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Abstract 

Syftet är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter de läroplansmål som kan kopplas till IKT, där barnen 

ska få tillfälle att kunna utveckla sin förmåga att urskilja samt utforska digital teknik. Studiens frågeställningar är: 

Hur beskriver förskollärare att de arbetar med IKT i förskolans verksamhet? och Vilka begränsningar beskriver 

förskollärarna att det finns i deras användning av digital teknik på förskolan? Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

är läroplansteori med Von Wrights determinanter som analysmetod. För att producera empirin till uppsatsen 

genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer, där åtta förskollärare deltog. De genomfördes på fem förskolor i 

två kommuner i södra Sverige. Resultatet redovisas i tre teman: Att tolka läroplanen, Att omsätta läroplanen och 

Begränsningar som digital teknik kan medföra. Det framkommer en delning av hur förskollärarna tolkar de mål 

som kan kopplas till IKT. Förskollärarna lyfter fram att de använder den digitala tekniken som ett verktyg för att 

skapa dokumentation, QR-koder, programmera bluebots samt för att använda sig utav projektorn. Genom att 

förskollärarna tar del av barnens intresse och nyfikenhet blir de delaktiga i metoderna som används. Förskollärarna 

tar upp att de blir begränsade när de arbetar med IKT. Däremot har förskollärarna genom samarbete funnit 

lösningar till att begränsningarna skapar problem. 

 

Nyckelord  

IKT, digital teknik, läroplanen, lpfö98, läroplansteori, Von Wright, intervjuer, förskollärare, 

förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

“Vi måste ju möta samhället som det är idag, det kommer att krävas digital kompetens för att 

ta sig an framtiden.” (Citat från förskollärare på verksamhetsförlagd utbildning som gav oss 

inspiration att undersöka detta område).  

 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra nära och kära för allt stöd vi fått under 

skrivprocessen! Ni har stöttat och peppat oss när livet har gått upp och ner som i en berg och 

dalbana. Vi vill även tacka våra handledare för den stöttning ni har gett oss under 

skrivprocessen. Vidare vill vi tacka alla de förskollärare som ställde upp i våra intervjuer, då 

arbetet aldrig blivit av utan er. Avslutningsvis vill vi även tacka varandra. Genom hela arbetet 

har vi både skrattat, varit nära på att ge upp samt stöttat varandra.  

 

Tack! 

 

Andreas Isaksson och Kalle Franzén 
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1. Inledning 

Ett av regeringens mål beskriver att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering. För att uppnå 

detta mål och ha möjlighet att i framtiden driva innovation och utveckla infrastrukturen, påpekar 

regeringen att det krävs en trygghet i sin hantering av den digitala tekniken hos samhällets 

medborgare. Utifrån det har samhället ett ansvar att se till att medborgarna får chansen att 

utvecklas, så att de kan följa med och delta i den digitala utvecklingen (Regeringen, 2017). 

Statens medieråd (2017) har undersökt vårdnadshavarnas erfarenheter av sina barns användning 

av surfplattor och datorer. Resultatet visar att 25% av barn mellan 0–1 år, 75% av barn mellan 

2-4 år samt att 87% av barn mellan 5-8 år använder sig utav surfplattor och datorer. Den ökade 

digitaliseringen och användningen av digital teknik har enligt Kjällander (2016) lett till en 

förändring i samhället som har influerat dess institutioner. Som ett resultat av detta har 

regeringen behövt ta ett beslut om en nationell strategi för att möta denna förändring i svenska 

skolor och förskolor (Skolverket, 2017a). Dessutom har ett förslag till en förändring i läroplanen 

genomförts, för att förtydliga hur förskolan ska öka barnens digitala kompetens och bemöta 

digitaliseringen (Skolverket, 2016a). Läroplanen skapades som ett styrdokument för att 

uppmärksamma den kunskap som finns i samhället vid en specifik tidpunkt där den är aktuell, 

detta menas med att kunskapen ständigt utvecklas (Wahlström, 2016). Den används för att 

kunna organisera utbildningen för barnen i samhället (ibid). Trots att samhället har reagerat och 

anpassat sig efter den ökade digitaliseringen, visar det sig att problem fortfarande finns kvar i 

förskolan. Problemet lyfts fram som att förskollärarna behöver mer kunskap i hur de ska hantera 

den digitala tekniken i förhållande till barnens lärande (Dong & Newman 2016; Skolverket, 

2016c ; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011; Chen & Chang, 2006). Konsekvensen 

kan bli att barnen inte vet hur den digitala tekniken kan användas, när de inte får den kunskapen 

om dess möjligheter som krävs för att leva och växa upp i ett modernt samhälle (Skolverket, 

2017a; Skolverket, 2016a; Löfström, 2012). Brueck och Lenhart (2015) samt Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att bristen på kunskap hos förskollärarna kan också leda till 

en konflikt i deras arbete med barnen Konflikten grundar sig i att förskolläraren regelbundet ska 

hålla sig uppdaterad utifrån samhällets förändringar och forskning, för att kunna utöva sitt yrke 

på ett adekvat sätt (ibid). Det är även viktigt då förskolläraren ska tolka läroplanen samt 

uppmärksamma barnens intresse och behov för att upprätthålla sin yrkesprofession (Sheridan et 

al, 2011). 

 



2 
 

Ovanstående inledning leder in till vår problemformulering som baseras på det politiska beslut 

som tas på statlig nivå. Det handlar om den digitala tekniken som ska användas i förskolorna. 

Vi kan se att det finns en risk att tekniken ”kan fastna i lådorna” om förskollärarna saknar 

kompetens om hur IKT kan användas i verksamheten. Utifrån detta problem är vi nyfikna på att 

undersöka hur förskollärarna i arbetet med IKT tolkar och omsätter läroplanen samt de 

konsekvenser som blir till en följd av detta.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter de läroplansmål som kan kopplas 

till IKT, där barnen ska få tillfälle att kunna utveckla sin förmåga att urskilja samt utforska 

digital teknik. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med IKT i förskolans verksamhet? 

• Vilka begränsningar beskriver förskollärarna att det finns i deras användning av digital 

teknik på förskolan?  

   

1.3 Begreppsförklaring 

Vad är IKT? IKT (informations- och kommunikationsteknologi) är en vidareutveckling av 

begreppet IT (informationsteknologi). Inom begreppet innefattas en stor del som har med digital 

teknik att göra, allt från datorer, internet, digitala hårdvaror, telefoni och TV. Användaren av 

begreppet vill uppmärksamma kommunikationen som möjliggörs genom den digitala tekniken 

(Diaz, 2012). Säljö (2010) beskriver att IKT har funnits i skolan sedan 1950 talet. Den första 

digitala tekniken som infördes i skolorna var stationära datorer och miniräknare som skulle 

hjälpa eleverna i deras lärande. Dessa innovationer skulle leda till en mer stimulerande miljö 

där barns individuella behov blev bemötta (ibid). IKT är relevant att beskriva i föreliggande 

uppsats för att få en förståelse för vad begreppet innebär samt vilken betydelse den har i 

förskolans verksamhet. 

 

2. Bakgrund  

I det här kapitlet ges en grundläggande beskrivning av läroplanen som är relevant för uppsatsen, 

samt är central i föreliggande uppsats teoretiska utgångspunkt. I det första avsnittet Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98), redogörs en grundläggande beskrivning av läroplanen för förskolan. I 
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det andra avsnittet Läroplanen för förskolan i relation till samhällets digitalisering, redogörs 

hur läroplanen för förskolan influerats av samhällets digitalisering.   

 

2.1 Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

1997 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen om att skapa en läroplan för 

förskolan (Lpfö98). Läroplanen för förskolan skulle innehålla samma struktur som de övriga 

läroplanerna och ange dess värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer (Prop. 1997/98:93). När 

läroplanen för förskolan publicerades 1998 beslöt regeringen att den inte skulle innehålla 

uppnåendemål (Wahlström, 2016). Förskolans läroplan skulle istället vara mer 

processorienterad, där barnen skulle ges möjlighet att utveckla sin förmåga istället för att nå ett 

uppsatt mål. Upplägget gjorde det möjligt för pedagogerna att själva skapa innehåll och 

aktiviteter, istället för att följa ett förutbestämt innehåll med uppnåendemål. Ett av förskolans 

viktigaste uppdrag är att skapa en stabil kunskapsgrund åt barnen, så att de klarar av att leva 

och växa upp i ett modernt samhälle (Skolverket, 2017a; Skolverket, 2016a).  

 

2.2 Läroplanen för förskolan relation till samhällets digitalisering 

I läroplanen för förskolan står det att multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas i såväl skapande processer som i tillämpning (Skolverket, 2016b). Det står även att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2016b). Skolverket (2017b) beskriver att barn 

lever och påverkas av den digitalisering som sker i samhället. Dagens styrdokument är inte 

tillräckligt tydliga om digitaliseringen. Därför har beslut tagits av regeringen för att revidera 

läroplanen för förskolan om hur digitaliseringen ska bemötas (ibid). Den nya läroplanen för 

förskolan ska innehålla mer riktlinjer som kan kopplas till digital kompetens och digitalisering 

(ibid). Skolverket (2016a) beskriver att den nya läroplanen ska underlätta för förskolorna att ge 

barn möjligheter och på en ny nivå möta modern teknik. För att möta förändringarna i 

läroplanen behöver en kompetensutveckling inom digitalisering ske på alla nivåer i förskolan. 

Insatser behöver tas fram för att utbilda förskollärare, förskolechefer och annan personal inom 

de svenska förskolorna (Skolverket, 2016a). Skolverket (2018) har redovisat ett förslag till en 

ny läroplan för förskolan under mars 2018. I den står det bland annat nya riktlinjer som 

förtydligar att förskolläraren ska i sin undervisning ansvara för att barnen får använda digitala 

verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling. Skolverket redovisar även att utbildningen i 

förskolan ska utveckla adekvat digital kompetens hos barnen för att de ska få en förståelse för 
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den digitalisering de möter i vardagen (ibid). Läroplanen är relevant att uppmärksamma i 

föreliggande uppsats, då den är central i uppsatsens valda teoretiska utgångspunkt. Den är även 

relevant att lyfta fram då läroplanen står inför en revidering där digitalisering och digital 

kompetens ska förtydligas.  

 

3. Tidigare forskning  

I det här kapitlet redovisas forskningsläget inom det område som anses vara relevant för 

uppsatsen och dess syfte och frågeställningar. Utifrån uppsatsens fokusområde presenteras 

följande teman; Åsikter om IKT i förskoleverksamheten och Kunskap om IKT i 

förskoleverksamheten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen.  

 

3.1 Åsikter om IKT i förskoleverksamheten 

Plowman, Stephen & McPake (2010) genomförde en intervjustudie på 346 vårdnadshavare. 

Resultatet lyfter fram att vårdnadshavarna är mer negativa än positiva till tekniken och dess 

möjligheter. Vårdnadshavarna upplever en oro över att tekniken ska begränsa barnens 

utveckling av fantasi och uppmuntra passivitet. Dessutom visar undersökningen att 

vårdnadshavare är oroliga över att deras barn kommer spendera för mycket tid med tekniken, 

istället för att vara utomhus (ibid). Även Löfström (2012) genomförde en intervjustudie. I 

studien fick pedagoger och chefer svara på frågor om deras uppfattning av IKT i förskolan. I 

intervjuerna möttes författaren av oro och en negativ inställning från respondenterna. En del av 

de intervjuade pedagogerna och cheferna anser att tekniken ska hanteras med försiktighet, för 

att inte ta över för mycket av annan pedagogisk verksamhet. Respondenterna förklarar att det 

finns andra saker som är viktigare att lära sig i förskolan än att lära sig hantera teknik. 

Respondenterna är även oroliga över att tekniken ska hämma barnens upplevelser av att känna, 

röra och laborera (ibid). Oroligheter över IKT var något som Bergman och Fors (2015) även 

möttes av när de genomförde intervjuer till ett forskningsprojekt med fokus på läsplattan i 

förskolan. I början av studien möttes författarna av förskolepersonal som var oroliga över att 

barnen skulle börja bråka om teknologin när den skulle börja användas i verksamheten. Oron 

försvann när det visade sig att barnen själva lärt sig att vänta in sin tur. Studiens resultat visar 

att när läsplattorna börjar användas som ett verktyg för att öka barnens intresse, underlättar det 

för pedagogerna att synliggöra ett syfte med det i verksamheten. Enligt pedagogerna har 

läsplattan fått en viktig inverkan på planeringen, dokumentationen samt i kommunikationen till 

vårdnadshavarna. IKTs betydelse vid dokumentation tar även Konca, Ozel och Zelyurt (2016) 
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upp när de genomförde en kvantitativ enkätundersökning. Studien lyfter fram att förskollärare 

använder tekniken vid dokumentation och planeringar, men att de använder den i en liten grad i 

övrig verksamhet med barnen. Resultatet visar att i framtiden behöver fler förskollärare utbildas 

för att behärska IKT i sin undervisning, då den enligt författarna har potential och bör användas 

som ett medel i framtida undervisningsprocesser med barnen (ibid). 

 

3.2 Kunskap om IKT i förskoleverksamheten  

Blackwell, Lauricella, Wartella, Robb och Schomburg (2013) genomförde en 

enkätundersökning där 1329 förskollärare fick svara på frågor om deras användning av IKT. 

Undersökningen visar att förskollärarnas kunskap är av betydelse hur tekniken integreras i 

verksamheten med barnen. Resultatet lyfter fram att det är större sannolikhet att barnen 

begränsas i sin användning av digital teknik om förskollärarna har låg IKT-kunskap, denna 

begränsning minskar när förskollärarna har hög IKT-kunskap. Författarna uppmärksammar att 

dagens samhälle är under en förändringsprocess där flera politiska beslut tas om IKT.  De 

statliga besluten influerar hur förskollärarna integrerar IKT i barns lärande. Till en följd av dessa 

politiska beslut påpekar författarna att kopplingen mellan IKT och läroplanen bör förbättras, för 

att underlätta lärares användning av IKT. Resultatet av studien visar också att det behövs mer 

empiriska bevis för att effektivisera barns lärande med hjälp av IKT (ibid). Att förskollärarens 

kunskap har betydelse var även något som Chen och Chang (2006) lyfte fram när de genomförde 

sin intervjustudie där 297 förskollärare deltog. Resultatet visar en problematik för förskollärare 

att integrera digital teknik i verksamheten. Författarna anser att det är osannolikt att läraren 

använder IKT-relaterade undervisningsmetoder om de inte själva är säkra och bekväma i 

området. Resultat visar också att förskollärarens attityd har ett starkt samband med deras 

färdigheter, samt att deras attityder smittar av sig på barnen (ibid).  

Attityden var något som Zaranis och Oikonomidis (2016) ansåg har betydelse. Författarna 

genomförde enkätundersökningar av förskollärare vid två tillfällen under fyra år. 

Undersökningen lyfter fram att förskollärarnas attityd till IKT blev positivare mellan de olika 

undersökningstillfällen, vilket resulterade i en positivare inställning till att införa IKT i 

verksamheten. I framtiden behövs det skapas fler tillfällen för förskollärare att använda den 

digitala tekniken ifall deras attityd och kunskap ska förbättras om den. Resultatet visar även att 

fler teorier behövs kopplas till användningen av IKT för att både höja kvalitén och 

förskollärarens profession. För att lyfta fram kvalitét behövs kunskap också beskrivas (ibid). 
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Brueck och Lenhart (2015) diskuterade införandet av digitala E-bokens relation till läs- och 

skrivundervisning. I artikeln beskrivs ramverket TPACK för att få en förståelse för relationen 

mellan innehåll, pedagogik och teknologi i undervisningen. Författarna tar upp vikten av att 

hålla sig uppdaterad i rollen som professionell och att lära sig den nya tekniken samt de fördelar 

den kan ge i undervisningen. När förskolläraren lärt sig hantera tekniken blir det lättare att skapa 

pedagogisk undervisning med den. När författarna diskuterade hur tekniken introducerades ute 

i praktiken uppmärksammar de att det finns förskollärare som ville använda sig av den, men att 

de inte visste hur de skulle gå tillväga. Artikeln visar att förskollärarna fick tillgång till E-

böcker, men förskollärarna fick ingen introduktion hur den skulle hanteras i undervisningen. 

Författarna anser att det är nödvändigt att förskollärarna får tillgång till information som talar 

om hur de ska hantera tekniken i den pedagogiska undervisningen. I det professionella lärandet 

ingår det att förskolläraren fokuserar mer på ett djupgående lärande som kan uppstå i samarbetet 

mellan dem och barnen. Artikeln visar även att de förskollärare som jobbar ensamma med IKT 

ska ges möjlighet att samarbeta med olika experter och resurscentrum i deras omgivning för att 

utveckla sin kunskap. Experter och kollegor som kan hantera tekniken på ett pedagogiskt sätt 

bör hjälpa de personer som kan se teknikens potential men har svårt göra något pedagogiskt av 

det (ibid). Även Higgins (2014) går in på kunskap genom analys av hur de senaste årens 

utveckling av kritiskt tänk samt hur digital kompetens förs fram i läroplanen och 

undervisningen. Författaren beskriver att det är en skillnad mellan kunskap och kunskap i 

undervisning. Läraren kan endast lära ut kunskap om ett ämne först när de lärt sig använda det 

aktivt. Detta skapar en skillnad hur läraren lär ut beroende på om de vet hur den aktivt ska 

användas i lärande, än om de endast vet information om ämnet (ibid). Sheridan, Williams, 

Sandberg och Vuorinen (2011) genomförde en intervjustudie med 30 förskollärares om deras 

åsikter kring yrkets professionalitet. Resultatet från intervjustudien visar att förskollärarna vill 

att barnen ska bli delaktiga i arbetet med IKT. Dock är förskollärarna i behov av kunskap om 

hur de ska gå tillväga för att barnen ska bli inkluderade (ibid).  

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Den tidigare forskning som tas upp i föreliggande uppsats fokuserar på åsikter och kunskap om 

IKT i förskoleverksamheten. Det framkommer att åsikterna om IKT är delade. I Löfströms 

(2012) studie tas de upp att pedagoger och chefer anser att tekniken ska tas med försiktighet 

och inte ta över för mycket av annan verksamhet. Plowman, Stephen & McPake (2010) lyfter 

fram att vårdnadshavarna har delade åsikter om vad tekniken har för betydelse för barns 
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utveckling. I resultatet framkommer det att vårdnadshavarna är oroliga över att den digitala 

tekniken skulle hämma barnets utveckling och fantasi. I Löfströms (2012) artikel framkommer 

en det att förskollärarna är oroliga över att tekniken begränsar barnen att uppleva sin omvärld. 

När Bergman och Fors (2015) genomförde sin studie möttes de av förskollärare som var oroliga 

över att barnen skulle börja bråka om tekniken. Konca, Ozel och Zelyurt (2016) 

uppmärksammar i sin studie att inför framtiden behöver fler förskollärare utbildas att hantera 

digital teknik, om de ska kunna behärska IKT i sin undervisning. Då den enligt författarna har 

potential och bör användas som ett medel i framtida undervisningsprocesser med barnen (ibid). 

Att förskollärarens kunskap har betydelse tar Chen och Chang (2006), Sheridan et al. (2011) 

samt Blackwell et al. (2013) upp när tekniken ska integreras i klassrummet. Även Higgins 

(2014) går in på kunskap där han lyfter fram att det finns en skillnad mellan kunskap och 

kunskap. Han anser att läraren endast kan lära ut kunskap om ett ämne först när de lärt sig 

använda det aktivt (ibid). För att förbättra förutsättningarna och attityden mot IKT beskriver 

Zaranis och Oikonomidis (2016) att fler teorier bör kopplas till IKT samt att fler tillfällen bör 

ges till förskollärarna att använda sig utav det. Brueck och Lenhart (2015) lyfter fram att ett 

samarbete både i arbetslaget samt med resurser utifrån är av vikt för att verksamheten ska 

utvecklas.  

Forskning om åsikter och kunskap om IKT ses relevant i föreliggande uppsats, då den fördjupar 

sig i hur förskollärarna tolkar samt omsätter läroplanens mål när de arbetar med IKT. De två 

områdena inom tidigare forskning ses även relevanta för den föreliggande uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Av de studier som tas upp i tidigare forskning fokuserar några av dem på 

kunskap i relation till hur IKT hanteras. Det tas även upp studier som fokuserar på åsikterna om 

IKT och hur de påverkar hanteringen. Utifrån detta är forskningen tvetydig som berör hur 

innehåll med hjälp av digital teknik skapas utifrån förskollärarens transformering av de 

formulerade målen. Därav är föreliggande uppsats forskningsbidrag att ta reda på hur 

förskollärare tolkar och omsätter de läroplansmål som kan kopplas till IKT.  Att ett 

läroplansteoretiskt perspektiv används ses relevant då läroplanen tas upp i föreliggande uppsats. 

Läroplansteori används även för att skapa en tydligare bild av hur förskollärare i arbetet med 

IKT tolkar och omsätter läroplanen i verksamheten. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet redovisas den utbildningsvetenskapliga, teoretiska utgångspunkten som är 

läroplansteori. Teorin inkluderar de tre arenorna formuleringsarenan, transformeringsarenan 
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och realiseringsarenan. Kapitlet innehåller även en beskrivning av uppsatsens valda 

analysverktyg där olika handlingsbegrepp är i fokus. 

 

4.1 Läroplansteori 

För att organisera utbildningen för barnen i samhället skapades läroplan som ett styrdokument 

för att avspegla de viktiga kunskaperna som finns i samhället vid en viss tidpunkt (Wahlström, 

2016; Linde, 2012). För att läroplanen ska avspegla korrekt kunskap behöver den hela tiden 

diskuteras för att hållas uppdaterad till de kulturella förväntningar som finns i samhället (Linde, 

2012). Genom detta framgår det vilka viktiga dominerade frågeställningarna, ideologier och 

giltig kunskap som berör människan vid en viss tidpunkt (Wahlström, 2016; Linde, 2012). På 

grund av den ständiga förändringen i samhället ställs frågan “Vad räknas som kunskap?” 

(Wahlström, 2016). Det som gör frågan aktuell är att den ofta väcker känslor och är ständigt 

utsatt för prövningar och diskussion (ibid). 

Linde (2012) förklarar att läroplanen innehåller riktlinjer och formulerade mål samt en 

beskrivning av dessa. Det innehåll som förmedlas av förskolläraren är inte densamma som 

beskrivs i läroplanen, utan undervisningen speglas utifrån hur läraren tolkar den. Hur läraren 

tolkar läroplanen är beroende av lärarens bakgrund samt de begränsningar som förekommer i 

verksamheten (ibid). Läroplansteori valdes ut eftersom den är relevant för föreliggande 

uppsatsens forskningsområde som studerar hur förskollärarna tolkar samt omsätter läroplanen 

när de arbetar med IKT. Om uppsatsen valt en annan teoretisk utgångspunkt hade resultatet sett 

annorlunda ut. Att använda läroplansteori underlättar för att synliggöra hur förskolläraren 

arbetar med läroplanen i förhållande till IKT. 

 

4.1.1 Arenor 

För att lättare förstå hur läroplanen skapas och omsätts i praktiken använder sig Linde (2012) 

utav de tre olika arenorna formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

Arenorna bildar tre olika nivåer som underlättar för att få en insyn hur läroplanen blir till samt 

hur förskolläraren tolkar och omsätter det formulerade innehållet.  

 

Formuleringsarenan 

Linde (2012) beskriver att på den översta nivån finns formuleringsarenan. Inom denna arena 

finns staten som på statlig nivå har till uppgift att vara utgivaren av läroplanen (ibid). Inom 

formuleringsarenan har fler aktörer börjat uppträda till följd av att forskare uppmärksammat 
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skolan och dess resultat. Staten påverkas inte endast av individer, utan även av intressegrupper 

med stabila resurser (Lindensjö & Lundgren, 2014). Formuleringsarenan påverkas även av 

utredningar och införande av material som sker i realiseringsarenan (ibid).  

 

Transformeringsarenan 

Inom transformeringsarenan sker tolkningen av de offentliga planer, reformer och program 

(Linde, 2012; Lindensjö & Lundgren, 2014).  En av huvudaktören i denna arenan är läraren 

som har i uppdrag att tolka läroplanen och utforma uppgifter utifrån vad den vill, anser 

förväntas, vad den kan. Lärarens intresse och erfarenheter påverkar hur läroplanen tolkas. 

Förskolläraren kan även i sin tolkning av läroplanen göra tillägg och fråndrag i målen utifrån 

vad han anser att barnen ska lära sig. Till en följd av kommunaliseringen har chefen fått en mer 

betydelsefull roll i den pedagogiska ledningen, vilket får följder för läraren i 

transformeringsarenan (Linde, 2012).  

 

Realiseringsarenan 

I realiseringsarenan sker själva undervisningen som förverkligats genom lärarens tolkning av 

läroplanen. Händelser förverkligas mer eller mindre enligt vad som är planerat, men är beroende 

av kommunikationen och den aktivitet som sker i klassrummet. Även om läraren har störst 

talutrymme har barnen en stor påverkan på hur innehållet realiseras. Dels beroende på hur det 

tas emot, samt vilket intresse barnen visar för det innehåll som förmedlas. (Linde, 2012). 

Arenorna är relevanta för föreliggande uppsats då de förtydligar kopplingen mellan samhället, 

läroplanen, förskolan och förskolläraren. Uppsatsen kommer främst beröra 

transformeringsarenan. Transformeringsarenan tas upp för att förtydliga hur förskollärarna i 

deras arbete med IKT skapar ett innehåll utifrån deras tolkning av läroplanen.  

 

4.2 Von Wright’s determinator  

Nedan beskrivs några punkter om bestämmande faktorer som styr mänskliga handlingar som 

nämns av filosofen Georg Henrik von Wright (Linde, 2012). Begreppen är vilja, plikt, förmågor 

och möjligheter. Linde (2012) beskriver att dessa handlingsbegrepp avgör hur individen går 

tillväga i olika situationer när den ska förmedla ett visst innehåll utifrån sin tolkning av 

läroplanens mål. I denna del beskrivs begreppen, hur de sedan används som analysredskap i 

analysen redovisas ytterligare under rubriken (5.6) analysprocess i metodkapitlet.  

• Wants (Vilja), beskriver vilket mål individen vill uppnå (Linde, 2012). 
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• Duties (Plikt), beskriver vilken plikt och förväntningar individen uppfattar sig ha 

utifrån samhället (Linde, 2012). 

• Abilities (Förmågor), beskriver att individen har en bild utav hur en sak kan göras men 

att det är meningslöst att planera om det ligger utanför individens kunnande (Linde, 

2012). 

• Possibilities (Möjligheter), handlar om yttre faktorers förutsättningar och 

begränsningar (Linde, 2012). 

 

I texten nedan förklaras hur lärarens valda handlingar förekommer inom en aktivitet där barnen 

är i fokus. Linde (2012) beskriver att läraren kan ha ett intresse för någonting, anse det viktigt, 

samt vill förmedla sitt valda material. Därför blir lärarens vilja en drivkraft för att tolka 

läroplanen så det önskade innehållet kan förmedlas. Därefter reflekterar läraren över om 

innehållet är rimligt genom sin tolkning av läroplanen, barnens reaktion, om innehållet är för 

personligt lagt och hur vårdnadshavare tar emot det. Linde (2012) beskriver vidare att de 

förväntningar och uppfattningar av plikt påverkar hur stor vikt läraren lägger på det innehåll 

som ska läras ut. Linde (2012) tar även upp att lärarens ursprungliga tanke om det som ska läras 

ut går inte alltid som läraren tänkt sig, därför måste läraren bearbeta ursprungstanken. Lärarens 

förmåga kan påverkas av hur aktiviteten är upplagd. Det kan till exempel ske genom att läraren 

vill skapa ett naturfenomen genom en laboration, men glömmer viktiga formler eller inte får 

tag på den information som behövs. Därför måste innehållet som ska läras ut revideras eller 

ersättas. Linde (2012) beskriver även om läraren både kan, vill och upplever att det som ska 

läras ut är legitimt, kan de möjligheter som läraren ges vara en avgörande faktor på det innehåll 

som ska läras ut. Därför påverkas möjligheten om det går eller inte genom att exempelvis tiden 

inte räcker till. Platsen där det ska läras ut inte har det utrymme som behövs eller att materialet 

inte är tillgängligt. Utifrån detta måste läraren även då revidera den tänkta aktiviteten eller göra 

någonting annat (ibid). Dessa handlingsbegrepp har betydelse i föreliggande uppsats, då de 

synliggör kopplingen mellan förskollärares kunskap och åsikter till deras arbete med IKT. Där 

förskollärarna skapar innehåll utifrån sin transformering av läroplanen. 

 

5. Metod 

I det här kapitlet redogörs val av metod, urval, tillvägagångssätt, trovärdighet, etiska 

förhållningssätt och analysprocess.  
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5.1 Val av metod 

Föreliggande uppsats har utgått från en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2015) förklarar 

att inom kvalitativ forskning mäts inte rådata i sig, utan forskaren konstaterar att den finns och 

hur den förekommer samt fungerar i olika situationer. Undersökningen har genomförts med 

hjälp av enskilda intervjuer för att få en djupare förståelse för hur förskollärarna tolkar och 

omsätter läroplanen när de arbetar med IKT. Således grundas studiens kvalitativa metod i 

hermeneutikens vetenskapstradition. En fördel med intervjuer är som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) förklarar att på kort tid ta reda på flera personers åsikter kring ett 

samhällsfenomen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) uppmärksammar att det finns en 

fördel att använda sig utav anteckningsblock, vilket underlättar för forskaren att skriva ned 

följdfrågor som kan ställas längre fram i intervjun. Under intervjun fördes anteckningar med 

hjälp av papper och penna för att skriva ner följdfrågor som ansågs intressanta att ställa längre 

fram i intervjun. Datainsamlingsmetoden i föreliggande uppsats genomfördes med hjälp av 

enskilda semistrukturerade intervjuer, där ljudet spelades in med en mobiltelefon. De 

semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide med förberedda frågor som var 

kopplade till uppsatsens syfte (se bilaga 1). Under semistrukturerade intervjuer följer forskaren 

redan uppsatta frågor utifrån en förberedd intervjuguide, där ordningsföljden på frågorna kan 

variera (Bryman, 2011). Forskaren har även möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor på de 

svar som anses viktiga (ibid).  

 

5.2 Urval 

Uppsatsen genomfördes i Sverige, på fem olika förskolor i två kommuner. Valet att vända sig 

till flera förskolor berodde på att förskollärarnas förhållande till IKT kan variera, beroende på 

de förutsättningar som förskollärarna har att arbeta med IKT. Valet av de förskollärare som 

deltog i uppsatsen genomfördes utifrån ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att 

bekvämlighetsurval är när forskaren tar kontakt med tillgängliga respondenter i sin närhet. 

Totalt deltog åtta förskollärare i uppsatsen. Respondenterna fick bestämma tid och plats för 

intervjun utifrån sina förutsättningar att ta emot oss. Valet att endast intervjua förskollärare har 

gjorts då föreliggande uppsats undersöker hur läroplanen för förskolan tolkas och omsätts i 

praktiken. Förskolläraren ansvarar för att arbetet sker i enighet med målen som står i läroplanen 

(Skolverket, 2016b).  
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5.3 Tillvägagångssätt 

Vid uppsatsens uppstart kontaktades förskolecheferna för de förskolor där intervjuerna 

utfördes. Det var viktigt att få tillåtelse att intervjua på förskolorna innan förskollärarna blev 

kontaktade, eftersom tid behövdes tas från verksamheten. När förskolecheferna blev kontaktade 

informerades de om uppsatsens fokusområde, samt de etiska förhållningssätt uppsatsen 

förhåller sig till. När det blev godkänt att intervjua kontaktades förskollärarna via mobiltelefon 

för att ta reda på om de var intresserade och tillgängliga att ställa upp. Under telefonsamtalet 

blev de informerade om vad intervjuerna skulle handla om, samt att ett deltagande i intervjun 

inte kräver erfarenhet eller kunskap om ämnet. Deltagarna informerades även om 

konfidentialitet, vilket innebär att det inspelade materialet och deras uppgifter skyddas från 

obehöriga och inte sprids vidare (Vetenskapsrådet, 2002). Totalt deltog åtta förskollärare, där 

tre av förskolorna hade två tillgängliga förskollärare och två förskolor som hade en tillgänglig 

förskollärare. Innan intervjuerna påbörjades fick förskollärarna ta del av uppsatsens 

informationsbrev (se bilaga 2), som innehåller en kort beskrivning av uppsatsens fokusområde, 

samt hur uppsatsen förhåller sig till de etiska ställningstagandena. Intervjuernas längd varierade 

mellan 25-35 minuter och genomfördes i ett enskilt rum på förskollärarnas arbetsplats. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att inspelningen helst ska ske i ett rum där 

barn och annan personal inte stör inspelningen. En av intervjuerna genomfördes utanför 

förskollärarens arbetstid, då det bättre passade respondenten. Processen av tillvägagångssättet 

delades upp mellan forskarna i föreliggande uppsats. Båda två gick igenom processen enskilt 

genom att ta kontakt med förskolechefen, ta kontakt med förskollärarna och åka dit för att 

genomföra intervjun. Detta var ett bekvämlighets val då var och en inte behövde fokusera på 

lika många förskolor, men även ett val för att skapa en relation och trygghet mellan intervjuare 

och respondent. De förskolor där flertal förskollärare blev intervjuade blev de intervjuade efter 

varandra.  

 

5.4 Trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) lämpar sig inte begreppen validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 

då dessa begrepp förhåller sig till en enda absolut bild av verkligheten. För att stärka 

tillförlitligheten har uppsatsen istället utgått från Brymans beskrivning av de tre kriterierna 

trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet. För att stärka trovärdigheten i en kvalitativ studie 

är det viktigt enligt Bryman att forskaren beskriver tydligt sitt genomförande och hur den 

kommit fram till sitt resultat, då det kan finnas flera beskrivningar av den sociala verkligheten 
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(ibid). För att uppnå trovärdighet i föreliggande uppsats har ljudinspelningar använts, för att ha 

möjlighet att lyssna på förskollärarnas svar flera gånger om. Ljudinspelningarna underlättade 

för att komma så nära förskollärarnas sociala verklighet som möjligt. Överförbarhet inom 

kvalitativ forskning beskriver Bryman (2011) vara när en liten grupp av individer med en 

gemensam egenskap studeras. För att resultatet av det som studerats ska uppnå trovärdighet ska 

det gå att föras över till en annan kontext (ibid). Uppsatsen har svårt att uppnå en hög 

överförbarhet då endast åtta förskollärare deltog i uppsatsen. Därav går det inte att påstå att 

samma resultat skulle bli densamma om det utfördes på andra förskolor i Sverige. Pålitlighet 

förklarar Bryman (2011) skapas när forskaren beskriver och gör en tydlig och fullständig 

redogörelse av de olika delarna under forskningsprocessen. Andra forskare ska sedan kunna 

granska undersökningens olika delar och de beslut som tagits (ibid). För att stärka pålitligheten 

i föreliggande uppsatts har det lyfts fram varför valen gjorts och vilka val som tagits, för att 

underlätta för läsaren. Pålitligheten kan även relateras till uppsatsen, då den under 

forskningsprocessen blivit granskad av handledare och kurskamrater. Därav har uppsatsen 

blivit studerad utifrån flera perspektiv vilket stärker pålitligheten. 

 

5.5 Etiska förhållningssätt 

Föreliggande uppsats förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet förhåller vi oss till genom att de utvalda förskollärarna blev kontaktade i 

god tid innan intervjuerna och blev informerade muntligt om studiens generella tema och dess 

syfte. Innan intervjuerna påbörjades fick förskollärarna läsa igenom och skriva under 

uppsatsens information och samtyckesblankett (se bilaga 2), som innehåller information om 

studien och vårt förhållande till de etiska principerna. Samtyckeskravet i uppsatsen förhåller vi 

oss till genom att förskollärarna innan intervjuerna påbörjades fick skriva under information 

och samtyckesblanketten. Där de fick möjlighet att godkänna sin medverkan i studien. 

Blanketten innehöll också information att förskollärarna fick avbryta sin medverkan 

närsomhelst utan att ange orsak. Vilket innebär att de svaren de angivit inte kommer att 

användas i uppsatsen. Materialet vi fick in förhåller vi till konfidentialitetskravet, då 

förskollärarna får fingerade namn för att inte kunna identifieras. Materialet som producerades 

av ljudinspelningen skyddas med försiktighet, då alla ljudfiler förts över till ett USB-minne som 

är inlåst i ett kassaskåp. Vi förhöll oss till nyttjandekravet genom att det material som kom in 

endast användes för studien och inget annat.  
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5.6 Analysprocess  

Transkriberingen av intervjuerna delades upp och bearbetades av samma person som genomfört 

intervjun. Detta val genomfördes för att som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar 

att det är lättare att urskilja ljud och uttal om den som intervjuat transkriberar sin egen intervju. 

För att transkriberingen skulle bli korrekt spelades det producerade materialet upp under flera 

omgångar, för att få med allt som förskollärarna berättade under intervjun. Bryman (2011) 

beskriver att transkriberingen ska bli en exakt nedskriven text av vad som intervjupersonen har 

sagt. Att skriva ned allt som sagts valdes då det i analysen är det viktigt att utgå från 

förskollärarnas ordval, för att kunna synliggöra deras kunskap och åsikter om IKT samt hur de 

använder den digitala tekniken på förskolan. När transkriptionerna var genomförda resulterade 

det i 40 sidor rådata. Den transkriberade texten placerades sedan i relation till uppsatsens syfte, 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Utdrag som väckte intresse i den transkriberade 

texten kodades genom att markeras med färg. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

kodning innebära att kategorisera uttalanden som uttrycktes av respondenterna. Kodningen 

underlättar för att sortera ut och lättare identifiera saker som forskaren behöver komma tillbaka 

till (ibid). Kodningen av empiri utfördes genom att markera de uttalande som förskollärarna 

gav i sina svar, för att därigenom finna mönster. Varje framskrivet mönster delades upp i 

likheter och skillnader för att skapa en god överblick på empirin inför analysen.  

Alla frågor ur intervjuguiden (se bilaga 1) blev besvarade av respondenterna, där urvalet blev 

att belysa markerade citat som ansågs intressanta att analysera och diskutera. För att underlätta 

för läsaren har den transkriberade texten blivit tydligare genom att lägga till kommatecken, 

punkt och stor bokstav. Analysprocessen genomfördes induktivt genom att materialet lästes 

igenom och teman formades efter vad som var relevant för uppsatsen (Birkler, 2008). För att 

underlätta hantering av empirin från intervjuerna användes Von Wrights determinanter vilja, 

plikt, förmåga och möjligheter som analysredskap. Begreppet vilja användes för att lyfta fram 

vilket syfte förskollärarna har med det innehåll som skapas, när de transformerar läroplanen. 

Begreppet plikt lyfts fram genom att studera de krav förskollärarna upplever i deras reflektioner, 

samt hur det influerar dem i transformeringsarenan. Begreppet förmåga lyfts fram genom att 

studera förskollärares kunskap om IKT och hur de förhåller sin kunskap i relation till deras 

tolkning samt omsättningen av läroplanen. Begreppet möjligheter lyfts fram genom att studera 

vad förskollärarna anser går att genomföra utifrån de förutsättningar samt begränsningar som 

finns på avdelningen. Analysmetoden används inte för att utföra bedömningar utifrån 
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förskollärarnas svar, utan som ett verktyg för att sätta deras svar i relation till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Valet att dela upp resultatet i tre delar gjordes för att skapa en tydligare 

struktur för läsaren. Analysmetoden har använts för att synliggöra kopplingen mellan 

förskollärares kunskap och åsikter till sitt arbete med IKT, där de skapar innehåll utifrån deras 

transformering av läroplanen. 

 

6. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet och analysen av empirin. De förskollärare som deltagit i 

intervjuerna är Ida, Kajsa, Kim, Rebecca, Sara, Tilde, Veronica och Victoria. Kapitlet är indelat 

i tre delar där varje del har en resultatdel, analysdel och en sammanfattning. Uppsatsens tema 

är följande, (1) Att tolka läroplanen, (2) Att omsätta läroplanen, (3) Begränsningar som kan 

finnas i den digitala förskolan. Dessa teman går in på hur förskollärarna lyfter fram hur de 

tolkar och omsätter läroplanen samt vilka hinder som de kan stöta på i deras arbete med digital 

teknik. En avslutande sammanfattning av de teman som valts uppkommer efter varje analys.  

 

6.1 Att tolka läroplanen: 

Under intervjuerna blev förskollärarna tillfrågade om hur de tolkar målen i läroplanen som kan 

kopplas till IKT.   

 

“Läroplanen är med hela tiden. Vi har ju ett syfte, när vi jobbar med IKT om 

de är mot matematik målet, är det matte, om jag tar fram en matteapp så är det 

mot läroplanen ett av de fyra läromålen som vi får in det på. Så oavsett vad vi 

sätter på för app så finns det ett syfte riktat mot läroplanen” Veronica 

 

I utdraget använder Veronica läroplanen för att skapa syften i de olika ämnena. Därmed kopplar 

hon den digitala tekniken till dessa syften. Kajsa och Sara lyfter likt Veronica fram att de arbetar 

med hela läroplanen när de använder den digitala tekniken. De använder olika delar av 

läroplanen där de knyter ihop de mål som kan kopplas till IKT. Deras fokus ligger på de olika 

ämnena och innehåll där tekniken kan assistera, som i Veronicas fall handlar om matematik. 

Från intervjuerna synliggörs en annan synvinkel av hur förskollärarna transformerar 

läroplansmålen. 

 

“Då tänker jag på att de ska få en förståelse vilken teknik det finns och vilket 

ansvar man har för det. Det kan vara vardagsteknik också. Det kan vara 
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kaffebryggare, tvättmaskin. Det finns ju så mycket som barn möter ute i 

vardagen.” Rebecca  

 

I utdraget lyfter Rebecca fram sin tolkning av läroplanens mål om teknik. Där barnen ska se 

den digitala tekniken som ett komplement, för att lära sig hur vardagstekniken fungerar. Vilket 

Kim, Ida och Tilde också går in på då fokus läggs på innehåll om hur tekniken fungerar. Det 

som skiljer dessa från föregående förskollärare är att de lägger mer fokus på att skapa ett 

innehåll, där barnen lär sig själva tekniken. Istället för vad den digitala tekniken kan assistera 

till ett lärande av andra ämnen. Victoria är den som skiljer sig mest från resterande förskollärare 

som deltog i intervjuerna, då det var svårt att urskilja hur hon tolkar läroplansmålen. Hon 

uppmärksammar mer att det finns begränsningar inför att kunna uppnå läroplansmålen med den 

digitala tekniken, än hur hon tolkar dem.  

 

6.1.1 Analys 

I resultatet framgår två olika sätt hur förskollärarna transformerar läroplanen. Viljan kan 

synliggöras hos förskollärarna, där de belyser de mål samt innehåll de vill uppnå med att 

använda digital teknik i deras aktiviteter. Det kan ses som att Veronica lyfter fram att tekniken 

assisterar till inlärningen av andra ämnen, medan Rebecca lyfter fram tekniken som en egen 

kategori som också behöver läras ut till barnen. Dock kan det tolkas ur Veronicas utdrag att 

man inte ska fokusera på att lära barnen hur digitala tekniken fungerar. Utan att det lärandet 

sker i samband med användning av den. Utifrån dessa kan en tolkning om vilket innehåll som 

lärs ut skiljas från varandra. Dessa argument kan även ses som att en plikt styr att arbeta med 

digital teknik, då det kan kopplas till läroplanen. Att olika mål är formulerade i läroplanen kan 

skapa en plikt hos förskollärarna, men att deras vilja påverkar sedan hur de blir transformerade. 

Även om de har viljan att nå ett visst mål så behövs förmågan för att kunna nå dit. Denna 

förmåga kan synliggöras genom att förskollärarna lyfter fram hur de omsätter läroplanen i 

relation till IKT. Veronicas förmåga synliggörs när hon kombinerar läroplanen med IKT, när 

hon skapar ett innehåll där olika ämnen knyts ihop med tekniken. Hon stärker det genom att 

lyfta upp hur hon kopplar matematik och dess mål från läroplanen med en läsplatta. Detta skiljer 

sig från Rebecca där hennes förmåga kan synliggörs genom att hon lägger större fokus på 

tekniken som ett objekt. Istället för att se hur den kan vara ett stöd och komplement till andra 

mål i läroplanen, läggs fokus på att lära sig tekniken. Detta påverkar i sin tur hur de 

transformerar läroplanen i sina aktiviteter, då de inte kan utföra aktiviteten om de inte har 

förmågan att göra det. Även vilka möjligheter som förskolan har att tillgå påverkar då det kan 
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begränsa hela aktiviteten. Utifrån att Veronica har tillgång till applikationer i läsplattan ger det 

henne möjligheter att kunna kombinera matematik med IKT i förskolans verksamhet. I 

Rebeccas fall kan det tolkas som att hon är beroende av att möjligheterna finns runt dem, då 

hon lyfter fram vardagsteknik som en kategori att tillgå för att lära barnen IKT. I 

transformeringen tolkas läroplanen och används i planering av aktiviteter där förskollärarna 

väljer vilket innehåll som ska förmedlas.  

 

6.1.2 Sammanfattning 

I detta tema synliggörs två sätt om hur förskollärarna går tillväga i deras tolkning av läroplanen 

när de arbetar med IKT. Fyra av förskollärarna som intervjuades beskriver barnens behov att 

bemöta och ta del av den digitala tekniken för att få en förståelse för hur den fungerar. Utifrån 

detta tolkar de läroplansmålen som kan kopplas till IKT och skapar ett innehåll där barnen får 

ta del av den digital teknik. Ett annat sätt hur läroplanen kan tolkas framkommer ur tre av de 

förskollärare som intervjuades. Genom att använda sig utav hela läroplanen och tolka mål 

utifrån aktiviteter där den digitala tekniken kan assistera förmedlingen av innehållet. Utifrån det 

ämne som förskollärarna förmedlar synliggörs det möjligheter där den digitala tekniken kan 

assistera dem med flera infallsvinklar, hur de kan arbeta och tolka läroplanen. Att olika mål är 

formulerade i läroplanen kan skapa en plikt hos förskollärarna, att de måste använda sig utav 

den digitala tekniken tillsammans med barnen. Det kan även ses som att förskollärarna har en 

vilja att förmedla ett visst innehåll vilket kan påverka hur läroplansmålen transformeras.  

 

6.2 Att omsätta läroplanen 

Hur förskollärarna omsätter läroplanens mål när de arbetar med IKT varierar från avdelning till 

avdelning. Att utgå från barnen kan vara ett tillvägagångssätt. 

 

“Vi som pedagoger tittar alltid till barnets behov och intresse och bygger vår 

verksamhet på det. Vi har barn som har varit speciellt intresserade av fordon 

eller djur, så då har man ju gjort något med QR-koder som de har kunnat läsa 

så just det här med talutveckling och även då att få in lite.”- Tilde 

 

Utifrån utdraget kan det ses som att Tilde utgår från läroplansmålen om teknik, då hon talar om 

att dels skapa QR-koder efter barnens intresse och att barnen ska se tekniken som ett verktyg. 

Att arbeta med QR-koder är ett sätt som lyftes fram av alla förskollärare förutom Kajsa. Med 

hjälp av att skapa QR-koder med läsplattor, kan det bli en strategi för att ge möjligheter till att 
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utforska nya vägar att omsätta olika mål i läroplanen. En strategi kan vara att att ta inspiration 

från barnens intresse och behov för att sedan ha det som grund när förskolläraren transformerar 

läroplansmålen. Det kan i sin tur få barnen mer delaktiga i verksamhetens utveckling. Flera av 

förskollärarna beskriver även andra metoder om hur IKT omsätts i verksamheten. 

 

“Jag tycker det är ett jättebra, det har blivit ett hjälpmedel här nu. Idag hade vi 

brandövning och då projicerade vi upp en eld på filmduken och så fick barnen 

en låtsas brandslang så fick dem stå där och släcka och vara brandmän.”-Kajsa 

 

Det kan ses som att Kajsa omsätter läroplanens mål om teknik. Detta synliggörs genom att hon 

använder sig av projektorn för att projicera saker och genom det stärka upplevelsen hos barnen. 

Denna strategi lyfts fram av alla respondenter utom Victoria. Under intervjuerna kom det upp 

att även visualisering inte enbart behöver ske via bilder och ljud utan kan även vara fysiska 

ting. 

 

 “Sen har vi både beebot och bluebot. Blueboten har vi då då en app som är 

lättare för de små barnen att programmera i med hjälp av pilar där” -Veronica 

 

Det kan ses som att Veronica omsätter läroplanens mål om teknik, då roboten med hjälp av en 

applikation i läsplattan erbjuder barnen att få en förståelse för programmering. Till skillnad från 

Tilde och Sara som inte nämner denna metod, så lyfter resterande respondenter fram olika sätt 

att använda sig utav dessa robotar tillsammans med barnen. Förskollärarna reflekterar även över 

att barnen med hjälp av digital teknik kan vara med i vardagsuppgifter som de själva gör varje 

dag. 

 

“Jag tänker lite det här när man gör dokumentation, att man tar med barnen 

också i dokumentationen. Då är det ju också IKT, att barnen är med.” - Kajsa 

 

Det lyfts fram i utdraget att den digitala tekniken kan ses som ett hjälpmedel i vardagliga 

situationer. Att barnen får lära sig att hantera det som ett verktyg för att dokumentera deras 

vardagen på förskolan. Kajsas reflektion kan kopplas till läroplansmålen om teknik, då hon 

genom dokumentation skapar ett innehåll som kan öka barnens nyfikenhet samt förståelse för 

teknikens möjligheter. Till skillnad från Tilde som inte känner sig tillräcklig säker att nå detta 

mål, lyfter övriga respondenter fram att de arbetar med detta innehåll i sin dagliga verksamhet. 
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Att ge barnen möjligheten att få delta i den vardagliga användningen av den digitala tekniken 

kan hjälpa dem att få en förståelse för hur den kan används som ett verktyg.  

 

6.2.1 Analys 

I resultatet framgår fyra metoder som förskollärarna lyfter fram om hur de arbetar och skapar 

innehåll med hjälp av IKT. Hur dessa olika metoder påverkar deras transformering av 

läroplanen kan synliggöras på olika vis. Hur förskollärarna transformerar läroplansmålen har 

påverkats utav deras vilja. Alltså vilket mål de har med aktiviteten och vilket innehåll som de 

vill förmedla. Tilde lyfter fram QR-koder som ett medel för att ta tillvara på barnens intresse i 

sin aktivitet. Därmed kan det tolkas som att hon vill nå målet att låta barn utforska tekniken, 

samt genom deras intresse öka nyfikenheten hos dem. Kajsa reflekterar över hur hon vill 

dokumentera tillsammans med barnen och lyfter fram det som ett mål som hon strävar efter, att 

barnen ska bli mer delaktiga. Veronica lyfter fram hur hon arbetar för att även få med de yngre 

barnen i aktiviteterna med digitala teknik. Här visas en vilja hos henne att inkludera barn i alla 

åldrar. Dock kan de ovanstående argumenten även tolkas som att en plikt finns hos 

förskollärarna att göra dessa saker. Denna plikt påverkar sedan hur de transformerar läroplanen, 

samt skapar ett innehåll till dessa aktiviteter. Detta visar sig genom att man kan se deras 

koppling till läroplanen i aktiviteterna. Läroplanens formulerade mål lyfter fram vad som 

behöver göras och skapar en plikt hos förskollärarna. Men genom att transformera den så har 

de fria händer att göra det innehåll på det sätt de vill göra den. Även förskollärarnas förmåga 

påverkar deras transformering av läroplanen. Att förskollärarna har förmågan att hantera de 

metoder de använder samt den digitala tekniken har betydelse för hur den formulerade 

läroplansmålen omsätts i praktiken. Kajsas förmåga syns genom att se både läsplattan och 

projektorns användningsområde utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det kan tolkas som att de 

underlättar för henne att omsätta läroplansmålen, samt för att stärka upplevelsen av det innehåll 

hon förmedlar. Veronicas förmåga att hantera bluebots möjliggör för barnen att själva få 

kontrollera dem.  Barnens delaktighet syns även hos Tilde, där hennes förmåga att ta tillvara på 

barnens intresse gör det möjligt för dem att bli delaktiga. Det kan tolkas som att förskollärarna 

inte enbart använder sin förmåga för att tolka de formulerade läroplansmålen. Förmågan 

synliggörs även när de med fångar upp barnens intresse och använder sig utav den när de 

transformerar läroplanen. Det kan ses i Tildes exempel där hon visar förmågan att ta tillvara på 

möjligheten som QR-koder kan ge och blir som ett komplement för att kombinera barnens 

intresse med läroplanen. Utifrån detta behövs möjligheterna finnas såsom material, plats och 
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tid för att aktiviteten ska kunna genomföras. Dessa möjligheter blir något som förskollärarna 

har i med i sin planering när de transformerar läroplanen till sina aktiviteter. Att Veronica fått 

tillgång till dessa bluebots ger henne möjligheten att genom fler infallsvinklar iscensätta sin 

tolkning av läroplanen och det innehåll som hon vill förmedla. Det kan även ses som att bluebots 

erbjuder barnen en möjlighet att utforska tekniken och bemöta läroplansmålen som kan kopplas 

till IKT. Kajsa lyfter upp projektorn som ett verktyg där den tillsammans med ett utvalt material 

assisterar upplevelsen hos barnen och därmed skapar tekniken nya möjligheter för 

transformering av läroplanen. Detta blev tydligt när hon iscensatte en brandövning med hjälp 

av den digitala tekniken och därmed kan upplevelsen hos barnen öka. Hon lyfter även fram att 

den digitala tekniken skapar möjligheter att göra en gemensam dokumentation tillsammans med 

barnen. I detta temat kan det tolkas som att förskollärarna utgår från läroplansmålet “förskola 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar”. Förskollärarna ger flera infallsvinklar och förslag på hur detta mål 

kan transformeras för att skapa olika aktiviteter och innehåll tillsammans med barnen. Barnen 

får träna på att utforska olika sorters digital teknik som läsplatta, projektor och bluebot, där de 

får urskilja hur digital teknik kan se ut. Den digitala tekniken möjliggör för barnen att undersöka 

hur dessa olika objekt fungerar och vad de har för användningsområden. 

 

6.2.2 Sammanfattning 

I detta tema lyfts fyra olika exempel fram på metoder som förskollärarna använder sig utav för 

att omsätta läroplanen i deras arbete med IKT. En förekommande metod är att använda sig utav 

projektorn tillsammans med ett utvalt material, för att stärka upplevelsen hos barnen i 

förskollärarnas aktiviteter. En annan metod som lyfts fram är att de använder sig utav bluebots. 

Robotarna skapar en möjlighet för barnen att utforska tekniken där de själva får kontrollera 

dem. De skapar även en möjlighet för förskollärarna att få nya infallsvinklar och idéer om hur 

läroplanen kan omsättas. Ytterligare en metod som förskollärarna lyfter fram att de använder 

sig utav i deras arbete med IKT är att använda läsplattan. Läsplattan används för att läsa av QR-

koder och skapa dokumentation tillsammans med barnen. Att arbeta med QR-koder skapar en 

möjlighet för förskollärarna att göra barnen delaktiga genom att fånga deras intresse och 

använda det som grund i deras aktiviteter. Barnens delaktighet syns även när förskollärarna med 

hjälp av läsplattorna belyser barnens egna tankar och åsikter via dokumentationen. 

Förskollärarna ger flera infallsvinklar på hur läroplanen kan transformeras för att skapa olika 

aktiviteter och innehåll. Barnen får träna på att utforska olika sorters digital teknik som läsplatta, 
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projektor och bluebots, där de får urskilja hur digital teknik kan se ut. Den digitala tekniken 

möjliggör för förskollärarna att skapa ett innehåll där barnen får möjlighet att undersöka hur 

dessa olika objekt fungerar och vad de har för användningsområden. 

 

6.3 Begränsningar som kan finnas i den digitala förskolan 

Utifrån förskollärarnas svar i intervjuerna kunde begränsningar visas när de transformerar och 

omsätter läroplanen. Dessa kan se ut på olika vis. 

 

“Vi har en padda som laddar ur rätt så snabbt så gäller det att man organiserar 

så att de alltid är tillgängliga. Det är ju jättemånga gånger som man har tagit en 

padda och ska fota någonting. Aha, då var den urladdad. Sådana tekniska 

saker.” -Veronica 

 

Veronica reflekterar över olika dilemman som teknik kan föra med sig i den vardagliga 

verksamheten. Hon lägger stor vikt på att de behöver ha saker och ting planerat då läsplattans 

batteri inte har förutsättningen att kunna användas under en längre period. Kajsa lyfter, likt 

Veronica fram argumentet om att när den digitala tekniken krånglar blir det en begränsning i 

hennes arbete, vilket påverkar hantering av den. Kim ser det från ett annat perspektiv, där hon 

inte ser tekniken som en begränsning. Hon ser istället sig själv som hindret i hanteringen av den 

digitala tekniken, genom att hon anser sig själv ha kunskapsbrist inom området. Ytterligare ett 

perspektiv på begränsningar som tekniken kan medföra uppmärksammades i intervjuerna. 

 

“För jag tycker de blir mycket hets kring just en Ipad, och det blev det där. 

Vilket barn ska ha den först och sånt. Det blev lite bråkigt om Ipaden just.”-

Victoria  

 

I utdraget kan det ses som att Victoria begränsas i sin omsättning av läroplansmålen, då hon 

tycker att det blir stökigt runt iPaden när barnen använder den. Tilde, Sara, Ida och Rebecca 

lyfter fram likt Victoria att det blir stökigt kring tekniken då barnen har svårt att släppa fokus 

från den. De lyfter även fram att den digitala tekniken kan bli en barnpassning istället för ett 

lärande tillsammans med förskolläraren. Att det finns begränsningar för användningen av den 

digitala tekniken är något som kom upp vid flera tillfällen under intervjuerna, men ur olika 

infallsvinklar.  
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“Hade det funnits mer tid och mindre barngrupper eller mer personal så hade 

man kunnat sitta ner med IKT, för man kan ju göra mycket roliga saker med 

barnen. Jag känner att tiden inte räcker till.” -Victoria  

 

Victoria lyfter fram att tiden är en begränsning för att kunna uppnå målet med att använda den 

digitala tekniken tillsammans med barnen. Hon kopplar det till avdelningens förutsättningar. 

Alla förskollärare förutom Ida, Tilde och Rebecca tar upp att tiden är något som begränsar dem 

i deras omsättning av läroplansmålen. Tidsbristen anses även påverka dem att hålla sig 

uppdaterade om vad IKT kan erbjuda verksamheten. För att utvecklas inom den digitala 

tekniken behövs det ges möjlighet till olika saker. Bland annat en ökad kommunikation.  

 

 “Nu har det snarare varit så att jag har hjälpt mina kollegor, lite för att jag är 

lite mer teknisk kunnig kring datorer, och Ipads och hur man kan använda det. 

Sen försöker jag delge min kunskap om användandet till mina kollegor och de 

försöker delge det som de kan, så försöker vi möta oss och hjälpa oss, så att det 

blir det bästa så att det verkligen utvecklas framåt.”- Sara 

  

Sara delar av den kunskap hon har till sina kollegor, då hon ses ha störst kunskap om digital 

teknik i arbetslaget. Sara tar upp vikten av dialog i arbetslaget för att kunskapen ska kunna 

utvecklas på avdelningen. Veronica, Kajsa, Tilde, Rebecca och Ida menar också att samarbetet 

i arbetslaget är en förutsättning för att kunna utveckla verksamhetens arbete med 

IKT.  Förskollärarna tar även upp andra alternativ för att ta till sig nya idéer till aktiviteter. 

 

“Vår IKT inspiratör, som har varit ute och som har jobbat ute på 

avdelningarna. Av henne får man mycket, det är hon som kommer med input 

på saker som man inte tänkt på”-Rebecca 

 

Utifrån det som tidigare nämnts, utvecklar Rebecca även sin kunskap genom att ta inspiration 

utifrån. Kim, Veronica, Kajsa och Victoria tar även upp vikten av att samarbeta med kollegor 

utanför arbetslaget som en resurs för att få inspiration till nya sätt att omsätta läroplansmålen. 

 

6.3.1 Analys  

I resultatet framgår det hur den digitala tekniken, tiden och kunskapen skapar begränsningar 

som påverkar förskollärarens transformering av läroplanen och det innehåll som förmedlas. I 

Veronicas utdrag synliggörs den digitala teknikens möjligheter, genom att hon reflekterar över 

hur hon kan arbeta med läsplattan i ett pedagogiskt syfte. Dock kan tekniken begränsa henne, 
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när den inte har tillräckligt med batteri för att kunna användas. När tekniken inte alltid är 

tillgänglig för användning, blir det en begränsning. Det påverkar förskollärarens transformering 

av läroplanen. Tiden har lyfts fram som en påverkan på teknikens möjligheter. Både i Victorias 

och Veronica utdrag kan det ses som att mer förberedelse krävs när digital teknik är involverad 

i aktiviteter. Det krävs mer tid då flera delar behöver ses över för att aktiviteten ska flyta på som 

planerat, vilket kan ses begränsa förskolläraren i sin transformering av läroplanen. 

Det kan ses som att Victoria är orolig över att barnen ska bråka om iPaden. Det kan tolkas som 

att hennes oro hindrar henne att ta del av de möjligheter som den digitala tekniken skapar att 

bemöta läroplansmålen. Oron kan även begränsa hennes användning av digital teknik i 

förskollärarens aktiviteter. I Rebeccas utdrag kan det tolkas som att det behövs både tid och 

plats när utomstående inspiratörer anländer till avdelningen och hjälper till i verksamhetens 

utveckling inom IKT. Att avdelningen har dessa möjligheter kan upplevas som en förutsättning 

för att ge förskolläraren nya sätt att tolka och omsätta läroplanen. I Saras utdrag kan det 

upplevas som att tiden ger möjligheter för diskussioner inom arbetslaget genom att kollegorna 

delar med sig av sina olika förmågor de besitter till varandra. Att arbetslaget har denna 

möjlighet påverkar deras gemensamma förmåga att utföra någonting. I Victorias utdrag kan det 

ses som att hon har en förmåga att skapa lärandesituationer av digital teknik. Däremot lyfts 

tiden och personaltätheten fram som begränsningar, vilket påverkar hennes vilja och möjlighet 

att sitta tillsammans med barnen.  I Veronica utdrag kan det ses som att hon har viljan och 

förmågan att ta bilder av verksamheten. Dock begränsar läsplattan henne när den inte är 

tillräckligt laddad. Att dela med sig av sin förmåga kan ha betydelse för hur läroplanen blir 

transformerad av förskollärarna. Eftersom Sara anses ha bäst förmåga kring den digitala 

tekniken på avdelningen blir det hon som får lära ut kunskapen om teknik till sina kollegor. Det 

kan tolkas som att en kunskapsbrist inom IKT finns hos kollegorna på avdelningen. Dock kan 

samarbete motverka att det blir en begränsning. Genom att ta del av varandras förmågor inom 

olika områden kan det ses som att de genom samarbete skapar ett innehåll där IKT kan kopplas 

till olika ämnen. Eftersom de tar del av varandras förmågor i olika områden påverkar detta i sin 

tur hur läroplanen blir transformerad. I de diskussioner som förekommer kan det ses som att de 

utvecklar sina förmågor att hantera digital teknik.  Rebecca tar upp att hennes förmåga att 

utvecklas sker genom att hon får inspiration utifrån av experter. Den inspirationen hjälper henne 

att utveckla sin förmåga och ge henne nya infallsvinklar om hur läroplanen kan transformeras. 

Det kan även tolkas som att kunskapsbristen om IKT hos förskollärarna motverkas genom att 

de tar hjälp av en inspiratör utanför förskolan. Även detta påverkar hur förskollärarna 

transformerar och omsätter läroplansmålen. Ur citaten i detta tema kan det ses som att en plikt 
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finns hos förskollärarna att använda sig utav den digitala tekniken för att bemöta läroplansmålen 

och skapa ett innehåll. Men att möjligheterna även kan innebära begränsningar som påverkar 

användningen av digital teknik på förskolan. 

 

6.3.2 Sammanfattning 

Detta tema tar upp begränsningar som förekommer i förskollärarnas arbete med IKT. De flesta 

av förskollärarna som intervjuades beskriver att när de arbetar med IKT begränsas de av den 

digitala tekniken. Begränsningen kan delas upp i två olika perspektiv. Det ena är att 

förskollärarna begränsas av tekniska problem som uppstår i hantering av den. De är också 

oroliga över att barnens hantering av tekniken ska föra med sig konflikter när de har svårt att 

lägga ifrån sig den. En annan förekommande begränsning är tiden. Det kan ses som att tiden 

påverkar förskolans möjligheter att använda den digitala tekniken, då det krävs förberedelser 

när den är involverad i aktiviteter. För att aktiviteterna ska flyta på som planerat behöver 

förskollärarna se över olika delar. Det kan ses som vad de hinner med, påverkar hur 

förskolläraren transformerar läroplanen. Det lyfts även fram att tiden har en påverkan på att 

hålla sig uppdaterad om vad IKT kan erbjuda verksamheten. Ytterligare en begränsning är 

förskollärarnas egen kunskap om IKT. Däremot lyfter förskollärarna fram två tillvägagångssätt 

om hur de genom samarbete minskar begränsningen. Ett sätt är att dela med sig av sin kunskap 

inom arbetslaget. Det andra tillvägagångssättet är att ta in ny kunskap från IKT-inspiratörer som 

besöker förskolan regelbundet. I temat kan en koppling ses mellan förskollärarnas arbete med 

IKT och läroplanen. Förskollärarnas tolkning av läroplanen kan ses som en plikt att skapa ett 

innehåll med den digitala tekniken. Dock styrs det av de möjligheter och begränsningar som 

finns i den dagliga verksamheten. 

 

7. Diskussion 

I det här kapitlet redovisas uppsatsens resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen ställs den tidigare forskningen och bakgrunden mot uppsatsens resultat. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter de läroplansmål som 

kan kopplas till IKT, där barnen ska få tillfälle att kunna utveckla sin förmåga att urskilja samt 

utforska digital teknik. Uppsatsens forskningsfrågor är följande: (1) Hur beskriver förskollärare 

att de arbetar med IKT i förskolans verksamhet?, (2) Vilka begränsningar beskriver 

förskollärarna att det finns i deras användning av digital teknik på förskolan? Kapitlet avslutas 

med metoddiskussionen. 
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Linde (2012) beskriver att inom transformeringsarenan synliggörs det hur tolkningen av 

läroplanens innehåll sker utifrån vad som förväntas av den enskilda förskolläraren och vad de 

vill förmedla. I resultatet av föreliggande uppsats synliggörs en skillnad i hur förskollärarna 

tolkar de mål som kan kopplas till IKT. Fyra av förskollärarna tar upp att de använder den 

digitala tekniken för att skapa ett innehåll, där barnen ska lära sig hur digital teknik fungerar 

som ett verktyg i deras vardag. Medan tre av förskollärarna istället anser att de använder sig 

utav hela läroplanen, där den digitala tekniken används som ett verktyg för att skapa flera 

infallsvinklar till olika delar av den. Utifrån detta kan det ses som att digital teknik förekommer 

på förskolorna trots att det finns en skillnad i hur förskollärarna tolkar de mål som kan kopplas 

IKT. Dock kan det ses som att förskollärarnas tolkning påverkar vilket syfte de har med den 

digitala tekniken i sina aktiviteter. Att en variation i hur förskollärarna tolkar läroplanen kan 

kopplas till Linde (2012), då han beskriver att innehållet inte är densamma som det som beskrivs 

i läroplanen, utan varierar utifrån lärarens tolkning utav den. Utifrån detta kan det ses som att 

förskollärares tolkning av läroplanen och det innehåll som skapas påverkas av förskollärarens 

bakgrund. Det kan även upplevas att det påverkas av de möjligheter som verksamheten 

erbjuder, vilket kan skapa en variation mellan avdelningar och förskolor. Denna variation 

behöver tänkas igenom då resultatet av det syns hos barnen. Att de får de möjligheter de behöver 

för att utvecklas på ett adekvat sätt och inte blir hämmande av förskollärarnas val av 

tillvägagångssätt. 

 

I Löfströms (2012) studie lyfts en oro och negativ inställning fram av förskollärarna, där de 

ansåg att tekniken ska hanteras med en försiktighet för att den inte ska ta över annan 

verksamhet. Respondenterna ansåg att det fanns andra saker som var viktigare att lära sig i 

förskolan, än att lära sig hantera teknik (ibid). Denna oro syns inte resultatet av föreliggande 

uppsats. Det visar att förskollärarna istället ser tekniken som ett verktyg som skapar möjligheter 

för barnen. Antingen att barnen ska lära sig hur tekniken fungerar i sig eller där tekniken 

assisterar förskolläraren att kombinera flera olika delar av läroplanen. Resultatet visar att 

beroende på hur förskolläraren förhåller sig till läroplanen i arbetet med IKT, blir den en faktor 

som påverkar hur den transformeras och omsätts i verksamheten. Hade förskollärarna varit mer 

negativa till IKT hade den inte implementerats lika mycket eller inte alls, detta i sig hade ställt 

till problem i barnens inlärning om hur enkel teknik fungerar.  

 

Konca et al (2016) samt Bergman och Fors (2015) lyfter fram att förskollärarna främst använde 

den digitala tekniken vid dokumentation och planeringar. Detta överensstämmer delvis med 
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respondenterna i föreliggande uppsats. Förskollärarna tar upp att de använder digital teknik vid 

dokumentation och planeringar, men även att de använder den på flera andra sätt i den dagliga 

verksamheten. Den skillnad som uppstår mellan den tidigare forskningen och resultatet av 

föreliggande uppsats kan dels bero på den utveckling av digital teknik i samhället, vilket har 

resulterat i att mer digital teknik har börjat användas i undervisning på förskolorna. Det kan 

även ses som att det påverkas av vilka förskollärare som deltar i studien, då de kan göra olika 

tolkningar av läroplanen. Konca et al (2016) lyfter även fram att den digitala tekniken bara 

använts i en liten grad tillsammans med barnen. Det ställer sig resultatet i föreliggande studie 

mot, då barnen är delaktiga i de aktiviteter och innehåll som förmedlas av förskollärarna. Att 

barnen blir delaktiga kan dels bero på att förskollärarna har en annan syn på hur den digitala 

tekniken kan användas tillsammans med barnen. Vilket resulterar i att barnen blir delaktiga i 

det innehåll som förskollärarna förmedlar.  

Utifrån detta ställer sig även föreliggande uppsatsens mot det som Sheridan, Williams, 

Sandberg och Vuorinen (2011) lyfter fram i sin undersökning, att förskollärare är i behov av 

kunskap om hur de ska gå tillväga för att inkludera barnen i undervisning med hjälp av IKT. 

Även om respondenterna i den föreliggande uppsatsen har kunskap, så betyder det inte att den 

inte går att utvecklas mer, då det finns ytterligare möjligheter till fler metoder.  

Resultatet överensstämmer mer med det som Bergman och Fors (2015) beskriver i sin artikel. 

När förskollärarna lärde sig att använda den digitala tekniken som ett verktyg underlättade det 

för dem att öka intresset hos barnen samt att finna ett syfte i deras undervisning (ibid). 

Förskollärarna i föreliggande uppsats lyfter fram hur de med hjälp av sina metoder omsätter 

läroplanen och skapar ett innehåll där barnen blir inkluderade. Det kan tolkas som att metoderna 

gör det möjligt för förskollärarna att få barnen delaktiga. Detta syns exempelvis när barnen 

själva får kontrollera en bluebot. Det kan även tolkas som att barnen möjliggör för 

förskollärarna att använda sig utav metoderna i sin undervisning. Detta syns exempelvis genom 

att förskollärarna utgår från barnens intresse och åsikter i skapandet av QR-koderna och 

dokumentation. Utifrån detta kan det ses som att förskollärarna sätter barnens intresse och 

åsikter i fokus både när de transformerar läroplanen samt när de förmedlar sitt innehåll. Detta 

överensstämmer med Bergman och Fors (2015) studie som tar upp att barnens intresse gav 

förskolläraren en väg att förbättra inlärning samt finna ett syfte i undervisningen med IKT. Att 

barnen påverkar hur förskolläraren agerar i transformeringsarenan kan kopplas till det som 

Linde (2012) beskriver. Även om förskolläraren transformerar läroplanen har barnen en 

påverkan på det som realiseras, beroende på deras intresse till innehållet (ibid). Utifrån detta 

kan det ses som att barnens intresse styr hur innehållet förmedlas av förskolläraren. Dock 
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synliggörs begränsningar som kan påverka inlärningen hos barnen. Löfström (2012) beskriver 

att respondenterna i hennes studie upplevde en oro över att tekniken skulle medföra att barnens 

upplevelse av att känna, röra och laborerar skulle hämmas. Resultatet från föreliggande uppsats 

visar att projektorn lyfts fram en metod som förskollärarna använder sig utav för att omsätta 

läroplansmålen. Med hjälp av ett utvalt material och en projicerad bild, underlättar det för 

förskollärarna att stärka upplevelsen av det innehåll som förmedlas. Därmed skiljer det sig från 

Löfströms (2012) studie, då resultatet i föreliggande uppsats lyfter fram hur den digitala 

tekniken kan gynna upplevelsen istället för att begränsa den. Barnen får både känna och röra då 

innehållet i aktiviteten byggs runt det som visas av projektorn. Trots att IKT kan gynna 

förskolläraren så kan även den digitala tekniken medföra begränsningar när förskolläraren 

transformerar och omsätter läroplanen. Utifrån resultatet av föreliggande uppsats synliggörs det 

att tiden påverkar förskollärarna. Det kan ses som att mer tid krävs när förskollärarna förbereder 

aktiviteter som förmedlar ett innehåll med hjälp av digital teknik. Tekniska problem kan uppstå 

när de arbetar med den digitala tekniken, vilket skapar hinder för dem att förmedla sitt innehåll. 

En större del av förskollärarna lyfte även fram att den digitala tekniken i sig kan skapa en 

begränsning. Detta överensstämmer med Bergman och Fors (2015) studie som möttes av 

förskollärare som var oroliga över att tekniken skulle få barnen att börja bråka. Den oro som 

förskollärarna lyfter fram i föreliggande uppsats kan påverkas av hur bekväma de känner sig i 

att hantera den digitala tekniken. Chen och Chang (2006) samt Blackwell et al (2013) beskriver 

att det är mindre sannolikt att barnen får ta del av innehållet som förmedlas, om förskollärarna 

upplever sig osäkra eller har sämre kunskap att hantera digital teknik. Utifrån detta kan det 

tolkas som att förskollärarnas brist på kunskap och osäkerhet begränsar dem själva när de ska 

tolka och omsätta läroplanen. Det kan även tolkas som att barnen påverkas av detta då de inte 

får det stöd i undervisningen från förskollärarna som behövs. I resultatet från Brueck och 

Lenhart (2015) studie tar de upp att det är lättare för förskolläraren att skapa pedagogisk 

undervisning om de lärt sig hantera digital teknik först.  

Utifrån resultatet i föreliggande uppsats synliggörs två tillvägagångssätt om hur förskollärarna 

motverkar att deras brist på kunskap i olika ämnen skapar en begränsning när de ska 

transformera och omsätta läroplanen. Detta sker genom samarbete inom sitt arbetslag samt 

genom inspiration från experter utifrån, där de har olika kunskapsområden som de delger 

varandra och därmed ökar den generella kunskapen i gruppen. Att ett samarbete sker är något 

som Brueck och Lenhart (2015) anser är viktigt för att hjälpa förskollärare att skapa pedagogiskt 

innehåll av digital teknik. De tar även upp att förskolläraren bör hålla sig uppdaterade till den 

nya tekniken, om de ska kunna se en potential i det innehåll som förmedlas (ibid). I föreliggande 
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uppsats tar förskollärarna upp att tiden påverkar hur mycket de kan hålla sig uppdaterade om 

vad teknik kan erbjuda verksamheten. Dock motverkar förskollärarna tidsbristen även här 

genom att samarbeta, även här genom utbyte av kunskap mellan kollegor. Att förskollärarna 

håller sig uppdaterade genom samarbete kan gynna dem när den nya läroplanen för förskolan 

sätts i bruk. Skolverket (2017b) beskriver att dagens läroplan för förskolan inte är tillräckligt 

tydlig om digitalisering. Blackwell et al (2013) uppmärksammar att dagens samhälle är under 

en förändringsprocess där flera politiska beslut tas om IKT. Därav bör kopplingen mellan IKT 

och läroplanen förbättras för att underlätta användningen av digital teknik på förskolan (ibid). 

Resultatet i föreliggande uppsats visar att förskollärarna funnit vägar att transformera den 

nuvarande läroplanen, trots att den inte är uppdaterad kring IKT. Under mars 2018 blev förslag 

till den nya läroplanen för förskolan tillgänglig. Den innehåller riktlinjer där det står att 

förskolan ska ansvara för att barnen får en stimulerande och adekvat digital kompetens 

(Skolverket, 2018). Utifrån det som tidigare tagits upp i diskussionen att förskollärarna lyfter 

fram den digitala tekniken som ett verktyg, kan det tolkas som att de är redo att möta den nya 

läroplanen. Det kan även tolkas som att de är redo utifrån de metoder som lyfts fram om hur de 

arbetar med IKT. Metoderna som tas upp synliggör att olika delar av läroplanen kan användas 

även hos de fyra förskollärarna som ser tekniken som ett verktyg att lära barnen vardagsteknik. 

Dock utifrån hur de tolkar läroplanen kan det ses som att de själva inte är medvetna om de 

möjligheter de skapar. Att en skillnad synliggörs hur förskollärarna tolkar läroplanen kan 

kopplas till det som Linde (2012) beskriver. Han tar upp att när förskolläraren gör sin tolkning 

av läroplanen görs tillägg och fråndrag i målen utifrån vad de anser att barnen behöver lära sig 

(ibid).  Däremot som tidigare nämnts kan det ses som att förskollärarna omsätter läroplanen på 

liknande sätt när de arbetar med IKT. Att detta sker kan dels bero på att förskollärarna fastnar 

vid de tekniska användningsområden som introduceras för dem. Att förskollärarna nämner 

samma metoder kan dock bero på att de enbart under intervjuerna lyfte fram deras vanligaste 

användningsområden som de genomför på förskolan. Det kan få konsekvensen att mindre 

använda metoder inte blir nämnda under intervjuerna.  

Utifrån hur förskollärarna lyfter fram hur de omsätter läroplanen när de arbetar med IKT, 

synliggörs det att barnen får tillfälle att utveckla sin förmåga att urskilja samt utforska digital 

teknik. Även om förskollärarna redan omsätter läroplanen när de arbetar med IKT, kan den nya 

läroplanen underlätta förståelsen för dem vad det har för syfte i verksamheten. Det kan även 

ses som att de nya målen om digitalisering kan ge förskollärarna en bredare bild om vilket 

innehåll som kan skapas med hjälp av IKT. En bredare bild kan underlätta för förskollärarna att 

se nya möjligheter och metoder, då fler mål både kan tolkas samt omsättas i verksamheten. 



29 
 

Utifrån de samhällsförändringar som sker kan det ses som att en uppdatering av läroplanen för 

förskolan krävs, för att upprätthålla det innehåll som förskollärarna förmedlar till barnen. Det 

kan kopplas till det som Skolverket beskriver att förskolan har ett viktigt uppdrag att skapa en 

stabil kunskapsgrund åt barnen, då de växer upp i ett modernt samhälle (Skolverket, 2017a; 

Skolverket, 2016a).  

 

7.2 Metoddiskussion 

Resultatet i föreliggande uppsats har påverkats av metodvalet. Bryman (2011) beskriver 

begreppet reflexivitet, vilket innebär att forskaren stärker sin medvetenhet om sina val genom 

att reflektera över vad dessa val får för följder i studien. Med detta i åtanke beskrivs det i 

följande text de diskussioner som uppstått runt de val som gjorts och genom detta stärka 

tillförlitligheten. Valet att utgå från läroplansteori och använda sig utav Von Wright 

determinanter som analysmetod anser vi har påverkat och influerat hur resultatet har 

producerats. Om en annan teoretisk utgångspunkt eller analysmetod använts hade resultatet 

sannolikt sett annorlunda ut.  

Bryman (2011) tar upp att kvalitativa undersökningar är svåra att generalisera, då det oftast 

används för få individer i intervjuer eller observationer. Vi är medvetna om att undersökningen 

inte är generaliserbar, men vi anser att uppsatsens resultat är av intresse för den 

förskolepedagogiska verksamheten då läroplanen för förskolan är under förändring. 

Intervjuerna genomfördes för att ta reda på förskollärares tolkning samt omsättning av de 

läroplansmål som kan kopplas till IKT. Uppsatsens trovärdighet skulle troligtvis kunna öka om 

den kompletterades med en observation. En observation kan användas för att skapa en tydligare 

bild av det som realiseras, istället för att endast tolka det utifrån förskollärarnas svar. En 

observation hade även gett en större förståelse för hur IKT omsätts i verksamheten. Samtidigt 

hade mer tid behövts för att genomföra en uppsats med både intervjuer och observationer.  

Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer valdes för att det ansågs lämpligt för att 

uppnå uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Ett alternativ till de enskilda intervjuerna var att 

använda sig utav gruppintervjuer. De hade kunnat resulterat i längre samtal och större empiri. 

Fast hade diskussionerna förts i grupp, kunde förskollärarnas åsikter influerat varandra. Därför 

ansåg vi att enskilda intervjuer mer gynnsamt för studien, då det bidrar till enskilda resonemang 

samt att förskollärarna påverkas mindre av andras åsikter. Under de enskilda intervjuerna 

gjordes ett medvetet val att endast en person skulle intervjua. Bakgrunden till detta var att inte 

göra den som blev intervjuad nervös av att flera personer lyssnade på deras svar samtidigt, 
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vilket vi anser kan influera resultatet. Att intervjuerna utfördes av två personer anser vi har 

påverkat produktionen av vår empiri. Att båda två utgick från samma intervjuguide gjorde att 

frågorna blev mer styrda. Detta i sin tur kan produktionen av empiri påverkats, beroende på hur 

frågorna formulerats av den som intervjuade, samt i vilken ordning frågorna ställdes. De kan 

även ses som att respondenten missuppfattar frågan, vilket kan ge ett svar som inte 

överensstämmer med det som intervjuaren tänkt från början. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att det är fördelaktigt att använda sig utav videoinspelning. Genom videoinspelning 

kan intervjuaren få en djupare förståelse hos den som blir intervjuad då kroppsspråket kan 

analyseras. Därav kan det ses som en nackdel att föreliggande uppsats endast samlat in material 

genom ljudinspelning på en mobiltelefon samt anteckningar via papper och penna. 

Däremot har uppsatsen genomförts av två författare vilket gett en möjlighet till att diskutera 

respondenterna utsagor. Att denna möjlighet har funnits kan ses stärka uppsatsens trovärdighet. 

När förskollärarna kontaktades gjordes ett medvetet val att inte skicka ut frågorna i förväg, utan 

endast informera om ämnet som intervjun skulle beröra. På så vis fick inte förskollärarna chans 

att tänka igenom frågorna i förväg och diskutera dem med kollegor. Men hade de fått dem före, 

kunde de varit mer förberedda inför intervju, vilket kunde gett djupare och längre svar.  

 

8. Slutsats 

Syftet med föreliggande uppsats är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter de 

läroplansmål som kan kopplas till IKT, där barnen ska få tillfälle att kunna utveckla sin förmåga 

att urskilja, samt utforska digital teknik. Det framkommer en skillnad av hur förskollärarna 

tolkar de mål som kan kopplas till IKT. Fyra av förskollärarna lyfter fram att den digitala 

tekniken ska användas för att lära barnen hur vardagsteknik fungerar. Tre av förskollärarna 

lyfter fram att den digitala tekniken assisterar dem i att omsätta flera delar av läroplanen. Genom 

detta skapar den digitala tekniken nya infallsvinklar hur IKT kan kopplas till andra ämnen. 

Enligt resultatet påverkar inte förskollärares tolkning av läroplanen det innehåll som förmedlas. 

Dock påverkar det vilket syfte förskollärarna har med den digitala tekniken i sina aktiviteter. 

Det syns genom de metoder som förskollärarna lyfter fram om hur de arbetar med IKT. Detta 

resulterar i att förskollärarna förmedlar ett liknande innehåll till barnen. Metoderna kan 

underlätta för förskollärarna att implementera digital teknik, men kan också begränsa 

förskollärarna att använda sig utav sin kreativt, då de blir låsta till den metod som 

introducerades för dem. Att förskollärarna lyfter fram hur de genom olika metoder omsätter 

läroplanen kan ses som att de har kunskap om hur digital teknik ska hanteras i deras 
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undervisning. Det ställer sig mot problemområdet i föreliggande uppsats, att förskollärarna 

saknar kunskap om hur digital teknik ska hanteras i verksamheten. Förskollärarna lyfter fram 

att de använder den digitala tekniken som ett verktyg för att skapa dokumentation, QR-koder, 

programmera bluebots samt för att projicera bilder via en projektor. Barnen är delaktiga när 

förskollärarna arbetar med dessa metoder. Det sker genom att förskollärarna tar del av barnens 

intresse och nyfikenhet i planering av aktivitet samt i det innehåll som förmedlas. Utifrån hur 

förskollärarna arbetar med att omsätta läroplanen synliggörs det att barnen får en möjlighet att 

urskilja samt utforska digital teknik. Flera begränsningar lyfts fram i relation till hantering av 

digital teknik.  Tekniska problem samt tid kan resultera i att förskollärarna åsidosätter den 

digitala tekniken i verksamheten. Förskollärarna lyfter fram en oro att den digitala tekniken ska 

medföra en begränsning genom att barnen kan börja bråka om den eller att de har det svårt att 

lägga ifrån sig den. Däremot har förskollärarna genom samarbete funnit lösningar så att några 

av dessa begränsningar inte ska skapa några problem. I föreliggande uppsats synliggörs en 

skillnad mot tidigare forskning, hur innehåll med hjälp av IKT omsätts i verksamheten utifrån 

förskollärarnas transformering av de formulerade läroplansmålen. Det kan ses som att en 

utveckling har skett de senaste åren och att den digital tekniken används allt mer på förskolorna. 

 

9. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Föreliggande studie ger en större förståelse för hur förskollärarna lyfter fram deras tolkning av 

läroplanen och hur de omsätter IKT i förskolans verksamhet. Utifrån denna förståelse kan 

undersökningen bidra med en tydligare bild om hur läroplanens mål kan transformeras samt 

omsättas i praktiken. I resultatet synliggörs det att förskollärarna använder den digitala tekniken 

som ett verktyg i sitt arbete med IKT, vilket möjliggör för dem flera metoder att omsätta 

läroplansmålen. Genom de metoder som används, syns det hur de läroplansmålen som kan 

kopplas till IKT. Läsplattan används till att skapa dokumentation och QR-koder tillsammans 

med barnen. Blueboten ger barnen en möjlighet att själva få programmera. En annan 

förekommande metod var att använda sig av projektorn för att projicera en bild och på så sätt 

stärka barnens upplevelse. Det är av vikt att förskollärare i verksamheten få ta del av dessa 

metoder, då de kan ge ny inspiration om hur det går att arbeta med IKT.  Resultatet visar även 

att IKT gör det möjligt att kombinera flera olika delar av läroplanen. Resultatet visar också att 

barnen har ett stort inflytande på hur den digitala tekniken hanteras i förskolans verksamhet. 

Därför är det av vikt att förskolläraren ger barnen en möjlighet att bli delaktiga i det innehåll 

som förmedlas med hjälp av IKT.  Att väcka nyfikenhet hos barnen kan ses som en viktig del 
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för att få barnen intresserade av det innehåll som förmedlas. Det som barnen är intresserade av 

kan ge förskolläraren en bredare bild hur läroplansmålen kan transformeras samt omsättas i 

verksamheten. Detta kan dels ske i aktiviteter där syftet är att barnen ska lära sig den digitala 

tekniken. Men det kan även ske i aktiviteter där IKT assisterar i andra ämnen, som till exempel 

matematik. Ett samarbete både i arbetslaget samt med kollegor utifrån underlättar för 

förskollärarna när de arbetar med IKT. Det kan hjälpa till att bemöta både tidsbrist och 

kunskapsbrist. Då samarbete underlättar för förskolläraren att utveckla verksamheten genom att 

se nya infallsvinklar hur den kan utvecklas. Det är därför viktigt att tänka på att resurser finns 

att ta in både i arbetslaget, i egna förskolan och utanför förskolan. Även om samarbetet kan se 

olika ut beroende på avdelning, är det viktigt att det sker så att verksamheten ständigt kan 

utvecklas. 

Då det sker en ökning av digital teknik och en digitalisering i samhället, anser vi detta område 

är intressant för vidare forskning. Utvecklingen förändras i en sådan grad att det som var aktuellt 

för några år sedan, kan anses gammalt idag. I mars 2018 presenterades ett förslag på den nya 

reviderade läroplanen för förskolan som kommer innehålla nya mål om digital kompetens 

(Skolverket, 2017a). Genom en intervjustudie vore det intressant i framtida forskning studera 

vad denna förändring i den nya reviderade läroplanen skapar för möjligheter för förskolläraren 

i sin transformering samt omsättning av de nya läroplansmålen. Det vore även intressant att i 

framtida forskning komplettera intervjustudien med en observation för att få en djupare 

förståelse för hur förskollärarna omsätter målen i praktiken. Föreliggande uppsats har utifrån 

ett läroplansteoretiskt perspektiv fokuserat på IKT. Ett annat förslag på framtida forskning är 

att genomföra en kombinerad studie med både observation och intervjuer, där studien utgår från 

läroplansteori fast fokuserar på ett estetiskt eller naturvetenskapligt område.  
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Högskolan I Halmstad 

Akademin för lärande, humaniora & samhälle. (LHS) 

 

Informationsbrev till förskollärare som deltar i intervjuer för examenarbete 

Hej! Vi studerar på förskollärarprogrammet på högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu en uppsats som 

studerar hur förskolläraren arbetar med IKT utifrån sin tolkning av läroplanen. IKT inkluderar det 

tekniska föremål som förekommer och används i förskoleverksamheten. Detta informationsbrev tilldelar 

vi er för ni tillhör kategorin förskollärare. Det är helt frivilligt för dig att delta i vår studie och du har 

möjlighet att dra dig ur utan att ange orsak. Vi kommer att spela in ljud för att enklare analysera intervjun 

efteråt. Ljudfilerna sparas i ett säkert förvar. 

Ditt deltagande innebär att vi kommer att intervjua dig med frågor som vi har förberett.  Intervjun 

kommer att ta cirka: 30-40 min 

Vad händer med informationen?  

Informationen vi får ifrån dig kommer endast att användas i syfte att genomföra vår studie. Studien 

förhåller sig konfidentiell, vilket innebär att ingen annan kommer att veta hur just du har svarat. Vi 

som studenter är objektiva inför vad du svarar och dömer inte dig efter vad du svarat. Detta betyder att 

du kan svara så ärligt, uppriktigt och spontant som möjligt.  

Jag har tagit del av informationen ovan och förstår vad det innebär.                                            

Jag ger härmed mitt samtycke att delta i studien.  

□ JA, jag ger er tillstånd att delta i intervjuer som dokumenteras 

Datum   
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Förskollärarens namnteckning 

 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss eller våra handledare! 

Vänliga hälsningar 

Andreas och Kalle 

Kontakt:  

Andreas Isaksson, Student på Förskollärarprogrammet                  Kontakt:  

Kalle Franzén- Student på Förskollärarprogrammet                         Kontakt:  

Kontakt till våra handledare: 

Mail  Tel                                                                                    Mail Tel 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide: 

Intervjufrågor:  

 

1) Vad innebär IKT för dig? 

 

2) Vad tänker du kring hur IKT kan användas ute i förskolans verksamhet och hur 

jobbar du med det? 

- Vad har du för syften när du använder dig av IKT i verksamheten? 

- Hur använder du dig av läroplanen i arbetet med IKT? 

- Vad tycker du om det som står om IKT i läroplanen?  

 

3) Hur arbetar du för att utveckla ditt arbete med IKT i förskolans verksamhet? 

- Hur ofta tar du hjälp av dina kollegor?  

- Är barnen delaktiga i utvecklingen av IKT? Isåfall hur? 

 

4) Vilka faktorer känner du påverkar ditt arbete med IKT? 

- Upplever du att det är något som begränsar dig i arbetet med IKT? 

- Är vårdnadshavarna positiva eller negativa till din användning av IKT?  

- Hur påverkar detta din undervisning inom området 

 

5)  Vad ser du för och nackdelar i användandet av IKT? 

 

6) Hur ser arbetet med IKT ut på din förskola? 

- Vad har förskolan för policy/strategi för IKT? 

- Har du gått på någon utbildning och vem tog isåfall initiativet?  

- Varför tror du att kommunen/regeringen satsar på detta? 

 

7) Hur är din syn på IKT i undervisningen?  

- Har din syn på IKT förändrats under de senaste åren?  

- Anser du IKT är en viktig fråga i förskoleverksamheten? varför? 
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E-mail: registrator@hh.se
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