera och dokumentera intervju 

ett och fyra, medan Carolina fick ansvar för intervju två och tre. 

Vi har ibland suttit tillsammans och skrivit men i de flesta delarna satt vi enskilt och skrev och 

skickade de olika versionerna av arbetet till varandra. Vår strategi var att var och en av oss 

skulle välja en färg för när den skrev, särskilt när vi skrev i samma kapitel såsom resultatet. 

Det har hänt under vissa delar av arbetet att vi inte var riktigt överens, då har vi använt oss av 

Tango som ett kommunikation program på våra smartphone så vi kunde se varandra och 

diskutera flitigt. Vidare har Carolina varit mest ansvarig för analysen och Amina för 

diskussionen. 
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Kapitel 1.  Inledning  
År 2006 fick Skolverket i uppdrag att utforma en satsning för förbättrad användning av 

informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning. Satsningen döptes till PIM, står för 

Praktisk IT- och mediekompetens. 

Enligt skolministern Ibrahim Baylan måste användningen av IT ses som en naturlig del av 

förskolans och skolans pedagogiska verksamhet. IT är enligt regeringen ett verktyg som ska 

ge förskolan och skolan stöd för att nå en högre måluppfyllelse. Myndigheten ska utforma 

stöd och handledning till kommuner och andra huvudmän som planerar att samarbeta med 

privata deltagare i avsikt att skapa nya tjänster för förskolor och skolor inom IT området. 
1
 

Förskolan tog med PIM steget in i framtiden. Skolverket delegerade till varje kommun och 

varje kommun i sin tur fick ansvar för att uppföra inom förskolan till varje förskolechef. 

Utbildningsförvaltningen, Medioteket och de fjorton stadsdelarna i Stockholm samarbetar i en 

gemensam investering för att höja den digitala kompetensen bland förskolans pedagogiska 

personal. Första kullen examinatorer utbildades på Medioteket Och hösten 2011 startade 

arbetet ute i förskolorna. PIM-projektet är planerat att pågå till och med vårterminen 2014. 

Enligt Stockholm stad är IT ett viktigt verktyg i ett nutida kommunikativt ledarskap. I "chefs-

PIM" får förskolecheferna både praktisk och teoretisk kunskap. I utbildningen ingår fyra 

studieträffar: Leda lärandet, Veta vad som är rätt, Marknadsföra förskolan, Leda framåt
2
 

Eftersom PIM startade för sju års sedan är den ett fenomen som har undersökts tidigare. 

Därför ska vi ta hänsyn till dessa tidigare undersökningar i vår egen undersökning och 

använda dem som en utgångspunkt till vår forskning.  

                                                           
1
 (http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/39143) 

2
 

(http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/A

ndra-satsningar/PIM/ 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/39143
http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Andra-satsningar/PIM/
http://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Andra-satsningar/PIM/
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1.1 Disposition 

Kapitel 1: I detta kapitel börjar vi med inledning. Meningen är att läsarna ska kunna få en 

introduktion om varför vi har valt detta tema som undersökningsområde. Efter inledningen 

presenterar vi vårt syfte med en kortfattad reflektion över på vilka områden vår undersöknings 

resultat ska kunna bidra för framtida studier.  Därefter presenterar vi våra frågeställningar. 

Kapitel 2: Detta kapitel innefattar en bakgrundsram om PIM i Sverige. Vi presentera tiden 

före och efter PIM genomen kort inledningen om PIM- utbildningsdelar och en genomgång 

kring olika styrdokuments referenser inom tema.  

Kapitel 3: I detta kapitel presenteras vår litteraturöversikt samt våra teoretiska ramar kring 

PIM. 

Kapitel 4: Under detta kapitel redovisar vi de metoder vi använder för att nå vårt resultat 

samt våra etiska överväganden. Dessutom presenterar och motiverar vi vårt urval.  

Kapitel 5: Här redovisar vi vårt resultat. Kapitlet inleds med en kort presentation av våra 

informanter och en kategorisering av de temata som framkommit efter vår transkribering av 

intervjuer och observationer. 

Kapitel 6: I detta kapitel presenterar vi vår analys. Analysen presenteras i olika temata, där vi 

vill ge svar på arbetets frågeställningar. 

Kapitel 7: Här för vi en diskussion som är baserad på våra resultat och några reflektioner 

kring vårt arbete.  

Kapitel 8: I detta kapitel reflekterar vi kring framtida frågor inom samma tema och vilka 

andra intressen som området kunde utvecklas i. 

Referenser: I denna del av arbetet har vi valt att dela på de skriftliga referenserna och de 

webbsidor vi använt som referenser i vårt arbete. Först presenterar vi en lista med våra 

skriftliga referenser, som förekommer i vårt arbete i den löpande texten. Därefter presenterar 

vi en lista av alla Internetkällor vi har använt. I arbetet presenteras webbsidorna eller 

internetreferenserna med hjälp av fotnötter. 
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1.2 Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka några förskolechefers uppfattningar och 

upplevelser av PIM-satsningen (Praktiskt IT- och Mediekompetens) som är ett nationellt 

initiativ från regeringen, och om PIM-satsningen har påverkat deras ledarskap och arbetssätt 

som förskolechef. 

Vår avsikt med uppsatsen är att kunna bidra till en fördjupad uppfattning kring 

förskolechefens roll vid förändringar på grund av den särskilda PIM-satsningen. Vi hoppas 

kunna ge en bild kring vilka aspekter som spelar roll vidgenomförandet av PIM-satsningen 

men också hur dessa aspekter påverkar förskolechefens syn på förskolans verksamhet samt 

medarbetare. Denna uppsats kan komma att utgöra det första steget för reflektioner kring 

förskolechefens behov och kritisk syn på ledarskap och organisations förmåga vad gäller 

informationsteknik och mediekompetens. 

 

1.3 Frågeställningar: 

 Hur upplever förskolechefen PIM-satsningen? 

 Vilka åtgärder vidtog förskolecheferna när personalen skulle genomföra sin PIM 

utbildning? 

 Hur påverkar PIM förskolechefens pedagogiska ledarskap och arbetsätt? 

 Hur följer förskolecheferna upp medarbetarnas implementering av PIM i det 

vardagliga arbetet? 
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KAPITEL 2: Bakgrund  

2.1 Inledningen av bakgrunden 
I detta kapitel presenterar vi en kort historisk blick kring hur PIM (Praktisk It- 

mediekompetens) blev till och hur det kommer sig att den ansågs som en 

kompetensutvecklings insats inom förskoleverksamhet. Därefter förklarar vi PIM- utbildnings 

olika delar och PIM relation med skollagen och förskola läroplanen. Sist men inte minst 

presenterar vi FN:s syn på IT kunskap som en mänskligrättighet för alla, inte minst för 

förskolan och förskolepersonalen. 

2.2 Sveriges IT- politik  

PIM är inte en slumpmässing insats från regeringen, för att förbättra hela Sveriges 

utbildningssystem inom informationsteknik och kommunikation. Bestämmelsen om PIM har 

en historisk bakgrund och är strategisk konstruerade för att nå det som nu för tiden kallas 

Sveriges It- politik.  En bestämmelse som började 2000, med det som kallades Digital agenda 

och utvecklades till IT politik.  

Sverige har tillsammans med alla EU-länder gett sig in det digitaliserade samhället. 

Riksdagen började planera för detta redan 2000. Ett initiativ om ytterligare satsningar och 

uppföljningar av vad som gjorts hittills togs av riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell (KD) 

som 2010 presenterade motionen 2010/11: T505. Motionen som togs som grund för Sveriges 

fortsatta IT- politik.2 För att nå dessa mål krävs förutsättningar och dessutom kunskaper inom 

IT (informationstekniken) och internet. Därför har riksdagen format en grupp som arbetar 

direkt med dessa frågor och ser till att följa och stödja en grupp av riksdagsrepresentanter som 

planera hur syftet ska uppfyllas. Första steget för att skapa förutsättningar för att nå målen var 

att se till att det ska finnas tillgång till bredband i alla delar av Sverige och därför skulle 

Sverige ha bredbrand i världsklass.  

Syftet med IT- politiken (Informations Teknik politiken) är att Sverige ska vara bäst i världen 

på att använda informationstekniken och digitaliseringen möjligheter.  Det gäller då att få 

fram fler tjänster som gör att medborgarna ska vilja och våga använda och ta nytta av 

informationstekniken
3
   

Medan riksdagen förberedde sig för ett Sverige av världsklass, ansåg politiker att för att 

lyckas med uppdraget, skulle alla de olika departementen inom riskdagen behövas hjälpas åt, 

ha ett gemensamt mål och en riktning för hur Sverige skulle blir bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Där föddes strategier om att allt utbildningsverksamheten skulle 

höja Informationsteknikens kompetensutveckling av personal från skolan, förskolan och 

vuxenutbildningen. (Utbildningsdepartementet, pressmeddelande 2005:11).  

                                                           
3
 http://www.regeringen.se/sb/d/2373 

javascript:parent.onLocalLink('footnote2',window.frameElement)
http://www.regeringen.se/sb/d/2373
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Först började skolan med programmet som kallades IKT (Information Kommunikation och 

Teknik). Där skolan genomgick praktiska förändringar inom området som lärometoder, 

Informationstekniken undervisningen innehåll och utvärderingsprocesser. (Regeringskansliet, 

2011). Riskdagen ser vikten av att utveckla lärarnas kompetenser och förståelse för 

Information och kommunikations tekniker.  

Samma tankar framhäver UNESCO. Strategi om att förberedda dessa verksamheter för att 

kunna lära och arbeta framgångsrikt i ett informationsrikt samhälle, där studenter och lärare 

måste kunna använda informationstekniken på ett effektivt sätt. Det gäller att se 

informationstekniken som ett pedagogiskt redskap för att nå både lärande men också 

utvecklingen av varje individ i samhället. (UNESCO, ICT; 2008: 4). 

I början var det tänkt att IKT skulle uppföras bland skollärarna för att sedan strecka sig till 

förskolan. Dock finns det inga register om IKT inom förskolan. Det var då 2005 som ett nytt 

program föddes för att försätta med planerna om Sverige It projekt.  

2.3. Regeringsuppdraget  
Den 17 november 2005 meddelar regeringen det så kallade IT- uppdraget till Myndigheten för 

skolutveckling, ett uppdrag som efter omorganisation fördes vidare till Skolverket. Uppdragen 

innebar att Skolverket skulle få ansvar för att forma, planera och följa satsningen på praktiskt 

IT- och mediekompetens. Skolverkets satsning döptes till PIM. Syftet med PIM var att främja 

användning av informationsteknik i förskolan, skolan och vuxenutbildning samt öka 

kompetensen omkring informationsteknik och kommunikation
4
. 

Skolverket skulle se till att allt personal från förskolan, skolan och vuxenutbildning i Sverige 

genomgår en IT utbildning och ökar sin kunskap och kompetens inom informationsteknik och 

medier.
5
. Dock är det viktigt att påpeka att satsningen riktar sig mot den kommunala 

utbildningssektorn. Fristående förskolor och skolor återfinns inte registrerade inom PIM 

webbsidan 
6
 

2.4 PIM översikt av kurser och tester  

2.4.1 Vad är PIM? 

PIM-satsningen i Stockholm beskrevs i Bredängs PIM förskoleteam (07-12-2011) som en 

kombination av 10 lättillgängliga handledningar på internet som visar hur olika programvaror 

kan användas praktiskt i förskolans/skolans verksamhet. PIM bygger på egna självstudier och 

workshops i datasal, samt tillgång till datasal på arbetsplatsen. Den finns i två webbplatser för 

att kunna Pimma, kursmiljö och examinationsmiljö. Det finns tio handledningar på nätet: 

hantera, skriva, bilder, ljud, video, presentera, planerar, kommunicera, söka och 

                                                           
4
 www.regeringen.se & U2005/8456/S 

5
 www.skolverket.se 

6
 http://www.buf.kristianstad.se/reservpim/default11.htm 

http://www.regeringen.se/
http://www.skolverket.se/
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lärarresurser.
7
  Det finns också instruktionsfilmer. PIM- utbildningen innehåller tre 

examinationer: 

I examination 1 ska man som student använda ordbehandlingsprogram för att göra en 

överskådlig och lättläst textsida. Det kan till exempel vara ett informationsbrev, eller 

veckobrev till föräldrarna etc. Man kan spara sin textfil på ett sådant sätt att man hittar den 

igen och kan skicka den till examinatorn. I examination 2 ska man göra ett 

inspirationsmaterial för en barngrupp. Man ska välja en faktabild, kopiera ut detaljer ur den, 

söka länkar med mer information samt tala in en inspirerande introduktion. I examination 3 

ska man berätta om ett pedagogiskt minne med bilder, berättarröst och musik. Man ska 

redovisa sitt arbete vid ett seminarium tillsammans med sin examinator och kollegor från sin 

enhet. 

Som erkänsla efter att ha blivit godkänd på alla tre examinationerna blir man inbjuden till ett 

diplomseminarium, där alla filmer visas upp inför hela gruppen och man får berätta varför 

man valt just den berättelsen och vad som var det svåraste och den roligaste med arbetet. 

Därefter får alla deltagare i utbildningen ett diplom och man ”festar” med tårta och dricka.  

2.5 Vad säger styrdokument? 
Utbildningsväsendets styrdokumenten framhäver inte orden PIM (praktiskt IT- 

mediekompetens). Dock anger Skollagen och förskolans läroplan vikten av kommunikation, 

information och hur alla skolformer bör arbeta med hänsyn till samhällets förändringar, 

modernisering och behov av utvecklingen. PIM handlar direkt om kommunikation och 

modernisering. Satsningen syftar till av ge förskolepersonal och skolpersonal kompetens inom 

IT kommunikation och media, dels för att förbättra deras vardagliga arbete, dels för att kunna 

dra nytta av dessa kunskaper i barns och elevers lärprocesser. 

2.5.1 Skollag  

Skollagen från 2010 kräver att huvudmännen ska ansvara för att verksamheten håller hög och 

likvärdig kvalitet samt att barnen i förskolan har rätt till en sådan hög kvalitet och att de får 

likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande.  Enligt Ny skollag och förtydligad, 

läroplan för förskola har Skolverket
8
 i sin tur arbetat på olika sätt för att stärka 

förskolechefernas förutsättningar att arbeta med det systematiska kvalitetsarbete och att öka 

måluppfyllelsen. Detta innebär att förskolecheferna ska planera, följa upp och utveckla 

verksamheten på ett lämpligt sätt. Förskolechefer måste alltid agera om det finns brister i 

verksamheten. Förskolechefen uppdrag är att det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt 

genomförs och dokumenteras på förskolenheten. 

2.5.2 Förskolans läroplan Lpfö-98 

Förskolans läroplan (Lpfö-98) ger förskolechefen ansvar att se till att personalen i förskolan 

får utveckla de kompetenser som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

                                                           
7
 http://www.pim.skolverket.se/sv/handledningar/soka 

8
 www.skolverket.se 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/ac90964/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/D74KK7IJ/(http:/www.pim.skolverket.se/sv/handledningar/soka/)
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Uppgifter som personalen på förskolan är skyldiga att uppfylla som har med PIM att göra 

finns det många av. Bland annat specifika mål som att förskolans personal ska se till att varje 

barn ska kunna utveckla sin förmåga att kunna kommunicera och samtidigt skaffa sig och 

söka nya kunskaper. Därför spelar datorerna en stor roll och IT och media i sig för att barnens 

ska kunna nå detta mål, men också för att kunna ta del i det samhället barnen lever i. 

Dagens verklighet präglas vardagligt av informationsteknik i form av datorer, Internet, film 

osv. De är en del av förskolebarnens miljö både hemma och inte minst i förskolan. Därför ska 

mötet och användningen av dessa verktyg ses som en tillgång, ett pedagogiskt verktyg. För 

det behöver personalen ha kunskaper omkring dessa verktyg och dess adekvata användning. 

Annat mål som framhäver förskolepersonalens behov av kunskaper omkring praktisk IT och 

media är att förskolan ska se till att varje förskolebarn ska kunna utveckla sin förmåga att 

kunna kommunicera multimodalt, det som Reggio Emila kallar barnens hundra 

språk(exempelvis bild, musik, dans, osv). Förskolebarn ska också kunna använda, forma och 

nyttja IT och media teknik i sina skapande processer. Alltså uppmanar förskolans läroplan att 

personalen ska använda multimedia och informationsteknik som redskap för lärande och 

barns inlärning. 

Dessutom påpekar förskolans läroplan att personal i förskolan ska stödja varje barn till att 

kunna urskilja teknik i vardagen samt utforska denna teknik och hur den fungerar. Att 

utforska hur enkel teknik fungerar kan tolkas direkt till de naturvetenskapliga fenomenen så 

som kemi, fysik och biologi. Dock bör man inte glömma att under denna rubrik innefattas 

också IT teknik och kommunikation. Förskolepersonal som inte kan eller vet hur den digitala 

tekniken fungerar, kan omöjligt lära ut detta till förskolebarnen. 

2.5.3 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

FN:s deklaration den mänsklig rättighet artikel 19 säger att: 

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan 

ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av 

alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”
9
 

FN:s menar att inom en information och globaliserade värld är det genom webb så som 

facebook, twister, Skype som majoriteten av befolkningen uttrycker sig fritt. Det är en 

rättighet att kunna använda sig av datorerna eller webben som hjälpmedel.   

Unesco har tagit fram FN:s, artikel 19 till praktiken inom läraryrket. Där anges tillgång och 

kunskap kring Information och kommunikationsteknik som en mänsklig rättighet som alla 

har, inte minst i Sverige, ett internationellt och globaliserat land. (Svenska Unescorådet 

nyhetsbrev; 2013-03-27). 

                                                           

9
 FN:s deklaration: artikel 19:7; 

http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 
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I samband med detta påstående har den Unesco tagit fram ett ramverk eller 

undervisningsmodell i medievetenskap för lärarna. Materialet kallas ”Media and Information 

Literacy Curriculum for Teachers” och blev lanserad sommaren 2011. Den har liknande mål 

och form som PIM. Alltså att kunna lära lärarna att använda informationsteknik och media.  

Det är ett material för alla Unescos medlemländer. Översättning av detta dokument på 

svenska lanserades våren 2013 och genomfördes i samverkan mellan Nordicom, Svenska 

Unescorådet och Skolverket. Med utgångspunkt i den traditionella tekniken förklaras och 

motiveras för pedagogerna den ”nya” media och film tekniken.  
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Kapitel 3. Litteraturöversikt och teoretisk referensram. 

3.1 Inledning av litteraturöversikt 
Inledningsvis vill vi skapa en överblick av det som har skrivits angående PIM. Därför har vi 

gått igenom olika databaser för att kunna få information kring vilka dokument, avhandlingar 

och uppsatser som har skrivits om PIM.  

Resultaten av vår sökning gav olika examensarbeten eller uppsatser som har skrivits om PIM, 

dock med undersökningsområde skolverksamhet.  

Därutöver finns det många uppsatser som refererar till IKT (Information och 

Kommunikations teknik) inom skolan och kompetensutvecklingssatsningar för 

grundskollärare och gymnasielärare.  

Dessvärre finns det inte många undersökningsarbeten eller uppsatser om PIM-satsningar inom 

förskoleverksamheten.  

3.1.2 Uppsatser som refererar-till PIM 

IKT i gymnasieskolan, finns det? Pedagogers, skolledares och skolråds uppfattning om IKT 

användandet i gymnasieskolan, är den första uppsatsen vi hittade genom Botkyrka kommuns 

bibliotek databas som benämns PIM. Uppsatsen utgör Maria Stjernfeldts (2010) 

examensarbete/ kandidatuppsats i Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) och 

är tillgänglig på Göteborgs universitet webb sida
10

. I denna uppsats förklarar Stjernfeldts 

(2010) PIM- examinationens delar och Skolverkets utformning av PIM- uppdraget, för att 

sedan undersöka hur och när gymnasielärarna använder sig av dessa kunskaper i sin 

undervisning. 

En annan uppsats som nämner PIM är Jelena Zdravkovic och Tharaka Ilayperumas (2010) 

uppsats som finns tillgänglig på Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 

Institutionen för data- och systemvetenskap
11

. I sin uppsats beskriver Ilayperuma och 

Zdravkovic (2010) hur företagare genom IT kommunikation och teknologi förbättrar sina 

inkomster och personalens kompetensutveckling genom IT- program och utbildning av 

personal inom IT- området. Det är viktigt att vi påpekar att dessa författare nämner PIM, men 

inte som Praktiskt IT- mediekompetens, utan som Platform Independent Model (PIM). Alltså 

refererar de till PIM som system modell för internet tjänster, en blandning av två olika 

dataprogram för att kunna utbilda, kommunicera och ge service till personal på distans. Vi tog 

del av denna uppsats på grund av dess ansats att förbättra verksamheten genom att utbilda 

personalen inom IT och kommunikation.  

                                                           
10

 www.gu.se/guepa_2077_28514_1.pdf 
11

 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-82973 
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Linda Halvarsson Kärnström och Kristina Vendelstrand (2010) undersökte i uppsatsen: ”Hur 

påverkas lärare genom kompetensutveckling inom IKT? En studie med huvudfokus på PIM”. I 

sin uppsats har Kärnström och Vendelstrand (2010) undersökt hur lärarna använder sig av 

PIM som pedagogiskt verktyg i sin undervisning. Dock ingår det varken förskollärare eller 

förskolor i deras undersökningsområde. 

Den nyaste uppsatsen som refererar sig till PIM som vi har hittat genom webbsökning är 

skriven av Ritva Koivisto-Borén från februari 2013 vid Uppsala Universitet. Denna uppsats 

heter ”PIM 3, lärandet och Vygotskijs teori” och behandlar PIM-satsningens 

examinationsdelar och kopplar dem till Vygotskijs teori om lärandet. Koivisto-Borén 

Gestaltning (2013) har i sin uppsats undersökt hur pedagogerna använder sig av det de har lärt 

sig inom PIM (examination 3) i sitt pedagogiska arbete. Bland Koivisto-Borén Gestaltning 

(2013) urval finns det fritidpedagoger, förskollärare och grundskolelärare. 
12

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi inte har hittat någon uppsats som innehåller 

undersökningen av PIM inom förskoleverksamhet inom Guepa, Diva, Disa, Libris eller 

Google databaser. 

3.1.3 Rapporter och utredningar kring PIM 

Vi sökte kring olika rapporter och utredningar från olika verksamheter. Där kunde vi 

konstatera till att sökning på orden PIM eller praktiskt IT- mediekompetens inte gav några 

resultat vid sökningar på Högskoleverket och SBC (statistiska central byrå). Regeringens 

hemsida och utbildningsdepartementets hemsida gav några få resultat vid sökningen. Vid 

Skolverket gav sökningen på orden PIM eller praktiskt IT- mediekompetens ett stort antal 

träffar.  

Genom universitetsdatabaser vid Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala 

universitet kunde vi hitta ett begränsat antal rapporter och utredningar som högskoleverket 

hade skrivit och där PIM benämndes.  

Högskoleverket presenterar i sin rapport ”Utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen 

vid svenska universitet och högskolor” 
13

  en kort utvärdering av olika program med personal 

från olika verksamheterer som anser att de är viktiga för deras arbetsliv, utbildningar och 

kompetensutveckling. Denna rapport refererar dock till högskola och universitetspersonal. 

Förskollärare och förskolan ingår inte i de utvärderingar och reflektioner som presenteras. I 

denna rapport benämns PIM, som en del av en personalsatsning. Enligt rapporten är PIM ett 

sätt att förbättra personalens arbetsliv och höja deras kompetens inom informations- och 

kommunikationsteknik.  

Skolverket presenterar en mångfald av rapporter och utredningar kring PIM, framför allt 

information kring kurser i PIM, material för PIM- utbildning så som databaser för musik, 

multimedia och bilder. En hel del bloggar, där PIM- piloterna (examinatorer och lärarna av 

PIM) skriver om sina upplevelser om PIM och dess utveckling presenteras också. 

                                                           
12

 http://ritvasuppsats.wordpress.com/2013/02/14/metod-val-av-personer/ 
13

 http://www.p-programmet.org.gu.se/digitalAssets/119/119391_Hogskoleverkets_utvardering.pdf 

http://ritvasuppsats.wordpress.com/2013/02/10/25/
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Sammanfattningsvis har skolverket mer information kring förändringar och PIM- 

innehållsprogram än utvärderingar och utredningar om PIM- utbildning. 

3.1.4 IKT (Informations- och kommunikationsteknik) förr och nu. 

Förkortningen IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. IKT räknas som en av 

regeringens första IT- utbildning för att förbättra skolans, förskolans, gymnasiets och 

vuxenutbildningens personals kunskaper kring IT och kommunikationsteknik.  

Enligt Karlsohn (2009) är det i början av 70-talet som datateknik och dataundervisning tog 

fart inom utbildningsverksamheten. Först under 1990- talet tar datorerna och IT- 

verksamheten fart på allvar inom skolans verksamhet. Lärarna är först tvungna att skaffa sig 

kunskaper och erfarenheter kring datorer, för att senare kunna undervisa och hjälpa sina 

elever att utveckla kunskap inom Informations- och kommunikationsteknik (Folke-Fichtelius; 

2009). 

Inom förskolans verksamhet finns det nästan ingen spår av IKT-satsningar som motsvarar det 

som gjorts inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det är endast inom Göteborgs 

stad som vi har kunnat hitta information om IKT och som har erbjudits kompetensutveckling 

för förskolepersonal. Det är viktigt att poängtera att den IKT- utbildning som erbjöds på 1990- 

talet är helt annan än den utbildning som erbjuds idag inom PIM-satsningen.  

I nuläget syftar IKT-utbildning på att utbilda förskolepersonal inom användning av Ipad, 

surfplattor, lärplattor och smartphon som läroverktyg för att kunna dokumentera barns 

lärande, men också som pedagogiska verktyg för barns inlärning (Förskole tidningen; 2012-

12-16).  

Det finns till och med IT- pedagoger, med specialinriktning mot barn i förskoleåldern. Dessa 

pedagoger visar hur datorer och datorprogram kan lyfta undervisning inom 

förskoleverksamheten. Denna form av utbildning kallas vanligtvis IKT- utbildning i 

förskolan. 

 

3.2 Teoretisk referensram 
Inom denna del av vårt arbete har vi valt att presentera en teoretisk referensram. Där har vi 

presenterat olika teman. Meningen är att presentera teorier på ett mer anpassade sätt och 

reflektera över vilka relationer och vilken relevans dessa teorier har för vårt arbete. 

3.2.1 Kommunikation och kunskap 

Alla levande varelser (djur, människor och växter) behöver kommunicera på ett eller annat 

sätt för att kunna tillgodose sina behov och överleva i sin miljö. Enligt Dewey (1916) är det 

genom kommunikation som vi människor förstår den miljö och verkligheten vi lever i. Där av 

följer behoven att utveckla sin kompetens i att analysera och förstå, utveckla och använda IT 

för lärande och kommunikation. PIM- utbildning hjälper förskolepersonal att använda olika 

former av kommunikation, så som bild, film och Word (ordbehandling). Dewey (1916) 
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berättar att alla typer av kommunikation är ett sätt att kunna skaffa sig kunskap. Alltså skaffar 

sig förskolebarnen och förskolepersonalen kunskap genom den vardagliga kommunikationen 

hemma, på förskolan, tv, datorer, osv. Utifrån sina erfarenheter och genom alla dessa typer av 

kommunikationsutbyte ökar de sin kunskap och sociala förmåga.  

Enligt Egidius (2009) är Dewey, som fick ett stort inflytande på pedagogisk teori och praktik, 

genom teorin Learning by doing, där kunskap och självförverkligande betraktas som former 

av sociala aktiviteter i gemenskap, i team. Det är delaktighet som människor söker eftersom 

engagemang är förutsättning för att undvika känslan av främlingskap. Människor, precis som 

naturen, är beroende av konstant överföring av normer, känslor, förväntningar, idéer och 

kunskap. Denna överföring sker enligt Dewey (1916) genom kommunikation. 

Kommunikation är en komplex och samtidigt grundläggande del av vårt liv som människor. 

Kommunikation i sig är så komplex för att alla processer som överför information från en 

punkt till en annan anses vara kommunikation. Utifrån denna definition är inte språket det 

enda verktyget för att kommunicera, även om det kan vara det vanligaste. Det är det Egidius 

(2009) framhäver med ”Learning by doing”. Genom att göra saker, röra, förflytta på oss 

överför vi information till våra hjärnor och lär vi oss färdigheterna. 

Enligt Vygotskij (1999) anses ordet i kommunikation som yttre sidan av språket. 

Kommunikation utan tecken är omöjligt, samma sak med kommunikation utan betydelse 

anser Vygotskij. Man har accepterat att verktyg för kommunikation är tecken, ett ord eller ett 

ljud eller en rörelse. Där finns en koppling till det fokus på bild, ljud och film som 

kommunikations medel som förekommer inom PIM- utbildningen. 

Inom PIM ska förskolepersonal skaffa sig kunskap, enligt Learning by doing, genom att 

genomföra praktiska PIM- examinationsuppgifter, som visar hur man kan hantera och 

använda olika typer av kommunikation, för att sedan applicera dessa nya kunskaper i sitt 

vardagliga arbete. 

 

3.2.2 Språk och lärande 

Vygotskij (1999)anser att språkets fundamentala funktion är den kommunikativa funktionen. 

Det som gör att en människa är en framtidsinriktad varelse som skapar förändring i sin nutid 

och som skapar framtid är människans kreativa aktivitet. Dessa kreativa aktiviteter som kallas 

i psykologin fantasi. Fantasin är inte något overkligt utan fantasi är grunden för varje kreativ 

aktivitet, konstnärer, vetenskapliga och tekniska skapande. Barnet har fantasi som är rikare än 

hos vuxna, barnet och vuxnas intresse är olika så därför är det förståeligt att fantasin hos 

barnet arbetar annorlunda än hos vuxna. Men barndomstiden räknas som den tid när fantasin 

är i högsta grad utvecklat (Vygotskij1995). 

Efter att ha samtalat om vikten av kommunikation för att skaffar sig kunskap vill vi lyfta fram 

språkets betydelse för lärande. Här presenterar vi språket som ett av de olika verktygen inom 

kommunikationsprocessen. 
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Språket är ett av de viktigaste verktygen för inlärning. Vygotskijs teori om språk och lärande 

är intressant och relevant för vårt arbete eftersom Vygotskij har resonerat mycket om språkets 

roll i människans liv, och utforskat människans användning av språk som redskap (Jerlang; 

2006). Vygotskij (1999) förklarar människor olika uttryck för aktiviteter eller handlingar. Hur 

man gestikulera eller rör sig är också språk, ett språk som påverkas och präglas av vårt sociala 

liv. Därför blir både förskolebarn och förskolepersonal påverkade och präglade av 

digitalisering, IT- kommunikation och information. Dessa medier (dator, läsplatta, mobil) blir 

olika språkformer (ljud, bild, osv.). Dessa språkformer i sin tur hjälper oss att skaffa 

erfarenheter och att lära. 

Vygotskijs (1995) synsätt när det gäller språket är att språket leder, avgör och dominerar 

människans handlingar. Meningar och ord blir som gjutformar som ger struktur åt de fenomen 

som beskriver och förklarar. Inom PIM- satsningen får förskolpersonal lära sig att arbeta, 

behandla och utnyttja olika språkformer, så som bild, film och Word som en form av 

kommunikation. 

Säljö (2000) betraktar språket som ett kollektivt medel för handling alltså att människor lånar 

kunskap av diskurser, sedan talar de om det när de resonerar i sociala praktiker. Säljö (2000) 

menar att vi människor brukar ta andra människors perspektiv på tillvaron för att uppträda 

som en kulturkompetens deltagare. Säljö (2000) förklarar att vi utnyttjar andras ord och 

indirekt deras föreställningar och tankar och lägger in våra egna budskap.  

Säljö (2000) poängterar språket som den mest unika delen i mänsklig kunskapsbildning. Ord 

och påståenden medierar på det sättet omvärlden för oss och gör att den framträder som 

innebördsrik. Förskolepersonalen kan genom PIM- utbildning utveckla alla dessa olika former 

av språk och använda sig av dem för att skaffa sig ny kunskap. 

Enligt Vygotskij (1999) syftar orden aldrig på något enstaka föremål utan på en hel grupp 

eller en hel kategori av föremål. Alltså innehåller varje ord en gömd generalisering. Vygotskij 

påpekar att ett ord utan innebörd inte är ett ord utan ett tomt ljud. För att ett ord ska vara en 

del av språkets rike måste detta ord ha en betydelse.  

3.4.3 Tolkning av känslor och upplevelser genom språket 

Vi har redan ovanför påpekat att språket har olika former, så som ljud, gester, rörelser, osv. 

varför vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till dessa språkformer i vårt arbete. 

Detta arbete är en hermeneutisk studie där vi undersöker informanternas uppfattningar och 

upplevelser av PIM-satsningen och om PIM-satsningen har påverkat deras ledarskap och 

arbetssätt som förskolechefer. 

Johnston (2012) berättar hur språket påverkar vårt sätt att förstå världen. Där språket både tal 

och kroppslig tar fram läran och kunskaper samt intressen kring vår miljö och omvärld samt 

hur vi tolkar dem. Det innebär att vi som intervjuare och observatorer gör en sorts tolkning av 

alla dessa språkformer vi möter hos förskolecheferna vi har intervjuat. 
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Även om språklig redogörelse av känslor, värderingar, osv. är inte fysiska, är de viktiga för 

oss att observera förskolechefernas språkliga redogörelser under intervjuer och observationer. 

Med syfte att dessa språkliga redogörelser ska hjälpa oss att tolka deras uppfattningar av PIM.  

Med hjälp av informanternas utsagor kommer vi att tolka förskolechefernas upplevelser kring 

PIM. Språket, både muntligt och kroppsligt, kommer att ge underlag till svar på våra frågor 

och ge oss en bild av de deltagandes upplevelser och uppfattningar av PIM. 

3.2.2 Makt- kunskap  

Foucaults (2004) tankar om makt belyser hur position och befattning tar plats i organsationer 

och verksamheter. Det finns alltid en chef och ibland mellanchef samtidigt som det finns 

medarbetaren och anställda. Foucault belyser dessa hierarkier, varifrån har de kommit och vad 

grundar de sig på. Foucault teorier om makt aspekter
14

 belyser att kunskap och makt hänger 

ihop och att kunskap ger makt. 

Vårt projekt om PIM- utbildningen som fokuserat på förskolechefernas uppfattningar 

angående denna utbildning gav oss en idé att använda oss av Foucault teorier om makt som en 

hjälp för att förstå hur förskolecheferna, som har den högsta positionen med makt och 

inflytande i förskolan, använder PIM i verksamheten. Hur mycket har förskolecheferna 

bevakat och markerat att denna utbildning kostade mycket för att utveckla personalen, att det 

är viktigt att alla deltar i utbildningen, och inte bara det utan att den även måste användas i 

verksamhet så att den inte bli bara resonemang utan redskap för lärande och utveckling för 

förskolans verksamhet. 

Foucaults teori kring kunskap som makt anses både komplex och strategisk, eftersom 

Foucault flyttar makten från institutionerna där makten inte är en auktoritet. Det är kunskap 

och dess produktion som avgör makten (Åberg, 2008). Foucaults (2004) tankar om makt 

belyser förskolechefernas roll inom PIM- uppdragen. De har haft ansvar att organisera och 

strukturera personalens delaktighet inom PIM och PIM-utbildningen på sina egna 

förskoleverksamheter. Samtidigt har de varit styrda av förvaltningschefen, som har beordrat 

förskolecheferna att genomföra PIM- satsningen och att organisera den på så sätt att all 

förskolepersonal ska genomgå PIM- utbildningen under en viss period.  

Utifrån vår undersökning omkring PIM- bakgrund, är PIM ett uppdrag från Sveriges regering 

för att strategiskt ha tillgång och kontroll av kunskap och webb tjänster från hela världen. Att 

ha tillgång till kunskap och information samt använda sig av dem anses strategiskt för att öka 

utveckling och tillväxt i hela Sverige. Med ökad kunskap ökar makten, enligt Foucault.  

Förskolan som en pedagogisk institution är strategiskt organiserad och planerad i olika nivåer. 

I förskolan har varje förskolepersonal, barn och föräldrar olika grader av makt. Dessutom 

finns det institutioner som styr och har olika maktanspråk på förskolan, så som Skolverket, 

Utbildningsdepartamentet, kommunerna, osv.  Alvesson och Sköldberg (2009) förklarar hur 

Foucaults teori belyser hur institutioners strategiska ordning genom att ha som utgångspunkt 
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tre viktiga påstående: Makt och vetande hänger ihop, relationen mellan makt och kunskap står 

i konstant utveckling och relationen förändras hela tiden.  

Vi är styrda kring vad som är eller anses normalt och inte normal. Dessa formalia lär vi oss 

genom olika institutioner, hemma, vår närmiljö. Att kunna hantera datorer, surfplatta anses 

som normal, en del av vår närmiljö. Därför vikten av PIM- utbildning för förskolepersonal. 

Att inte ha dessa kunskaper kring data och digitalisering anses bryta med normala, den som en 

pedagog bör kunna för att göra bra sitt arbete. Både vår inre reglering och yttre faktorer i vår 

miljö påverkar vårt behov av nya kompetenser. 

Makt och kunskap står i en nära relation som utvecklas och förändras beroende på den 

sociokulturella verklighet som individen lever i, samt på den kunskap individen har med sig. 

Förskolebarn är påverkade av sin närmiljö där de möter datorer och andra digitala apparater 

och har erfarenheter kring dem. Att IT och media är en del av vår vardag bör tas hänsyn till 

och integreras i förskolan, men personalen inte kan ge någonting de inte har kunskap om. 

Samhället har förändrats, tidigare behövde inte förskolepersonal kunskap kring IT och media. 

Idag är detta en förutsättning för att tillgodogöra sig det svenska samhället. 

Sist men inte minst vill vi reflektera över Foucaults begrepp Panopticon, som förekommer i 

Foucaults (2004) skrifter kring övervakning och straff. Med Panopticon berättar Foucault 

(2004) hur fångarna skulle känna sig övervakade hela tiden och hur denna känsla gjorde dem 

lugna. Då gjorde fångarna bra ifrån sig. Samma begrepp kunde man reflektera kring 

förskolechefens känslor kring PIM- uppdragen, där allas blickar (förskolepersonal, deras 

chefer, föräldrarna, osv. ) är riktade mot dem. Därför måste de kunna nå målet och genomföra 

PIM- uppdragen på ett bra, lärorikt och givande sätt.  

3.2.3 Pedagogiskt ledarskap 

För att undersöka förskolechefernas upplevelser kring PIM anser vi lämpligt att först ta fram 

det som definieras som pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt ledarskap har definierats olika 

beroende på sammanhangen. Enligt Skolverket handlar pedagogiskt ledarskap om att tolka 

mål och uppdrag. Denna tolkning anses bra när den pedagogiska ledaren kan beskriva, 

aktiviteter, planeringar och åtgärder för att uppfylla detta uppdrag på ett bra sätt. Där varje 

barn och förskolepersonal når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin utveckling
15

 . 

Pedagogiskt ledarskap har en avgörande roll inom förskolechefens arbete. Pedagogiskt 

ledarskap utifrån en förskolechef perspektiv bör inte bara handla om hur förskolechefens 

förhåller sig till sina medarbetare. Det kräver också att förskolecheferna ska ha kunskap och 

kompetenser för att tolka sitt uppdrag, planera för en meningsfull och lärorik verksamhet. En 

ytterligare aspekt är det krävs att förskolecheferna kan skapa förståelse bland sina 

medarbetare för att alla ska arbeta mot samma mål och nå målen tillsammans.  

Inom en verksamhet som förskolan, finns det konstant det som Ulf Blossing (2002) kallar för 

förbättringsarbete. En konstant förbättringsarbete är en del av kravet förskolecheferna har i sin 
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arbetsuppgift som pedagogiska ledare. Det handlar om att varje verksamheten har krav på sig 

att konstant utvecklas och förbättras.  

PIM som förbättringsarbete inom förskoleverksamheten, klassificera PIM- utbildning och 

krav på personalen att utbilda sig genom PIM, innebär att PIM kan ses som ett administrativt 

utvecklingskrav. Argyris (1990) berättar att en verksamhet som organiserar sig för att sätta 

igång ett förbättringsarbete som PIM är beroende av tre grundläggande element. Dessa tre 

element enligt Argyris (1990) är att göra klart vilka mål ska uppnå, att forma och koordinera 

handlingar för att åstadkomma resultaten som förväntas och sist men inte minst att anpassa sig 

till den yttre miljön. Argyris (1990) menar att en organisation inte kan leva för sig utan 

påverkan av den yttre miljö som både medarbetarna, ledare och verksamhetens kunder lever i. 

Människor påverkas och präglas av kognition och emotion. Dessa två faktorer måste 

koordineras för att de påverkar och avgör resultaten, det vill säga möjligheten att uppnå 

verksamhetsmålet.  

3.2.6 Utveckling och kunskap i samband med vår miljö 

Att skapa möten för lärande är alla utbildningsverksamheten skyldiga till, inte minst förskolan 

som är den första utbildningsverksamheten, efter hemmet, som vi människor möter i Sverige.  

Eriksons syn på utveckling (Jerlang, 2006) vilar på synen om livslång utveckling: vårt livs 

utveckling delas i åtta stadier från födelse till åldrande. Därför är det aldrig för sent att lära sig 

nya saker, exempelvis genom PIM- utbildningen. Förskolechefen ska se att utbildningen och 

kompetensutvecklingen anpassas tillförskolepersonalen och är möjlig och genomförbar 

(Jerlang; 2006). Eriksons människouppfattning har tre synsätt eller organisationsprocesser. 

Enligt Eriksson är människor en organism (biologiskt), ett ego (psykologiskt väsen) och en 

social medlem i samhället. Alla dessa tre faktorer påverkar vår kompetensutveckling och 

identitet(Jerlang, 2006). Att ha förskolepersonal med särskilda behov eller handikapp, 

psykologiska besvär är faktorerna som förskolecheferna måste ta hänsyn till när de skickar sin 

personal på PIM- utbildning.  

Enligt Dewey (1916) ärver barnen de kunskaper som människan har skapat socialt, kulturellt 

och historiskt. Media och information teknik är en del av det arv som förskolebarnen kommer 

med till förskolan. Barnen har mött datorer på olika platser, så som hem, biblioteket, 

förskolan, osv. Majoriteten av förskolebarn, enligt tidningen Förskolan, har haft kontakt med 

en Ipad eller surfplatta, hemma, hos kompisar och nu på förskolan (Förskolan nr. 7, 2012). 

Dewey(1916) påpekar att människorna har en naturlig motivation till att söka kunskap och att 

lära sig nya saker. I synnerhet om de är påverkade av det samhället de lever i. I sin tur är det 

skolan, i detta fall förskolan som också påverkas av samhällets verklighet. Nästan i alla 

svenska hus finns det en dator, eller en touch mobil telefon. Detta är verkligheten vi lever i, 

och som påverkar förskolans vardag. Man ser hur tvååringar flitigt kan hantera digitala 

verktyg ( surfplattor, mobiltelefon, osv.) 

Eva Johansson (2005) berättar om förskolans krav på kunskap bland annan IT och 

kommunikationsteknik. Enligt Johansson (2005) kommer kravet från vårt nuvarande 
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samhälles verklighet.  Eva Johansson (2005) menar att förskolan bör kunna ta in barnens 

verklighet som verktyg för inlärning, där teknik, surfplattor, datorer och internet kan användas 

som redskap för lärandet av ny kunskap och kunskapsområden.   

Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) fördjupar sig i samma påstående som Eva 

Johansson. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) kan man fånga det bästa sättet 

för att stödja, utveckla och främja barns lärande och utveckling. genom att inkludera barnens 

verklighet, i detta fall datorer, surfplattor och internet och arbeta på förskolan utifrån barnens 

perspektiv.  

Läroplanens värden och mål, moderna teorier om barns lärande samt forskning om kvaliteten 

i förskolan är det som styr förskolans arbetssätt. Dock finns det enligt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2009) i samhället en gemensam kunskap om vad som är bäst för barnen, där 

tiden, kulturen och kontexten blir väsentliga aspekter för lärande och kvalitet. 

3.2.7 Förskolan som arbetsmiljö 

Arbetsförhållandena ser olika ut på olika arbetsplatser. Därför presenterar vi en bild av hur 

arbetsmiljön ser ut i förskolan och vad arbetslivspedagogik handlar om inom 

förskoleverksamheten. Även om det kan finnas olika arbetsmiljöförhållandet beroende på 

typen av verksamheten, finns det gemensamma lagar om arbetsmiljö. Enligt Sverige 

arbetsmiljölag (SFS 1977: 1160; § 1) måste alla arbetsplatser se till att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet och också uppnå en god arbetsmiljö, oavsett vilken typ av verksamhet eller 

arbetsplats man refererar till. Dessutom ska på arbetsplatsen finnas ett skyddsombud, vars 

uppgift är att beröra frågor om arbetsmiljö och föra vidare medarbetarnas röst och synpunkter 

kring arbetsmiljön till ledningen (Jakobsson, 2006). 

Men vad innebär arbetsmiljölagen för förskolan i Sverige? Arbetsmiljölagen lyfter fram två 

olika områden: för det första ska förskolan förebygga ohälsa olycksfall i arbetet och för det 

andra ska förskolan stödja och stärka det goda, så som utveckling och lärande, moderna 

verktyg och god grupp atmosfär (Jakobsson, 2006). 

Förskolechefen bär ansvaret för att förskola ska uppfylla och följa arbetsmiljölagen. Det 

innebär att förskolechefen måste lyfta upp barns utveckling och lärande men också 

förskolepersonal utveckling och lärande. För att kunna uppfylla dessa uppgifter behöver 

förskolechefen det som Ellström (2005) kallar för pedagogiskt samarbete. Alltså ett ständigt 

samarbete där medarbetarna, särskilt skyddsombud eller fackliga representanter. Båda parten 

ska se till förskola arbetsmiljö och hur den kan säkras och förbättras.  

Enligt Jakobsson (2011) handlar arbetsmiljö om humanism, om etik och människors hälsa. 

Jakobsson (2011) påpekar att även om en verksamhet ska vara lönsam, för både medarbetare 

och arbetsgivare, kan inte människors hälsa uppskattas ekonomiskt. Men att ha friska och 

glada medarbetare gynnar verksamhets ekonomi. Att personalen är borta på grund av 

sjukdom, innebär behov av vikarier, som kostar pengar i förskolans budget. Det Jakobsson 

(2011) vill ta fram med att hälsa inte kan uppskattas ekonomiskt är att insatsen i 
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medarbetarnas hälsa inte går att sätta ett pris på. Det handlar om etik och se på människors 

värde. 

3.2.8 Förskolans arbetslivspedagogik  

I denna del av vårt arbete kommer vi att presentera en teoretisk utgångspunkt av det som 

anges i andra delen av arbetsmiljölagen, nämligen hur man inom förskolan måste stödja och 

stärka utveckling och lärande. Arbetslivspedagogik inom förskolan innefattar många olika 

delar. Det handlar om att leda förändringsarbete inom lärande och kompetensutveckling i 

förskolans arbetsliv. Detta innefattar att organisera interutbildning, som PIM, lärande genom 

förskolans arbetsuppgifter (barns dokumentation, förskolans rutiner), och lärande genom 

interaktion med andra, både barn och medarbetare. 

Svensson (2005) påpekar hur varje institution eller verksamhet har en egen kultur som i sin 

tur påverka lärandemiljö eller deras arbetslivspedagogik. Verksamhetens kulturelement och 

kulturflöde definierar villkoren för lärande som ett allmänt kunskapsområde inom 

pedagogiken. Den svenska förskolan är inget undantag inom denna ram. Även om förskolorna 

i Sverige kan ha olika kulturella utgångspunkter, beroende på vilken inriktning förskolan har 

(Montessori, Fröbel, I Ur och Skur, engelsk eller arabisk undervisning, osv.) så karakteriseras 

Sveriges förskoleverksamhet av en kultur präglad av demokratiska tankar, öppenhet, 

acceptans och en lärorik verksamhet där förskolepersonal och barn lär sig av varandra, tack 

vare förskolans kulturgrund, alla människor har lika värde. Alltså inom förskoleverksamhet 

tar man tillvara varandras kompetenser. 

Illeris (2012) berättar om vikten att ta vara på varandras kompetenser inom en organisation 

eller verksamheten. Dock påpekar Illeris (2012) att det är lika viktigt att ledare periodvis ska 

kunna utvärdera vilken kompetensutveckling personalen behöver för att förbättra arbetsliv 

och kvalitet på verksamheten. Samtidigt som medarbetarna också kan kräva insatser på 

kompetensutveckling inom ett visst område. Kompetensbegreppet anses vara komplext, brett 

och mångsidigt. 

Illeris (2012) menar att i en organisation som förskolan, kan varje aktör (samhället, barnen, 

förskolepersonal, föräldrarna och förskolechefen) bidra till arbetslagens kompetensutveckling. 

Allt detta med målet att gynna och förbättra arbetsmiljön. PIM- utbildningen är inte direkt ett 

krav från personalen, dock är det ett krav från myndigheterna. Meningen är att pedagogerna 

ska behärska och använda sig av digitalisering och IT-kommunikationsteknik och allt som 

detta kan tillföra förskolan och personalens arbetsliv. 

Att förskolepersonal ska kunna skaffa sig kunskap och kompetens kring IT, 

kommunikationsteknik och de olika dataprogram som PIM berör, är avgörande för att 

förskolan ska kunna höja sin kvalitet och bli en framgångsrik organisation med stark 

lärandekultur. PIM- utbildningen siktar mot att öppna arenor för lärande och inlärning. 
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Kapitel 4: Metod 

4.1 Datainsamling  
Vi har reflekterat över vilken metod som passade bäst till vår undersökning av förskolechefers 

upplevelser från PIM- utbildningen som en IT mediekompetens i förskolans verksamhet och 

kom fram till att genomföra en kvalitativ studie. Bryman (2002) förklarar att den kvalitativa 

forskningen lägger mer tonvikt på ord än på nummer vid insamling av analys och data. Det 

handlar om kunskapsskapande. Det vill säga om kvalitet i insamlandet av data, hur man 

tänker omkring någonting och kommer åt aktörernas uppfattningar och deras syn 

(Kvale1997). Som metoder för data insamling använder vi oss av en kombination bestående 

av icke-deltagande observationer och intervjuer av förskolechefer. Dessa två metoder anses 

vara bra verktyg för att få fram de deltagandes syn och upplevelser. 

Vi har också innan intervjuerna använt oss av Börjessons (2003) rekommendationer när det 

gäller intervjun som faktaproduktion. Under frågekonstruktionen tog vi hänsyn till Brymans 

(2002) regler för formulering av frågor. I frågeschemat fanns det några slutna frågor med fasta 

svarsalternativ. Med de öppna frågorna gav vi utrymme till deltagarna att tänka och fördjupa 

sina synpunkter på undersöksområdet.  

Intervjuens produktiva frågor har som mål att fördjupa sig i ämnet, på så sätt att deltagarna 

reflekterar över sina svar. Därefter använde vi oss av observationer för att praktiskt undersöka 

PIM- genomförande. Med observationerna ges möjlighet att tolka det som sägs och hur de 

beter sig och utifrån deras tal och ord kommer vi att analysera dessa ord och reflektera över 

och dra slutsatser med hjälp av teorier.   

Enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) finns det fyra typer av intervjuer som passar sig bäst i 

kvalitativt sammanhang såsom samtalsintervju, ostrukturerad intervju, öppen intervju eller 

djupintervju. Dessa intervjuer går ut på att skapa dialog och konversera. Man bör som 

intervjuare ha mycket öppet sinnelag i sitt tänkespråk, Det intressanta i det kvalitativa 

forskningssammanhanget är forskarens förhållningssätt till den förmedlade informationen 

(Sjöberg; 2008). I vår forsking med förskolecheferna är det viktigt att vi uppmärksammar hur 

de(förskolecheferna) ger uttryck för en sak i ord och att analysera deras kroppsspråk och sätt 

att berätta. 

Enligt Bryman (2003) är det i den sociala världen vanligt att folk intervjuar eller blir 

intervjuade såsom anställningsintervjuer, Tv-intervjuer o.s.v. syfte med intervjuerna är att en 

viss information ska utbytas mellan parterna. Det som är vanligaste inom ramen för 

surveyundersökning är den strukturerade intervjun. Vår undersökning fokuserar på den 

strukturerade intervjun som har mål att intervjuerna av respondenterna ska vara 

standardiserade så att olikheten mellan intervjuer som ingår i undersökningen blir så små som 

möjligt.  

När det gäller intervjuer och observationer är det viktigt att påpeka att de genomförts separat. 

Intervjuer är med förskolecheferna, däremot observationer är gjorda vid någon typ av möte 
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eller nätverksträff med anknytning till PIM att göra. Alltså ska vi observera alla deltagare och 

framförda synpunkter vid dessa möten, inte bara förskolechefens. 

När man observerar och registrerar människor sker det inte på ett mekaniskt sätt utan det finns 

alltid inslag av tolkning där invanda mönster och modeller att ta över, enligt Sjöberg och 

Wästerfors (2008). Det finns olika metodologisk litteratur när det gäller observationstekniker 

och observationsförfarande, detta beror på olika situationer alltså hur man observerar? Vad 

man observerar och varför man observerar det man observerar? 

I observationerna använder vi oss av det som Bryman (2002) kallar icke-deltagande 

observationen i kombination med en strukturerad observation. Alltså har vi observerat 

nätverksmötet och andra mötet omkring PIM inom förskolans miljö, dock inte deltagit i det 

som avhandlats i själva mötena. Med hjälp av ett strukturerat och detaljerat 

observationsschema tänker vi följa både förskolechefen och förskolepersonalens syn på PIM 

och dess genomförande under varje typ av möte.  

Vår observation kommer att vara icke-deltagande eftersom vi anser att det inte är relevant till 

vår forskning att delta i deras resonemang om PIM, samtidigt är det inte viktigt för våra 

observationer att skapa närhet till människor som ingår i studien eller lära känna och förstå 

dem. utan det som är viktigt för oss är vad det sägs och diskuteras i mötet. 

 

4.2 Kritiska synpunkter på metoden 
Börjesson (2003)berättar att ett undersökningsarbete inte har som syfte att beskriva 

verkligheten i samband med fenomenens ontologiska utgångspunkt. Vi är väl medvetna om 

att vi inte har som syfte att bekräfta om PIM-satsningen blivit det som regeringen, skolverket 

eller utbildningsdepartementet förväntade sig. Vi har inte heller som syfte att utvärdera PIM 

uppdraget. Det vi vill är att förstå och tolka våra informanters utsagor kring PIM-satsningen. 

PIM är bara ett av många uppdrage som förskolecheferna har att genomföra. Det vi ville är att 

komma fram till hur de upplever genomförande av detta uppdrag. Idén med vårt arbete är inte 

att presentera en enda verklighet eller sanning. Vi letar inte efter en lösning eller en sanning 

som går att applicera på varje förskolechefen i hela Sverige eller hela Stockholms stad.  Det vi 

vill är att samla upplevelser och erfarenheter om hur i praktiken det är att utöva pedagogiskt 

ledarskap som förskolechef. Vilka möjligheter, motstånd och erfarenheter får förskolechefer 

när de blir beordrade att genomföra PIM-satsningen? 

Vi har nämnt tidigare hur våra upplevelser kring PIM var så olika och skiljde sig från 

varandra. Därför ville vi få fatt på om det fanns liknande skillnader bland förskolechefer. Vi 

reflekterade mycket över hur vi skulle kunna göra vårt arbete på ett autentiskt sätt och vilka 

begränsningar vi hade. Det vi gör är att tolka våra deltagares ord och kroppsspråk. Mikhail 

Bakhtin (1981) betonar att orden i sig har ett krav som hjälper oss att komma fram till en 

slutsats eller förstå ett visst fenomen. Men det är talarens egna tonfall och intentioner som 

fyller och undertrycket vad och hur vi lyssnare tolkar det talarna säger. 
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En annan aspekt som vi behöver granska kritiskt är de valda metoderna för vår datainsamling. 

Vi kunde ha valt enkät eller Internets bloggar för att få ett stort antal deltagare, en mer 

diversifierad grupp, med data från förskolechefer från hela Sverige istället för enbart 

Stockholms stad. Men vi fokuserade inte vårt arbete på kvantitet. Det är kvalitet i resultaten 

som är viktigast för oss. Att använda oss av både intervju och observationer samtidigt har ett 

syfte för oss. Vi människor kan visa diskrepans mellan vad vi säger att vi gör och hur vi säger 

att vi upplever något och hur vi praktisk i handling visar vad vi gör, tycker och upplever. 

Chris Argyris m.fl. (1990) förklarar denna diskrepans med att vi människor tenderar att 

idealisera svaren, särskild vid intervjuer och enkäter. Det är viktigt som förskolechef att 

uttrycka sig professionellt och undvika att hamna i motsatser till vad som beslutats av 

politiker. För att undvika eventuella diskrepanser har vi då valt att både intervjua och 

observera.  

4.3 Reliabilitet och validitet  
Det är viktigt med de två datainsamlingsteknikerna, validitet och reliabilitet. En god validitet 

och reliabilitet är ett steg för att komma fram till forskarens resultat och är förutsättning en för 

att resultatet skall kunna hjälpa till annan framtida forskning. Det är genom att jämföra och 

sammanställa både våra intervjuer och observationerna. Kan vi vara det ju alltid hög validitet 

och reliabilitet som man strävar efter i all forsnings arbete. Att välja två metoder som 

kontrakterar och stärker varandra.  

4.3,1 Reliabilitet 

Vi har valt att ha intervjuer där förskolecheferna skulle kunna bidra med sina egna 

frågeställningar eller lägga till något vi hade missa.  

Enligt Bryman (2001) handlar reliabilitet i grunden om frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet, följdriktighet och överensstämmelse. När man tar ställning till om 

ett mått är reliabelt finns de tre faktorer som är inblandade. Det första är stabilitet som rör 

frågan om att måttet över tid är så pass stabilt så att resultat som gäller ett urval av 

respondenterna inte fluktuerar, intern reliabilitet som rör mått med multipla indikatorer och 

den tredje är interbedömarreliabilitet. 

4.3.2 Validitet  

I vår studie är vi intresserade av hur förskolechefer upplever PIM-utbildningen och hur 

mycket det har påverkat deras ledarskap och om hur PIM är implementerat i verksamheten. 

Genom våra intervjuer kommer vi att få veta hur förskolchefer säger att de upplever PIM och 

genom observationer tolkar vi deras diskussion och beteende. Bryman (2001) hävdar att 

validitet rör frågan om huruvida det är en eller flera indikatorer som utformats i syfte att mäta 

ett begrepp. Med validitet menas giltighet, detta innebär att hur väl det man mäter står för 

något i verkliga livet.  

4.4 Urval 
Fangen (2005) påpekar att för att genomföra ett undersökningsarbete, måste man som 

undersökare välja deltagare utifrån de kunskaper man efterfråga. Det vill säga att för att kunna 
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undersöka förskolechefernas upplevelser om PIM- uppdragen och dess genomförande, är det i 

första hand personer från yrkesgruppen förskolechefer vi behöver som deltagare. I en 

uppföljande fråga för att bekräfta våra resultat eller fördjupa oss i dem, skulle man också 

kunna undersöka förskolepersonalens och förskolechefernas chefers syn på samma tema. Men 

detta är inte fallet. Dels för att vi först bör börja samla in förskolechefernas upplevelser och 

dels för att tiden är det något som konstant begränsat oss. 

4.5 Etiska aspekter 
Eftersom syftet för vår undersökning fokuserar vi på hur förskolecheferna uppleverer PIM-

satsningen och hur detta påverkar deras ledarskap, var det viktigt för oss att ta extra hänsyn 

till de etiska aspekterna. Vi vill förstå olika fenomen av vårt samhälle, i detta fall PIM- 

uppdraget genom att förnya våra kunskaper och letar efter sanningen (Thurén: 2007). 

Som förberedelse innan vi utförde undersökningen satte vi oss in i råd, regler och lagar för att 

kunna genomföra detta undersökt arbete. Även om det finns skillnader mellan vad lagen 

kräver och vad etiska kodexar föreskriver är det tydlig hur de förespråkar gemensamma 

punkter och krav (Vetenskapsrådets rapportserie; 1:2 011). 

Etiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning förklarar hur forskningskravet 

och individskyddskravet påverkas och kontrasteras mot varandra vid en undersökning. Vi 

ville att alla deltagare skulle känna sig säkra på att vårt arbete har ett seriöst syfte och att den 

information vi skulle få från dem skulle behandlas med respekt och professionalitet.  

4.5.1 Informationskravet   

Informationskravet innebär en skyldighet att informera intervjupersoner både muntligt och 

skriftlig om forskningens syfte. Det är också viktigt att de intervjuade personerna får veta 

vilka villkor som gäller för deras medverkan. Dessutom bör deltagarna veta att deras 

samverkan är frivillig samt att insamlad data kommer att användas enbart för forsningssyfte, 

och inte något annat syfte. Det kan vara tacknämligt att ge en uppgift om hur och var 

forskningsresultaten kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). Allt detta har vi gett till 

våra forskningsdeltagare innan intervjuerna påbörjade genom ett samtyckebrev som vi 

skickade i god tid till förskolecheferna som skulle delta i vår undersökning.   

 

4.5.2 Samtyckeskravet  

Med detta krav har förskolecheferna rätt att själva avgöra sitt deltagande eftersom 

samtyckeskravet har några regler som inte forskaren skall bryta mot såsom att: Deltagande i 

undersökningen har rätt att självständigt bestämma om på vilka villkor och hur länge de skall 

delta. Därför har förskolecheferna fritt valt datum och tid.  

I vårt fall önskade vi oss en halv timme för intervju men det var upp till dem om de tyckte att 

de hade 20 minuter eller en hel timme. Vi visade smartphone, att vi tänkte spela in intervjun 

för att få en mer fullständigt information.  
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En annan regel inom samtyckekravet är att forskaren inte får försöka övertala 

undersökningsdeltagare i fall han/hon har beslut att sluta och avbryta sin medverkan i 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5.3 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitet omfattar inom forskning en förbindelse mellan offentlighet, tystnadsplikt och 

sekretess. Enligt God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) är det viktigt att forskare ska 

reflektera och vara medveten att även om forskningsresultaten är offentliga för att förbättra 

och förstå olika fenomen av vårt samhälle, behandlar man som forskare känslig information 

och uppgifter om enskilda och identifierbara personer inom sin undersökning eller studie.  

Texten och rapporter från undersökningar och forskningar har vi utformat på så sätt att det 

kan vara omöjligt för utomstående personer att identifiera vem eller vilka som har deltagit i 

dem (Vetenskapsrådet, 2011).  

4.5.4 Nyttjandekravet  

Alla som deltar i vår undersökning har rätt att bli väl informerade om syftet med studierna och 

hur ska informationen ska användas i framtiden (vetenskapliga syften). Det är också viktigt att 

forskare informerar de deltagande om studiens resultat, i fall de är intresserade av att läsa om 

det eller själva kunna undersöka om temat i framtiden (Vetenskapsrådet, 2011).  

I detta sammanhang har vi som undersöker PIM uppdraget alltid frågat de deltagande om man 

skulle kunna komma tillbaka och komplettera undersökningen i ett annat tillfälle ifall det 

behövs. 

4.6 Val av deltagande 
Även om PIM-satsningen riktar sig till alla pedagogerna i Sverige har vi begränsat vår 

forskning till en av de svenska utbildningsformerna, nämligen förskolan, med fokus på 

Stockholms stad. Enligt Stockholms stads webbsida finns det 1004 förskolor i Stockholm 

delade i 576 kommunala och 428 fristående.
16

 Efter att ha sett siffrorna för antalet förskolor 

inom Stockholms stad och dessutom kommunala delar av Stockholmsstad (25 stadsdelar) 

bestämde vi oss för att begränsa vårt urval till fyra stadsdelar, som är representerade av fyra 

olika förskolechefer från kommunala förskolor. Anledningen till att vi har valt just 

kommunala förskolor, är för att enligt Skolverkets webb sida, finns det inga fristående 

förskolor inom Stockholms stad som deltar eller är registrerade i PIM- utbildning
17

   

Tiden är också något som vi anser begränsar undersökningen. Det är tänkt att detta 

undersökningsarbete ska pågår under en termin. Därför måste man vara realistisk och vi har 

begränsat urval till bara fyra stadsdelar för undersökningen (Bryman, 2011).  

                                                           
16

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Forskola--Skola/Skolinspektionens-inspektion-av-den-kommunala-

forskolan-i-Stockholm/; 14/11, 2012 

17
 http://www.pimtest.skolverket.se 

http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Forskola--Skola/Skolinspektionens-inspektion-av-den-kommunala-forskolan-i-Stockholm/
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Forskola--Skola/Skolinspektionens-inspektion-av-den-kommunala-forskolan-i-Stockholm/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/ac90964/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GZYHV0BN/(http:/www.pimtest.skolverket.se)
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4.7 Genomförande 
Vi började vår undersökning genom att söka på Stockholm stads webbsida 

(www.stockholm.se) efter förskolechefernas e-post och telefonnummer för att kunna kontakta 

dem och fråga om de ville medverka i vår undersökning. Under samtalet eller via mail 

berättade vi kortfattat om vårt syfte och skickade ett samtyckebrev till dem som innehöll mera 

info om vårt forskningsarbete. Förskolecheferna visade intresse och lust till att bli intervjuade. 

De flesta tyckte att PIM är ett relevant ämne nu eftersom de flesta av stadsdelarna i 

Stockholm stad håller på med denna kompetensutvecklig i sin verksamhet och PIM-

utbildningen har den högsta prioriteringen. Vi kom överens om tid och datum. Vi frågade om 

det var ok för dem att vi spelade in intervjun för att stärka vår anteckning och fick jakande 

svar från alla. Intervjuarna ägde rum på förskolchefernas arbetsplatser, tiden var mellan 30-45 

min. Intervjuerna skedde mellan 15 mars och 30 april 2013.  

4.8 Intervjuer 
Under mötena med förskolecheferna var vi förberedda med våra intervjufrågor, vi var noga 

med att anteckna samt hade med oss vår Iphon och startade röstinspelning. Förskolecheferna 

var också förberedda samt tillmötesgående genom att berätta lagom fort så vi hann med att 

anteckna. Det är bra att man så noggrant som möjligt registerar vad som sägs under intervjun 

och att man garanterar att instruktionerna för intervjun finns med på frågeschemat 

(ordningsföljd, noteringar, bandspelare m.m.) Det var viktigt för oss att ställa frågor i ordning 

samt att ge våra informanter tid att känna sig klara med varje svar och inte känna att de blir 

avbrutna.  Enligt Bryman(2001) är det ett krav vid strukturerade intervjuer att man som 

intervjuare ska skapa en fingerad relation med respondenten att man ställer frågor i den 

ordning de återfinns på i intervjuschemat. I de flesta intervjuerna lade vi märke till att 

förskolecheferna är säkra, entusiastiska och stolta. Man märker tydligt att det vi lyfter upp och 

undersöka är relevant och meningsfullt för dem. Dels för att PIM- utbildningen är färskvara 

som de håller på med just nu, dels för att de är stolta över att de har valt att prioritera denna 

utbildning eftersom PIM- utbildingen inte har genomförts i andra stadsdelar. Det som var bra 

var även att det kändes som att intervjuerna blev ett samtal som var öppet, på så sätt att under 

intervjuerna fanns det tid och frihet att skratta eller berätta även om ett speciellt eller 

personligt fall.  

4.9 Observationer    
I observationer använder vi oss av det Bryman (2002) kallar icke-deltagande observationer i 

kombination med en strukturerad observation. Enligt God forskningssed (2011) bör 

observationer utföras systematisk genom observationsschema, anteckningar, osv. Vi har 

observerat nätverksmöte och andra mötet omkring PIM inom förskolans miljö, dock inte 

deltagit i själva mötet. Med hjälp av ett semi-strukturerat observationsschema har vi följt 

förskolechefen synsätt och upplevelser av PIM och satsningens genomförande under varje typ 

av möte (se bilaga 3).   

Observationerna genomfördes i olika sammanhangen och tillfällen. Vi fick möjlighet att 

kunna delta i olika möten där PIM som tema stod på agenda eller mötesprotokoll. Dock är det 
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viktigt påpeka att mötena var av olika slag, så som förvaltningsmöte, Arbetsplatsträff, PIM 

pilotmöte, nätverksmöte, osv. Vi ville att våra observationer samt intervjuer skulle kunna röra 

sig i olika riktningar, eftersom det ger kunskap om intervjupersonens upplevelser. Detta är 

relevant och viktigt för vårt arbete (Bryman, 2002).   

Även om alla möten handlade om PIM är de utformade på olika sätt. Därför blev det svårt för 

oss att kunna ha samma observationsschema. Den lösning som verkade rimlig var att i 

observationsschemat ha en öppen plats för kommentarer. Vi observerade för att kunna tolka 

förskolechefernas synsätt och upplevelser. Därför var det viktigt att vara saklig och medveten 

att dessa tolkningar vi gör, gäller de grupper vi observerade under mötena. Därför anges i 

resultaten alltid datum, tid och stadsdel. 

God forskningssed (2011) varnar för hur man använder sig av videoinspelning, diktafon och 

kamera som verktyg för observationer. Den som undersöker bör i förväg informera ALLA 

involverade i observationen. Vi har observerat olika typer av mötet i olika kontexter och 

sammanhang. Det har inte varit möjligt för oss att använda videoinspelning, kamera och 

diktafon i våra observationer. Detta p.g.a. att vi inte hade möjlighet att informera alla i förväg 

som deltog i alla möten vi observerade. Förskolecheferna bjöd oss till varje möte och 

berättade för deltagarna om oss och vår undersökning. Dock fick vi inte godkännande av alla 

deltagare i mötena för att dokumentera mötet med diktafon eller kamera.  

En annan sak som var lite känslig under observationerna var att under varje möte hade mellan 

15 till 25 personer, som var involverade i PIM på olika sätt, så som förskolechefernas chef, 

förskolecheferna, förskolelärare, barnskötarna, skolverkets representanter och PIM piloter. 

Även om vi skulle fokusera på förskolechefernas synsätt och upplevelse, då kunde vi inte låta 

bli notera andras deltagandes reaktioner under mötena.  

Mötenas tider var också något viktigt att påpeka, dels för att de pågick mellan två till fyra 

timmar. Det var en person som höll i mötet och de andra blev informerade omkring nya planer 

eller rapporter omkring PIM i den egna stadsdelen. Dessutom valde vi att lägga märke till om 

det under mötet användes något digitalt verktyg eller program som hade med PIM och de 

kompetenser man får från PIM programmet.  

Kapitel 5. Resultat  
Innan vi presenterarm våra resultat vill vi gärna kortfattat förklara för läsarna hur vi kom fram 

till rubrikerna i resultatdelen. Vi har använt oss av både intervjuer och observationer för att 

undersöka och samla data i vår undersökning. Intervjuerna blev dokumenterade med diktafon, 

Iphon och anteckningar, medan vi dokumenterade observationerna med hjälp av ett 

observationsschema och anteckningar. Efteråt har vi transkriberat varje intervju (4 stycken) 

och observationerna (4 st.). 

När våra transkriptioner var klara, har vi klassificerat dem. För att det inte räcker med bara 

sammanställa vad förskolecheferna sade, började vi att analysera och kombinera deras svar 

och till sist lyfta fram dem (intervjuer och observationer). Efter analys arbete har vi 



32 

 

klassificerat förskolechefernas svar i olika rubriker. Dessa rubriker är de som presenteras i 

resultats del.  

För att göra det tydligare för läsare har vi skiljt mellan information från intervjuer och 

observationer. De som vi intervjuade kallade vi Informanterna 1, 2, 3 och 4 och observation 1, 

2, 3 och 4, där t.ex. intervju 1 och observation 1 handlar om samma informant, osv. 

 

5.1 Kort presentation av informanterna 
Informant 1 är en kvinnlig förskolechef med11 kommunala förskolor i sin enhet, 32 års 

erfarenhet som förskolechef. Hon har inte gjort PIM-utbildning, planerar att göra PIM 2014. 

Har gått färdigt rektorsutbildningen.  

Informant 2är en kvinnlig förskolechef med 4 kommunala förskolor i sin enhet. 8 års 

erfarenheter som förskolechef. Hon har inte gjort PIM- utbildning men planerar göra PIM 

2014. Går Skolverkets förskolechefslyftskurs och i rektorsutbildningen. 

Informant 3 är en kvinnlig förskolechef med 3 kommunala förskolor i sin enhet. 10 års 

erfarenhet som förskolechef. Hon har själv inte genomfört PIM utbildning, men håller på att 

utbildar sig i den nu. Går Skolverkets förskolechefslyftskurs och rektorsutbildningen. 

Informant 4 är en kvinnlig förskolechef med 8 kommunala förskolor i sin enhet.  Hon har 7 

års erfarenhet som förskolechef. Hon har genomfört PIM utbildningen. 

5.2 Uppdrag och förståelse  
Förskolechefernas utsagor kring PIM- uppdraget och hur det var från början i jämförelse med 

nuläget. De berättade att det var tufft att organisera verksamhet och personalbemanning, när 

personalen skulle gå på PIM- utbildningen. Utmaningen var att utbildningen skall genomföras 

på arbetstid och inom en viss period.  Vem ska vara med barngruppen under den här tiden? 

Räcker resurserna för vikarier som vi fick uppifrån? Ska alla personalen klara alla de tre 

examinationer? Alla dessa undringar och funderingar har förskolecheferna diskuterat i 

ledningsgrupper. Förskolecheferna har berättat att de inte fick tillräckliga resurser från 

förvaltningen. Dessutom visste de inte hur personalen praktiskt skulle använda sig av PIM 

som pedagogiskt redskap i verksamheten. Det tog många resonemang och reflektioner för att 

detta uppdrag skulle kunna genomförs på ett optimalt sätt. 

Under de observerade mötena diskuterades Stockholms stads vision Förskolan i världsklass 

vision 2020 Deltagarna i våra observationer visade osäkerhet omkring vad Sverige i 

världsklass innebar för förskolan. Även om de fick se på en film och förvaltningscheferna 

förklarade koncepten, var det många frågetecken kring vad det förväntades att förskola skulle 

göra och hur. (Observation 1, 2 och 4). Det kändes oklart från deras sida. I samband med 

dessa diskussioner förklarade de att samma känsla hade de kring PIM, när detta uppdrag kom. 

- Man visste att personalen skulle utföra PIM och att vi skulle se till att det skulle göras. Men precis vilka 

skulle göra det först, när och vart… um det var frivilligt. Men det blev bra sen (informant 2). 
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För att förskolecheferna skulle kunna förstå PIM- uppdraget, behövde de i sin tur att de högsta 

cheferna formulerade uppdraget med ord och exempel som är lätta att förstå, så att de i sin tur 

ska kunna gå till sina medarbetare och föra vidare uppdraget utan förvirring eller 

missförstånd.   

Förskolecheferna visade under mötena verbalt och med kroppsspråk att PIM- uppdraget 

behöver lite mer tid att debatteras och diskuteras.  Tydligt språk och kommunikation kan 

underlätta förståelsen och genomförandet av PIM-satsningen. Några av dessa aspekter såsom 

språkbruket i mötet och kommunikationskanalerna påpekades av förskolecheferna under 

mötena (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

- Det brukar tyvärr vara så i början, lite förvirrande. Jag tror att inte än de (chefernas) förstår hur det ska 

bli. De måste läsa sig fram till det. De får bara skriftliga order. Man kan tolka olika. Precis som med 

lagen. Det kan vara en tolkningsfråga (Observation 3). 

- Ibland använder de filmer för att få oss att förstå vad de menar. Titta på denna film om Sverige i 

världsklass. Det är en fin film. Men vad förväntas från förskolan? Ja, vilken roll ska vi spela inom 

detta? Det vet vi inte än, vad de vill ha? (Observation 4). 

Enligt våra observationer, när förskolecheferna fick som ett uppdrag att förskolepersonalen 

skulle genomföra PIM, fick de ingen vägledning kring hur detta mål skulle uppnås. Det var 

genom erfarenheter från första gruppen som de kunde komma överens om att utforma en plan 

för alla förvaltningar att följa. 

- Det har krävt så mycket tid att vi inte har utbildningar och fortbildningar. Det krävde att vi drog ner på 

andra nätverk som vi hade inom enheten så att vi prioriterar PIM i högsta grad. Det är viktigt att inte dra 

ut på tiden.(Informant 1) 

 

Därför är det viktigt att politikerna ska använda sig av rätt språkbruk inom förskolekontexten. 

Alla som tillhör förskolans värld ska kunna tolka och förstå syftet från början och dessutom 

hur det ska gå tillväga för att nå med satsningen.  

Språkbruket politiker använder sig i dagsläget, bör analyseras av båda sidor och stämmas av 

med varandra för att undvika förvirring vid genomförande av ett uppdrag. Förskolecheferna 

uttryckte förvirring och behov av tid för att tolka och förstå vad förväntas av dem.  

5.3 Ledarskap och organisation 
Deltagarna i vår undersökning påpekade att PIM- uppdraget var en fråga om organisation och 

struktur där varje förskolechef fick sätta sitt ledarskap på prov. Det handlade om att 

organisera och strukturera verksamheten, men också att motivera personalen som skulle gå till 

att bli positiva till PIM-utbildningen. 

- PIM kom från en orden uppifrån. Det är ingen tvekan om det. (Informant 1) 

- Det jag menar är att de satt lite krav på dig som chef. Man skulle presentera ett resultat, men ingen sade 

till dig hur du skulle nå dit (informant 3). 

Förskolecheferna berättar att de motiverade sina medarbetare att både utbilda sig vidare kring 

IT mediekompetens och att använda sig av dessa kunskaper i verksamheten.  
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Förskolechefer fick ett uppdrag från skolverket och Stockholms stad att fortbilda alla 

anställda genom PIM-utbildningen. I sin tur delegerade förskolecheferna uppgiften till sina 

medarbetare i ledningsgrupper, biträdande förskolechef och pedagogiska ledare. De skulle ta 

upp detta beslut på Arbetsplatsträffar med personalen i förskolan och med de närmaste 

cheferna. 

Pedagogerna i förskolan hade ingen rätt att välja eller vara delaktiga i beslutet. Det var ett 

beslut som kom uppifrån och alla skulle hjälpas åt att genomföra PIM på arbetsplatsen, genom 

att ge varandra tid och möjlighet, en kollegial hjälp från all personal behövdes. 

- PIM var tuff att genomföra för den kräver att alla ställer upp på varandra, det krävde ett kollegialt stöd, 

man måste uppmuntra och pusha varandra (Informant4).  

Förskolecheferna fick i början av PIM ständigt börja på nytt, varje gång en planerad aspekt 

inte matchade målen. Att all personal i förskola skulle genomföra PIM- utbildningen innebar 

att de fick lägga om schemat, beställa vikarier och beordra personalsamarbete, så att 

uppdraget skall genomföras.  

Ledaren hjälper gruppen eller medarbetarna att förstå sig själva. Att upprätthålla sina mål och 

kunskapen om var de står, när det gäller att uppnå dessa mål. En ledare tillhandahåller sina 

medarbetare information, uppmuntrar utveckling och satsar resurser för att möjliggöra 

positiva förändringar inom gruppen. Utifrån denna definition är ledarskap mer än 

organisation.  

- Kompetens utveckling för personalen kräver en målmedveten chef som vill vidare utveckla sina 

medarbetare, som söker pengar och stöd uppifrån (Informant 1). 

Utifrån informationen vi fick var det bara en förskolechef som berättar hur svårt det kändes 

när uppdragen och bestämmelser om PIM skulle presenteras för personalen. Men tillsammans 

med sin personal hittade de på en plan för att förverkliga uppdragen på en positiv sätt. 

-  Jag kommer ihåg att pedagogerna ställde många frågor. Jag var inte förberedd för det. Men genom 

dialogen i mötet kunde vi ge varandra svar. Lösa de praktiska problem som eventuellt kunde 

förekomma (Observation 3). 

Förskolecheferna har markerat att PIM- uppdraget har varit väldigt kämpigt att organisera, det 

har krävt mycket tid och att förskolecheferna drar ner andra fortbildningar och nätverk som 

verksamheterna hade inom enheten, det är helt enkelt en organisations fråga.  

Förskolecheferna som deltog i vår undersökning berättar att de själva inte har fått ingen 

särskild coachning, handledare eller extra hjälp från sina chefer. I processen för att nå ett visst 

mål eller uppfylla ett visst uppdrag, som i detta fall PIM, är det upp till förskolecheferna att 

utvärdera sina kunskaper och kompetenser. De uppmuntras att utveckla sina kompetenser 

genom ”order”. Alltså utbildningen som PIM för förskolecheferna blir beordrade att utföra. 

De kan inte välja bort vad de vill utveckla på ett professionellt plan. Anser de sig behöva hjälp 

inom ett visst område, får de själva se till att skaffa sig handledning, hjälp och kompetens 

kring det. 
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- Vi har kontakt med våra chefer, precis som förskolepersonal har kontakt med oss. Skillnaden är att våra 

chefer har mindre tid att coacha oss. De skickar ingen hjälp till oss om vi behöver. Det skickar jag till 

min personal, de har pedagogiska ledarna, PIM piloterna. Det har inte vi (Observation 2). 

5.4 Personalens kompetensutveckling 

Alla intervjuade förskolechefer ser på PIM som en kompetensutveckling för förskolepersonal. 

En utbildning för att förbättra förskolans kvalitet, men också för att förbättra personalens 

vardagliga uppgifter samtidigt som de ska främja barns nyfikenhet och lärande.  

- Man ser hur pedagogerna använder sig av PIM i sin planering, reflektioner med barnen, dokumentation. 

Föräldrarna uppskattar också det. De är glada att kunna se hur deras barns utvecklas genom pedagogisk 

dokumentation (Informant 3). 

- PIM har höjt medarbetarnas kompetens så mycket, den har varit tillfredställande och rolig så man kan 

fortsätta bli uppmuntrad att lära sig. Jag har sett fantastisa arbeten från mina medarbetare som har varit 

med barnen, om barnen, för barnen, jag har sett på alla nivåer, jag är väldigt stolt (Informant 1). 

När det gäller kompetensutveckling inom förskolan är det viktigt att påpeka Skolverket 

pressmeddelande (2013-03-14) som lyfter fram skillnader mellan kommunala och fristående 

förskolor när det gäller personalens utbildning och tillgång till kompetensutveckling.  

Enligt Skolverkets nyhetsbrev nr. 3/2013, har kommunala förskolor 53 procent av personalen 

förskollärarutbildning och 4 procent saknar utbildning för att arbeta med barn. I jämförelse 

med de fristående förskolor där bara 41 procent av personalen har förskollärarutbildning och 

11 procent saknar utbildning för att arbeta med barn. Det är viktigt för oss att framhäva dessa 

skillnader mellan kommunala och fristående förskolor. Vi upptäckte att inom Stockholms stad 

har fristående förskolor inte deltagit i PIM trots att planerna från Skolverket och regeringen 

kring PIM -utbildningen skulle riktas till alla Stockholms förskolor, både fristående och 

kommunala. 

När förskolecheferna skulle utföra PIM- uppdraget berättade de att det är liknande uppdrag 

för all förskolepersonal. Hänsyn togs inte till vilka datakunskaper varje förskolepersonal 

redan hade. Alla skulle genomföra PIM, vara klar med den och redovisa detta genom PIM- 

dialogseminarier.  Förskolecheferna följer personalens utveckling genom PIM -databas.  

 

- Jag har inte reflektera över det (att vara medarbetare och chef på samma gång). Det kommer med 

jobbet. Jag vet vad min chef förväntar av mig och vad min personal förväntar av mig (Observation 3). 

 

Förskolecheferna och deras förskolepersonal bär roller och processer inom PIM som inte kan 

förväxlas. Dock spelar båda delarna, förskolecheferna och förskolepersonalen, en aktiv roll 

för att PIM ska kunna lyckas i verksamheten. Tre av de förskolecheferna berättade hur de 

själv förberedde sig när uppdragen om PIM skulle presenteras till personalen.  

- För mig var det lite luddig en del av uppdraget. Men jag gick hem och alla bitar ramlade på plats 

(Observation: 1). 
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Arbetet med PIM- uppdraget kräver förändringar som i sin tur medför högre 

arbetsbelastningar och brist på tid, som innebär nya utmaningar och kunskaper. Detta verkade 

vara ett av de största problem när förskolecheferna skulle genomföra PIM- uppdraget.  

Det återkom alltid till dessa frågor Vem skulle vara i barngruppen när personalen går på 

utbildningen? Fanns det ekonomiska förutsättningar för vikarier? Det blev att prova sig fram 

med olika lösningar som de kom fram till den PIM planering som finns idag. 

5.5 Barnens utveckling och lärande 
Under 1990-talet var frågan om kvalitet och organisatoriska villkor för förskola och skola ett 

forskningsområde. Det började användas barnperspektiv respektive barns perspektiv istället 

för barns erfarenheter. Barns åsikter kring sitt eget lärande och hur de kunde påverka och ha 

inflytande över sitt eget lärande studerades.  

Enligt Skolverkets kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år 

beskrivs att uppdraget som pedagogerna har i både skola och förskola är att ta hänsyn till 

barns skilda livsvillkor, bakgrund och erfarenheter eftersom dessa faktorer som påverkar 

barns förståelse och meningsskapande i olika lärandesituationer.  

Enligt förskolecheferna satsar förskolan på kompetenta barn. Förskolecheferna strävar efter 

att alla blivande skolbarn (5-6 åringar) ska gå till skolan bärande med sig många erfarenheter 

och färdigheter såsom: självständighet, kreativitet, fantasi, empati, social kompetens, 

trygghet, nyfikenhet, vetgirighet, respekt för andra .m.m.  

Förskolecheferna har påpekat att det har varit en explosion kring IKT under de senaste åren, 

och det var mycket diskussioner mellan pedagoger om de verkligen ska låta barnen använda 

datorer. Vilka konsekvenser kan förekomma, är det bara fördelar med att barnen ska kunna ha 

tillgång till dator i förskolan? Man utgå från att majoriteten av barnen är bekanta med datorer 

smartphone, läsplatta och musikspelare. Man ser 3-4-åringar sitta och titta på en film eller rita 

på, de bläddrar i en läsplatta, helt enkelt kan de hantera digital verktyg.  

- Våra barn är digitalt infödda, vi måste visa barnen att det är ok att använda dator, och andra digitala 

redskap på förskolan (Informant 4). 

Utifrån det är det viktigt att förskolecheferna skall satsa på PIM- utbildningen för att 

pedagoger i förskolan ska möta dagens digitala barn med rätt utbildning. För att skapa en 

miljö full av utmaningar och lärande så är det extra viktigt att fortbilda pedagogerna och höja 

deras kompetens inom IT för kunna möta våra kompetenta barn.   

Förskolecheferna har poängterat att PIM-utbildningen är ett bra redskap att använda för att 

utveckla barnens språk, matematiska begrepp och att väcka deras intresse inom 

naturvetenskap och teknik. En engagerad pedagog kan sitta med barnen och tillsammans göra 

en film om t.ex. myror, fjärilar, träd, fåglar o.s.v. med musik. De kan spela in barnens 

berättelser och sedan visa föräldrarna på utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraträffar 

eller bara låta barnen sitta och lyssna och reflektera över aktiviteten. 
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Pedagogerna är skyldiga på förskolan att hjälpa barnen och visa dem hur man kan söka 

kunskap annars hamnar de efter direkt. Man måste lära barnen att bekräftelse kommer inifrån 

det är inte bara utifrån. Pedagogerna har nyckelroll när det gäller användning av PIM.  

Förskolecheferna berättade att PIM har varit ett steg till den pedagogiska dokumentationen, 

lärandet blir synliggjort och man kan förtydliga på ett lättsamt sätt. Budskapet och vårt 

uppdrag till föräldrarna och barnen har blivit mer tydligt. 

 5.6 PIM som pedagogiskt verktyg 

Förskolecheferna påpekar hur de ser att personalen använder sig aktivt av PIM-utbildningen. 

Särskilt på arbetsplatsträffar, föräldramöten och i barnens projektarbeten. Att använda 

erfarenheterna från PIM som ett verktyg och redskap för barns lärande i verksamheten är ett 

av de stora mål som förskolecheferna strävar efter. Eftersom den nya reviderade läroplanen 

för förskolan kräver att pedagoger skall kunna dokumentera pedagogiskt genom att involvera 

barnen i det som ska dokumenteras. Man märker tydligt att dagens barn är väldigt intresserade 

av digitala verktyg. Särskilt barn som har unga föräldrar, de har erfarenhet och kunskap om 

hur de kan hantera smartphone, läsplattor,  m.m. och på förskolan kan pedagogerna ge barnen 

möjlighet att spela in barnens röst och låta dem själva skriva, välja bilder och musik  

-  PIM är ett viktigt verktyg vi bör ha med  tanke på att våra barn inte har språket utvecklat så vi behöver 

PIM mycket för att dokumentera och visa vad som pågår på förskolan. Det är med hundra språk och hur 

utveckling sker på förskolan (Informant 1). 

Yngre barn har inte ett tidmässigt begrepp. Det är genom bilder och filmer som pedagogerna 

använder sig i sina pedagogiska dokumentationer som barnen bli delaktiga och medvetna av 

sitt egen lärandet. Om pedagogerna inte blir utbildade inom PIM måste de skaffa sig 

kunskaper kring bild, ordbehandling och film på ett annat sätt. Att kunna dokumentera är ett 

behov för att klara den pedagogiska uppdraget. Därför är intresset stort hos förskolecheferna 

att personalen ska kunna gå på PIM utbildningen. 

 

5.7 Samverkan och samarbete 
Förskolecheferna berättar att de har upplevt att PIM lyckats tack vare förskolepersonalens 

samarbete och deras positiva inställningar till PIM – utbildningen.  

- Min personal var glada när vi talade om PIM. Det var många som kämpade med dokumentation och 

dator. Man hörde bara en YES! när de fick nyheterna att det var deras tur att gå på PIM (Informant 3)  

Samverkan mellan förskolecheferna som tillhör samma stadsdel har också upplevts som 

positivt i uppdraget att genomföra PIM. Genom olika forum har de presenterat sina hinder och 
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möjligheter när PIM skulle genomföras och dessutom kunna tipsa varandra och hitta lösningar 

till de olika problem som har uppstått kring PIM- genomförande.  

- Vi hade ju lika problem. Vi satt och diskuterade lösningar. Ibland kunde man mejla varandra när man 

kom på en möjlig lösning. Du vet, man hjälptes åt (Informant 3). 

Medarbetarens samarbete har stor betydelse för resultatet, genomförande och för 

implementering och användning för den nya utbildningen i verksamheten. När det gäller att 

chefer kommer med en ny utbildning som skall vara obligatorisk att delta i är det viktigt att be 

om medarbetens samarbete. Det är de (medarbetarna) som ska bidra med förslag på hur de ska 

organisera verksamheten så att den personal som ska gå på utbildning inte ska känna sig 

skyldig för att de har lämnat sina kollegor med många barn och bara stuckit iväg. Samtidigt 

att personalen som stannar med barnen inte känner sig pressade och sliter ut sig. Detta kan 

inte lösas enbart av de närmaste cheferna och förskolechefen utan de ska delegera detta 

dilemma till medarbetarna och se vad de har för idéer och förslag. Samverkansmöten är ett 

bra tillfälle att diskutera sådana frågor.  

Förskolecheferna har lyft upp medarbetarnas avgörande roll när PIM- utbildningen har 

bestämts. Det var jätteviktigt för förskolecheferna att uppmuntra, stödja och peppa 

pedagogerna som ska ta ansvar för PIM-genomförande. Förskolecheferna har ansett att vissa i 

personalen var skraja, och väldigt osäkra. Det gäller främst dem som inte var datoranvändare, 

eller dem som är lite gamla. 

- När man inte har IT-kunskaper, då bli motivationen lägre, där finns fler motstånd många utav dem var inte 

datoranvändare, PIM var tufft att genomföra för den krävde att alla ställer upp på varandra, ett kollegialt stöd 

(Informant 4) 

5.8  Förskolechefernas reflektioner kring PIM 
När det gäller förskolechefernas reflektioner kunde vi notera att de använder sig av ett 

utvärderingsformulär till varje PIM deltagare (observation 4). Detta formulär används som 

underlag för reflektioner och fungerar som reflektionsloopar. Varje PIM deltagare kommer till 

tal och berättar först muntlig om sina egna erfarenheter och upplevelser om PIM. Sedan 

skriver de vad de tycker är bra inom PIM och vad tycker de kan förbättra. Alla PIM deltagare 

bidrar aktivt i denna utvärdering samtidigt som förskolechefen i sin tur använder dessa data 

för att utveckla sina egna kunskaper kring personalens upplevelser och deras förståelse om 

PIM (Wilhelmson: 1998).  Meningen är, enligt förskolecheferna, att kunna utveckla PIM och 

underlätta dess genomförande inom verksamheten.  

- Vi får PIM - utvärderingen från PIM piloten. Därefter analyserar vi vad alla har skrivit i dem och 

planerar förändringar efter dem (Observation 2). 

De genomför inte denna analys ensamma. De använder sig av PIM piloterna för att ha en 

reflekterande samtal. Analyserar möjliga förändringar och planera för utveckling och 

förbättringarna av PIM- utbildningen.  
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Kapitel 6: Analys 
Innan vi går in på analysen vill vi påpeka varför vi valt att separera resultaten från analysen. I 

resultaten har vi presenterat en tematisk klassifikation av våra resultat utifrån de temata som 

kom fram från våra intervjuer och observationer. Under vår analys, har vi valt att sätta direkt 

fokus på vårt syfte och våra frågeställningar och presentera förskolechefernas svar på dem.  

Meningen är att kunna ge ett kortfattad och direkt resultat till läsarna av denna uppsats. Vi vill 

undvika att förlänga svaren på våra frågor och uppfylla vårt syfte med att presentera 

förskolechefernas upplevelser kring PIM. Samtidigt vill vi också presentera alla aspekter och 

delar som vi kom fram till i vår undersökning, inte bara för att få svar på våra frågor eller 

uppfylla vårt syfte. Vi önskar att läsarna ska kunna få en helhets bild av alla aspekter och 

delar som framkom i vår undersökning. Tanken är att sedan läsare ska kunna ta del av dem, 

reflektera kring dem och kunna dra nytta av dem för framtida studier. Därför fördelningen 

mellan resultat och analys gjord på detta vis.   

6.1 Förskolechefens upplevelser kring PIM som ett bestämt 

uppdrag från regeringen 
Alla förskolechefers upplevelser om PIM-utbildningen har varit väldigt positiva. Det som vi 

har konstaterat är att deras uppfattningar om denna utbildning har påverkat förskolans 

verksamhet positivt. Förskolecheferna ser glädje och stolthet hos sina medarbetare. De har 

märkt att PIM-utbildningen började används i verksamheten på utvecklingssamtal, 

föräldramöte, o.s.v. Hansson (2005) menar att för ett lyckat genomförande av en lärande 

utbildning i en organisation är chefers ledarskap och medarbetares medarbetarskap ömsesidigt 

beroende av varandra och en förutsättning. Författaren menar att kompetens utvecklas flitigt i 

samverkan med andra och att samverkan ger olika perspektiv och kompetensöverföring på 

erfarenhet och kunskaper. 

Däremot berättar förskolecheferna om att PIM–uppdraget har varit tufft och innehållet många 

utmaningar. Dels för att de inte har fått tillräckligt tid att studera förutsättningar och 

möjligheter för uppdraget, dels för att detta uppdrag var bestämt uppifrån.  

Förskolecheferna medger att hela processen i början var svår och förvirrande. Att de satts på 

prov och blev informerade kring vad deras chefer förväntade sig att de skulle nå utan att få 

veta hur och vilka metod var det tillämplig eller vilka regler gällde för både personal och dem. 

De fick lösa varje problem genom att reflektera och diskutera med sina medarbetare, 

lärarförbundet och kommunalt facket. Hillevi Lenz Taguchi (2012) uttalar sig kring samma 

dilemma. Alltså problem med uppdelning mellan teori och praktik. Dilemman mellan att vara 

medveten kring en viss teori eller uppdrag och hur denna teori eller uppdrag ska 

implementeras i praktiken. Det är att gå från tankar till den materiella handlingen.  

Alexandersson (1999) kallar detta dilemma för ett strukturellt spänningsförhållande där 

cheferna, rektor eller förskolechef, har det yttersta ansvaret för att gå från teknokratisk 

rationalitet till praktisk rationalitet. Reformer från regeringen eller Skolverket ska omsättas till 
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verklighetsnivå, alltså realiseras och implementeras. Jørgen F. Bakka, Egil Fivelsdal och Lars 

Lindkvist (2006) förklarar att ledarskap innebär att organisera utifrån olika förutsättningar, 

som konstant ligger i relation med målstruktur, val av genomförande och resultaten. 

I början av PIM- uppdraget arbetade alla förskolecheferna mot samma mål: ”All 

förskolepersonal ska utföra PIM- utbildningen”. Däremot har varje förskolechef i sin enhet 

löst eller strävat efter målet på olika sätt. Förskolecheferna har gjort och organiserat sin 

personalsammansättning på olika sätt för att få verksamheten att fungera, samtidigt som en 

del av personalen är på utbildningen. Även om de hade lite utrymme, personal, material, tid 

och pengar, har medarbetare nått målet. Sandberg och Targama (2007) berättar i sin forskning 

hur förståelse av ett uppdrag är avgörande för kompetensutvecklingen. De menar att 

erfarenheterna från förändringar, upplevelser och konsekvenser påverkar vårt lärande. 

Mikael Alexandersson (1999) berättar kring kravet som skolsystemet sätter på rektorerna och 

förskolecheferna att för rektorerna och förskolecheferna gäller att se till att målen nås genom 

en tydlig och organiserade styrning, strukturerad planering och ledning. Samma krav uttrycker 

förskolecheferna att de har och hade på sig när PIM – utbildningen skulle sättas igång. 

Förskolecheferna berättar att deras chefer inte var intresserade av hur de gjorde för att all 

personal skulle vara klar med PIM- utbildningen i en period av ett och halv år. Inte heller 

vilka nivåer av erfarenheter förskolepersonalen hade kring informationsteknik, dator, osv. Det 

som var relevant var att all personal skulle genomföra PIM-utbildningen.  

6.2 Åtgärder och organisationsförändringar efter PIM- 

utbildningen 
Enligt förskolecheferna kan man klassificera förskolans verksamhet, åtgärder och 

organisationsförändringar i tre delar: Kvalitetsmätningar, Tid och Ekonomi.  

Förskolecheferna har uppmärksammat att PIM-utbildningen kostade ganska mycket. Att köpa 

nya datorer, högtalare, mikrofoner, SL biljett för medarbetare som inte har biljett. m.m. De 

menar att utbilda all personal, betala vikarie för PIM- piloterna, hyra lokaler för att personalen 

ska kunna ha någonstans att öva. Allt detta kostar pengar. Hillevi Lenz Taguchi (2012) 

påpekar att material och aktiviteter som utvecklar olika kompetenser hos personal och barn på 

förskolan påverkar budget. Man behöver få in ekonomiska resurser eller spara på de 

befintliga. Makten och befogenheten för ekonomisk satsning ligger hos politiker och 

tjänstemän som fattar beslut. Alla förskolecheferna berättar att PIM har blivit också en 

ekonomisk fråga. En annan syn på ekonomisk insats handlar om det som kallas för 

kunskapsekonomi. Lise- Lotte Bjervås (2011) beskriver i sin avhandling hur förskolan 

befinner sig i ett samhälle med kunskapsekonomi, som bär idén om det livslånga lärandet. 

Med kunskapsekonomi menar Lise- Lotte Bjervås (2011) ett samhälle där kunskaper anses 

som hjärnkraft. Kraften att tänka, lära och skapa nytt. Det mänskliga kapitalet med sina 

kunskaper och utveckling av dessa kunskaper kommer att gynna verksamheten och i stort sett 

hela vårt samhälle. 
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När det gäller kvalitetsmätningar påpekar förskolecheferna att PIM bidrar till att 

förskolepersonal höjde kunskap och kvalitet i det vardagligarbetet. Samtidigt gav PIM 

inspiration nya sätt och lär verktyg för barns inlärning. PIM öppnade den digitaliserade 

världen på förskolan och tidigare tveksamhet kring datorer och surfplattor försvann. 

Pedagogerna såg datorerna som en tillgång, ett sätt att underlätta sitt arbete med pedagogisk 

dokumentera och en hjälp för att barnen skulle kunna utveckla sina hundra språk genom 

bilder, film, lek, osv.  

Förskolecheferna påpekar att organisationen har förändrats tidsmässigt. De menar att 

planering, organisation och genomförande tar tid. Man lägger tiden till PIM i alla deras 

möten. Det är en fast punkt på mötena. Dessutom så görs PIM -utbildningen på arbetstid. Så 

personaltäckning påverkas tidsmässig. Piloterna i en viss stadsdel är också vanlig 

förskolpersonal som minst en dag i veckan är borta från barngruppen. I vissa stadsdelar tar 

personalen som klarat PIM-utbildningen två dagars ledig som kompensation för de timmar 

som de jobbat hemma på sin fritid eller efter arbetstid som övertid.   

Olofsson (Personal och ledarskap 2004) har skrivit om paradoxen mellan att, å ena sidan 

chefer ser på utveckling och kunskap som en färskvara och att det är viktig hur vi ser på 

utbildning och utveckling i både samhället och företag/verksamheten.  Å andra sidan att man 

drar ner på kompetensutvecklingskontot i företag/verksamhet för att spara pengar. Författaren 

påpekar att förnyelser och förändringar i verksamhet kräver tid för utbildning och för 

implementering av det man lärt sig under dessa utbildningar. 

Genom att investera både resurser och tid i PIM strävar förskolecheferna att dessa kunskaper 

som personalen skapar ska kunna komma verksamheten tillgodo och i sin tur hela samhället. 

Alla förskolecheferna vi har observerad och intervjuat håller med om dessa tankar. Att ge 

kunskap om informationsteknik till förskolepersonal är en investering som kommer i 

framtiden att gynna förskoleverksamheten. Enligt förskolecheferna är det värdefullt att ha 

kompetenta medarbetare. 

6.6 Förskolechefernas pedagogiska ledarskap och arbetsätt efter 

PIM-uppdraget  
Förskolecheferna har påpekat att vi bor i ett samhälle där vi är beroende av 

informationsteknik och digitalisering. Att ha en mobiltelefon eller dator för tonåringar anses 

lika viktigt som att ha ett månadskort. Våra medievanor förändras, därför är det viktigt att 

förskolan ska hänga med i dessa förändringar. Förskolecheferna påpekade också att PIM-

utbildningen förbättrade kvalitativt även deras olika personalmöten. Man använder sig nu 

mera av digitala verktyg för att presentera, informera och diskutera ett visst tema. Bo 

Ahrenfelt (2001) förklarar att varje förändring i en organisation kräver insats och planering av 

ledarna. Chefen måste vara ledare, en lagledare som sätter klara mål, driver på, dirigerar, 

samtidigt som chefen lyssnar, följer upp och utveckla varje förändring, men också 

medarbetare involverade i förändringen.  
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Sandberg (2000)fördjupar sig kring genomförande av uppdrag utifrån en ledares perspektiv. 

Författaren menar att det är viktigt att en ledare har en klar bild och systematiskt uppförande 

omkring utbildningen medarbetarna har och utveckling av aktiviteter som kan förbättra 

medarbetarnas kompetens och effektivitet. 

Förskolcheferna har poängterat att PIM-uppdraget i stort sett inte har påverkat deras 

ledarskap. Däremot har kunskapen från PIM-utbildningen bidragit till högre kvalitet i deras 

roll som verksamhetschef, d.v.s. att vara en bra förebild för sin medarbetare när det gäller 

kunskap och kompetens inom IT. Alla PIM deltagare bidrar aktivt i denna utvärdering 

samtidigt som förskolechefen i sin tur använder dessa data för att utveckla sina egna 

kunskaper kring personalens upplevelser och deras förståelse om PIM (Wilhelmson: 1998).   

Peterson och Jackson (2005) berättar i sin del av boken The psychology of leadership : new 

perspectives and research, att ledare fungerar som en sort reglerade mekanismer. 

6.7  Implementering av PIM i det vardagliga förskolarbetet  
Förskolecheferna berättade att förskolepersonal använder sig i sitt vardagliga arbete av de 

kunskaper och kompetenser de har fått från PIM. Det är inom mötesforum, utvecklingssamtal, 

föräldramöte och pedagogiskt dokumentation som personalen visar för förskolecheferna att de 

använder sig av PIM kunskaperna och kompetenserna. Det visar sig att förskolecheferna har 

kännedom om att personalen använder sig av PIM som pedagogiskt verktyg för barnens 

utveckling och lärandet. Förskolecheferna påpekar att de personligen inte har sett själva, när 

personalen använder datorerna eller någon av PIM program inom barns projekts arbete, men 

personalen berättar om det. 

Mahwah Messick (2005) talar om att ledarna alltid måste ge sina medarbetare en känsla av att 

deras arbete är uppskattat och att de bör känna sig stolta och som uppskattade medlemmar av 

arbetsgruppen. Därför har förskolecheferna som mål att ofta synliggöra PIM- utbildningens 

nytta i samband med personalarbete och vardagsrutiner. PIM kommer vid varje 

arbetsplatsträff och planeringsdag som en fast punkt i mötesprotokoll. Personalen visar på de 

olika mötesforum sitt arbete med barnen. De berättar fritt hur de använder sig av Power Point, 

World, Foto Maker, Foto story och andra program de har fått utbildning genom PIM. 

Förskolecheferna berättar att förskolepersonal känner sig stolta över vad de har åstadkommit 

tack vare PIM- utbildningen och hur de har förbättra sitt arbete med barnen.  

Förskolecheferna påpekade att de ser skillnaden bland personalen som har gått PIM 

utbildningen. I synnerhet skillnader i samband med kommunikation med barnen, föräldrar och 

förskolecheferna (Dewey, 1916). 

Tengblad (2009) försöker i sin tekniska rapport beskriva medarbetskapsrollen i en 

organisation där medarbetare och ledare har ett ömsesidigt ansvar för organisationen. I denna 

del av vårt arbete, vill vi rikta uppmärksamheten mot medarbetskaps begrepp för 

förskolechefer, som i sin tur delar ledarens roll. Men de är också medarbetare i jämförelse 

med sina chefer. Förskolecheferna har en medarbetskapsrelation med sin närmaste chef. Det 
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vi kunde observera tidigt är hur förskolechefernas roll pendlar mellan att vara pedagogisk 

ledare till att vara medarbetare i jämförelse med sina förvaltningschefer.  

Områden eller arbetssituationer där personalen använder sig av PIM utbildningen är enligt 

förskolecheferna följande: veckobrev, APT- möte, personal planeringsdag, föräldramöte, 

utvecklingssamtal, pedagogisk utvecklingsgrupp, pedagogisk forum, barnens projekt och 

barnens pedagogiska dokumentation.  

Däremot förkarade alla förskolecheferna att det inte är alla medarbetare som har varit 

engagerade och motiverade för PIM-utbildningen, utan vissa har upplevet den som tung, 

jobbig och besvärlig. Granér (1994)  anser att när beslut och uppdrag kommer uppifrån t.ex. 

från regering, riksdag, landsting, kommunfullmäktige, från koncernledning eller från 

ledningen för organisationen leder det ibland till missnöje eller motstånd bland fotfolket som 

kanske upplever utvecklingen som påtvingad. Man ser inte betydelsen och uppfattar att de 

egna åsikterna inte blivit tillfredsställda. Författaren menar att detta kommer att leda till låg 

motivation och misstänksamhet mot förändring och ibland ett aktivt motstånd. För att 

förändringar och nya beslut ska upplevas som positiva krävs det att medarbetarna skall känna 

att deras frågor och synpunkter tas på allvar. I samband med det har Tengblad, Ackerman, 

Hällsten och Velten (2007) beskrivit hur chefer behöver skapa förutsättningar för att kunna nå 

organisatoriska resultat. Efter att man ordentligt har planerat och tagit fram dessa 

förutsättningar för att nå målet, bör man också förbereda medarbetarna för uppdraget. 

Förskolecheferna berättade att de använder sig av dialog för att kunna skapa förutsättningar 

för att personalen skulle utföra PIM – utbildningen. Där blir personalen involverade och en 

del av processen.   

Förskolecheferna har tydligt lyft upp medarbetarens samarbete och viktiga roll att genomföra 

uppdraget och hur förskolecheferna har fört dialoger med medarbetare för att tillsammans 

hitta bästa sätt att genomföra detta uppdrag. Tengblad, Ackerman, Hällsten och Velten (2007) 

förklarar att en av de viktigaste aspekterna för att nå önskat resultat inom en organisation är 

dialogen. Det är genom dialogen ledarna gör medarbetarna delaktiga och skapar gemenskap. 

Alla arbetar mot samma mål samtidigt som man skapar meningsfullhet i det man vill nå. Det 

handlar om att göra medarbetarna delaktiga i visionen av arbetet. 
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Kapitel 7: Diskussion  

7.1 PIM- kompetensen utifrån en pedagogisk synsätt! 
Syftet med denna studie var att undersöka några förskolechefers uppfattningar och 

upplevelser av PIM-satsningen (Praktisk IT- och Mediekompetens) som är ett nationellt 

initiativ från regeringen, om PIM-satsningen har påverkat deras ledarskap och arbetssätt som 

förskolechef samt hur mycket PIM-kompetensen har implementerats i den pedagogiska 

verksamheten. 

Utifrån all insamlad data, genom intervjuer med förskolecheferna och observationer under 

möten, berättade de flesta förskolecheferna om att PIM- utbildningen var riktigt pedagogiskt 

upplagd. Att denna utbildning gav medarbetare en hög kvalité och bra självförtroende när det 

gäller IT kunskap. Pedagoger som tidigare inte vågade röra datorer och som fördrar att vara 

med hela barngruppen framför att sitta vid datorn har blivit bekant med datorn tack vare PIM. 

PIM var också ett steg före IT tekniken på de flesta förskolor. Förskolecheferna påpekade att 

om inte medarbetarna kunde hantera datorn genom PIM så de skulle inte kunna hantera Ipad. 

Datorer har varit som en explosion under de senaste åren, som en av våra informanter 

uttryckte sig. Så är det viktigt att dagens barn iförskolan ska leva i en barndom som vi inte 

upplevde? Man ska plocka in teknisk utveckling, och inte bromsa barns IT utveckling. Man 

kan inte säga nej till framtiden. Utifrån att dagens barn är digitalt infödda, märker man tydligt 

att de unga föräldrarna kan hantera data och Iphon utmärkt. Så det är viktigt att förskolan ska 

satsa på PIM och låsplatta o.s.v. för att visa barnen att det är ok att handskas med de nya 

teknikerna och att ta tillvara barnens nyfikenhet och erfarenheter. Man märker hos de flesta 

föräldrarna hur deras ett och ett halvt år bläddrar i föräldrars Iphon smidigt.  

7.2 Chefernas viktiga pedagogiska ledarskap när det gäller PIM 
När man tar beslut om ett uppdrag, måste man tänka på hur mycket detta uppdrag behöver 

organiseras och vad för resurser som ska avsättas. Som erfaren chef ska man inte blunda för 

svårigheter och utmaningar som förekommer och undvika att säga det här har vi inte tänkt på 

och det trodde vi inte att skulle hända.  

Det handlar om hur mycket pedagogiskt ledarskap cheferna visar i sina beslut. Det viktigaste 

för en bra chef är att förankra sådana utbildningar som PIM och själv ha ett hum om 

innehållet och att själv tycka att det är viktigt insats. Då förstår cheferna sitt uppdrag ännu 

mer. Så alla chefer i alla nivåer ska komma överens om att detta är ett viktigt uppdrag att 

genomföra och att organisera och planera resurser och förutsättningar. Ibland tar förberedelser 

och anordningar mer tid och energi än vad själva utbildning tar. Förskolechefernas 

engagemang är en viktig aspekt när det gäller genomförande av ett uppdrag men det räcker 

faktiskt inte.  
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Det finns också andra ännu viktigare aspekter och det är medarbetarnas acceptans och vilja till 

att delta i utbildningen. Hur mycket har förskolecheferna avsatt i tid och energi för denna 

väsentliga aspekt? Det är medarbetarna som ska delta i utbildningen och det är de som ska 

implementera och förverkliga detta i verksamheten. Det är därför det är viktigt att 

förskolecheferna tar reda på hur väl medarbetarna är förberedda och engagerade i att 

genomföra utbildningen. Det är också viktigt att förskolecheferna frågar sina medarbetare om 

hur de upplever detta beslut från cheferna. Har de upplevt det som att cheferna bara har tagit 

detta beslut och lämnat allt ansvar och ”elände” till medarbetarna som egentligen ska ta hand 

om både omsorg och lärande för barnen? Eller har de upplevt att förskolecheferna har tagit ett 

beslut som är väl genomtänkt och välplanerat?   

Som förskolechef ska man inte ta för givet att beslut om PIM som kompetensutveckling som 

alla medarbetare ska delta i oavsett om de vill eller inte kommer att mottas positivt av alla. 

Idag är det inte acceptabelt att säga: nej tack, jag är inte intresserad av IT så jag vill inte vara 

med! När man lever i IT samhälle är det inte ok längre att säga nej jag är inte intresserad. Det 

är samma sak som om man tackar nej till jobbet som man verkligen behöver. Kan man inte IT 

i nutiden kan jämföras med att man är analfabet eller invandrare i den digitala världen. När 

man jobbar i vissa branscher/ verksamheter finns det alltid vissa viktiga faktorer för att 

utveckla och gå framåt i verksamheten.  

Förskolan har nu fått sin egen skolform och utifrån skollagen och den nya reviderade 

läroplanen för förskolan är det mycket fokuserat på det kompetenta och utforskande barnet. 

Det har kommit vissa begrepp som inte fanns tidigare i läroplanen såsom undervisning. 

Barnen i förskolan ska erbjudas att bekanta sig med naturvetenskap, teknik, matematik och 

nyanserat språk. Allt detta lägger ett stort ansvar för förskolecheferna, förskollärare och 

barnskötare att ha en bra kunskap och utbildning om dessa områden och ämnen. Ett bra 

verktyg är att kunna använda det nya tekniska materialet för att kunna uppfylla de förväntade 

målen. Förskolechefernas uppdrag som det står i läroplanen är att se till att det uppdrag man 

jobbar med innebär utveckling inom IT frågor och kommunikation i förskolan.  

7.3 Förskolechefernas och förskolpersonalens relation före och 

efter PIM 
Relationen mellan att vara chefen och medarbetare präglades av en relation av respekt och 

ansvarfullhet där förskolecheferna hade klart vilken roll de spelade både som medarbetare och 

chef och vad som förväntades av dem vid varje roll. 

7.4 Det manliga och kvinnliga ledarskapet  
När vi har sökt förskolechefer fick vi bara kvinnliga förskolechefer. Det var inte märkligt för 

man har alltid hört talas om att förskole världen är kvinnodominerad och yrket förskollärare 

samt förskolechefspositionen är oftast kvinnlig. Det finns en tendens att om kvinnor eller män 

vill bli chefer så måste de vara på den manliga principens förutsättning och om en kvinnlig 

chef skall bli godtagen krävs det att hon visar upp en ännu större skicklighet än sina manliga 

kollegor (Granér; 1994). Författaren påpekar att likheterna mellan män och kvinnor i 
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chefsställning inte spelar så stor roll eftersom cheferna rekryteras på så sätt så att de kan 

upprätthålla sin princip oavsett vilken kön dessa chefer har. Däremot framhäver Crafoord 

(2005) att det finns språk skillnader mellan kvinnliga och manliga som ibland går till överdrift 

så att de blir rent utav förvrängande. Författaren påpekar att kvinnor är mer inriktade på att 

förhandla och diskutera förslag medan män kommer med kategoriska utsagor och tar saker 

mer bokstavligt och allvarligt. 
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Kapitel 8 Nyfikna frågor 
Efter vår studie om PIM- utbildningen och efter alla intervjuer och observationer som vi har 

genomfört tycker vi att det inte bara varit intressant att skriva om detta ämne utan det var även 

väldigt spännande. Dels för att vi var två som skrev, dels för att vi verkligen fick kött på 

benen angående hur förskolecheferna upplevde PIM- satsningen från regeringen. Vi är nu 

nyfikna på att PIM inte har genomförts på fristående förskolor i Stockholm. Enligt vår 

empiriska data om PIM- uppdraget fick vi veta att PIM gällde för både kommunala och 

fristående förskolor. Så vi undrar:  

 

Hur har det kommit sig att det bara är kommunala förskolor som genomför PIM- 

utbildningen?  

Varför finns det inte enda fristående förskola som har genomfört PIM? 

Har alla kommunala förskolor genomfört PIM-utbildningen? 

Är PIM lika viktigt verktyg efter Ipad investeringen på vissa kommunala förskolor? 

Sist men inte minst undrar vi utifrån ett jämlikhetsperspektiv på förskolan om en del 

förskolechefer som vi intervjuade och observerade hade varit manliga, skulle våra resultat ha 

blivit annorlunda?  
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Bilaga 1 
Stockholm, februari 2013 

Bästa förskolechef! 

Amina Dhahir och Carolina Estrella heter vi. Vi är studenter vid Uppsala universitet som läser 

mastersprogrammet i pedagogiskt ledarskap och skriver nu vårt magisterexamensarbete.  

Anledningen till att vi kontaktar dig är för att fråga om din hjälp och medverkan i vår 

undersökning. Vårt syfte är att undersöka förskolechefers upplevelser kring 

regeringsuppdraget PIM (Pedagogisk It Media Kompetens) som pedagogiskt verktyg och 

kompetensutveckling av deras medarbetare. 

Vi vänder oss till dig som förskolechef för att både genomföra en kort intervju med dig och 

dessutom en observation av ett av dina nätverksmöten eller något liknande möte som har med 

PIM-arbete att göra. Vår avsikt är inte att göra någon bedömning, jämförelse eller mätning av 

PIM- utbildningen. Vårt syfte är att skaffa oss en bild av hur förskolechefer kan uppleva sina 

förutsättningar att genomföra en PIM-utbildning. 

Vår undersökning följer gängse forskningsetiska regler. Alltså du som medverkar att vara helt 

anonym, du har möjligheter att avbryta intervjuer och observationer precis när du vill om du 

inte längre vill delta. Du får en kopia av vårt arbete och resultaten när vår undersökning bli 

klart. Samt alla data kommer att behandlas på så sätt att ingen ska kunna känna igen 

medverkande svar. 

Vi ser fram emot ett möte med dig eller ett samtal om du anser behöver mer information. 

Hälsningar, 

Amina Dhahir (0722098099)&   Carolina Estrella (0733 8251 66) 

saramm3@hotmail.com   estrellacarolina@hotmail.com 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  
Slitna frågor 

1– Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

2– Anser du att du har bra IT kunskaper? 

3– Har du själv gått på PIM -utbildning? 

4– Har du själv varit delaktig i beslut kring PIM användning på ditt team?  

5– Tycker du att PIM är relevant för förskolans verksamhet?  

6– Anser du att PIM utbildning krävs för att arbeta inom förskola? 

 

 

  

Öppna frågor  

7– Hur anser du att din yrkesroll har förändrats i och med PIM i förskolan?  

8– Hur mycket har PIM-utbildningen höjts medarbetarnas kompetens enligt ditt synsätt? 

9– Hur upplever du att PIM-kompetens i förskolans reformerade arbetsvillkor?  

10– Hur ser tillgången på datorer ut, pedagoger och barn? 

 

 

Produktiva frågor  

11– Hur upplever du PIM utbildningen?  

12– Har du avsatts tiden för att din personal ska arbeta med PIM utbildning? 

13– Hur mycket stöd finns det i organisationen för att arbeta praktisk med PIM? 

14– Vilka delar i PIM har du tyckt varit bra och vilka var mindre bra?  

15- Vad är som var en nackdel med PIM-utbildningen? 

16-Vilka faktorer som gjorde att PIM upplevs svårt av medarbetare? Är det ålder, position 

eller något annat   

17– Hur kan PIM gynna barns lärande enligt styrdokument och enligt dig? 

18- Är det något särskilt med din stadsdel som gör att ni engagerar er i PIM-utbildningen  

 

 

 Övriga frågor 

– Är det någonting vi har missat som du vill lägga till? 

– Kan vi kontakta dig ifall vi behöver lägga till lite extra frågor för att gynna forskning?  
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Bilaga 3 

Observations schema för PIM mötet 

Bakgrundsuppgifter 
Kommundel:___________________  observation nr:_____________ 

Typ av möte:____________________________ Datum:____________ 

Frågor till förskolechefen innan mötet: 
Förskolechefens erfarenhets (antal år):____________ 

Antal personer som ska delta i mötet:______________ 

Antal närvarande personer:____________________________ 

Antal punkter i mötet som ska handlar direkt omkring PIM program:_______________ 

Kommentar:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om mötet: 
Vilken typ av ordning och organisation visas i mötet? 

Vad vill moderator (den som håller i mötet) att deltagande ska nå/ få från mötet? 

Finns det möjligheter för deltagande att kunna styra innehåll i mötet och ställa frågor? 

Ingår mötet i en rad av mötet? 

Om ja, hur är upplägger för möten? 
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Mötet atmosfär 
 

Form  Förekommer  

A- Deltagandeaktiv hela mötet  

B- Deltagandepassiv under hela 
mötet 

 

C- Förskolechefens aktiva i 
mötesgång 

 

D- Förskolechefens passiv vid 
mötesgång 

 

E- Annat (ange vad)  

Mötets gång  
PRAKTISK IT MEDEL SOM ANVÄNDS I MÖTET 

IT MEDEL SOM FÖREKOMMER KOMMENTAR 
 
Audiovisuellt material (DVD, videos från 
internet) 
 

 

 
PEDAGOGISKA DATAPROGRAM 

 

 
FÖREMÅL ELLER PAPPER DOKUMENT SOM 
MODERADOR HAR TAGIT MED 
 

 

ANNAT:  
 

 

 

TYDLIGHET/ UPPLEVELSER I MÖTESINNEHÅLL: 

 
DELTAGANDE SER MOTIVERADE UT 
 

 

DELTAGANDE HAR POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR 
 

 

 
Återkommande kommunikations ord från 
deltagande  
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Bilaga 4 

Tidsplan  
 

Vecka 6  

 

Färdigställa Syfte, frågeställningar, 

samtyckebrev(Amina & Carolina). Vi satt hos 

Amina och skrev tillsammans. 

Förslag på intervjufrågor(Amina), 

observationsschema (Carolina) och litteratur 

sökning (både Amina & Carolina) 

Vecka 7 kontakta intervjupersoner/ påbörja 

metod/teoridel (Amina kontaktade 

informanterna 1 & 4 medan Carolina 

kontaktade informanterna 2 & 3 ) 

Vecka 8  Litteraturläsning (Amina & Carolina). Amina 

sökte genom Stockholmsstad 

bibliotekdatabasen. Carolina sökte genom 

Botkyrka kommun bibliotekdatabasen. Både 

Amina och Carolina sökte genom DIVA; 

Guepa, m.m. 

Vecka 9 Metod/teori(Amina & Carolina) 

Amina ansvarade för att skriva kring 

Vygotskij, Säljö och Carolina Foucault, 

Dewey. De andra temana skrev vi 

tillsammans, med kommunikation genom 

Tango och  e-post 

 

Vecka 10 Metod/teori(Amina & Carolina). Vi skrev 

tillsammans 

Vecka 11  Intervjuer (Amina ansvar för informanter 1 & 

4 & Carolina ansvar för Informanter 2 & 3) 

Vecka 12  Observera(Amina ansvar för informanter 1 & 

4 & Carolina ansvar för informanterna 2 & 3) 

Vecka 13  Intervjua & observera (Vi kompletterade 

varandras intervjuer och observationer 

tillsammans, för att även om en var ansvarig, 

så deltog båda) 

Vecka 14 -15 Transkribera intervjuer och observationer 

(Amina var ansvarig för att transkribera 
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informanterna 1 & 4; & Carolina ansvarade 

för att transkrivera informanterna 2 & 3) 

Vecka 16 -17 Sammanställning av intervjuer/ Amina 

påbörjade resultat & Carolina analys 

Vecka 18 -20 Diskussion: Amina påbörjade arbetet, sedan 

fyllde Carolina i och kompletterade 

Vecka 21  Referenslista/Slutföra (Amina & Carolina 

tillsammans) 

Vecka 22  Slutföra Tillsammans 

Vecka 23  Slutföra Tillsammans 

 

 

 

 
 

 

 


