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Sammanfattning

Informations-  och  kommunikationsteknik  är  något  som  omnämns  i  läroplanerna  och  i 

styrdokument för förskolan såväl som grundskolan. Det saknas däremot exakta angivelser om 

vad som faktiskt behövs i form av resurser och kompetenser inom IKT för att uppnå mål eller  

för att effektivt närma sig strävansmål. I detta arbete analyseras läroplanstexterna för respektive 

skolform mot en bakgrund av styrdokument och tidigare forskning på området vilket visar att det 

möjligen går att  utläsa vissa behov av resurser och kompetenser.  Vidare undersöks även hur 

förskolechefer  och  rektorer  tolkar  läroplanerna  i  en  kvalitativ  intervjustudie.  I  studien 

uppenbarades  en  stor  mängd  likheter,  men  även  den  del  skillnader,  i  uppfattningen  av 

läroplanerna.  En grundläggande kompetensnivå inom IKT för de flesta pedagoger visade sig 

anses  behövlig  oavsett  skolform,  medan  de  resurser  som  ansågs  behövliga  var  varierande. 

Förskolechefer såväl som rektorer talar om en önskan om tillgång till mer IKT i skolan men 

samtidigt blottas en farhåga om att för mycket IKT kan komma att ha negativa konsekvenser.

Nyckelord:
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Abstract

Information and communication technology is something that is mentioned in the curriculum 

and in regulatory documents for the nursery as well as the primary school. There is no exact 

saying of  what is actually needed in terms of  resources and skills in ICT in order to achieve goals  

or effectively approach the endeavor objectives. In this essay, the curriculum for both nursery and 

primary school is analyzed with a background of  regulatory documents and previous research of  

the area in mind, resulting in an indication that it possibly can be inferred that there are certain  

requirements  of  resources  and capabilities  considering  ICT in  the  curicculum.  Furthermore, 

through a qualitative study, it is also examined how pre-school managers and principals interpret 

the curriculum, which in turn revealed a large amount of  similarities, but also some differences in 

the perception of  the curriculum between the two. Both speaking of  a basic level of  competence 

in ICT for most teachers and preschool teachers is considered necessary, while the resources  

deemed necessary  varied  depending  on  the  type  of  school.  Pre-school  managers  as  well  as 

principals speak of  a desire for access to more ICT in their schools but at the same time hinted  

that there is a fear that too much ICT could have devastating consequences.
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Inledning

Att använda sig av IKT i sitt pedagogiska arbete är för vissa en självklarhet men för  

andra inte, det är en insikt som vi blivande IKT-pedagoger fått under diverse kurser 

på  universitetet,  verksamhetsförlagd  utbildning  eller  under  vardagliga  samtal  med 

andra lärarstudenter och även lärare. Att det sedan förfaller vara en viss skillnad i 

attityden  till  att  arbeta  med  de  verktyg  som går  att  erhålla  inom IKT,  när  man 

använder  dem,  har  också  synliggjorts.  Den  stora  variation  av  åsikter  som  finns 

rörande  IKT-ämnet  gör  att  det  är  svårt  att  veta  om man har  rätt  eller  fel  i  sin  

övertygelse om att använda IKT som ett verktyg i sin vardag som pedagog. En fråga 

man onekligen kan förväntas ställa sig i detta läge är vad som präglat de attityder som 

innebär ett motstånd mot IKT, eftersom vi ju trots allt sett en ökning av IKT den 

senaste tiden. Vi som står bakom detta examensarbete har båda bakgrund inom IKT. 

Edman med IKT som ett ämnesval mot grundskolans senare år och gymnasiet, samt 

Pettersson med IKT-inriktning som en del i sin förskollärarutbildning. Vi anser oss 

vara,  eller  åtminstone  vara  på  väg  att  bli,  IKT-pedagoger,  men  dock  för  olika 

skolformer. Detta har skapat ett brett perspektiv utifrån vilket vi utgått i detta arbete,  

där vi  ställer  förskolans  och grundskolans läroplan intill  varandra i  en gemensam 

analys.  Därefter  ställs  detta  mot de uppfattningar kring IKT som råder hos såväl  

förskolechefer och rektorer.  Detta  är  en undersökning som jämför  förskolan och 

grundskolan, för att undersöka huruvida de skiljer sig åt eller inte.
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Bakgrund

Av de resonemang som förs av Hylén (2011) går det att utläsa att skolan i takt med samhället, allt  

sedan att datalära infördes som ett obligatoriskt kunskapsområde i skolan på 1980-talet, kommit 

att se allt mer av den digitala tekniken i sin vardag. Redan under 1980-talet beskrevs ett behov av  

IT  i  skolan för  att  möta  den samhällsutveckling  som skett,  med ökat  informationsflöde  och 

förändrat arbetsliv (ibid.).  Det formulerades även tankar om att IKT har en roll att spela för 

människors livslånga lärande och aktiva deltagande i samhället. Slutligen fanns en hoppfullhet om 

att datortekniken skulle kunna bidra med metoder och hjälpmedel för en effektivare undervisning 

i skolan (ibid.). Denna vision har i stor del kvarstått, vilket går att utläsa från exempelvis den sista  

av  de  tre  punkter  som utgjort  ett  slags  ledstjärna  för  teknikdelegationen utfärdad av Statens 

Offentliga Utredningar (fortsättningsvis SOU) 2010:

”Ett Sverige som ger alla medborgare den kompetens som krävs för att förstå och tillgodogöra sig möjligheter  

och påverka utvecklingen i ett komplext och tekniskt avancerat samhälle.” - SOU (2010).

I skrivande stund – 2013 – har skolan implementerat en ny läroplan i  Läroplan för grundskola,  

förskoleklass och fritidshemmet 2011, förskolan har också en läroplan med nytt innehåll i Läroplan för  

förskolan  Lpfö98  (rev  10).  Läroplanen  för  såväl  skolan  och  förskolan  förser  idag  lärare  och 

förskollärare  med  riktlinjer  som påtalar  IKT som ett  verktyg  för  barns  och  elevers  lärande. 

Vallberg  Roth  (2011)  beskriver  hur  man  ska  förstå  styrdokumenten  utifrån  ett  pluralistiskt ; 

demokratiskt  perspektiv,  där  i  princip  alla  berörda  aktörer  ska  medverka  till  tolkningen  av 

läroplanerna och därmed medverka till konstruktionen av skolans verklighet. Om detta kan antas 

vara sant, uppstår självfallet frågan till vilken grad man kan tolka att styrdokumenten förutsätter 

IKT i förskolan och skolan, samt på vilka sätt. 

”Does it make sense to consider pedagogy and ICT' any more than it would make sense to consider  

pedagogy and pencils' or any other general resource?” - Loveless et al. (2001).
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I ljuset av de frågor som ställs av Loveless et al. (2001) i inledningen av avsnittet Pedagogy and ICT? 

kan en del av problemet med IKT i skolan skönjas: att det finns olika sätt att se på IKT i relation 

till lärande och pedagogik, såväl som en osäkerhet om vilken roll IKT kan spela inom skolans  

väggar. Synen på just i vilken grad och på vilket sätt IKT ska finnas i skolan har varierat. Ett 

exempel på detta är vid 2000-talets inträde då den så kallade IT-bubblan sprack, och därmed 

förändrades på många håll synen på informationstekniken, som dessförinnan åtnjutit  ett stort 

mått av tilltro att kunna bidra till samhällets positiva utveckling (Hylén 2011). Det är inte orimligt 

att se detta som en bidragande faktor till att IT-frågan förlorade sin ställning inom skolpolitiken,  

och attityden till IKT i förskolor och skolor ställdes inför en förändring som ledde till nya planer  

och strategier för IT i skolan (Hylén 2011). 

I förlängningen uppstår således en fråga om vad som behövs i form av digitala hjälpmedel och 

kompetenser hos lärarna och förskollärarna för att på bästa sätt använda dessa verktyg i  den 

pedagogiska verksamheten. Antar man att det finns varierande sätt att tolka styrdokumenten och 

att se på IKT i skolan och förskolan uppstår ett scenario där skolor har olika tillgångar vad gäller  

såväl resurser som kompetenser för IKT, vilket i det långa loppet skulle kunna leda till att barn 

och elever får olikartad, och därmed inte likvärdig, utbildning. En annan farhåga som uppstår i 

det här resonemanget är att det finns en risk att förskolan och grundskolan inte håller jämna steg 

med varandra och därmed förringar eller undergräver varandras arbete istället för att sträva efter 

samverkan sinsemellan för att stödja elevers lärande i ett långsiktigt perspektiv, vilket framhålls  

som  rektors  ansvar  i  Lgr11.  Denna  samverkan  belyses  också  i  Lpfö98.  Utifrån  dessa  båda 

läroplaner  kan  det  alltså  utlysas  att  ett  samarbete  mellan  förskolan  och  grundskolan  anses 

nödvändigt  för att främja barn och elevers utveckling och lärande.  Det är  således av vikt  att 

undersöka huruvida  sådana farhågor  har  något  reellt  fotfäste  i  verkligheten,  och därmed blir 

syftet  med  detta  arbete  att,  utifrån  ett  resurs-  och  kompetensperspektiv,  genomföra  en 

läroplansanalys för att se hur man kan tolka styrdokumenten och dess formuleringar kring IKT 

samt att genom en intervjustudie undersöka och jämföra förskolechefers respektive rektorers syn 

och uppfattning av IKT 
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Uppdelning av arbetet

Eftersom vi  är  två personer  som utfört  detta  arbete  har  oundvikligen en viss  uppdelning av 

datainsamling och analys behövt ske. En uppdelning av arbetet orsakar naturligtvis att det finns 

en risk för att olika uppfattningar förekommer, vilket kan resultera i ej överensstämmande data 

och analys men även möjliggöra en validering av tolkningar. För att öka säkerheten i tolkningar 

har vi i så stor utsträckning som möjligt sett till att båda deltagit i varje process av arbetet. Detta  

har  inneburit  att  vi,  efter  att  ha  fått  samtycke  från  respondenter  i  studien,  båda deltagit  vid 

intervjuer med såväl förskolechefer som rektorer. Arbetet har i sin tur uppdelats så att Pettersson 

lett intervjuerna med förskolechefer och Edman intervjuer med rektorerna. Denna uppdelning 

kom sig av ett antagande om att Pettersson med bakgrund i förskollärarprogrammet lättare skulle 

kunna föra ett givande samtal med förskolechefer, ställa följdfrågor och ha en djupare förståelse 

för verksamheten, medan detsamma kan sägas om Edman men för skolan. Den som ej hade  

rollen som intervjuledare förde istället anteckningar och föreföll i övrigt närmast passiv under 

intervjun. 

Vid nedteckning av data och övrigt skrivande av arbetet har båda deltagit vid så gott som alla 

skrivtillfällen samt tagit del av alla texter innan de färdigställts. Vid de då tillfällen då vi, av olika  

skäl inte kunnat befinna oss på samma ort vid skrivtillfällen har kommunikation varit etablerad 

via internetsamtal. Kort sagt har det förekommit ytterst få tillfällen då text producerats för detta  

arbete  utan  att  båda  varit  närvarande.  Analysarbetet  av  insamlad  data  har  skett  genom 

diskussioner oss emellan så att ingen passage i arbetet ska ha gått någon av oss förbi.
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Litteraturöversikt

Tidigare forskning

IKT, vad avses?

Ovan  har  såväl  begrepp  som  IKT  (informations-  och  kommunikationsteknik)  och  IT 

(informationsteknik) omnämnts med hög frekvens, och kommer i fortsättningen av detta arbete 

också att göra det. Det är därmed av vikt att beskriva på vilket sätt dessa begrepp används och 

vad som avses med dem. IT innefattar sådant som datorer, digitala skrivtavlor och annan digital 

utrustning medan IKT är ett  begrepp som kan användas  på samma sätt,  men som vanligen 

används för att än mer poängtera de kommunikativa egenskaperna av den innefattade tekniken 

(Hylén 2011). Detta arbete utgår ifrån Hyléns (2011) definition på IT, men väljer att likställa det 

med IKT eftersom det är det begrepp som vi själva tillhandahållits under vår utbildning och som 

förefaller ligga närmast till hands. Således väljer vi att sedermera bruka begreppet IKT, vilket ska 

läsas som likställt IT, utan att nödvändigtvis ge mer utrymme åt de kommunikativa aspekterna av 

undervisningen. På vissa håll i detta arbete kommer emellertid IT att användas ändå, för att inte 

förändra formuleringar och liknande i referenser.

  

IKT-resurser och nulägets brister

Detta  avsnitt  inleds  med  en  tillbakablick  till  införandet  av  IKT  som  ett  obligatoriskt 

kunskapsområde,  för att  sedan landa i  nulägets  förutsättningar  för IKT-undervisning.  Utifrån 

Hyléns (2011) resonemang kring datortätheten i skolorna belyses även en del brister i nuläget. 

Vidare  beskrivs  de  argument  om varför  IKT har  en  plats  i  förskolan  och grundskolan  som 

presenteras i Hylén 2011, och hur dessa argument kan problematiseras.

Första  gången  IKT sågs  i  en  svensk  läroplan  var  på  1980-talet  när  det  i  Lgr80  tillkom ett 

obligatoriskt kunskapsområde – Datalära (Hylén 2011). Även om detta ämne, enligt Hylén (2011), 
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inte  nödvändigtvis  innebar  undervisning  med  IKT  i  skolan  så  kan  man  se  det  som  att 

beslutsfattandet kring att införa obligatorisk undervisning om IKT öppnade en rad dörrar för  

framtiden. Läroplaner och styrdokument hade framåtsyftande formuleringar som i praktiken inte 

togs fullt till vara på, på grund av bristande resurser och kompetenser inom IKT-området (ibid.).  

Ser man på tillgången på IKT i landets skolor och förskolor finner man en successiv ökning av 

antalet datorer och uppkopplingar mot internet fram till idag. Detta innebär  förvisso en ökning 

och utveckling av IKT-användandet, men däremot har inte skolan klarat av att hålla jämna steg 

med  det  omgivande  samhället  i  denna  utveckling  (ibid.). Det  framgår  av  Skolverkets  (2009) 

undersökningar  att  det  idag  finns  stora  brister  i  den  svenska  skolans  tillgång  på  exempelvis 

datorer, som ju är centrala redskap för IKT. Exempelvis påpekas att det ofta finns få datorer på 

skolorna, både vad gäller datorer för elever eller för personal, och att de datorer som finns ofta är  

gamla (ibid.).  Vidare förklaras att det förekommer stora skillnader från skola till  skola, ibland 

inom samma kommun, av mängden tillgängliga datorer, såväl som att datortätheten påstås vara av 

lägre  bland kommunala  skolor  än fristående skolor,  vilka  också  har  nyare  utrustning överlag 

(ibid.).

Den obalans som råder i datortätheten på landets skolor pekas alltså ut som en brist, en brist som 

lika gärna kan göra sig synlig mellan förskolan och grundskolan som mellan fristående skolor och 

kommunala skolor. Exempelvis visar Ljung-Djärf  (2004) exempel på förskollärares syn vad gäller 

IKT, där studien visar att det kan förekomma viss rädsla inför användandet av IKT i förskolan 

och att denna rädsla grundar sig i den passivitet som uttrycks uppstå vid datoranvändning (ibid.). 

Farhågan riktas mot de barn som är bisittare vid kamrater som använder datorn och det som 

menas är att passiviteten kan bli bestående, alltså att samma barn sitter vid datorn medan samma 

barn är bisittare vid upprepade tillfällen och på så sätt utvecklar en oförmåga att ta egna initiativ. 

Att mängden datorer på en skola skulle vara helt avgörande för huruvida bra IKT-undervisning 

kan genomföras är något som går att ifrågasätta enligt Hylén (2011), som förklarar att det finns  

kritik mot detta, enklaste sätt att mäta IKT-situationen på skolor. Ett argument är att det faktiskt  

är hur man använder verktygen och inte dess mängd som är viktigt att se till, men Hylén (2011)  

menar att mängden datorer påverkar hur man överhuvudtaget kan använda dem i undervisningen 

och att datortätheten därmed utgör en tydlig indikator för IKT-undervisningens förutsättningar. 
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Digital kompetens 

Det här avsnittet tar avstamp i Europaparlamentets definition av begreppet digital kompetens.  

Vidare beskrivs även teorier kring vad som kan anses vara innebörden av digital kompetens samt 

hur denna innebörd kan förändras över tid.

Europaparlamentets (2007) definition av begreppet digital kompetens lyder:

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

fritiden  och  för  kommunikationsändamål.  Den  underbyggs  av  grundläggande  IKT-färdigheter,  dvs.  

användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt  

för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet.” – Europaparlamentet (2007)

Begreppet  digital  kompetens  står  idag  inte  utskrivet  i  gällande  styrdokument,  men  har  av 

Europaparlamentet (2007) tillskrivits vikten som en av de åtta nyckelkompetenser som ska ligga 

till  grund  för  ett  livslångt  lärande.  Europaparlamentets  (2007)  definition  går  dock  att 

problematisera utifrån annan forskning. Att utläsa av ovanstående citat innebär digital kompetens 

användning  av  informationssamhällets  teknik.  Detta  innebär  i  sin  tur  användning  av  en 

odefinierbar mängd olika tekniker då ett samhälle ständigt utvecklas och förnyas och utifrån det 

sociokulturella perspektivet, även dessa artefakter (Vallberg Roth 2011). Eftersom skolan är en del 

av samhället präglas den också av dess förändringar, vilket innebär att de efterfrågningar som 

finns på kompetenser i samhället bör få gensvar i skolans kunskapsförmedling (Hylén 2011). Ett 

begrepp i engelskan som ligger nära digital kompetens skulle kunna tänkas vara  ICT capability. 

Loveless et al. i Ellis och Loveless (2001) belyser diskussionen kring vad som anses med att vara 

ICT capable, där man utgår ifrån Loveless (1995) som definierar begreppet. Loveless (1995) menar 

att vara ICT capable innefattar att man ska kunna finna, tolka, analysera, skapa och konstruera 

mening utifrån den information som förvärvats, men menar också att det saknas ramar för hur 

man hanterar den information som förvärvas genom informationstekniken.
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21st Century Skills

Begreppet 21st Century Skills grundar sig i resonemang som förs av Metiri group (2003) kring de 

kunskaper som anses nödvändiga för dagens och morgondagens samhälle. Det ska poängteras att 

Metiri group är ett utbildningskonsultföretag med sitt center i USA,  med en kundkrets bestående 

av exempelvis amerikanska statliga myndigheter samtidigt som forskare, exempelvis Hylén (2011) 

väljer att använda deras modell i sina egna verk, och antar en viss tillit till relevansen av deras  

resonemang kring 21st Century Skills – så även i detta arbete. Metiri group (2003) har samlat in 

data från litteratur, rapporter från näringslivet och arbetsmarknaden och åsikter från utbildare för  

att  sammanställa  en  kunskapsöversikt,  vilken  anses  nödvändig  för  barn  och  elever  i  det  

tjugoförsta århundradet.  Argumentet  för denna kunskapsöversikt  grundar sig  i  teorier  om de 

kunskaper som är nödvändiga för att verka i ett samhälle som ständigt förändras. På 1900-talet  

ansågs en människa som kunde räkna, skriva och läsa besitta de kunskaper som var nödvändiga i 

samhället, men samhället förändras och så också dessa kunskaper. 21st Century Skills innefattar 

kunskaper  inom många områden,  men då  detta  arbete  rör  IKT är  det  Digital  Age Literacy-

begreppet  som  är  relevant.  Då  Digital  Age  Literacy  innefattas  i  21st Century  Skills  är  det 

fortsättningsvis  begreppet  21st Century  Skills  som  kommer  att  användas  i  detta  arbete.  De 

kunskaper  som  anses  nödvändiga  i  dagens  och  morgondagens  samhälle  och  rör  IKT  är:  

kunskaper kring vad teknologi är, hur den fungerar, vilket syfte teknologin kan ha och hur den 

kan användas för att effektivisera och effektivt uppnå mål (ibid .). I kunskaperna innefattas även 

att använda dagens och morgondagens teknologi för att tolka information, skapa, kommunicera 

och lära med hjälp av den information som införskaffas via teknologin (ibid.). Resonemang kring  

21st Century Skills förs också av Hylén (2011), som utgår, precis som detta arbete, ifrån Metiri 

group (2003) och belyser hur skolan har som roll  att  möta de kunskapskrav som eftersöks i  

samhället, samt hur detta kan problematiseras i takt med att samhället ständigt förändras. I 2010 

års teknikdelegation beskrivs, som tidigare nämnts, en vision där Sverige förser sina medborgare 

med de kunskaper som behövs för att verka i det tekniskt avancerade samhället, något som ju 

faller  inom  ramen  för  vad  som  kan  kallas  för  21st Century  Skills.  Teknikdelegationen  2010 

framhåller också skolans roll som förmedlare av dessa kompetenser.

14



IKT i förskolan och grundskolan

Nedan beskrivs användningsområden för IKT som ett pedagogiskt redskap utifrån forskning på 

olika håll. Vidare beskrivs även svårigheter med att implementera IKT i praktiken. 

Att utläsa av teknikdelegationen 2010 har skolan ett huvudsakligt ansvar för att skapa intresse för  

IKT. Emellertid talar teknikdelegationen om att de mål som idag finns ställda är svåra för skolan 

att nå upp till i praktiken. Forskning som gjorts i förskolan och skolan gällande IKT visar på en 

rad olika användningsområden för ämnet idag och hur det kan utvecklas. I Storbritannien har en 

rad diskussioner förts kring huruvida IKT-ämnet ska behandlas som ett eget ämne, eller som en 

del utav något större (Loveless  et al.  i Ellis och Loveless, 2001). I den svenska läroplanen för 

förskolan samt läroplanen för grundskolan kan man se likheter med ett av de argument som förts  

i Storbritannien. Idag är IKT inte ett eget ämne utan ska genomsyra verksamheten och ska prägla  

stora  delar  av  undervisningen  (Skolverket,  2010:2011).  Den  insikt  man  kommit  till  i 

Storbritannien  rör  främst  IKT-ämnets  möjligheter  att  presentera  kunskap  pluralistiskt  och 

personligt.  I  detta  innefattas  de  olika  presentationsmöjligheter  som  uppdagats  samt  elevens 

möjlighet att revidera kunskaper i efterhand, vilket också innebär att klassrummet som begrepp 

har vidgats (Loveless  et  al. i  Ellis  och Loveless,  2001).  Med detta menas att information och 

kommunikation idag kan ske via internet och att utbytet mellan elev och lärare därmed också kan 

ske via digitala plattformar (ibid.). I likhet med ovanstående teori om det vidgade klassrummet  

har också förskolan fått ett vidgat synsätt vad gäller hur lärande och utveckling kan ske med hjälp  

av digitala plattformar och medierande artefakter. Thestrup et al. (2009) lyfter medieleken som ett 

sätt att synliggöra och förstå det fenomen som sker i interaktion mellan barn och de medierande  

artefakter  vilka  de  upplever  i  vardagen  samt  använder  i  leken.  Enligt  Forsling  (2011)  kan 

medieleken utspela sig utifrån fyra olika kategorier:

”När medielek sker framför skärmen, så innebär det att barnen förhåller sig interaktivt till mediet även om  

mediet i sig självt inte erbjuder möjligheter för konkret interaktion, t.ex. barnfilm, musikvideo, dataspel,  

reklaminslag.” – Forsling (2011)
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”När medielek sker i  förlängning av mediet,  sker det  på lekplatsen,  gatan, skolgården, i  hemmet utan  

teknologi.  Berättelser,  historier,  figurer  och  händelser  härstammar  från  tv-serier,  dataspel  eller  filmer.  

Medierna är  råvaran som barnen hämtar  formler  från och  improviserar  över.  Teman från fiktion och  

verklighet blandas till brännpunkter, som barnen kan förhålla sig till och undersöka närmare.” – Forsling 

(2011)

”Om medielek sker med den konkreta teknologin, så ingår teknologin i själva leken. Videokameran eller  

den digitala kameran finns med och att filma/fotografera är en väsentlig del i leken. Barnen använder här  

mediet produktivt som ett sätt att konstruera och berätta. Redigeringsprogram ingår också här. I den mån  

dataspel ger möjlighet till interaktivitet så räknas de också in i den här gruppen.” – Forsling (2011)

”Och slutligen när medielek sker inne i och genom teknologin, så handlar det om interaktion genom chatt-

rum och andra mötesplatser på nätet som inkluderar kommunikation, reception och produktion av uttryck  

med  andra  barn,  t.ex.  SMS,  MMS  och  YouTube,  bloggar  och  videoklipp.  Redigeringsprogram  och  

aktivitetscentra s,0

om finns på Internet. Lekmönstren förlängs från barnens eget universum in i en medierad form.” – Forsling 

(2011)

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som nämns frekvent i läroplanen för förskolan, där 

arbetssättet också tillskrivs stor vikt för verksamheten. Skolverket (2012) beskriver metoder för 

att arbeta med pedagogisk dokumentation, där det finns en tydlig koppling till de IKT-resurser  

som definierats i  tidigare avsnitt.  Skolverket  (2012) menar att dokumentation kan ske genom 

stillbildskamera, videokamera eller ljudinspelning och att detta är ett hantverk som tar lång tid att  

förfina. Forsling (2011) menar att förskollärarna är i behov av utveckling och stöd vad gäller IKT-

ämnet. Forsling (2011) hänvisar till svårigheten med att kombinera den traditionella verksamheten 

med den moderna. Denna attityd leder i sin tur till att många förskolor väljer bort att arbeta med 

IKT och på så sätt skapas digitala klyftor. Där förskollärarna känner att de har en brist inom den 

digitala kompetensen utmanas inte heller barnen att förvärva den digitala kompetensen (ibid.). 

Vallberg Roth (2011) menar att  utifrån det  livslånga lärandet kan pedagogerna tillåtas  lära av 

barnen och att denna princip är högst applicerbar inom IKT-ämnet. På samma sätt menar också 

Forsling (2011) att pedagogen ibland kan skifta sin position för att lära, och på så sätt skapas 

mening för barnet och pedagogen.
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Varför IKT i förskolan och grundskolan?

Hylén (2011) belyser fyra olika argument för varför IKT kan anses vara viktigt för skolväsendet 

men problematiserar samtidigt dessa påståenden. Hylén (2011) delar  in dessa argument i fyra 

kategorier,  vilka  är:  IT  i  skolan  av  samhällsekonomiska  skäl,  IT  i  skolan  för  rättvisa  och 

medborgarkompetens, IT som verktyg för att höja effektiviteten i lärandet och IT som katalysator 

för förändring. Nedan redovisas och problematiseras dessa argument. 

IT i skolan av samhällsekonomiska skäl
Hylén (2011) beskriver detta argument som ett som funnits under en lång tid. På senare tid har 

vikten i skoldebatten lagts på de demokratiska och ekonomiska bitarna som innefattas i detta 

argument (ibid.). Det ekonomiska argumentet rör frågor kring huruvida IKT är nödvändigt för 

samhällets ekonomi och utveckling. Utbildningsdepartementet (1998) beskriver att Sverige är på 

väg in i ett kunskapssamhälle, där den svenska ekonomin inte längre lutar på jordbruk utan på  

kunskapsintensiva företag vilket gör det nödvändigt för skolan att förmedla de kunskaper vilka  

förutsätts av den nya samhällsekonomin. Vidare beskrivs i teknikdelegationen 2010 att ett visst 

besittande av IKT är efterfrågat på dagens arbetsmarknad. I IT-propositionen 2005 har det också 

slagits fast att IT-kunskaper kommer att vara nödvändiga för samhällets tillväxt, ett resonemang 

som stämmer väl överens med det kring 21st Century Skills som beskrivits i tidigare avsnitt. Hylén 

(2011) beskriver också ett argument kring att sänka lärartätheten och öka de digitala resurserna, 

och att genom detta utveckla distanslösningar för lärande, ett vidgat klassrum. Hylén (2011) för  

också  fram  att  kommuner  med  en-till-en-profil,  det  vill  säga  en  dator  per  elev,  upplever  att 

kostnader minskat kring kopieringspapper och dylikt när deras läromedel digitaliserats.  (Hylén 

2011) problematiserar slutligen det samhällsekonomiska argumentet för IKT i skolan genom att  

redogöra  för  att  det  än  så  länge  saknas  erfarenheter  och  långsiktiga  samhällsekonomiska 

beräkningar för att avgöra huruvida dessa resonemang och argument är hållbara.

IT i skolan för rättvisa och medborgarkompetens

Detta argument går i första hand att beskriva utifrån skollagens (2010:800) krav att erbjuda alla 

barn och elever en likvärdig utbildning.  Teknikdelegationen 2010 för resonemang om att  alla 

medborgare erhåller en demokratisk rätt till kompetens. Utifrån det blir grunden i detta argument 

att alla barn och elever ska erbjudas tillgång till IT-resurser samt de kunskaper som är nödvändiga  
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för att använda dessa. I den senaste IT-propositionen (2005) används också rättviseargumentet  

för en likvärdig utbildning. Här belyser man användandet av IKT som hjälpmedel för de som är 

geografiskt  missgynnade samt för elever med särskilda behov. I  skollagen (2010:800) beskrivs 

också  att  elever  ska  ha  tillgång  till  läroverktyg  som bidrar  till  en tidsenlig  utbildning.  Vidare  

beskrivs medborgarkompetens som de kunskaper som krävs för att leva och verka i dagens och 

morgondagens samhälle. Hylén (2011) problematiserar detta argument utifrån olika perspektiv 

och relaterar till Europaparlamentets (2007) definition av digital kompetens som en av de åtta 

nyckelkompetenserna för ett  livslångt lärande vilket  gjorts  gällande i  Sverige.  Men med detta  

tillkommer också ett ansvar; eleverna ska idag införskaffa den digitala kompetensen samtidigt 

som det finns en risk att en ny digital klyfta uppstår (ibid .). Med detta menas att eleverna blir 

skickliga på att söka och införskaffa information men riskerar att halka efter vad gäller att kunna 

hantera detta stora informationsflöde.

IKT som verktyg för att höja effektiviteten i lärandet

Detta argument beskrivs av Hylén (2011) som ett av de mer centrala vad gäller IKT i skolan. En 

effektivisering av lärandet ligger till grund för investering i resurser och kompetenser och på så  

vis har detta argument lett till många studier, exempelvis har OECD (2009) gjort en studie som 

belyser samband mellan IT-användning i hemmet och 15-åringars resultat i matematik, där det 

visade sig att elever som dagligen brukade datorer fick högre resultat i Pisatester inom matematik 

än de som inte gjorde det. Ännu ett exempel hur ITK kan influera barns lärande är den studie  

Robert-Holmes (2012) har genomfört på en förskola i England, där barnen fick arbeta med IKT-

projekt  av  vilka  resultatet  publicerades  på  förskolans  hemsida.  Robert-Holmes  (2012)  studie 

argumenterar för att detta sätt att arbeta motiverar barnens lärande och att det tillvaratar den 

digitala  kulturen  som kan återfinnas  i  hemmet  och därmed svarar  på  barns  intressen.  Detta 

belyses även i teknikdelegationen 2010, där man menar att IKT med fördel kan användas för att 

bidra till en öppen lärprocess där kommunikationen mellan lärare och elever samt elever emellan 

blir mer kreativ, vilket påstås bidra med motivation och stimulation av kunskapsinhämtning och 

färdighetsträning. 

Hylén (2011) framhåller emellertid att en del försvarare av IKT-användningen i skolan menar att 

det  är  oviktigt  att  kunna påvisa  positiv  påverkan på  elevers  resultat  genom IKT-användning. 

Vikten ska istället ligga vid arbetssätt för att utveckla de kunskaper som kommer att krävas av 
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informationssamhället,  alltså 21st Century Skills,  vilka beskrivs i tidigare avsnitt.  Det kan även 

hävdas ur ett samhällsperspektiv att IKT på sikt kan bidra till  att sänka kostnader i och med 

minskade lärartimmar och ett minskat behov vad gäller lokaler (ibid.).

IKT som katalysator för förändring

Det fjärde argumentet för IKT i skolan som Hylén belyser är IKT som katalysator för förändring. 

Detta argument  behandlar  synen på att  IKT kan bidra  till  andra  förändringar  än de som är  

kopplade till just IKT. Söderlund (2009) belyser att det ända sedan 1980-talet menats att datorer 

kan bidra till ett mer elevaktivt arbetssätt. IT-propositionen 2005 stödjer detta argument genom 

att beskriva hur IKT kan bidra till nya arbetsformer, skapa effektivitet och ge nya möjligheter till  

lärande. Åsikterna kring detta är dock skilda, de som är verksamma inom skolan talar om risker 

vad  gäller  segregation  i  samhället  och  att  detta  kan  påverka  medborgarfostran  medan  de 

verksamma inom näringsliv å andra sidan menar att IKT är nödvändigt för att Sverige ska bli  

konkurrenskraftigt internationellt (Hylén 2011). Teknikdelegationen 2010 beskriver i sin tur att 

IKT mycket väl kan användas för vitalisering av undervisningen.

Utgångspunkter för studien

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  litteraturen  visar  på  en  rådande  en  obalans  vad  gäller  

datortätheten  i  grundskolan,  vilken  också  kan  tänkas  antyda  en  resursbrist  beträffande  IKT 

medan det för förskolans del beskrivs ett behov av stöd kring att kombinera den traditionella  

verksamheten  med  IKT.  Det  som  framkommit  i  tidigare  forskning  är  exempel  på  brister  i  

praktiken. Och med tanke på skolväsendets praktik som en realisering av styrdokumenten blir det  

för  detta  arbete  naturligt  att  ha  sin  utgångspunkt  i  praktikens  syn  på  och  tolkning  av  

styrdokumenten.

Teoretiska utgångspunkter

Nedan redovisas det teoretiska perspektiv vilka har valts utifrån detta arbetes utgångspunkt i att  

spegla  synen  på  styrdokumenten  i  förskolans  och  grundskolans  praktik.  Dessa  perspektiv 

behandlar arbetets huvudsakliga tema – IKT – men dock i relation till vetenskapliga teorier och 
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tidigare forsknings behandling av ämnet i frågor som berör skolväsendet, eftersom detta arbete 

rör just IKT i förskolan och grundskolan. Den första utgångspunkten är läroplansteori utifrån 

Ulf  P Lundgrens (1989) beskrivning av området i  Att organisera omvärlden,  vilken bidrar till  att 

skapa uppfattning om vad som går att utläsa ur styrdokumenten för de berörda skolformerna. 

Detta perspektiv tillåter en analys av läroplanerna vilken får rollen som en undersökning som ska 

lägga  en  grund  för  nästkommande  steg  i  undersökningen.  Vi  vill  skapa  förståelse  av 

styrdokumenten  och  det  tolkningsutrymme  som  däri  ges,  för  att  kunna  undersöka  hur 

styrdokumenten  tolkas  i  praktiken.  En  andra  utgångspunkt  är  teorier  om sociokulturalistiskt 

perspektiv på lärande utifrån Vygotsky. Det sociokulturella perspektivet behandlar teorier kring 

människans utveckling samt hur människan förvärvar erfarenheter och kunskaper för att sedan 

använda dessa för att förstå sin omvärld (ibid.). Dessa teorier är högst relevanta för detta arbete  

då det behandlar människors syn och erfarenheter gällande IKT. Det sociokulturella perspektivet 

rör  också  teorier  kring  människans  skapande  av  kulturella  redskap,  också  benämnda  som 

artefakter, för att förstå sin omvärld (ibid.). Dessa kulturella redskap skulle kunna vara datorer, 

surfplattor och projektor. Således benämns dessa kulturella redskaps i detta arbete som resurser.

Läroplansteoretiskt perspektiv

Ett av de två teoretiska perspektiv som utgör detta arbetes utgångspunkt är ett läroplansteoretiskt 

perspektiv. Även om detta arbete inte direkt berör skapande av läroplaner eller söker finna svar på 

hur läroplanerna skapar utbildning finns viktiga aspekter inom detta som behövs vid analys av 

delar av läroplanerna. Som tidigare nämnts efterföljs här de resonemang kring läroplansteori som 

förs av Lundgren (1989). Lundgren (1989) belyser exempelvis ett förhållande mellan det svenska 

begreppet läroplan och dess engelska motsvarighet  curriculum.  Där läroplan i  svenskan har en 

konkret innebörd och avser just ett dokument med angivelser om utbildningens mål, innehåll och 

tidfördelning så har istället engelskans curriculum en vidare innebörd vilken inte bara avser det  

faktiska dokumentet utan även dess bakomliggande filosofi och föreställningar (Lundgren 1989).  

I detta arbete behandlas läroplansbegreppet utifrån den vidare innebörden av curriculum, vilket 

ställer arbetet i koherens med de perspektiv som antas av Lundgren (1989). Således innefattar  

användandet av begreppet läroplan en rad aspekter utöver de faktiska styrdokumenten, så som 

politiska beslut och strömningar, tekniskt planeringstänkande kring skapandet av läroplanen och 

implementering av läroplanerna i praktiken, även om samtliga av dessa inte tillskrivs samma vikt 
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vid analysen i arbetet. Lundgren (1989) menar alltså att läroplanen är ett verktyg som är till för att  

styra och kontrollera undervisningen i skolan, att den anger syftet med undervisningen, vilket 

innehåll som den bör ha och vilka metoder som bör ingå i undervisningen, men även att den 

bygger på vissa bakomliggande principer – en läroplanskod. 

Emellertid innebär detta att tolkandet av IKT-målen i styrdokumenten går än längre än att tolka  

det  som konkret  står  skrivet.  För detta  arbete innebär detta  att  även formuleringar som inte  

förefaller beröra IKT vid direkt läsning av styrdokumenten mycket väl kan tangera eller beröra 

IKT vid en påkoppling av bakomliggande faktorer. Hylén (2010) beskriver några anledningar till 

att ha IT i skolan. Det är anledningar så som att samhället behöver IT-kunnig arbetskraft vilken 

kan förses  av skolan för att  bidra till  att  skapa en likvärdig  skola,  och för  att  ge elever  den 

medborgerliga kompetens som behövs för att aktivt delta i samhället, såväl som ett hjälpmedel  

för effektiviserad inlärning och utbildning av högre kvalitet. Dessa argument för att ha IT i skolan 

är sådana som bidragit till att forma läroplanen och är inte bara politiskt utan även pedagogiskt 

grundade (Hylén 2010). Detta innebär att det i styrdokumenten kan finnas formuleringar kring, 

mål, innehåll eller metod som indirekt talar för användandet av IKT trots att det inte finns någon  

direkt talan om det i formuleringarna. En annan viktig aspekt att belysa är teoribegreppet i sig. 

Lundgren (1989) problematiserar definitionen av begreppet teori och hur det behöver omskrivas 

för att tillämpas som läroplansteori. Lundgren (1989) antar en vid definition av teori, där teorin  

sägs  förklara  ett  fenomen  utifrån  tillgänglig  data  och  relationerna  mellan  olika  data  inom 

fenomenet. Det som reser sig ur detta resonemang som blir av stor vikt för detta arbete är att  

läroplansteorin således är föränderlig i den mån att data och datarelationer kan förändras över tid 

och beroende på i vilket sammanhang data sätts. Och med uppdaterade läroplaner, förändringar 

som sker i samhället och allt mer ny teknik i åtanke blir detta högst relevant att bejaka med tanke 

på det ämne som utgör fokus för detta arbete, nämligen IKT i läroplanen – ett ämne som kan ses  

som ett i ständig förändring.
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Sociokulturellt perspektiv

Detta arbete kommer att utgå ifrån två teoretiska perspektiv. Ett av dessa är det sociokulturella  

perspektivet.  Det  sociokulturella  perspektivet  innefattar  teorier  om  hur  vi  människor  erfar 

kunskaper och utvecklas genom erfarenheter samt deltagandet i sociala situationer. Vi använder 

oss sedan av dessa kunskaper för att dra slutsatser och för att förstå vår omvärld.(Säljö 2010). Då 

en intervjuundersökning som genomförs i detta arbete rör hur människor uppfattar IKT ur ett  

historiskt perspektiv, ett nutida perspektiv samt hur de uppfattar IKT som en del av skolans och 

förskolans dagliga praktik, kommer människors kunskaper och erfarenheter ligga till grund för en 

del  av  resultatet  i  undersökningen.  På  så  sätt  blir  begreppet  internalisering  en  naturlig 

utgångspunkt för arbetet. Det sociokulturella perspektivet behandlar också begreppet mediering. 

Detta begrepp förklarar hur vi människor använder oss utav kulturella redskap för att förstå vår 

omvärld. I detta arbete benämns dessa kulturella redskap som resurser och innefattar de olika 

artefakter som benämns i de, för arbetet relevanta gällande, styrdokument som digitala verktyg 

samt innefattas i ämnet informations- och kommunikationsteknik (Säljö 2010: Lpfö98 rev10 : Lgr 

11). Vallberg Roth (2011) menar att det är vi människor, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som 

skapar dessa kulturella redskap i takt med utveckling och förändring. Vallberg Roth (2011) menar 

också att det i ett sociokulturellt perspektiv inte finns något slut på människans utveckling, den är 

konstant. På så vis kommer dessa kulturella redskap och artefakter, som är definierade ovan, att  

förändras i takt med människans utveckling, syn på kunskapsbegreppet samt utifrån människans 

intellektuella  förmåga  (ibid.).  Denna  teori  om människans  utveckling  och  förändring  går  att 

applicera  direkt  på  IKT.  Som omnämnt  i  avsnittet  tidigare  forskning talar  Hylén  (2011)  om 

begreppet 21st Century Skills,  också benämnt som kunskaper för det 21:a århundradet.  Detta 

begrepp innefattar vikten av att införskaffa de kunskaper som behövs för att leva och verka i  

dagens och morgondagens samhälle  och arbetsliv.  Samhället  och det  livslånga lärandet  är  två 

begrepp som frekvent nämns i läroplanen för förskolan och läroplanen för grundskolan. Det är  

därför centralt  för denna undersökning att  se på dessa begrepp i  läroplanen utifrån Vallberg  

Roths  (2011)  resonemang  kring  det  sociokulturella  perspektivet  och  människans  konstanta 

utveckling i symbios med Hyléns (2011) resonemang kring de kunskaper som behövs för att leva 

och verka i samhället.
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Resurs- och kompetensperspektiv

I ett tidigare avsnitt nämndes att studien utförs utifrån ett resurs- och kompetensperspektiv. Detta 

innebär för studien att vikt läggs vid att se till just de aspekter och faktorer som påverkar eller  

avser  resurser  eller  kompetenser  vid  intervjuer  med  förskolechefer  och  rektorer,  såväl  som 

analyser av läroplaner. Det kan alltså sägas att studien söker finna svar som rör just resurser och  

kompetenser i första hand. Märk väl att de kompetenser och resurser som avses genom hela  

arbetet är sådana som kan ses som IKT-resurser/-kompetenser. Exempel på IKT-resurser är i  

detta  fall  surfplattor,  tv-apparater,  datorer,  projektorer  men  även  programvara,  medan  IKT-

kompetenser är  sådana som erhålls  av personalen på för- respektive grundskolan,  exempelvis 

kunskap om program, erfarenhet av pedagogiskt användande av IKT och så vidare. 
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Syfte och frågeställning

Syftet  med  detta  arbete  är  att,  utifrån  ett  resurs-  och  kompetensperspektiv,  tolka  vad 

styrdokumentens formuleringar säger om behovet av IKT i förskolan och grundskolan, såväl som 

att söka finna svar på hur man utläser och förhåller sig till detta behov i praktiken. För att söka 

finna svar på dessa frågor utgår arbetet från följande frågeställningar:

 Hur kan man tolka de i läroplanen för förskolan samt läroplanen för grundskolan 

formulerade målen utifrån ett resurs- och kompetensperspektiv om IKT?

 Vilken uppfattning har förskolechefer och rektorer om målen avseende resurser och 

kompetenser inom IKT i styrdokumenten?

 Hur skiljer sig tolkningar och synen på IKT rektorer och förskolechefer emellan?
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Metod

Metod för datainsamling

Urval

Läroplansanalys

För den kvalitativa analysen av läroplanernas formuleringar kring IKT har endast de två första  

passagerna  i  Lgr11  (men  dock  hela  Lpfö98rev19)  utgjort  analysobjekt.  Denna  avgränsning 

kommer sig av att dessa delar av Lgr11 (Skolans värdegrund och uppdrag samt  övergripande mål och  

riktlinjer) innehållsmässigt och strukturmässigt motsvaras i förskolans läroplan. Dessa två passager 

av grundskolans läroplan är sådana som rör skolverksamheten i helhet och färgar därmed också 

alla  skolans  aktiviteter,  all  undervisning  och  i  övrigt  hela  skolverksamheten.  I  ljuset  av 

frågeställningarna och arbetets syfte att analysera och jämföra både för- och grundskolan har 

således avsnittet som behandlar grundskolans kursplaner fallit utanför det som utgör intresse för 

undersökningen och därmed inte heller kvalificerat sig som en del av urvalet för detta arbete. I 

regel används IKT-begreppet, men i vissa fall kommer emellertid begreppet IT förekomma, detta 

är i regel vid referat till  exempelvis Hylén 2011. Detta för att i  så stor mån som möjligt inte 

omskriva eller förändra de resonemang som förs av andra.

Intervjuer

Intervjuundersökningen  har  bestått  av  sex  intervjuer,  varav  tre  varit  med  förskolechefer 

verksamma i samma kommun och tre med rektorer för grundskolor, även de verksamma inom 

samma  kommun  som  förskolecheferna.  Kommunen  i  fråga  är  en  medelstor  kommun  i 

Mellansverige. För att med ett fåtal kvalitativa intervjuer få en så stor bredd som möjligt har  

förskolechefer  och  rektorer  för  olikartade  förskolor  och  skolor  valts.  Detta  är  således  ett  

strategiskt urval som vilar på tanken om att de olikartade verksamheterna kan ge utrymme för 

eventuella skillnader och därmed ge en mindre homogen bild av uppfattningarna som kan tänkas 

råda kring ämnet i fråga. De förskolor vars förskolechefer har intervjuats har varit av olika slag: 
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fristående, kommunala och en med tydlig profil. De grundskolor vars rektorer har intervjuats har 

även de varit av olika slag: fristående 7-9, kommunal F-6 och en kommunal F-9.  

Textanalys av läroplaner

Den första metoden som används i detta arbete är en kvalitativ textanalys som genomförts på 

Lgr11 och Lpfö98rev10. Enligt Esaiasson et al. (2012) är en kvalitativ analys det bästa verktyget 

för att se och utgå från helheten för att finna de passager som utifrån arbetets frågeställningar är  

mest  intressanta  att  analysera.  Analysförfarandet  har genomförts  med viss  inspiration av den 

systematiserande textanalysen som beskriven av Esaiasson  et al. (2012) kan genomföras på tre 

olika vis. Det första sättet syftar till att klargöra tankestrukturen hos den aktör som står bakom 

den analyserade texten i fråga, det andra sättet till att ordna innehållet logiskt för att göras mer  

överskådligt  och det  tredje  för  att  klassificera,  tematisera  och sätta  innehållet  under  lämpliga  

rubriker för att göra analysen tydlig  och synliggöra de aspekter som anses intressanta utifrån 

arbetets  frågeställningar.  Analysen  som  gjorts  i  detta  arbete  har  i  första  hand  syftat  till  att  

klassificera  och tematisera  innehållet  för  att  sätta  det  under  lämpliga  rubriker  men har  även  

innehållit element ur de två förstnämnda appliceringsområdena för en systematiserande textanalys 

enligt Esaiasson et al. (2012). Innehållet som utvunnits ur analysen redovisas i tematiseringar vilka 

understöds och synliggörs i blockcitat vilka sedan utgör analysobjekt i nästa steg av analysen (se  

Läroplansanalys).

Intervju med förskolechefer och rektorer

Samtalsintervju  är  en typ  av  metod som lämpar  sig  för  att  ta  reda  på  hur  människor  själva 

uppfattar sin omvärld och dess villkor (Esaiasson et al. 2012). Då denna metod även är ett gott 

komplement  till  annan forskning enligt  Esaiasson  et  al. (2012)  har  den valts  som metod för 

arbetets intervjuundersökning. Intervjuerna kommer att genomföras i enlighet med Denscombes 

(2000) beskrivning av semistrukturerade intervjuer, således intervjuer som har sin utgångspunkt i 

ett  tydligt  ämne men där svaren tillåts  vara öppna och utvecklande.  Intervjuerna sker mellan 

forskare  och  enskild  informant  och  faller  således  under  kategorin  personliga  intervjuer.  Vid 

intervjun  sker  dokumentation  med  hjälp  av  ljudupptagning  som  kompletteras  med 

fältanteckningar.  Intervjuerna  har  genomförts  utifrån  en  intervjuguide  (se  bilagor)  som 
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konstruerats med föregående analys av läroplaner i åtanke. Denna guide har emellertid inte varit 

styrande,  utan  intervjuerna  har,  som  tidigare  nämnts,  varit  semistrukturerade  och  tillåtit  

utvecklande svar och följdfrågor som ej funnits representerade i intervjuguiden.

Metod för analys

Läroplansanalys

Datainsamlingen  i  föregående  steg  av  analysen  har  som  tidigare  nämnts  resulterat  i  en  rad 

blockcitat vilka visat sig vara intressanta i ljuset av arbetets frågeställningar. Dessa blockcitat har  

sedan  utgjort  underlag  för  en  kvalitativ  analys  och  tolkats  utifrån  Esaiassons  et  al. (2012) 

resonemang  kring  latenta  och  manifesta  budskap.  Esaiasson  et  al. (2012)  beskriver  manifesta 

budskap som något som kan utläsas direkt i en text och latenta budskap som något som läses 

mellan raderna. Vidare beskriver Esaiasson et al. (2012) att den kvalitativa textanalysen är lämplig 

för att söka innehåll som kan förefalla dolt under ytan och bara kan skönjas vid intensiv läsning  

av texten. De latenta och manifesta budskap som tagits tillvara på i detta arbete är de som kan 

sägas beröra resurser och kompetenser inom IKT.  Det vidgade läroplansbegreppet har använts 

vid analysen av dessa texter,  vilket  innebär att texterna även behandlats mot en bakgrund av 

exempelvis  övriga  styrdokument och politiska  intentioner  och visioner,  såväl  som annat som 

tagits upp i föregående del av arbetet.

Intervjuanalys

Efter datainsamlingen har de genomförda intervjuerna transkriberats och i viss mån renskrivits 

för att bli mer begripliga och lättarbetade, vilket är att föredra vid den här typen av analys enligt 

Denscombe (2000).  Därefter  har  innehållet  i  transkriptionerna  tematiserats  och strukturerats. 

Utifrån denna tematisering har svarsmaterialet sedan setts på i ljuset av frågeställningarna. Det  

sociokulturella perspektivet har utgjort en teoretisk ram, som  svarsdata har analyserats gentemot 

för att skapa vidare förståelse för resonemang förda av respondenterna. Kvalitativ data, oavsett  
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om det gäller ord eller bilder, är produkten av en tolkningsprocess. Data blir bara data när det 

används som sådana. Data ligger inte och väntar på att bli upptäckta utan produceras medan det  

tolkas och används av forskaren (ibid.).

Etiska överväganden

Dessa etiska överväganden är alla genomförda för att stämma överens med de fyra huvudkrav 

vilka  ställs  av  vetenskapsrådet  (2002).  Dessa  fyra  huvudkrav  är  informationskravet, 

samtyckeskravet,  nyttjandekravet  och  konfidentialitetskravet.  Nedan  redogörs  för  hur  dessa 

antagits  vid  genomförandet  av  studien.  Vid  intervjuer  har  samtliga  respondenter  varit 

informerade om vad studien i fråga syftar till och var den kommer att återfinnas. De har även  

tagit  del  av  information  som förklarar  att  deras  uppgifter  behandlas  konfidentiellt,  att  de  är 

anonyma samt har möjlighet att när som helst avbryta pågående intervju eller passa frågor. De 

har därefter bekräftat att de är införstådda med det vi informerat om och godkänner de villkor  

som  satts  för  undersökningen  innan  intervjuerna  har  påbörjats.  Slutligen  har  samtliga 

informanter fått förfrågan om de vill bli tilldelade studien efter att den slutförts. För att vidare  

säkra  anonymitet  har  de  yttranden  från  respondenter  som  på  något  vis  kan  avslöja 

respondenternas identiteter censurerats i transkriptionerna av intervjuerna.
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Resultat

Analysresultat – Analys av Lgr11 samt Lpfö 98 (rev 10)

Analysen av Lgr11 och Lpfö98 genomfördes utifrån ett resurs- och kompetensperspektiv med 

avsikt att återfinna bakomliggande faktorer. Utifrån detta perspektiv visade sig en handfull citat 

från båda läroplanerna vara intressanta för frågeställningen, och resulterade i en klassificering och 

indelning av innehållet i dessa formuleringar som direkt IKT å ena sidan och indirekt IKT å den 

andra. Med direkt IKT menas i detta fall sådana formuleringar som i styrdokumenten konkret 

berör resurser och kompetens inom IKT, medan indirekt IKT avser sådana formuleringar som 

får en innebörd för resurser och kompetenser inom IKT utifrån bakomliggande faktorer – alltså  

påkopplas  här  det  vidgade  läroplansbegreppet  (Se  avsnitt  läroplansteoretiskt  perspektiv).  Det 

handlar  således  om att  direkt  IKT förefaller  ligga  inom ramen  för  uppenbara  budskap och 

indirekt  IKT  finns  representerad  vid  läsning  av  de  dolda  budskapen  i  läroplanernas 

formuleringar. Då de formuleringar som talat om resurs och kompetens inom IKT har visat sig  

ha intentioner eller syfta till mål av olika slag har en tematisering gjorts. Nedan beskrivs temana 

inom denna tematisering närmare:

Lärande & utveckling
Inom detta tema faller de formuleringar i läroplanerna som talar om det som utifrån Lundgren 

(1989) kan ses som innehåll. Det gäller således formuleringar som säger något om vad eleverna 

ska inhämta för kunskaper i verksamheten som respektive läroplan avser.

Grundläggande värden
Detta tema innefattar formuleringar rörande de grundläggande värden som skolväsendet vilar på 

samt hur dessa kan kopplas till IKT. Dessa formuleringar har varierats men bland de begrepp 

som omnämnts mest frekvent innefattas samhället och demokrati.

Kvalitet och utvärdering
Detta tema innefattar de krav som ställs på skolan och förskolan utifrån styrdokumenten vad 

gäller resurs och kompetens. Temat innefattar formulerade krav på resurser samt formulerade 

krav på rektorer och förskolechefer vad gäller tillhandahållande av kompetenser.
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Tolkning av läroplansanalys

I föregående stycke redogjordes för det resultat,  de teman, som framkommit vid analysen av 

läroplanerna. Nedan presenteras det resultat som analystolkningen av data från föregående steg 

utmynnat i. Många formuleringar har visat sig färga delar eller till och med hela läroplanen och  

således kan vissa formuleringar i kombination med andra bli nära på krav på vissa resurser och 

viss kompetens i förskolans respektive grundskolans verksamhet. Andra indikerar mer blygsamt 

att  IKT skulle  kunna tänkas ha en roll  i  att  uppnå det  mål  eller  strävansmål  som berörs  av  

formuleringen i fråga. Nedan presenteras några exempel på analyserade formuleringar, dock med 

ett  förtydligande  av  läroplanstexten  för  att  synliggöra  hur  analysen  hänger  ihop.  Här  nedan 

diskuteras även tolkningarna genom att kopplingar sker till tidigare forskning.

Lärande och utveckling

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

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

strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja  

material  och  teknik.  Multimedia  och  informationsteknik  kan  i  förskolan  användas  såväl  i  skapande  

processer som i tillämpning.” - Skolverket (1998, rev10)

Ur detta citat går att utläsa båda delar av det som i arbetet benämns som direkt IKT och indirekt 

IKT. Det som rör direkt IKT görs tydligt i den sista meningen i detta citat. Där framkommer att  

multimedia  och  informationsteknik  kan  användas  i  skapandeprocesser  och  tillämpning  i 

förskolan. Detta är intressant ur en rad olika perspektiv. Skapandeprocesser, olika uttrycksformer 

och utforskande är begrepp som alla tre omnämns i läroplanen för förskolan. När det i detta citat  

nämns  att  IKT kan  tillämpas  inom dessa  områden  får  således  IKT en  större  innebörd  för 

verksamheten än vad som går att utläsa ur enbart ovanstående citat, den indirekta IKT-aspekten 

synliggörs. Det går här att utifrån den indirekta IKT-aspekten utläsa att IKT kan tillämpas i de 

flesta aktiviteter och verksamheter inom förskolan. Detta resonemang går att problematisera i och 

med formuleringen av den sista meningen i blockcitatet. I meningen synliggörs en valbarhet vad 

gäller tillämpningen av IKT i förskolan. Likväl som det går att utläsa att IKT kan tillämpas i  
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förskolan, går det att utläsa att IKT kan väljas bort som verktyg inom skapandeprocesser och 

tillämpning. Eftersom det är skapandeprocesser som främst påtalas i citatet finns också utrymme 

för ett behov av resurser och kompetenser för just skapande med IKT. 

“Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje  

individ  och  samhällsmedlem.  Dessa  ger  också  en  grund  för  fortsatt  utbildning.  Skolan  ska  bidra  till  

elevernas harmoniska utveckling.”

- Skolverket (2011)

Ur detta citat synliggörs den indirekta IKT-aspekten utifrån Metiri Groups (2003) resonemang 

kring  21st Century  Skills.  Att  utläsa  av  ovanstående  citat  ska  skolan  ansvara  för  att  eleverna 

utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, något som också  

innefattar kunskaper kring IKT (ibid.). Det går även att se en koppling till de resonemang som 

förs  i  teknikdelegationen  2010  som  berör  demokratiska  frågor  kring  rättvisa  och 

medborgarkompetens.  Att  utläsa av ovanstående formulering  ska skolan ansvara för att  varje 

individ och samhällsmedlem utvecklar de kunskaper som är nödvändiga för att verka i samhället, 

något  som  SOU  (2010)  såväl  som  Hylén  (2011)  menar  är  en  grundläggande  beståndsdel  i 

medborgarskapet. Det blir således klart att såväl resurser som kompetens inom IKT sannolikt  

behövs för att tillåta eleverna att utveckla dessa kunskaper.

Grundläggande värden

“Att  hävda  grundläggande  värden  kräver  att  värderingar  tydliggörs  i  den  dagliga  verksamheten.  

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och  

intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.” - Skolverket (1998, rev10)

I detta citat kastas ljus på ett i läroplanen gällande förskolan ständigt återkommande tema som 

uppdagats i analysen – grundläggande värden. Utgår man ifrån Hylén (2011) ,Metiri group (2003) 

och de resonemang som där förs kring 21st Century Skills så blir det således klart att förskolans 

dagliga verksamhet ska förbereda barnen för att ha en viss förtrogenhet och kompetens inom 

IKT. Utifrån dessa resonemang ställs också ett krav på resurser i form av tillhandahållandet av 

den teknologi  som anses  relevant  i  dagens och morgondagens samhälle.  Ett  annat intressant 

resonemang som synliggörs  i  detta  citat  är  som rör  demokrati.  Skolan  har  som uppdrag  att 
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komplettera hemmet och på så vis ställs också ett krav på resurser (Skolverket 1998 rev 10). Med 

detta  menas  att  om barn  eller  elever  inte  har  tillgång  till  exempelvis  datorer  i  hemmet  har  

förskolan och skolan ett krav på sig att tillhandahålla detta. Går man ett steg längre och applicerar 

detta på resonemangen kring 21st Century Skills kan det tolkas som att skolan ska komplettera all 

teknik nödvändig för dagens och morgondagens samhälle om den inte finns i hemmet. Detta 

argument stärks ytterligare i och med de resonemang som förs i teknikdelegationen 2010 om alla  

medborgares demokratiska rätt till kompetens.

“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom  

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som  

utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex  

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att  

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin  

förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”   - 

Skolverket (2011)

I likhet med föregående citat går det att relatera ovanstående citat till Hyléns (2011) och Metiri  

Groups  (2003)  resonemang  som  förs  kring  21st Century  Skills.  Detta  tema  återkommer  i 

läroplanerna både för grund- och förskolan. Nämnandet av att studiefärdigheter och moder för 

användning  och  tillägnande  av  ny  kunskap  ses  som viktiga  blir  också  intressant  i  detta  fall 

eftersom  Hylén  (2011)  beskriver  att  IKT  kan  användas  för  just  detta  ändamål.  Det  svarar 

dessutom  väl  på  den  vision  som  presenteras  i  teknikdelegationen  2010,  där  Sverige,  och  i 

förlängningen  skolan,  ska  förse  medborgare  med  kompetens  som  behövs  för  det  tekniskt 

avancerade samhället.  I  en  tolkning av  detta  kan det  skönjas  att  det  i  form av  resurser  och 

kompetenser  krävs  att  skolan  tillhandahåller  dagens  och  morgondagens  teknologi  samt 

kompetensen för att använda dessa.

Kvalitet och utvärdering

”/.../ skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet  

och  annat  stöd  för  att  själva  kunna  söka  och  utveckla  kunskaper,  t.ex.  bibliotek,  datorer  och  andra  

hjälpmedel, /…/” - Skolverket (2011)
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I Lgr 11 står denna formulering under kapitlet  rektors ansvar.  I formuleringen går att utläsa att 

rektor ska ansvara för att datorer finns tillgängliga i  skolans arbetsmiljö, något som ju direkt  

ställer ett krav på IKT-resurser.

“/…/att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och  

analyseras  för  att  det  ska  vara  möjligt  att  utvärdera  hur  förskolan  tillgodoser  barnens  möjligheter  att  

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,/…/” - Skolverket (1998, rev 10)

Att utläsa ur Skolverkets (2012) stödmaterial vad gäller uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan är IKT-resurser nödvändiga för arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan.  

Dokumentation är ett begrepp som omnämns vid upprepade tillfällen i Lpfö98 och tillskrivs stor 

vikt vid just utvärdering och utveckling av verksamheten. På så vis tillskrivs också en vikt vid 

IKT-resurser för att möjliggöra detta utvärderings- och utvecklingsarbete.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis går det att se ett stort tolkningsutrymme i styrdokumenten. Formuleringar i 

dokumenten  visar  retoriskt  på  en  tydlig  valbarhet  vad  gäller  användandet  av  IKT,  då 

formuleringarna  ofta  säger  något  om  att  IKT  kan  användas, eller  talar  om  ospecificerade 

kunskaper  men  som  dock  ändå  syftar  till  IKT-användning.  När  analysen  gjordes  och 

tematiseringar  uppkom gick  det  att  skönja  en  majoritet  av  blockcitat  som placerades  under 

kategorin lärande och utveckling. Sammanlagt gick det att finna fyra formuleringar vilka tog upp 

direkt IKT och 21 formuleringar som berörde indirekt IKT i Lpfö98 rev10. I Lgr11 fanns det 

endast en formulering rörande direkt IKT och 14 som tog upp indirekt IKT. Denna uppdelning 

visar också på ovanstående resonemang kring det stora tolkningsutrymmet som finns i de båda 

läroplanerna. De indirekta IKT-formuleringar som funnits har i majoritet rört samhället på olika 

plan.  Samhället,  samhällsindivid  och  medborgare  är begrepp som alla  nämns och i  förhållande till 

Metiri  Group (2003)  och Hylén  (2011)  har  det  ur  dessa  begrepp fallit  naturligt  att  innefatta 

indirekt  IKT  i  form  av  21st Century  Skills  såväl  som  att  det  finns  en  viss  koppling  till 

intentionerna i teknikdelegationen 2010.
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Intervjuresultat

Nedan redovisas det resultat som framkommit under en analys av det data som införskaffats via  

intervjuer. Efter att ha genomfört analysen har tematiseringar skapats utifrån de återkommande 

intervjusvar och formuleringar som varit relevanta för frågeställningen i detta arbete. Nedan görs 

en kort beskrivning av de tematiseringar som funnits i intervjusvaren.

Läroplanens direktiv

Detta  tema  belyser  den  data  som  framkommit  under  intervjuerna  som  visat  sig  beröra 

förskolechefernas och rektorernas tolkningar av läroplanernas mål samt deras strategier för att 

uppnå de målen.

Resursbehov
Under detta tema redovisas och analyseras intervjusvar som rör det behov av resurser vilka de  

intervjuade gett exempel på. I dessa resurser innefattas medierande artefakter så som IT-resurser 

men  även  ekonomiska  resurser  då  de  ekonomiska  resurserna  omnämnts  frekvent  i  samtliga 

intervjuer.

Kompetensbehov
Under detta tema redovisas och analyseras intervjusvar som rör det behov av kompetenser vilka 

de intervjuade gett exempel på. Det är främst digitala kompetenser som diskuteras men även hur  

dessa införskaffas.

Innebörden av IKT
Under detta tema redovisas och analyseras de intervjusvar som behandlar innebörden av IKT på 

olika plan. Dessa svar rör innebörden av IKT som en del av verksamheten, hur IKT i skolan har  

förändrats  över  tid  samt  hur  IKT används  i  verksamheten  idag.  Dessa  beskrivna  kategorier 

analyseras också utifrån vad de intervjuade nämner som positivt respektive negativt med IKT.

Svårigheter med IKT
Under  detta  tema  redovisas  de  svårigheter  som de  intervjusvarande  gett  exempel  vad  gäller 

användning  av  IKT  i  verksamheten,  svårigheter  gällande  införskaffandet  av  resurser  och 

kompetenser relevanta för IKT.
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Tolkningar av intervju

Ovan  redovisades  de  teman  som  återfanns  i  data  som  införskaffats  via  intervjuer.  Nedan 

genomförs en tolkning av intervjudata med grund i  det  sociokulturella perspektivet  och med 

fokus på resurs och kompetens. Det innebär att vi använt oss av det sociokulturella perspektivet 

mer specifikt kring medierande artefakter, kulturella redskap samt omvärldskunskap för att tolka 

förskolechefers och rektorers syn på IKT med fokus på resurs och kompetens. De intervjuade 

förskolecheferna och rektorerna har för enkelhetens skull kallats för förskolechef  A/B/C och 

rektor D/E/F. Nedan redogörs för vilken typ av verksamhet förskolechefer respektive rektorer 

arbetar med; därefter beskrivs tolkningar och diskussioner med kopplingar till litteraturen.

Förskolechef  A – Profilförskola Rektor D – Fristående grundskola (7-9)

Förskolechef  B – Fristående förskola Rektor E – Kommunal grundskola (F-9)

Förskolechef  C – Kommunal förskola Rektor F – Kommunal grundskola (F-6)

Läroplanens direktiv

”Jag uppfattar ju dem som att det är viktigt att använda en mångfald utav olika sätt att lära, och där ingår  

det här materialet IKT, eller IT ingår ju väldigt mycket där. Men att man har ju som tur är fritt val att  

göra, det är det som är bra med läroplanen, att man kan välja hur man når målen.” - Förskolechef  B

I citatet ovan belyses aspekten av tolkningsmöjligheten av styrdokumenten; detta återspeglar det  

resonemang som förs av Vallberg Roth (2011) som menar att alla berörda aktörer ska medverka i 

tolkandet  av  läroplanen.  Detta  stämmer  delvis  överens  med  den  syn  som  förskolechef  C 

förefaller ha, medan förskolechef  A menar att formuleringarna gällande IKT för förskolan är  

väldigt styrande. Sammanfattningsvis kan sägas att läroplanen för förskolan som ett medierande 

redskap ger ett tolkningsutrymme och att förskolecheferna använder detta tolkningsutrymme för 

att förstå sin omvärld. Att utläsa ur förskolechefernas svar gör de ingen konkret koppling till  

varken resurs eller kompetens vid svar på denna fråga.

”Ja, de är tydliga, får jag säga, direktiv om att vi ska se till att barnen har förutsättningar att använda sig 

av det.” - Rektor F

Rektor F menar ovan att det finns klara direktiv om att det i grundskolan ska ges förutsättningar  

för användande av IKT, något som även kan skönjas i svarsmaterialet från Rektor E. Rektor D 
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visar sig ej vara insatt i dessa mål. Här redogörs en syn på att grundskolan ska tillhandahålla en 

möjlighet  för  användning  av  resurser,  utifrån  det  sociokulturella  perspektivet,  även  kallade 

artefakter. Sammanfattningsvis är två av rektorerna överens om att läroplanen för grundskolan 

som ett medierande redskap förmedlar tydliga anvisningar vad gällande arbetet med IKT.

Resursbehov

”Ja du menar själva alltså datorer, paddor och sånt här? Alla har ju en dator på varje  avdelning till  

exempel.  Som de använder,  och alltså  det  kan man ju också… det  är ju  sådana här regler  vi  haft  i  

kommunen att de datorerna som är på avdelningen får inte barnen vara med och jobba med. För mig är det  

så att vi jobbar med det här för barnens skull. Och får barnen då inte vara delaktiga utan det ska sitta en  

vuxen och liksom hålla den här i knät och jobba så är det inte riktigt okej tycker jag. Och där är ju  

paddorna i sådana fall, fast man inte får säga paddor längre, det är ju gamla människor som säger så men  

surfplattor  då.  De är  ju mer,  tycker  jag,  lättare  att  jobba med barn med.  Så det  är ju  en grund,  ett  

grundinköp i sådana fall om det var så du tänkte?” - Förskolechef  C

Av  den  definition  av  resurser  som  förskolechef  C  frågande  gör  av  resurser  framkommer 

artefakter så som datorer och surfplattor. Vidare beskrivs en syn på surfplattor som ett medel 

vilket  lämpar  sig  bättre  för  barns  lärande  tillsammans  med  en  pedagog,  att  likna  med  det  

sociokulturella perspektivets teori kring lärandet i det sociala samspelet. Missnöjet med regler från 

kommunens  sida  kring  datorerna  förefaller  ligga  till  grund  för  denna  syn.  Förskolechef  B 

beskriver emellertid vikten av att de äldre barnen får tillgång till datorer men belyser även ett  

användningsområde för surfplattor hos barn i behov av särskilt stöd. Förskolechef  A beskriver, 

förutom  datorer,  projektorer  som  en  resurs.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  surfplattan 

framställs som ett medierande redskap med vilket lärare och pedagog kan lära tillsammans och 

som gynnar barn i behov av särskilt stöd. Surfplattan benämns även som en artefakt vilken anses  

enklare att arbeta med i det sociala samspelet, alltså mindre kompetenskrävande. Vad gällande 

resurs kan det utläsas att förskolecheferna benämner en stor mängd artefakter vilka finns eller 

som anses bör finnas i verksamheten. 

”Vi har valt alltså, nu är jag ny på den här skolan sedan tre månader, men som skolan har valt att bygga  

upp det har de i alla fall möjlighet att varje lektion i varje lektionssal kunna använda liksom en kanon  

kopplad till en dator, så läraren kan ha förberett en lektion. Det finns också möjligheter för att en klass  

kan använda dator i  undervisningen,  en-till-en då, fast  inte alla en-till-en.  Nu vi har fyra stycken nu  
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datorvagnar med tjugo stycken datorer på varje, så det går att få tillgång till dem ganska mycket då. Så  

utöver det har vi rätt många elever som ändå har olika stödprogramvaror för egen dator då, så de har egen  

dator i skolarbetet med program som kan stötta deras lärande då.” - Rektor E

Rektor  E  beskriver  användningsområden  för  dator  ur  såväl  ett  personalperspektiv  som  ett 

elevperspektiv.  Rektor  E  beskriver  här  IKT-artefakter  som  redskap  vilka  kan  gynna  elevers 

lärande.  Detta med hjälp av olika stödprogram med en medierande funktion vilka kan stötta 

elever i lärprocessen. Resonemanget som förs är att lärare behöver resurser (dator och projektor) 

till att presentera förberett material och eleverna behöver resurser (en dator var vid behov) för 

arbetet i klassrummet. Rektor E beskriver även att IKT-resurser behövs för elever i behov av 

särskilt stöd. Rektor D påstår sig inte ha insikt i vad som krävs för att uppnå målen, och hänvisar  

till  sin  höga ålder.  Men utifrån redovisande av de resurser som finns på den aktuella  skolan  

synliggörs vilka resurser som avsatts för att uppnå målen: datorer, projektorer och smartboards.  

Rektor F menar att det finns ett behov av tillgång till datorer och surfplattor hos eleverna och ett 

behov av dator för personalen. 

Kompetensbehov

”Nu när alla har gått PIM så kan jag tänka att… det visade sig ju sen när alla hade gått, ungefär när  

hälften av alla hade gått, så kom man ju på att vissa var inte som vi kallar det för PIM-klara. Därför att  

man kunde inte öppna datorn och svara på mejl till exempel. Vissa hade inte öppnat sin mejl på ett och ett  

halvt år för att man förstod inte hur man skulle kunna göra det och det kanske man skulle ha kollat först,  

de riktigt, riktigt grundläggande sakerna innan man började utbilda folk i bildhantering och sånt. Men det  

har ju skett en förhöjning absolut av kunskaperna. Men kanske i lite fel ände började man. Jag tror att de  

trodde att vi kunde mer än vad vi faktiskt kan.”

- Förskolechef  C

I  citatet  ovan  beskriver  förskolechef  C  en  brist  på  grundläggande  IKT-kompetens  hos 

pedagoger, vilket gör det svårt för dem att erövra de kompetenser som avses ges av fortbildning. 

Detta är i likhet med det sociokulturella perspektivets teori kring hur vi människor förstår vår 

omvärld. Det förskolechef  C beskriver är en brist på de erfarenheter och kunskaper som behövs 

för  att  en människa ska  kunna uppnå nästa närliggande nivå  i  utvecklingen.  Förskolechef  B 

beskriver en osäkerhet över vilka kompetensbehoven är för förskolans strävansmål, men hänvisar 
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i  likhet med förskolechef  C till  PIM-utbildningen,  vilken är  en utbildning i  Praktisk IT- och 

Mediekompetens  och tillhandahålls  av skolverket  (Skolverket).  Förskolechef  A menar  att  alla 

pedagoger bör ha kompetens inom datoranvändning för dokumentation, men påtalar dock att 

kompetenser kan förvärvas socialt på förskolan och omnämner inte andra fortbildningsformer. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att införskaffandet av kompetens delegeras i två fall samt sker 

internt  i  ett  fall.  Två  av  förskolecheferna  hänvisar  till  utomstående  tillhandahållande  av 

kompetensen medan en hänvisar till det sociala samspelet som plattform för införskaffandet av 

kompetens. Vad gäller resurs kan en tolkning göras huruvida resurs och kompetens förutsätter 

varandra. Förskolechef  C:s svar stödjer denna tolkning genom en redogörelse för hur personalen 

inte kunde använda sin mejl för att de inte visste hur man skulle göra.

”Nu har dom ju, vår personal, i princip all personal som jobbar pedagogiskt med barnen, så när som på två  

tre stycken, gick i våras PIM-utbildningen. Och det ska ju vi göra som skolledare också då. Vi har hoppat  

på den här, och den handlar om digital kompetens för skolledare. Den skulle jag ha gått nu då men jag sköt  

upp det till i vår på grund av att det var så mycket annat. ” (Rektor F, 37-41)

Utifrån Rektor F ovan går det att utläsa en uppfattning om att PIM-utbildningen ger pedagoger 

den kompetens som motsvarar behovet för att uppnå målen i läroplanen. Det framgår även att  

det är hela personalsfären som är i behov av denna kompetens. I likhet med rektor F beskriver 

Rektor  E  att  PIM-utbildningen  är  ett  alternativ  för  fortbildning  för  det  grundläggande 

kunskapsbehovet  i  grundskolan.  Vidare  beskriver  rektor  E  en  teori  i  likhet  med  det 

sociokulturella perspektivet. Utifrån detta perspektiv har människans utveckling ingen ändpunkt 

utan skapar redskap och förvärvar kunskaper för att förstå vår omvärld. Rektor E beskriver att 

fortbildning är viktigt på grund av det föränderliga samhället, något som är svårt att tillgodose. 

Rektor  D  menar  att  kompetensbehov  finns  för  såväl  undervisning  som  rent  administrativa 

aspekter av skolan. Vad gäller kompetens beskrivs här en syn på kompetens som föränderlig, i  

takt med samhället. Införskaffandet av dessa kompetenser beskrivs som delegerat, och en syn på 

kompetens  som  något  som  inte  bara  rör  den  undervisande  och  lärande  aspekten  i  skolan 

synliggörs.  Vad  gäller  resurs  är  det  svårt  att  se  något  direkt  samband  mellan  resurs  och  

kompetens. Rektorerna beskriver inte specifikt vilka resurser som de kompetenser som omnämns 

är avsedda att arbeta med.
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Innebörden av IKT

”Ja jag tycker att pendeln alltid slår så hårt. Den slår att nu är det bara… nu ska man bara använda  

kamera och filmkamera och mobiler och allt det här för att dokumentera men då måste man… man får inte  

glömma bort vad är det vi ska filma. Alltså att det finns ett syfte med det vi filmar. Jag tror att många bara  

filmar och knäpper kort och så i efterhand så sitter de liksom och reflekterar och det kan man också göra  

men jag tycker att det är viktigt. Som nu har vi bestämt att vi ska ha en kamera som står och går lite grann  

på varje avdelning och titta på genus. Hur jobbar vi med genus? Och att man sitter och analyserar efteråt.  

Alla i personalen vet ju att kameran går och barnen också. Men man ser ju saker som kanske inte tänker  

på annars och så ska man sätta sig då att analysera, vad såg vi? Hur arbetade vi med genus? Vad kan vi  

bli bättre på? Och det ska ju göras på varje avdelning nu då så det är ett litet projekt.”  - Förskolechef  B

Förskolechef  B beskriver sin syn på lärandet i förskolan och en uppfattning om att det periodvis 

finns ämnesområden som tillskrivs större vikt än andra, att arbetet präglas av ett slags trender 

som sätter formen för arbetet.  Ett exempel är att dokumentationen i förskolan ska vara med 

IKT-hjälpmedel,  något  som  enligt  förskolechef  B  kan  förskjuta  fokus  från  syftet  med 

dokumentationen till metoden för den. Precis som förskolechef  B beskriver förskolechef  C en 

distinkt  ökning av  IKT i  verksamheten.  Förskolechef  C beskriver  även en  tro  på  IKT som 

potentiellt  positivt  men  att  det  krävs  förvärvande  av  kompetens  hos  personalen  innan  det 

verkligen kan bära frukt. Förskolechef  A i sin tur beskriver också en förändring av verksamheten 

där IKT numer har en större roll.  Sammanfattningsvis kan det uttolkas en syn på lärande som 

något föränderligt och något som präglas av de kulturella redskap som skapas av människan. I 

takt med att dessa redskap utvecklas behöver människan också införskaffa en omvärldskunskap 

för  att  kunna använda sig  av just  dessa  kulturella  redskap.  Vad gäller  resurs  och kompetens 

beskrivs här användningsområden för IKT-resurser inom dokumentation tillsammans med en 

syn på att resurs förutsätter kompetens. Det är ett resonemang som stöds av förskolechef  C:s  

redogörelse för IKT som potentiellt positivt, förutsatt att kompetensen hos personalen finns.

”/.../ Man ska se det som hjälpmedel och verktyg och lärarna måste se det som, vad ska jag säga, ett bra  

hjälpmedel för att engagera och motivera eleverna och kunna liksom beskriva och, vad ska jag säga, ge tips  

eller anteckningar på ett smidigt sätt. För att gör du det på rätt sätt kan du ju spara en del arbetstid kan jag  

tycka liksom. /.../” 

- Rektor E
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I citatet ovan framhålls IKT som ett verktyg för att motivera elever till lärande och engagemang i  

undervisningen.  Det  framhålls  också  som  ett  medel  som  underlättar  lärarens  arbete  genom 

tidsbesparing. Rektor F påpekar att IKT är ett verktyg som används för informationssökande i  

det omgivande samhället, och att skolan måste hålla jämna steg med detta. Rektor D ifrågasätter  

dock om IKT-nivån i skolan nödvändigtvis måste hålla jämna steg med samhällets. Men samtidigt  

framhålls av rektor D att IKT är ett hjälpmedel som gör nytta i skolan, trots tidigare misstro. Vad  

gäller  resurs  och  kompetens  beskrivs  här  användningen  av  IKT-resurser  som  en 

motivationsfaktor och som artefakter vilka kan underlätta lärarens arbete. Det beskrivs också en 

syn på IKT som ett medierande redskap gällande informationssökning i samhället. Kompetens  

vad avser användningen av dessa artefakter för ovanstående formulerade syften omnämns inte.

Svårigheter med IKT

”Ja det har det varit, det har ju funnits motstånd sådär att det. I början var det mycket att barnen inte ska,  

men det var också för att vi inte visste hur vi skulle använda det tror jag så då fick barnen sitta och så tog  

man fram något sånt där barnprogram, spel eller någonting på datorn och så satt några stycken och då tyckte  

vi att det gör de hemma det behöver de inte få här, att vi prata ganska mycket så. Att här ska det vara  

någonting annat, här behöver de lära sig leka i grupp och allt det andra då som vi håller på med. Så att det  

har nog varit lite motstånd, nu tycker jag verkligen att det har släppt och att det är ett stort intresse att man  

ser möjligheterna på ett helt annat sätt.” - Förskolechef  A

Förskolechefen  belyser  här  ett  problem,  som i  likhet  med Forslings  (2011,  92)  teorier  kring 

svårigheten  att  kombinera  den traditionella  förskoleverksamheten  med IKT grundar  sig  i  att 

pedagoger  behöver  kompetens  för  att  implementera  de  digitala  hjälpmedlen  i  verksamheten. 

Utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv  kan  här  skönjas  teorier  i  likhet  med  förklaringar  i 

ovanstående citat gällande förvärvandet av omvärldskunskap.  Människor behöver erfarenheter 

och kulturella redskap för att förstå sin omvärld, något som saknas i ovanstående svar angående 

problematiken  med  att  kombinera  den  traditionella  förskoleverksamheten  med  IKT.  Även 

förskolechef  C inställer sig under detta resonemang. Ett gemensamt drag för förskolechef  B och 

C  är  att  ekonomi  förefaller  sätta  vissa  gränser  för  införskaffandet  av  såväl  resurser  som 

kompetenser inom IKT. Förskolechef  A framhåller att möjligheterna att införskaffa resurser är 

goda om nödvändigheten med dem kan motiveras. Vad avser resurs och kompetens benämns de 
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ekonomiska förutsättningarna som det huvudsakliga motståndet vad gäller arbetet med IKT av 

två förskolechefer medan den tredje beskriver kompetensen som detta huvudsakliga motstånd.

”/.../ Alltså vad ord egentligen betyder, att det är egentligen väldigt viktigt att du faktiskt säger det, de kan  

både såra och göra illa och göra ont och om... Det finns människor som tagit livet av sig för att de hört någon  

säga något om dem, som hela tiden ligger och gror. Ord är väldigt viktiga, och det vill jag inte att vi ska  

tappa i detta. Men jag tror det kan ha lite med detta att göra. Men inte sakerna i sig, alltså jag är inte rädd  

för datorer och mobiler, utan för det som kan komma utav det här.”  - Rektor D

Av citatet ovan går det att utläsa en rädsla för påföljderna av implementeringen av IKT –  inte  

bara i skolan, utan även ur ett samhällsperspektiv. Exemplet som ges är ett slags moraliskt förfall,  

där innebörden av ord skiftar.  Rektor E och rektor F förmedlar inga liknande farhågor, men 

beskriver båda svårigheten i att ekonomiskt och tidsmässigt förmå uppdatera skolverksamheten i  

takt med samhället. Vad gäller resurs och kompetens beskrivs här en farhåga gällande resursens 

påverkan på skolan och samhället. Om denna farhåga kommer som påföljd av kompetensbrist går 

ej att utläsa ur Rektor D:s svar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis vidrör respondenterna det tolkningsutrymme vilket framkom ur den tidigare 

genomförda  läroplansanalysen,  detta  genom  en  beskrivning  av  valmöjligheten  vad  gällande 

arbetet  med IKT samt hur man i  verksamheten kan välja  att  prioritera olika  arbetsområden. 

Resurser som benämns är surfplattor, datorer och kanoner där surfplattorna tillskrivs egenskaper 

som  lämpar  sig  för  lärande  i  det  sociala  samspelet,  medan  datorer  och  kanoner  tillskrivs  

administrativa  egenskaper  samtidigt  som respondenterna  redogör  för  hur  de  två  sistnämnda 

resurserna används av pedagoger för att effektivisera lärandet. Gällande kompetens så redogör 

respondenterna för problemet med att  avsaknaden av en så kallad grundläggande kompetens 

medför  svårigheter  vad gäller  införskaffandet  av  de  nya  kompetenser  vilka  ges  genom PIM-

utbildningen.  Bristen  på  ekonomiska  resurser  kopplas  också  direkt  till  införskaffandet  av 

kompetens. Respondenterna redogör också för hur man under vissa perioder kan se trender i vad 

som präglar verksamheten, och att det just nu gäller just IKT. Kopplat till detta så formuleras  

också en rädsla kring vad som kan komma av arbetet med IKT. En slags rädsla för framtiden där  

innebörden av ord förändras och förmildras.
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Diskussion

Reliabilitet och validitet

Undersökningarna som genomförts i detta arbete valdes för att bäst besvara den frågeställning 

som formulerats i tidigare avsnitt. En textanalys av Lpfö98 samt Lgr11 gjordes för att finna de 

formuleringar i läroplanerna som rör IKT. Tolkningsutrymmet i dessa styrdokument har visat sig 

vara stort, utifrån vissa retoriska formuleringar samt begrepp vilka behandlar stora omvälvande 

ting som samhället. Detta gjorde att det data vi avsåg att mäta blev enkel att finna och på så sätt 

också mäta. Viktigt att poängtera utifrån ett reliabilitetsperspektiv är dock det tolkningsutrymme 

som ges av den retoriska form som förs i läroplansdokumenten som nämns ovan. Resultatet som 

redovisas  är  ett  exempel  på  hur  man kan tolka  styrdokumenten  utifrån  ett  resurs-  och 

kompetensperspektiv  avseende  IKT.  Reliabiliteten  och  validiteten  kan,  med  reservation  för 

resultatet  som ett exempel på hur styrdokumenten kan tolkas,  anses som god för den första 

metoden.  Den  andra  metoden,  vilken  legat  till  grund  för  undersökningen,  var  kvalitativa 

intervjuer.  Intervjuguiden  formulerades  utifrån  frågeställningen  för  att  på  så  sätt  uppnå  hög 

validitet. Sammanlagt sex intervjuer genomfördes, vilket ger en för liten empiri för att på något  

sätt kunna hävda att detta resultat skulle vara representativt för förskolechefer och rektorer i stort, 

men kan emellertid appliceras på de verksamheter som de aktuella respondenterna svarar för och 

ger således en inblick i hur det kan te sig i praktiken, och belyser således även områden som skulle  

kunna ses som centrala för detta ämne.

Förfarandet av intervjuerna kan självfallet  antas ha en påverkan på data som insamlas under 

dessa. Ett exempel på en sådan faktor kan vara att vi som genomförde intervjuerna är utbildade  

inom ämnet och således kan ses som auktoritära, vilket inte är önskvärt. Emellertid har varje 

respondent fått god tid på sig att förbereda sig och intervjuerna har skett i deras egen arbetsmiljö, 

vilket  kan  tänkas  sudda  ut  ovanstående  faktors  påverkan  betydligt.  Slutligen  är  det  värt  att  

poängtera att vissa respondenter nämnt hög ålder som en negativ faktor i relation till IKT, vilket 

ytterligare styrker uppfattningen om oss, som ju är yngre än respondenterna, som auktoritära.
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IKT i läroplanerna och praktiken

Av  resultatet  går  det  att  utläsa  ett  stort  tolkningsutrymme  gällande  IKT.  Formuleringar  i  

läroplanerna belyser en valbarhet rörande användningen av IKT som en del av förskolans och 

skolans vardagliga praktik. Förskolechef  C belyser just denna valbarhet,  då denne påpekar att 

IKT till viss mån valts bort och andra arbetsområden prioriterats i dess ställe. Detta resonemang 

stöds även av förskolechef  A som påpekar valbarheten i läroplanen som något positivt. Att utläsa 

ur resultatet gällande det antal citat vilka kunde ses som formuleringar rörande indirekt IKT eller 

direkt  IKT går  att  föra  resonemang i  likhet  med (Loveless  et  al.  i  Ellis  och Loveless.  2001) 

resonemang kring IKT som ett eget ämne, eller som en del av ett ämne. Då resultatet visar en  

majoritet av formuleringar som rör indirekt IKT kan det sägas att IKT i läroplanerna främst 

formuleras som en del av skolans och förskolans många ämnen snarare än som ett eget ämne.  

Detta resonemang stöds också av respondenternas svar gällande IKT i praktiken. I likhet med de 

teorier som Hylén (2011) för kring IKT för att effektivisera lärandet beskriver respondenterna 

olika arbetssätt där IKT framhålls som redskap för att främja lärandet vid arbetet med barn i  

behov av särskilt stöd. IKT framhålls också som ett verktyg för att effektivisera undervisningen 

genom att erbjuda lärarna digitala presentationsmöjligheter. Dessa olika arbetssätt som omnämns 

går  också  att  sätta  i  relation  till  de  teorier  kring  medielek  som  förs  av  Forsling  (2011). 

Respondenterna omnämner surfplattan som ett redskap vilket lämpar sig utmärkt vid användning 

barn och pedagog emellan. Det är något som Forsling (2011) också för resonemang kring, där 

denne beskriver  att  medielek kan ske  inne och genom teknologin,  och att  mediet  på  så  sätt 

erbjuder lek och utveckling.

För- och grundskola, skillnader och likheter

Av resultaten som presenterats ovan går att utröna skillnader mellan vilka resurser som omnämns 

av förskolechefer respektive rektorer. Samtliga respondenter påtalar datorer som en resurs för 

arbete  med  IKT  i  förskolan  och  grundskolan.  Samtliga,  så  när  som  på  en,  nämner  även 

surfplattor i någon form. Den som inte benämner surfplattor som resurs är rektor D. Rektor D, 

som  är  rektor  på  en  fristående  skola  för  år  7-9,  är  den  enda  respondent  som  inte  har  

förskoleverksamhet att ansvara för, vilket alltså kan tänkas förklara en skillnad eftersom de andra 

två rektorerna omnämner surfplattor. Detta kan potentiellt visa att surfplattor är en resurs som 

hör förskolan till i större utsträckning än grundskolan. Varför just förskolechefer och rektorer för  
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förskoleklasser är de som efterfrågar surfplattor skulle kunna komma sig av hur verktyget kan 

användas. Av respondenterna i denna undersöknings utsagor att döma finns en uppfattning om 

surfplattor som ett bättre verktyg för att arbeta pedagogiskt tillsammans med barn, snarare än 

datorer som beskrivs som ett verktyg för elever och barn att arbeta med på egen hand.

För grundskolans del poängteras av samtliga rektorer att det behövs kompetens för att använda 

de digitala verktyg som man måste behärska för att kunna bedriva verksamheten och utföra de 

mer  administrativa  arbetsuppgifterna  som  pedagog  –  sådant  som  betygsättning  och 

kommunikation med övrig personal. Förskolecheferna förefaller däremot lägga mer vikt vid den 

kompetens som krävs för dokumentation av barnen i verksamheten. De kompetenser som här 

efterfrågas är sådana som innefattas i Europaparlamentets (2007) beskrivning av begreppet digital 

kompetens, eller Metiri Groups (2003) 21st Century Skills. Något som är intressant är att varken 

rektorer eller förskolechefer närmare lyfter ett behov av kompetens för att förmedla och lära ut  

dessa kompetenser till barnen och eleverna. Detta kommer sig av att det i styrdokumenten går att  

utläsa mycket om att förse barn och elever med kunskaper som går att kalla 21st Century Skills. 

Man  måste  därmed  ställa  sig  frågan  om  varför  fokus  ligger  på  att  pedagogerna  har  dessa 

kunskaper, istället för att barnen och eleverna tillägnar sig dem. Å andra sidan kan det ju finnas  

en  outtalad  uppfattning  om  att  pedagoger  med  dessa  kompetenser  har  det  som  behövs  i 

klassrummet för att uppfylla läroplanernas mål. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir detta inte 

orimligt att föreställa sig, med tanke på att förskolechefer och rektorer kan tänkas ha mer att göra 

med just dessa administrativa aspekter än själva kunskapsutvecklingen i klassrummet och att det  

således är så detta fokus prioriteras bland förskolechefer och rektorer trots att de visserligen har 

det pedagogiska ansvaret. 

Vid  frågor  rörande  fortbildning  hänvisade  förskolecheferna  och  rektorerna  i  regel  till  PIM-

utbildningen. Det är inte omöjligt att föreställa sig att det bland förskolechefer och rektorer finns 

en tilltro till att PIM-utbildningen täcker de behov av kompetenser som behövs i förskolan och 

skolan, och kanske i förlängningen motsvarar 21st Century Skills som beskrivna av Metiri group 

(2003). Detta stöds såklart ytterligare av att det så sällan förekommer specifika kompetenser eller  

omnämning  av  spetskompetens  i  svarsdata  som  insamlats  i  denna  undersökning.  Det  finns 

emellertid en frekvent förekomst av resonemang kring behov av att varje pedagog erhåller ett 

slags allmän baskunskap inom IKT, vilket framkommer av andra studier.
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Vad beträffar möjligheten till införskaffning av resurser och kompetenser framgår att samtliga  

respondenter ser det som möjligt men att ekonomin är en avgörande aspekt, och därmed kan 

man, utifrån resonemang som förs av Säljö (2010), se det som att ekonomin är ytterligare ett 

medierande redskap vari förskolechefer och rektorer kan utläsa möjlighet till införskaffning av 

resurser.  Förskolechef  C menar  dock  att  det  i  förskolan  kan  behövas  motiverade  syften  till  

arbetssätt  med  IKT-resurser  för  att  möjliggöra  införskaffandet  av  dem.  Samtidigt  påtalar 

exempelvis  Rektor  E att  tid  är  en viktig  aspekt  för  kompetensutvecklingen,  att  deltagandet  i  

exempelvis PIM-utbildningen kan bero på hur mycket tid som finns att tillgå för lärarna i behov 

av utbildningen, och att fortbildning inom andra områden ibland kan vara prioriterat över IKT-

fortbildning.

En slutligt viktig skillnad är att det bland förskolecheferna och rektorerna emellan kan skönjas en 

olikhet gällande i vilken utsträckning IKT uppfattas som ett krav eller inte. Rektorerna å ena sidan 

framhåller, inte sällan, att det finns krav på användandet av IKT, och att man måste uppnå dessa 

krav.  Däremot  förefaller  det  från  förskolans  håll  vara  mindre  kravfyllt  och  mer  valbart  att 

inkludera IKT i verksamheten.

Problemen med IKT

Som tidigare nämnts står att det utläsa ur resultaten att de ekonomiska förutsättningarna utgör  

grunden till många av de problem kring införskaffandet av tekniska resurser och kompetens som 

omnämns av respondenterna. Förskolechef  C berör hur de ekonomiska förutsättningarna sätter 

stopp för fortbildningen av personalen då PIM-utbildningen nu har börjat kosta pengar, medan 

förskolechef  A och B talar  om de ekonomiska förutsättningarna som sammankopplade med 

införskaffandet av resurser i första hand. De ekonomiska förutsättningarna rör på så sätt både 

resurs och kompetens och blir därmed en grundsten vid inköp av resurser samt förvärvande av 

kompetens som behövs för att arbeta med IKT i förskolan och skolan. 

Ovanstående resonemang går också att koppla samman med en annan svårighet vad gäller IKT, 

som omnämnts av respondenterna – nämligen en rädsla för framtiden. Med detta menas att det 

finns  en  rädsla  för  vad som kommer med IKT och hur  IKT kan påverka  barn,  elever  och 

förskolans och skolans personal i framtiden. Rektor D uttrycker en rädsla för att orden förlorar 
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betydelse, med vilket menas att elever använder sig av begrepp som kan anses vara grova eller  

opassande, utan att själva tillskriva ordet någon vikt. Dessutom beskriver rektor D att elever idag 

inte har den ordförståelse som förr kunde förväntas av elever i samma ålder. 

Förskolechef  C ger ett annat perspektiv på rädslan för framtiden. Denne menar att personalen 

inte har den grundkompetens som behövs för att kunna förvärva de kunskaper som delges av 

PIM-utbildningen, och att detta beror på en rädsla för användandet av IKT. Man kan beskriva det  

som att, i likhet med Forsling (2011) och de resonemang som hon för kring den nya digitala  

klyftan, skulle kunna leda till att personalen väljer bort IKT, vilket resulterar i att de inte lär sig 

mer om det samtidigt som IKT-resurserna utvecklas och kraven på kompetens höjs och således 

att klyftan ökar. Detta leder till att barnen och eleverna inte får möjlighet att delge sin kompetens 

och att personalen inte besitter den kompetens som krävs för att stimulera barnens intresse. På så 

sätt blir verksamheten varken utmanande för barnen eller pedagogerna. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan resonemang föras kring en internaliseringsprocess, men dock 

en negativ sådan. Negativa erfarenheter och möten med IKT kan ha gjort att de kunskaper som 

lärare och förskollärare endast gett dem en negativ syn på IKT och att IKT på så sätt väljs bort.  

Det är heller inte omöjligt att förskolechefer och rektorer har haft liknande erfarenheter som de 

som ovan beskrivs för förskollärare och lärare. Och om så är fallet kan det mycket väl sätta prägel 

på verksamheten i  stort,  exempelvis  talar  rektor D om rädslan att  tappa orden såväl  som de 

åtgärder som vidtagits för att inte råka ut för konsekvenserna av denna fara. Konsekvenser som 

påverkat arbetssätt, undervisningsinnehåll och i övrigt skolans aktiviteter, genom att införa endast 

handskrivning i språkundervisning, dikttävlingar och så vidare. Detta förfaringssätt kan onekligen 

ha sina fördelar, något som rektor D självfallet understryker, men det löper också just den risk 

som beskrivs ovan – att IKT aktivt väljs bort och att man därmed inte heller gör de vinster på  

andra håll som IKT svarar för. Här kan man återigen bejaka det stora tolkningsutrymme som 

visat sig finnas i läroplanen avseende IKT. Att det finns så pass få måsten kan innebära att rädslor  

blockerar  möjligheter.  Å  andra  sidan  kanske  rädslorna  är  befogade  och  därmed  är 

tolkningsutrymmet av  godo,  då  det  tillåter  erfarna  pedagoger  att  skapa undervisning  som är 

gynnsam för barn och elever, istället för att blint lyda måsten och krav.
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Vidare forskning

Det hade varit intressant att genomföra inventeringar av resurser på förskolor och skolor för att  

sedan undersöka hur dessa används i verksamheten genom klassrumsobservationer. I detta arbete 

har  endast  ytan av detta  blottats  en aning men det  vore  onekligen av vikt  att  se  på  hur  de 

artefakter som ryms inom ramen för IKT används som pedagogiska redskap, kanske även där 

med en jämförelse mellan grundskola och förskola.

I ett mer omfattande arbete skulle det vara intressant att gå ännu djupare in i läroplanskoder och  

undersöka  de  bakomliggande  faktorerna  och  deras  uppkomst  via  politiska  strömningar  och 

liknande. Detta är ett annat område som på ett djupare plan säkerligen kan leda till många nya 

och  intressanta  resonemang  och  diskussioner  allt  eftersom  vår  omvärld  och  vårt  samhälle 

förändras. Den ständiga förändringen ställe ju också ett krav på att forskning hålls uppdaterad; 

kanske är det även dagens politiska strömningar som bör undersökas för att vi i någon mån ska 

kunna se vad som kommer efterfrågas i framtiden?

Lpfö98 och Lgr11 är tydliga vad gäller samverkan mellan grundskola och förskola, men denna 

aspekt omnämns inte av respondenterna. Detta är i sig ett väldigt intressant fenomen vilket hade 

varit  intressant  att  undersöka  vidare  med  tanke  på  det  livslånga  lärandet  som  beskrivs  av 

Europaparlamentet (2007), ett lärande som troligen gynnas av sammanhängde skolformer. I en 

konkretisering hade man kunnat jämföra hur väl förskolan förbereder barn för att arbeta med 

IKT i grundskolan och vidare hur grundskolan förbereder elever för arbete med IKT i gymnasiet, 

och slutligen väga detta mot resonemang om 21st Century Skills som förs av exempelvis Hylén 

(2011) eller Metiri group (2003).
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Konklusion

Efter detta arbete och de studier som det bestått av framkommer en del insikter som direkt kan  

ses som svarande på, eller åtminstone tangerar till svar på, frågeställningen. Syftet var att söka 

finna svar på hur behov av IKT-resurser och IKT-kompetenser kunde tolkas utifrån läroplanerna  

för förskolan och grundskolan samt att söka finna svar på hur dessa tolkas och ses på ute i  

praktiken. För att svara på den första frågan vill vi poängtera att det är lätt att se behov av såväl  

resurser  som kompetens  inom IKT i  läroplanerna.  Det  är  emellertid  svårt  att  fastställa  vilka 

kompetenser eller resurser som förutsätts i en mer konkret mening. Det är även intressant att det  

i  förskolan  och grundskolan  förefaller  råda  skilda  meningar  om vad i  form av resurser  som 

behövs, där förskolan å ena sidan använder surfplattor för barnen medan grundskolans elever å 

andra sidan får datorer som verktyg trots att det inte förekommer konkreta behovsbeskrivningar 

för  dessa  skolformer  utan  endast  ett  mer  generellt  IKT-behov.  Att  man  på  förskolor  och 

grundskolor  väljer  olika  resurser  kan  helt  enkelt  ha  att  göra  med  uppfattningar  om 

användningsområden  och  funktioner  för  olika  artefakter  som  går  olika  bra  ihop  med  de 

aktiviteter  som är  unika  för den aktuella  verksamheten.  Alternativt  skulle  det  kunna bero på 

sådant  som  marknadsföringen  kring  dessa  resurser.  I  föregående  avsnitt,  där  förslag  och 

intressanta  områden för  vidare  forskning  presenteras,  påtalas  idén  om en undersökning  som 

inventerar resurser på förskola och grundskola,  en undersökning som onekligen skulle  kunna 

kasta ljus över detta såväl som blotta än mer av de attityder som råder hos förskolechefer och 

rektorer. I detta arbete har just attityder hos de två nämnda grupperna visat sig vara lika i visa 

avseenden och olika i andra. Varför dessa skillnader finns kan uppfattas som ett resultat av varje 

individs  internaliseringsprocesser  och  är  alltså  inte  nödvändigtvis  representativa  för 

förskolechefer och rektorer i stort, men de säger något om vad som kan förväntas vara centrala  

punkter i denna debatt. Exempelvis är ekonomi något som visas vara bundet till IKT-tätheten på 

en förskola  eller  skola.  Samtidigt  visas  ett  visst  motstånd mot IKT i  form av olika  typer av 

farhågor om effekten av att använda IKT som läromedel eller IKT som en del av samhället i  

stort. Men detta till trots beskrivs IKT av samtliga respondenter som något positivt. Även här  

öppnar ju det  för intressanta områden att forska vidare på.  Exempelvis,  som tidigare nämnt,  

läroplanskoder. Slutligen vill vi poängtera att IKT förefaller vara viktigt för såväl administration 

av förskolan och grundskolan, barn och elevers inlärning och alla i samhällets livslånga lärande,  

enligt såväl läroplaner som förskolechefer och rektorer.
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Bilagor

Bilaga 1 – Intervjuguide med förskolechef

Tema 1 – Resurs

 Vad för resurser finns idag i din förskoleverksamhet?

 Vad i form av resurser anser du behövs för att arbeta mot strävansmålen gällande IKT?

 Hur uppfattar du möjligheten att införskaffa dessa resurser?

 Hur ofta anser du att resurser bör uppdateras och underhållas?

Tema 2– Kompetens

 Vilka typer av kompetenser anser du behövs för att arbeta mot strävansmålen gällande 

IKT?

 Hur ser du på behovet av fortbildning?

Tema 3 – IKT i läroplanen

 Hur uppfattar du de strävansmål för IKT som finns formulerade i Lpfö98?

Tema 4 – IKT i praktiken

 Vad anser du om IKT som en del av förskolans vardagliga praktik?

 Uppfattar du att det skett en förändring av synen på IKT under den tid du varit verksam 

inom förskoleväsendet; i så fall, hur har denna förändring sett ut?

 Hur tror du att synen på IKT ser ut bland förskolechefer runt om i landet?
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Bilaga 2 – Intervjuguide med rektor

Tema 1 – IKT i läroplanen

 Hur uppfattar du de mål för IKT som finns formulerade i Lgr11?

 Vad anser du om möjligheterna att uppnå dessa mål?

Tema 2 – Resurs

 Vad i form av resurser anser du behövs för att uppnå målen gällande IKT?

 Hur uppfattar du din möjlighet att införskaffa dessa resurser?

 Hur ofta anser du att resurser bör uppdateras och underhållas?

Tema 3 – Kompetens

 Vilka typer kompetenser av anser du behövs för att nå målen gällande IKT?

 Hur ser du på behovet av fortbildning?

Tema 4 – IKT i praktiken

 Vad anser du om IKT som en del av skolans vardag?

 Uppfattar du att det skett en förändring av synen på IKT under den tid du varit verksam 

inom grundskoleväsendet; i så fall, hur har denna förändring sett ut?

 Hur tror du att synen på IKT ser ut bland rektorer runt om i landet?
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