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Abstract 

Implementation of ICT in pre-schools 

This study focuses on ICT and its usage in preschools. The point of departure is a survey 

carried out by the city of Stockholm in 2016 among pre-schools in Stockholm called 

“kvalitetsindikatorn”. The survey indicated that the usage of ICT among the staff in pre-

schools was low. The aim of this study was to examine the factors that affect implementation 

processes of ICT in three preschools in Stockholm. A questionnaire was answered by 35 

teachers working in the pre-schools and two interviews were conducted with the managers of 

the preschools. We used Lennart Lundquist’s (1992) implementation theory to analyse our 

data. The results we found were that the teachers had the tools that would allow them to 

implement ICT in their organisation and that most of the teachers had an interest in ICT. 

However, we found that the teachers lacked the knowledge and understanding of the goals 

that are required to implement ICT in the pre-schools.   

  

Keywords:  ICT, digital skills, digital tools, implementation, implementation theory. 
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1. Inledning 

Lärplattor, smarttelefoner och datorer har under de senaste årtiondena blivit en stor del av vår 

vardag. Barn har tillgång till dessa verktyg och besitter ibland större kompetens än vuxna vad 

gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT). Under den senaste tiden har IKT även 

kommit att bli en del av förskolans verksamhet. Lärplatta, dator, kamera och digitala 

skrivtavlor är exempel på digitala verktyg som är vanligt förekommande i förskolan. Av detta 

följer att kraven på pedagogerna i förskolan har ökat genom att de förväntas stödja barnen i 

deras utveckling och möjliggöra att de i tidig ålder får möta och utforska digitala verktyg. 

Vilka digitala verktyg som finns på förskolan och hur pedagogerna implementerar dessa har 

varit de spår som vi tidigt intresserade oss för.  

 

Stockholm stads kvalitetsindikator är ett självvärderings verktyg som genomförs årligen och 

granskar hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och 

lärande. Indikatorn har fem områden som utgår från läroplanens område ”Utveckling och 

lärande”, dessa områden är: pedagogisk miljö och material, skapande verksamhet och olika 

uttrycksformer, barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska 

utveckling samt naturvetenskap & teknik (Utbildningsförvaltningen 2016). 

 

Implementeringen av den digitala tekniken i förskolan ställer krav på pedagogerna då de 

förväntas erbjuda barnen de erfarenheter och kunskaper som krävs för att kunna behärska 

digitala verktyg. Ordet digital kompetens är här ett samlingsbegrepp som har formats för att 

representera den digitala teknik som ingår i verksamheten. Statsvetaren Anders Sannerstedt 

(2001) menar att det krävs att tillämparna, som i det här fallet är pedagogerna, har både 

kunskap, vilja och resurser för att implementeringen ska bli lyckad (Sannerstedt 2001, s.30). 

Hur IKT implementeras och förankras hos pedagoger blir därför avgörande för en 

framgångsrik implementering i förskolan.  

 1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka faktorer som gör att implementeringen av IKT resulterar i 

ett lågt användande. Vad påverkar en lyckad respektive en misslyckad 

implementeringsprocess i en pedagogisk verksamhet? I det fall vi valt att studera, en 

förskoleenhet inom Stockholm stad, uppnås inte målen för det aktiva användandet av IKT. En 

enkätundersökning riktad till pedagoger som arbetar inom enheten, där målen för IKT inte 
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nås, genomfördes med syfte att synliggöra hur det egentligen står till med användandet av 

IKT på förskolan. För att besvara vårt syfte med studien så har vi valt att formulera en 

frågeställning: 

 

Hur upplever pedagogerna möjligheterna och stödet för implementeringen av IKT i 

förskolan? 
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2. Bakgrund 

Stockholms stads kvalitetsindikator är utformad med hjälp av områden som ska bedömas 

utifrån en skala med fem nivåer. Nivå 1–2 saknar beskrivningar medan nivå 3–5 har delats in 

i kriterier där alla kriterier behöver vara uppfyllda för att uppnå den nivån. Nivå 3 är lägsta 

godtagbara nivå i förhållande till läroplanens och skollagens krav medan nivå 5 innebär att 

alla läroplanens intentioner och även Stockholms stads prioriteringar uppfylls helt 

(Utbildningsförvaltningen 2016). I kvalitetsindikatorn som gäller förskola och pedagogisk 

omsorg från 2016 framgår det tydligt att användandet av IKT är lågt i vissa stadsdelar. Nedan 

finns en beskrivning av de krav som ställs för de olika nivåerna:  

 

Nivå 3: 

“Barnen har tillgång till material som uppmuntrar till dialog och kommunikation och i viss 

mån multimedia och informationsteknik som delvis används i olika aktiviteter vilket ökar 

deras inflytande” (Stockholms stads Kvalitetsindikator 2016). 

 

Nivå 4: 

“Multimedia, informations- och kommunikationsteknologi är tillgängligt för barnen och 

används aktivt i arbetet med barnens läroprocesser” (Stockholms stads Kvalitetsindikator 

2016). 

 

Utifrån nivå 3 framhävs hur multimedia och informationsteknik används i viss mån och som 

delvis används i olika aktiviteter. Till skillnad från nivå tre, så menar man i indikatorn att 

nivå fyra ska möjliggöra tillgång till IKT och multimedia vilket utifrån resultatet visar sig 

vara svårt att uppfylla. Utifrån en sammanställning i en enhet i Stockholm stad, bestående av 

tre förskolor, visar det sig att en större del av arbetslagen inte uppnår målen för det aktiva 

användandet av IKT. Vad detta beror på vill vi i denna studie undersöka. 

2.1 Vad säger läroplanen om IKT? 

När vi undersöker läroplanens mål med fokus på IKT så kan vi snabbt konstatera att 

läroplanen innehåller få delar med tydlig inriktning mot ämnet. Detta trots att det 2001 kom 

ett regeringsbeslut som innebar att IT (informationsteknologi) skulle införas i förskolans 

läroplan och därmed även i förskolan.  
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I läroplanen (lpfö 98 rev. 2016) lyfts ett antal exempel på uttrycksformer i bland annat 

skapandet för att främja barns utveckling och lärande: 

 

“Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapandeprocesser som i tillämpning” 

(lpfö 98 rev. 2016, s. 7) 

 

Multimedia och informationsteknik kan därmed ses som en form av konstruerande och 

hjälpmedel till att utveckla barnens utveckling och lärande. Vi lägger extra fokus på ordet 

kan som i sin mening tyder på att det kan ses som ett komplement men att det inte 

nödvändigtvis behöver vara fallet.  

 

Läroplanen (98 rev. 2016) framhäver vidare att: 

 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. (lpfö 98 rev. 2010, 

s. 10).  

 

Av citatet ovan framgår att IKT är ett av flera olika områden där förskolan ska bidra till att 

barnen utvecklas. Det är därmed inte ett eget område utan ett bland flera. 

2.2 Digital kompetens  

I Norge tog man för flera år sedan ett beslut i regeringen att Digital kompetense ska vara en 

av de baskompetenser som barn ska besitta när de går ut grundskolan. I den svenska 

läroplanen finns det ingenting som motsvarar detta (Forsling 2011, s. 76). I läroplanen för 

förskolan (98 reviderad 2016) beskrivs inte begreppet digital kompetens men däremot kan 

man i den reviderade läroplanen som kommer ut 2022, få mer tydlighet beträffande målen 

kring digitalisering samt IKT användning (Skolverket 2016). Specialpedagogen Karin 

Forsling (2011) menar att man i Norge sedan flera år tillbaka beskriver Digital kompetense 

som en av baskompetenserna som barn ska besitta medan man i den svenska läroplanen för 

förskolan samt skolan nämner begreppet IKT som ett viktigt område, men begreppet digital 

kompetens finns inte med (Forsling 2011, s. 78). 
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2016 kom ett förslag på en revidering av läroplanen som planeras att verkställas 2022. Målen 

riktar in sig på IKT som blir både tydligare och ställer mer krav på användandet av IKT i 

förskolan. Av revideringen framgår det att digital kompetens i den nuvarande läroplanen inte 

är särskilt framträdande. Skolverket (2016) menar att formuleringarna, i den befintliga 

läroplanen, inte är tillräckligt tydliga för att pedagogerna ska kunna utföra en kvalitativ 

verksamhet utifrån den digitala kompetens som förväntas av dem (Skolverket 2016, s. 6). 

Ordet digital kompetens är här ett samlingsbegrepp som har formats för att representera den 

digitala teknik som ingår i verksamheten. 

 

I den föreslagna revideringen lyfts vid ett flertal tillfällen hur ändringar i läroplanen gällande 

digital kompetens inte är tillräckligt för att implementera användandet av digitala verktyg i 

förskolan. Det krävs också en stödinsats och kompetensutveckling hos pedagoger och chefer i 

användandet av verktygen (ibid, s. 1). Dessutom gör Skolverket bedömningen att samverkan 

och samordning mellan huvudmän för förskolor, lärosäten, skolmyndigheter, organisationer 

och näringsliv behövs för att implementera och följa upp förändringar i läroplanen för 

förskolan (ibid , s.1). 

 

Skolverket (2016) menar att det är viktigt att lärarutbildningarna följer med i utvecklingen 

och utbildar förskollärare inom digital kompetens. Detta för att förskollärarna i sin tur ska 

kunna leda och erbjuda barnen en väg in i den digitala tekniken. Dessutom menar Skolverket 

att det är viktigt att digital kompetens är en del av rektor och förskolechefsutbildningar då det 

är cheferna som är ledande i den digitala utvecklingen i verksamheten och därmed i behov av 

digital kompetens (ibid, s.13). 
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att lägga fram tidigare forskning om implementering i olika 

verksamheter. Inledningsvis redovisas en större undersökning utförd av Skolverket (2013) 

om skolors kompetens 2008 och 2012 för att få en generell historisk överblick kring 

pedagogers syn på den egna IT kompetensen och användningen. För att besvara vår 

frågeställning redovisas även studier och tidigare forskning som använder sig av Lundquists 

(1992) villkor; vilja, kunna, förstå för en lyckad implementering. Detta för att vidare 

undersöka eventuella skillnader och likheter med vår studie. Vidare tas forskning med 

anknytning till utvecklings- och kvalitetsarbete upp. Vi har valt att inkludera detta 

forskningsfält eftersom införandet av IKT i förskolan är ett led i att stärka kvaliteten och 

även en del av ett mer övergripande utvecklingsarbete. 

3.1 IT användning och IT kompetens i skolan.  

I regeringsuppdraget ”IT användning och IT kompetens i skolan” (2013) redovisas det 

uppdrag som Skolverket fått från regeringen. Skolverkets uppdrag var att undersöka 

användandet av IT i verksamheterna. Syftet med uppgiften var att följa upp IT användningen 

och IT kompetensen i förskola, skola och vuxenutbildningen. Skolverket använder sig 

främst av enkäter för att undersöka användandet i förskolan. Fokus ligger på vilka 

förutsättningar som finns inom verksamheten. 

  

I Skolverkets (2013) undersökningar kan vi se att resurser i form av digitala verktyg har ökat 

markant i förskolans verksamhet. Vid en jämförelse mellan undersökningar gjorda år 2008 

samt 2012 framgår att väsentliga förbättringar har gjorts. Nästan alla pedagoger i 

undersökningen 2012 har uppgett att de har tillgång till en dator eller surfplatta i 

verksamheten. 70% upplever sig ha tillräcklig tillgång till dator eller surfplatta för att 

bedriva verksamheten utanför barngrupp i jämförelse med 2008, 28%. Dock fanns det 2012 

fortfarande ca 50% som upplevde datortillgången som otillräcklig för barnen att använda. 

Det visar sig enligt studien att förskolan är den skolform där antalet datorer har ökat mest 

sedan den senaste undersökningen då barnen fått allt större tillgänglighet till digitala verktyg 

(Skolverket 2013, s. 22–23). 

 

 Vi kan med detta se en utvecklingskurva som tyder på en rejäl satsning inom IT 

användningen där IT material prioriterats bland inköp. Digitalkameror som redan 2008 var i 
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stor majoritet bland tillgångarna på 93 %, fortsätter att ligga i topp på samma procentsats. 

Det som skiljer sig är övriga IT material såsom projektor, tv och skrivtavla där samtliga ökat 

i tillgänglighet år 2012. Vi kan bland annat se en markant ökning av projektorer där det 2008 

funnits på 19% av förskolorna till att det 2012 ökat till hela 57% (Skolverket 2013, s. 25). 

Trots att vi kan se en generell ökning av IT utrustning så upplevs ett behov av investeringar 

från förskolecheferna (ibid, s.30).  

 

Undersökningarna visar vidare att kompetensen kring IT ökar då närmare två tredjedelar av 

pedagogerna skattar sina kunskaper som tillräckliga i undersökningen från 2012. Detta i 

jämförelse med 2008 då endast hälften skattade sina kunskaper som tillräckliga. Det finns 

fortsatt ett behov av kompetensutveckling där närmare 50 % ansåg sig behöva fortbildning 

för simpla kommandon på datorn (Skolverket 2013, s. 30–31). Det visar sig att endast 30% 

av förskolorna har en IT plan. Av dessa, har hälften en uppföljning på sin IT plan. Det visar 

sig alltså att majoriteten av förskolorna har brister i sin planering och uppföljning av IT. Det 

finns dock inga regler som säger att varken förskolan eller skolan ska ha en IT plan eller IT 

strategi (ibid, s.28). 

  

Avsaknaden av tillräckligt stöd i förskolan, såväl tekniskt som pedagogiskt utgör ett hinder 

för användningen av IKT. I förskolan upplever många i personalen att de saknar tillgång till 

pedagogiskt IT-stöd och när sådant finns att det tar relativt lång tid att få.  (Skolverket 2013, 

s. 29). Den definition av IT som har använts av Skolverket men även i vår studie innefattar 

förutom datorer och datorprogram även e-post, internet, intranät, digitala skrivtavlor 

(smartboard) och digitalkameror. (ibid, s.16). 

 

Utifrån Skolverkets (2013) undersökningar kan vi se att implementeringen av IKT trots allt 

går i rätt riktning. Inköpen går åt rätt håll där pedagoger upplever materialet som mer 

lättillgängligt än tidigare delvis för dem själva men också för barnen. Vi kan också se att 

pedagogerna skattar sina kunskaper som tillräckliga i högre utsträckning än tidigare då två 

tredjedelar vid undersökningen 2012 skattade sina kunskaper som tillräckliga i jämförelse 

med 2008 då endast hälften skattade sina kunskaper som tillräckliga (Skolverket 2013).  
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3.2 Digitala klyftor 

Medieforskare har i ett decennium talat om faran med digitala klyftor, the digital divides. 

Pedagogen Kress (2003) menar att dessa klyftor kan uppstå när olika individer i ett samhälle 

har olika förutsättningar för att kunna erhålla en god digital kompetens. Klyftorna kan bero 

på skillnader mellan: kön, etnicitet, klass eller skillnader i förmågan att lära och ta till sig av 

den digitala miljön (Kress 2003, citerad av Forsling 2011, s. 78). Pedagogen Ljung-Djärf 

(2004) skriver i sin avhandling om skillnaden mellan de yngre och de äldre förskollärarnas 

kunskaper, förhållningssätt och kompetenser inom området (Ljung-Djärf 2004 citerad av 

Forsling 2011, s. 82). Förskollärarnas osäkerhet eller kompetens kan alltså vara en 

bidragande faktor till att de digitala verktygen inte används som de ska eller inte används 

alls. Ljung-Djärf (2004) påvisar i sin avhandling att det blivit mer vanligt med 

datoranvändning i förskolorna. Hon kunde vidare se att i miljöer där pedagogerna inte har 

datorvana eller är motiverade att använda datorer, uppmuntras inte heller barnen till att 

använda digitala verktyg och deras datorkompetens blir därmed begränsad (ibid, s. 82). 

 

I Forslings (2011) studie framgår att problemen kring de digitala klyftorna handlar om 

medborgerliga rättigheter och att utvecklandet av en digital kompetens gynnar förskollärare. 

De förskolor som arbetar aktivt med IKT har stor kompetens och tydliga mål för arbetet med 

de digitala verktygen. Hon lägger stor vikt vid dels hur pedagogerna förhåller sig till datorn, 

dels hur det konkreta användandet sker (2011, s.91). Många förskolor väljer dock bort IKT 

pga pedagogernas avsaknad av kunskap eller intresse. Hon menar att man genom detta kan 

se tecken på att de digitala klyftorna existerar.  Några av de hinder som är i vägen för att 

barn och vuxna i förskolan utvecklar en digital kompetens är: tillgången till digitala verktyg, 

avsaknad av kunskap i hur verktygen används samt vuxnas osäkerhet som kan leda till en 

”olust” till att använda verktygen (ibid, s. 92).  

 

Ytterligare ett problem som lyftes fram i Forslings (2011) studie är att många förskollärare 

ansåg att datoranvändningen på förskolan var mindre idag än den var för tio år sedan. 

Förskollärarna trodde att det berodde på att barnen fick ”datorbehovet” tillfredsställt hemma 

(ibid, s. 82).  
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3.3 Tidigare forskning om implementering 

I detta avsnitt presenteras tre texter om implementering i förskola, skola samt socialtjänsten. 

3.3.1 Implementeringen av förskolans reviderade läroplan  

I Lovisa Ahl & Robin Ohlsson (2011) examensarbete undersöks hur den reviderade 

läroplanen implementerats i förskolan. Uppsatsen undersöker hur implementeringsprocessen 

gick tillväga från förvaltningschefen till pedagogerna på golvet. Den empiriska data som har 

samlats in är intervjuer med en förskolechef, två utvecklingsledare och två förskollärare på 

en förskola med 29 pedagoger. Förvaltningschefen har delegerat ansvaret till en förskolechef 

som fått bedriva implementeringen av läroplanen och ses därför som 

implementeringsansvarig (Ahl & Ohlsson 2011, s. 20). Vi kan här se en top-down i 

implementeringsprocessen där beslut fattas uppifrån angående implementeringen av 

läroplanen. Även om det tycks ske ett glapp mellan förvaltningen och förskolechefen då 

förvaltningschefen förmedlat över ansvaret till en av cheferna, så konstateras att 

implementeringen skett på ett bra sätt (ibid, s. 16). Enligt författarna beror detta på att 

chefen på den studerade förskolan prioriterar implementeringen. Hon ger pedagogerna rum 

till fortbildning och reflektion vilket både hon själv såväl som hennes medarbetare 

samtycker till. De flesta anser sig få de kunskaper och resurser som behövs för att på sikt 

kunna fullfölja uppdraget med en levande läroplan (ibid, s. 22–24). 

  

Implementeringsprocessen av läroplanen är i den citerade studien lyckad. Kan det bero på 

att pedagogerna i verksamheten, som ska utföra det praktiska arbetet, känner att de fått alla 

de medel som krävs för en lyckad implementering? Vi kan då hänvisa till 

implementeringsteorin av Lundquist (1992) som framhäver tre områden som krävs för en 

lyckad implementering: vilja, kunna, förstå. Om dessa kriterier tillämpas på studien kan vi 

se att pedagogerna anser att de fått kunskap i form av fortbildningar och interna reflektioner 

sinsemellan. De har dessutom fått resurser i form av exempelvis tid för reflektion, 

fortbildning och framförallt resurser utan tidspress på resultat. Även om skribenterna i texten 

inte anser att förvaltningschefen haft viljan, så har förskolechefen på förskolan tagit ansvaret 

i egna händer. Genom att visa vilja och “smitta av sig” på sina medarbetare så har samtliga 

tre delar för en lyckad implementering uppnåtts.  
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3.3.2 Implementering av entreprenöriellt lärande 

Helen Enokssons (2013) examensarbete undersöker implementeringen av metoden för 

entreprenöriellt lärande på gymnasienivå. Enoksson (2013) använder sig av Lundquists 

(1992) villkor för en lyckad implementering; vilja, kunna, förstå. I uppsatsen används en 

kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer med fem olika gymnasielärare med specifik 

kompetens. Studiens resultat visar att samtliga lärare anser sig ha kunskapen som krävs för 

att implementera entreprenöriellt lärande. Det som upplevs saknas är resurser i form av tid 

då metoden anses allt för tidskrävande. Det visar sig också att pedagogerna saknar viljan att 

utföra implementeringen fullt ut då de ser många brister. De anser att metoden utöver att 

vara tidskrävande även är en metod som missgynnar barn med svårigheter. Pedagogerna 

prioriterar därför bort entreprenöriellt lärande framför GY11 (läroplanen för 

gymnasieskolan) då deras fokus istället ligger på att samtliga elever får godkänt (Enoksson 

2013, s. 20–21).  

  

Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att implementeringen av entreprenöriellt lärande uteblev 

på grund av avsaknad av resurser i form av tid, men framförallt avsaknad av vilja eftersom 

pedagogerna ansåg att metoden var problematisk i flera avseenden. 

3.3.3 Vill, kunna, förstå 

I en studie av socionomen Karin Alexanderson (2006) analyseras faktorer som antingen 

främjar eller hämmar implementeringen av metoder för systematisk dokumentation, 

uppföljning och utvärdering i socialtjänstens individ- och familjeomsorg.  I studien 

framkommer att avsaknaden av resurser är den faktor som förklarar den bristande 

implementeringen (Alexandersson 2006, s.137). De bristande resurserna tar sig främst 

uttryck i brist på tid för uppföljningar och en hög arbetsbelastning. Därmed används inte 

dokumentationsmetoderna så som de var tänkta (ibid, s.143–144). I studien lyfts även vikten 

av stöd från ledningen i form av politiker och chefer (ibid, s.161). Resultaten indikerar att 

stödet var svagt från chefer och politiker, något som påverkade implementeringen av 

systematisk dokumentation. 

                                                          

Ett intressant perspektiv som Alexanderson (2006) lyfter i sin studie är de enskilda 

aktörernas behov och motiv, något som har betydelse för deras handlingar i organisationen 

(2006, s. 168). Med stöd av sociologen Ahrne (1994) lyfts faktorer såsom trivsel på 

arbetsplatsen samt inställning till sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Personalens känsla av 
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delaktighet är ytterligare ett kriterium som lyfts av Alexanderson (2006). Genom att studera 

hur förankringsarbetet med dokumentationsmetoderna utförts konstateras att den 

personalgrupp som varit delaktiga i utformningen av dokumentationsmetoderna använder sig 

av dokumentation i högre utsträckning. Alexanderson (2006) kompletterar därmed de tre 

villkoren: vilja, kunna, förstå med ytterligare två perspektiv, nämligen de enskilda 

aktörernas behov och motiv samt känslan av delaktighet (ibid, s.168). 

3.3.4 Vad vet vi om implementering i verksamheten? 

Vi har ovan redogjort för tidigare forskning av implementeringen i olika verksamheter där 

studierna utgått ifrån Lundquists (1992) implementeringsteori. Utifrån dessa tre texter kan vi 

se att endast en implementering blivit lyckad, Ahl & Ohlssons (2011) studie om 

implementeringen av den reviderade läroplanen. Det visar sig i denna studie att Lundquists 

(1992) samtliga delar för en lyckad implementering vilja, kunna och förstå, var förankrade i 

såväl pedagogerna som för den implementeringsansvariga. I de övriga två studierna fanns 

brister som resulterade i ett mindre användande. I båda studierna framkommer resurser 

(kunna), i form av tid som bidragande till den sämre implementeringen. Det visade sig också 

att vilja saknades i Enokssons (2013) studie om implementeringen av entreprenöriellt 

lärande, där pedagogerna prioriterade annat som viktigare i arbetet. I den sista uppsatsen av 

Alexandersson (2006); vill, kunna förstå saknades stöd från ledningen vilket vi tolkar kan ha 

en mängd olika orsaker. Det kan bero på avsaknaden av vilja i form av intresse och 

prioriteringar. Det kan bero på kunnande i form av exempelvis tid. Det kan också bero på 

förståelse i form av kunskap att stötta sina medarbetare i implementeringen. Vi kan utifrån 

dessa studier utgå ifrån att en lyckad implementering stödjer sig i viljan, kunnandet och 

förståelsen. Den stödjer sig i dessa nyckelbegrepp hos både medarbetarna på golvet i 

verksamheten men också hos ledningen.  

3.4 Behov av stöd vid implementeringen av nationellt kunskapsstöd 

Rebecca Mosson, Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson, vid Medical Management 

Center, Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört en rapport kring 

vilket stöd chefer inom socialtjänsten upplever att de behöver för att framgångsrikt kunna 

implementera evidensbaserade metoder och nationellt kunskapsstöd. Undersökningen bygger 

på intervjuer med 28 chefer i 7 olika kommuner i Sverige. Av undersökningen framgår att 

chefen har en avgörande roll vid implementering av ny kunskap (Mosson m.fl. 2013, s. 30).   
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I studiens konstateras vidare att cheferna upplever ett behov av stöttning och tydliga riktlinjer 

i implementeringsarbetet, där avsaknaden av stöd kommer främst utifrån egna chefer och från 

politiskt håll. Många gånger upplevde cheferna att de stod ensamma i arbetet då deras högre 

chefer var frånvarande (ibid, s. 23–24). Cheferna saknade utöver stöd från den egna 

organisationen även stöd på nationell nivå. Här fanns ett behov av nationella riktlinjer och 

hur riktlinjerna bör praktiseras i verksamheten (ibid s. 26). Att cheferna hade ett behov av 

stöd framkom tydlig men vilken form av stöd och i vilken tidpunkt av implementeringen var 

dock individuellt från chef till chef. Slutsatsen är att cheferna är i behov av stöttning på ett 

eller annat sätt för att lyckas i sitt implementeringsarbete men att de upplever att det finns 

alltför många aktörer inblandade, detta trots att de upplevde sig ensamma i processen. (ibid, s. 

30).  

3.5 Utvecklings- och kvalitetsarbete i pedagogisk verksamhet      

Ovan diskuteras vilka kriterier som är centrala för att säkerställa implementeringen av beslut. 

Det finns dock andra aspekter än kunskap, vilja och resurser som har lyfts fram i forskningen 

som förutsättningar för kvalitetsarbete i pedagogisk verksamhet. Karin Rönnerman (2008) 

som är professor i pedagogik, menar att skolutveckling bör ta sin utgångspunkt i den 

befintliga verksamheten. På så sätt blir arbetsplatsen en plats för utveckling och händelser i 

den dagliga verksamheten. Förbättringar som tar sin utgångspunkt i vardagen har större 

möjligheter att bestå, även om trenden förändras (Rönnerman, 2008, s. 8). Detta är även 

något som bekräftas av sociologen Fullan (1994) som menar att det ofta uppkommer 

spänningar mellan det kvalitetsarbete som utvecklas centralt, t. ex i kommunen och de 

verktyg som utvecklas lokalt (Fullan 1994, citerad av Håkansson 2016, s. 294). 

 

Vikten av ledarskap är även det något som återkommer i forskningen om kvalitets- och 

utvecklingsarbete. Fullan (1994) menar att ett gott ledarskap utmärks av att ledaren skapar 

goda förutsättningar genom att till exempel skapa tid för möten och tillgängliggöra verktyg 

och metoder för ett systematiskt utvecklingsarbete (Håkansson 2016). Ytterligare ett 

utmärkande drag hos en god ledare är skapandet av goda relationer med medarbetare i olika 

situationer, såsom lönesamtal, arbetsplatsträffar och när återkoppling ges. Ett tredje kriterium 

som lyfts fram är en öppenhet för samarbete med andra ledare, antingen i andra 

organisationer eller med ledare inom den egna organisationen men med andra 
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arbetsuppgifter. Något annat som lyfts fram är ledarens förmåga att lyssna, inspirera och vara 

en drivande kraft i utvecklingsarbetet (ibid, s. 301).                                                    

4. Teori 

I studiens teoretiska avsnitt kommer teorier som rör implementering att tas upp. 

Implementeringsforskningen bidrar till en större förståelse för hur beslut eller processer 

genomförs i en förskola. Genom att undersöka implementeringsprocessen av IKT på 

förskolan blir implementeringsforskningen en viktig del av studien. Forskning som rör de 

förutsättningar som krävs för att säkerställa att implementeringen genomförs är i fokus för det 

teoretiska avsnittet.   

4.1 Implementeringsteori 

Implementeringsforskningen söker förklaringar till varför genomförandet av ett beslut eller 

en policy inte blir som det var tänkt. Det är brukligt att skilja på två olika anledningar till 

detta, antingen att man från början tänkte fel, detta kallas "teorifel". Beslutet eller policyn 

bygger då på felaktiga antaganden. Den andra, konkurrerande, förklaringen som är bruklig att 

ange är "implementeringsfel", där är det visserligen rätt tänkt men något brister i 

genomförandet. Statsvetaren och implementeringsforskaren Lennart Lundquist (1992) har 

tagit fram en modell som identifierar de kriterier som påverkarar implementering av beslut 

eller policies. Han menar att vilja, kunna och förstå är nödvändiga förutsättningar för att ett 

beslut ska kunna implementeras (Lundquist 1992).   

4.2 Tre kriterier som är centrala för en implementeringsprocess 

Vi baserar vår teori på Lundquist (1992) som menar att för att ett beslut ska kunna 

implementeras krävs en vilja att implementera beslutet, resurser för att kunna göra det samt 

en viss nivå av förståelse hos verkställarna. Det första kriteriet är viljan att implementera 

beslutet. Här avses både viljan att driva frågan vidare, men även intresset för frågan. Det 

andra kriteriet som lyfts fram som en förutsättning för en lyckad implementering är resurser 

(kunna). Resurser kan syfta till sådant som finansiella resurser, men även personella resurser. 

Gällande det sista kriteriet, förstå, kan bristande kunskap/förståelse antingen bero på att de 

politiska besluten är otydliga, men även på sådant som att de politiska besluten inte är kända 

för verkställaren. Ytterligare något som kan påverka om kunskapsnivån är tillräcklig är 

verkställarens kunskap inom området, i vår studies fall IKT (Lundquist 1992). 
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Implementeringsforskningen, som kan hänföras till 1970-talet var inledningsvis fokuserad på 

en traditionell syn på implementering, nämligen att beslut som fattats på central nivå skulle 

verkställas längre ned i beslutskedjan. Det uppifrånperspektiv som anlades, “top-down” 

fokuserade på vikten av att beslutsfattarnas intentioner verkställdes av genomförararen 

(Lundquist 1992).  Forskarnas utgångspunkt var att se huruvida de politiska beslutsfattarnas 

intentioner får det genomslag som var avsikten före implementeringen av beslut. Samtidigt 

fanns det de som menade att fokuset på huruvida beslutsfattarnas intentioner genomförs 

missade en viktig synvinkel, nämligen de processer där genomförarna har störst påverkan på 

beslutet. Statsvetaren Michael Lipsky’s (1980) teorier om Street level bureaucrats 

(närbyråkrater) är ett exempel på den senare typen av forskning. Han menar att större fokus 

bör läggas på de som verkställer policies och beslut agerar och förordar därmed ett “bottom-

up” perspektiv, dvs nedifrån och upp. Lipsky (1980) menar att närbyråkrater, till exempel de 

som jobbar i skolan och inom socialtjänsten har en så pass stor handlingsfrihet och 

handlingsförmåga att det är de som utformar politiken i sina verksamheter. Denna typ av 

verksamhet är oftast individanpassad och därmed har politiker ofta svårt att styra och 

kontrollera verksamheten. Lipsky (1980) menar att detta är en konsekvens av att politikerna 

saknar den professionella kompetensen som krävs inom område (Lipsky 1980).  

 

Utifrån Lundquists (1992) implementeringsteori och de tre kriterierna som är centrala i 

implementeringsprocesser har vi utformat en analysmodell. Analysmodellen är som tidigare 

nämnt utformad efter de kriterier Lundquist (1992) anser är nödvändiga för en framgångsrik 

implementering men även på vår studies frågeställning och syfte. Vi har tagit fram kategorier 

för de tre kriterierna: vilja, kunna och förstå som vi avser att använda för att analysera vårt 

resultat från vår studie. Vad gäller vilja så menar vi att intresse och prioritering är centralt för 

att förklara pedagogernas vilja. Deras inställning och motivation till IKT är en viktig 

förutsättning för en lyckad implementering. När det gäller kunna tar vi i vår 

analysmodellmodell fasta på pedagogernas resurser och förutsättningar. Där menar vi, med 

stöd av Lundquist (1992) att pedagogernas förutsättningar t. ex vad gäller tid och 

handlingsutrymme tillsammans med de ekonomiska och materiella resurserna är viktiga 

faktorer som bidrar till att förklara en lyckas respektive en misslyckad implementering. Det 

tredje kriteriet, förstå handlar om pedagogernas kännedom kring målen för IKT, deras 

kunskap inom ämnet samt de möjligheter till fortbildning de har getts. Med stöd av 
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analysmodellen ska vi senare i texten analysera våra resultat utifrån dessa kategorier (se 

avsnitt resultat/analys).  

 

 

  Tabell 1 Analysmodell  

Vilja Kunna Förstå 

Intresse Resurser Kännedom kring målen 

Prioritering Förutsättningar Kunskap (fortbildning osv) 

Källa: kategorier utformade utifrån vår studies syfte och teoretiska utgångspunkt. 
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5. Metod  

När man genomför en undersökning kan man använda sig av kvantitativa eller kvalitativa 

metoder för insamlingen av data. I denna studie har vi fokuserat på enkäter som 

insamlingsmetod. Detta kompletterades sedan med två intervjuer av enhetens ledning. Vi 

valde enkäter som huvudmetod eftersom vi ville få information från en större mängd 

respondenter. En enkätundersökning kan vara tillförlitlig i den mening att man har möjlighet 

att ge respondenterna mer tid att besvara frågorna snarare än vid en intervju (Ejlertsson, 2005, 

s.13). Då vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till det låga användandet av 

IKT så passar den här typen av enkäter för vår studie. Det ger oss möjlighet att få en inblick i 

hur samtliga pedagoger ser på implementeringen och den låga användningen av IKT. Det 

skapar en helhetsbild av hur pedagoger med olika erfarenheter ser på dilemmat som de alla är 

en del av. Enkäterna ger också respondenterna tid att i lugn och ro besvara enkäterna när tid 

och rum finns. 

5.1 Urval 

I vår studie undersöker vi en förskoleenhet som finns i Stockholms stad. Vårt val av enhet 

byggdes utifrån en överblick på resultaten av förskolornas kvalitetsundersökningar där det 

visar sig att de flesta av förskolorna i stadsdelen skattat sig lågt inom ämnet IKT. Bland dessa 

förskoleenheter fanns det flertalet som utmärkt sig genom att skatta sig väldigt lågt i relation 

till resterande förskoleenheter i stadsdelen. Vi har aktivt valt en av dessa förskoleenheter för 

att undersöka hur pedagogerna upplever möjligheterna och stödet för implementering av IKT 

i förskolan. Vi bestämde oss för att utföra undersökningen i en och samma enhet som består 

av tre olika förskolor och 45 pedagoger. Alla pedagoger i studien jobbar på samma enhet 

vilket innebär att de har samma socioekonomiska förutsättningar.   

5.2 Genomförande 

Genom ett samtal med förskolechefen i enheten uppkom en första kontakt där vi informerade 

om studiens syfte. Chefen visade stort intresse av att delta och gav oss tillåtelse att dela ut 

enkäter till förskolornas pedagoger. Vi delade in de tre förskolorna i kategorier med hjälp av 

en siffra i vänstra hörnet för att kunna se om förskolorna skiljer sig åt i sina svar. 

Förskolechefen gav oss möjligheten att komma ut på ett personalmöte på förskolorna. Vi 
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ansåg denna möjlighet som bra då de flesta pedagoger var samlade och kunde ta del av den 

information vi hade. Patel & Davidson (2011) framhäver vikten av att informera 

respondenterna om syftet med studien för att på så vis motivera dem att delta (Patel & 

Davidson 2011, s. 74). Vi tyckte att det var viktigt att pedagogerna fick möjlighet att träffa 

oss samt få information kring studiens syfte för att på så vis få en så bred uppfattning om 

frågornas utformning som möjligt. På samtliga förskolor utsåg vi en ansvarig person att samla 

in de ifyllda enkäterna och vi åkte sedan och hämtade dem dagen därpå. Detta, för att få så 

många att svara som möjligt innan det prioriteras bort till förmån för annat.  

  

Vårt mål med enkäterna var att få en övergripande bild av medarbetarnas syn på 

implementeringen av IKT samt göra en kartläggning av om pedagogerna vill, kan och har den 

förståelse som krävs för att använda sig av IKT som ett verktyg i verksamheten. Enkäterna 

var alltså utformade så att vår frågeställning skulle bli besvarad, dvs. pedagogernas 

upplevelser av möjligheterna och stödet för implementeringen av IKT. Av totalt 45 enkäter 

som vi delat ut fick vi tillbaka 35 enkäter, dvs ett bortfall på 10 enkäter. 

5.3 Kvantitativa data 

Vår största insamling av data som vi bygger vår uppsats på är enkäterna. Dessa delades ut till 

pedagoger inom en utvald enhet i Stockholm stad för att få en omfattande bild av enhetens 

implementering av IKT. Vårt val att använda oss av enkäter berodde på att vi ville nå ut till 

en större mängd respondenter. Arnqvist (2015) menar att fördelen med enkäter är att man vid 

en väl genomförd studie kan generalisera resultatet till större grupper (Löfdahl m.fl. 2015, s. 

107). Vår förhoppning är därför att vår studie kan bidra till ett större perspektiv och 

synliggöra problematiken av implementeringen i verksamheten.  

 

Enkäten bestod av enkla frågor och innehöll ett kort informationsbrev (se bilaga 1). Patel & 

Davidson (2011) framhäver enkäter som svårast att mäta reliabiliteten på förhand (2011, 

s.105). De menar att man inte kan se reliabiliteten av enkäten förrän man sett resultaten. 

Reliabiliteten som syftar till enkätens trovärdighet (Hartman 2003, s.44), arbetades fram 

metodiskt. Det vi fick förlita oss på var att genomarbeta enkäten och göra den så lättolkad 

som möjligt. Validitet innebär att uppsatsens forskningsmaterial ger svar åt frågeställningen i 

resultatet (ibid, s. 44). Vi försökte fånga frågor som besvarade vår frågeställning om 

implementeringen av IKT. Det är för enkätens validitet och reliabilitet viktigt att utforma ett 
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konkret frågeformulär där samtliga frågor har relevans. Vi arbetade länge med 

formuleringarna av frågorna för att på så vis kunna minimera antalet överflödiga frågor. 

 

Formulären blev ifyllda och hämtade dagen efter för samtliga av förskolorna. Detta för att 

maximera antalet formulär som vi fick tillbaka. Empirin sammanställdes sedan och 

analyserades i form av tabeller för att skapa en tydlig överblick över resultatet. För att 

sammanställa kvantitativa studier används statistik i olika former. Statistik är det verktyg man 

använder för att strukturera upp den data man samlat in (Patel & Davidson 2011, s. 111).  

 

Helt standardiserade frågor används ofta i sammanhang då man vill generalisera eller mäta 

något (ibid, s. 76). Då vårt syfte är att just generalisera hur det ser ut i en enhet så föll valet på 

enkäter. Majoriteten av frågorna hade svarsalternativ eller en skala på 1–5 att välja mellan. 

Enkäterna är alltså utformade som strukturerade frågor, något som enligt Patel & Davidson 

(2011) ger respondenterna lågt svarsutrymme och där bestämda svarsalternativ kan 

förekomma (2011, s. 76). Det finns dock en fördel med slutna frågor som Hjalmarsson (2015) 

hänvisar till. Hon menar att slutna frågor kan hjälpa respondenterna att förstå frågorna genom 

svarsalternativ. Hon skriver vidare att slutna frågor ökar jämförelsebarheten vilket ger oss 

mer tydlighet i våra sammanställningar (Hjalmarsson 2015, s. 159). Vi hade dock en fråga 

som var ostrukturerad där respondenterna fick möjlighet att svara fritt. Hjalmarsson (2015) 

menar att öppna frågor ger respondenten möjlighet att lämna svar som vi inte kunnat förutse 

när vi formulerade enkäten (ibid, s. 159).   

  

Vi har valt att inte redovisa svaren på alla frågor eftersom vi anser att vissa frågor inte hade 

någon relevans i efterhand, t. ex frågorna om pedagogernas utbildning, hur länge de arbetat i 

förskola samt deras kön. I studien var det bara en pedagog som var man så vi bestämde oss 

för att utesluta den kategorin. 

5.4 Kvalitativa data 

 Med enkäten som underlag har vi också valt att göra intervjuer. För att kunna undersöka 

närmre kring pedagogernas upplevelser av möjligheterna och stödet för implementering av 

IKT på förskolan är det viktigt att ha med så många perspektiv som möjligt. För att en 

implementering ska bli lyckad krävs att pedagogerna vill, kan och förstår. Något som också 

är centralt är ledningens vilja, då ledningen styr vilka resurser de kommer att förse 
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pedagogerna med. Intervjuer bokades därför in som en fördjupning till enkätsvaren och riktas 

mot ledningen, dvs. beslutfattarna och de drivande ledarna av implementeringen av IKT. Vi 

valde att intervjua förskolechefen inom enheten samt den drivande IKT ansvariga. Detta för 

att de är de två mest drivande ledarna inom enheten som förväntas implementera och driva 

arbetet framåt inom IKT. Vi ser ledningen i vår studie som en viktig del i processen av 

implementeringen då deras vilja att implementera IKT är intressant i vår studie. Ledningens 

vilja blir därför en avgörande faktor för hur intresserade de är att utveckla implementeringen. 

Det är också intressant för vår studie att undersöka ledningens kunnande och förståelse och 

jämföra deras syn på pedagogernas med åsikterna från pedagogerna själva. 

  

Vi lägger stor vikt vid vårt förhållningssätt som intervjuare. Sociologen Bourdieu (2002) 

menar att intervjuaren besitter en särskild makt och att det är viktigt att man som intervjuare 

är medveten om vilka effekter det kan ha på den som blir intervjuad. Det kan handla om att 

man besitter olika kunskaper och har olika grader av utbildning (Patel & Davidson 2011, s. 

78–79). Utifrån Bourdieus syn har vi påverkats i hur vi förhållit oss mot vår motpart. Vi 

försökte vara extra uppmärksamma till vårt sätt att ställa frågor och prata med respondenterna 

för att på så sätt undvika att hamna i en överordnad position. Vi försökte lägga extra hänsyn 

till tonen som används i samtalet och försökte samtidigt sätta oss in i den andres situation och 

därefter försöka anpassa frågorna efter det. 

 

När man arbetar med kvalitativa intervjuer används allt som oftast ostrukturerade frågor 

(Patel & Davidson 2011, s.81). För att få så konkreta svar som möjligt så använde vi oss av 

kvalitativa intervjuer med just ostrukturerade frågor. Detta med syfte att kunna inta en 

tillbakadragen position där intervjuaren får fritt utrymme att leda intervjun. Att använda 

ostrukturerade frågor menar Patel & Davidson (2011) ger respondenterna möjlighet att fritt 

tolka och svara på frågorna (ibid, s. 76). Det var viktigt för oss att få en inblick i ledningens 

perspektiv både vad gäller implementeringen uppifrån, men också chefernas tolkning av 

pedagogernas vilja, resurser samt kunskap inom IKT. Detta kan i våra resultat bidra till en 

ökad förståelse för ett eventuellt implementeringsfel. 

 

För att säkerställa intervjuernas validitet och reliabilitet, som innebär studiens relevans och 

pålitlighet, har vi använt oss av en rad metoder i våra intervjuer. Frågorna var väl utarbetade 

med fokus på vad vi ville få svar på. Vi använde oss av av ljudinspelning för att dokumentera 

svaren. Patel & Davidson (2011) menar att inspelning kan vara en bra metod för att lagra 



 

 20 

svaren. Man kan lyssna på svaren upprepade gånger i lugn och ro för att säkerställa att man 

tolkat svaren korrekt (ibid, s. 104). Ljudinspelningarna gav oss möjlighet att lyssna igenom 

inspelningarna och jämföra våra tolkningar med varandra. Då våra tolkningar av svaren 

stämde överens, ökade reliabiliteten av intervjuerna, som tidigare nämnts, 

interbedömarreliabiliteten. 

 

Intervjufrågorna var likt enkäterna helt standardiserade, de vill säga att intervjupersonerna 

fick besvara frågorna i samma ordning. För att kunna undersöka studiens syfte och 

frågeställning ansåg vi det nödvändigt att kunna jämföra respondenternas svar.  

 

Följdfrågor kan vara nödvändiga i syfte att stödja samtalet men används endast vid behov, 

och tas därför bort om respondenten redan besvarat frågan (Patel & Davidson 2011, s. 84). 

Följdfrågorna användes alltså endast vid behov och i syfte att kunna styra intervjuaren mot 

implementeringen av IKT och de frågor vi vill få besvarade. Likt enkäterna, fick även 

ledningen samma specifika fråga angående kvalitetsindikatorn och anledningen till de sämre 

resultaten för IKT. Detta för att vi ville kontrollera eventuella skillnader mellan pedagogernas 

och chefernas syn på det bristande användandet. 

5.5 Urval för enkäter 

Pedagoger från olika generationer och med olika positioner blev tillfrågade att delta i studien 

för att skapa ett brett perspektiv av pedagogernas upplevelser av implementeringen av IKT i 

förskolan. Vi kommer att analysera svaren från pedagogerna i avsnitt (6) resultat/analys och 

sedan kategorisera svaren utifrån implementeringsteorins tre kriterier: vilja, kunna och förstå 

(Lundquist 1992). 

5.6 Urval för intervju 

Vårt urval av intervjupersoner begränsades till ledningsnivå där förskolechefen och IKT 

ansvariga ombads att delta. Förskolechefen blev ett självklart val då det är hennes ansvar att 

utvecklingen sker inom IKT. Valet att intervjua den IKT ansvariga var i samråd med chefen. 

Det var förskolechefen som hänvisade oss till att implementeringen och det största ansvaret 

inom området var delegerat till den IKT ansvariga, som för övrigt är enhetens biträdande 

förskolechef. Det föll därför naturligt att intervjua dessa två då de hade ett gemensamt ansvar 

att leda implementeringen framåt. Som vi har nämnt tidigare så anser vi att det är intressant 
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att följa ledningens inriktning gällande: vilja, kunna och förstå. Det är också intressant att se 

ledningens syn på pedagogerna och jämföra detta med pedagogernas egna åsikter om dem 

själva. 

5.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav som bör finnas med när man gör en undersökning 

men som ibland blandas ihop eller används som om de vore synonyma. Dessa krav är: 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Vi har i denna studie tagit hänsyn till 

dessa fyra forskningsetiska krav. Tystnadsplikt är besläktad med sekretess. Om en uppgift är 

sekretessbelagd, så gäller också tystnadsplikt beträffande denna uppgift (Vetenskapsrådet 

2015, s.68). Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan prover eller 

svar på en enkät och en bestämd individ har raderats så att obehöriga inte kan återupprätta 

den. Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna (ibid, s.67). 

  

De personer som intervjuats och varit med i undersökningen har blivit informerade om 

undersökningens syfte och de har givit oss rätten att använda informationen från 

intervjuerna/undersökningen i forskningssyfte. Den information som kommit fram under 

intervjuerna samt enkätens gång kommer att hanteras konfidentiellt och personernas identitet 

kommer att anonymiseras i studien. Alla deltagare i studien har blivit väl informerade om att 

deras medverkande i studien är frivillig och inte bindande, de kan alltså när som helst dra sig 

ur undersökningen (Patel & Davidson 2011, s.60. Det finns många situationer då inblick i 

forskningsmaterialet är befogat och nödvändigt. Det kan t.ex. handla om att andra forskare 

behöver ta del av det som samlats in till undersökningen för att kunna bygga vidare på sin 

egen forskning (ibid, s.69). 

  

Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna i undersökningen har fått information 

om studien och vad den innebär. De fick informationen av oss innan de blev tillfrågade att 

fylla i enkäten. Vi berättade för dem att medverkan är frivillig och att vi inte ifrågasätter det 

om någon väljer att inte delta. De fick även information om att deras svar är anonyma och att 

förskolan är anonym. 

  

Samtyckeskravet har uppfyllts genom samtyckesbrevet pedagogerna fick som försättsblad till 

enkäten samt innan intervjun (se bilaga 1). Deltagarna informerades om att dem i och med 
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inlämning av enkäten, ger sitt samtycke till att vi använder den och att de inte kan ångra sig i 

efterhand eftersom enkäterna är anonyma. 

  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att bara vi som utför studien skötte hanteringen 

av enkäterna samt sammanställningen av den. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att allt material nu är sammanställt och används endast i 

denna undersökning.  

 

Enkäten kompletterades med ett informationsbrev till respondenterna (se bilaga 1). 

Informationsbrevet syftade till att förtydliga studiens syfte. Det innehöll även 

respondenternas etiska rättigheter om exempelvis fritt deltagande. Patel & Davidson (2011) 

framhäver informationsbrev som kallas missivet. De menar att ett missiv är nödvändigt för att 

ge respondenterna all nödvändig information och samtidigt motivera dem att delta i studien 

(Patel & Davidson 2011, s. 75).  
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6. Resultat och analys  

I de resultat som sammanställs och analyseras i detta avsnitt kommer vi att använda oss av 

den analysmodell vi tagit fram, med utgångspunkt i implementeringsteorin. Nedan följer 

studiens insamlade data i form av pedagogernas svar på enkäterna samt ledningens svar från 

intervjuerna. Svaren är indelade i den teoriavsnittet nämnda analysmodellen (tabell 1) som vi 

skapat utefter kategorierna vilja, kunna och förstå (Lundquist 1992). Vi har undersökt 

faktorer som påverkar implementeringsprocessen av IKT som en del av förskolans 

verksamhet. 

 

Vi har i dessa kategorier valt att redovisa och integrera pedagogernas svar från enkäterna och 

chefernas svar från intervjuerna. Enkätens sista fråga var en öppen fråga där pedagogerna har 

fått möjlighet att svara fritt på vad de tror att det låga användandet av IKT beror på. Dessa 

svar har vi valt att inkludera i den löpande texten, även här utifrån de tre kategorierna: vilja, 

kunna, förstå (Lundquist 1992). 

 

 Tabell 1 Analysmodell 

Vilja Kunna Förstå 

Intresse Resurser Kännedom kring målen 

Prioritering Förutsättningar Kunskap (fortbildning osv) 

Källa: kategorier utformade utifrån vår studies syfte och teoretiska utgångspunkt. 

 

6.1 Vilja 

I Lundqvists (1992) teori om implementering så är individens vilja att verkställa beslutet ett 

av de tre uppställda kriterierna. Lundqvist (1992) menar att sådant som: intresse, prioritering 

och förhållningssätt är faktorer som inverkar på implementeringsprocessen. I den här studien 

har vi valt att fokusera på “intresse” för att kunna undersöka pedagogers “vilja”.  

     6.1.1 Pedagoger  

Nedan följer pedagogernas svar från enkäterna. Vi har undersökt huruvida pedagogerna anser 

att barnen främjas av digital teknik, deras egna intresse av IKT samt hur de valt att prioritera 

IKT i den dagliga verksamheten.  
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Tabell 2 Främjandet av digital teknik i förskolan.  

 

        Källa: enkätundersökning till pedagoger mars 2017. 

 

49% av pedagogerna anser att barnen främjas i måttlig utsträckning av digital teknik och 50% 

anser att barnen främjas i hög eller medel utsträckning av digital teknik. Det som framgår i 

tabellen nedan är att en person uttrycker ett relativt starkt påstående, nämligen att barnen 

främjas i låg utsträckning av digital teknik. Något som indikerar att pedagogens vilja brister. 

 

Tabell 3 Pedagogernas intresse av IKT 

 

        Källa: enkätundersökning till pedagoger mars 2017. 

 

Intresse 

51% av respondenterna uppger att de är måttligt intresserade av IKT, 11% anger att de är 

intresserade av IKT, 29% uppger att de är väldigt intresserade av IKT och 9% av 

pedagogerna uppger att de är ganska ointresserade av IKT. Syftet med frågorna i denna 
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kategori var att försöka besvara frågeställningen utifrån pedagogernas vilja kring ämnet. Vi 

ville undersöka de möjliga anledningarna till att implementering av IKT i enheten brister, i 

ljuset av Lundquist (1992), genom att fördjupa oss i pedagogers intresse samt prioritering av 

IKT.  

 

Det vi kan se är att flertalet pedagoger är måttligt intresserade av IKT och endast en tredjedel 

är väldigt intresserade av IKT. Det är dessutom endast en tiondel av pedagogerna som 

uttrycker ett starkt engagemang och intresse av IKT. Majoriteten av pedagogerna på enheten 

anser alltså att de är måttligt intresserade av IKT och att barnen främjas i måttlig utsträckning 

av IKT. Lundquist (1992) menar på att det krävs de tre kriterierna: vilja, kunna, förstå, för att 

uppnå en lyckad implementering. I vår studie har vi fått fram att intresset som är en del av 

“vilja” är svagt. Som vi tydligt kan se i tabell 2 är pedagogerna “måttligt intresserade av IKT 

men krävs det mer än “måttlighet” för att implementeringen blir lyckad?  

 

När pedagogerna fick frågan vad de trodde att det låga användandet av IKT i enheten berodde 

på förekom begreppet “intresse” och “lågt intresse” på ett dussin av enkäterna. Flertalet av 

pedagogerna uttrycker att lågt intresse är en av orsakerna till att implementering av IKT ser ut 

som den gör på deras avdelning. Vi kan alltså notera att det finns ett bristande intresse för 

IKT, något som kan vara en bidragande faktor till det låga användandet av IKT. Forsling 

(2011) hänvisar till Agneta Ljung-Djärfs (2004) avhandling som menar att pedagogernas 

datavana och motivation påverkar om de sedan uppmuntrar barnen till att använda digitala 

verktyg. Ljung-Djärfs (2004) menar därför att barn med pedagoger vars vilja är bristande, 

också får mindre tillgång till digitala verktyg och därmed sämre datorkompetens (Forsling 

2011, s. 82). Vi kan här se potentiella problem där enkätsvaren visar liknande resultat som 

Ljung-Djärfs (2004) avhandlingen där barn vars pedagoger som saknar intresse och vilja, 

troligtvis får mindre möjligheter att utforska och utveckla en datorkompetens.  

 

Prioritering 

Det som framgick utifrån pedagogernas “fria” svar var att flertalet av dem tyckte att leken 

och det sociala samspelet med andra kamrater var viktigare än IKT. En pedagog uttryckte att 

de på hens avdelning inte prioriterade IKT och en annan pedagog att de inte kommit igång 

med att använda IKT för att det var ”relativt nytt”. Här har vi olika orsaker till varför det 

möjligtvis ser ut som det gör med implementeringen av IKT. Utifrån studien av Enokssons 



 

 26 

(2013) studie om entreprenöriellt lärande kunde vi se liknande vilja till implementeringen där 

pedagogerna prioriterade bort entreprenöriellt lärande då det ansågs knepigt i många 

avseenden. Pedagogerna prioriterade istället att varje barn skulle få godkänt (Enoksson 2013, 

s. 20–21). Detta exempel kan därför kopplas och direkt jämföras med våra svar från 

enkäterna då de i båda fallen prioriterade annat som viktigare för barnen att erfara. En 

pedagog i vår studie uttryckte: “jag prioriterar leken och det sociala samspelet hellre än IKT, 

det är viktigare för barns utveckling”.  

      6.1.2 Chefer 

Vad gäller chefernas förhållningssätt kring vilja är det viktigt att urskilja två olika perspektiv. 

Dels chefernas eget intresse och driv vad gäller implementering av IKT samt chefernas syn 

på vikten att öka lusten bland medarbetarna genom att inspirera och motivera. Vi i har även 

valt att undersöka i vilken utsträckning cheferna valt att prioritera IKT på enheten. 

 

Intresse 

Chefernas intresse av IKT uttrycker de själva lite otydligt och hänvisar till de projekt de ska 

starta och nämner den reviderade IKT planen som är under upparbetning. I Alexandersons 

(2006) studie lyfter hon vikten av stöd från ledningen i form av politiker och chefer (2006, 

s.161). Resultaten i hennes studie indikerade att stödet var svagt från chefer och politiker, 

något som påverkat implementeringen av systematisk dokumentation. Vi anser likaså i vår 

studie att chefernas förmåga att inspirera samt motivera sina pedagoger till ett aktivt 

användande av IKT påverkar implementeringen av IKT på förskolan. Utifrån Ahl & Ohlssons 

(2011) studie om implementeringen av förskolans reviderade läroplan beskrevs en 

förskolechef med implementeringsansvar med stark vilja. De skriver att chefens prioriteringar 

att implementera läroplanen lägger grunden för en lyckad implementering. De konstaterar att 

chefens driv blir avgörande för att implementeringen blir lyckad (Ahl & Ohlsson 2011, s. 22–

24). I våra intervjuer med ledningen diskuteras förskolechefen respektive IKT ansvarigas roll 

i implementeringen som varit. Förskolechefen hänvisar till kommande projekt genom 

skapandet av IKT gruppen som är under uppstart. IKT ansvariga menar samtidigt att hon 

själv inte bidragit till implementeringen som varit. Detta tyder på att det saknats ett intresse 

och en vilja att driva frågan framåt som varken förskolechefen eller den IKT ansvariga 

bidragit till att utveckla. De ger oss endast en antydan om hur de önskar se sin framtid men 

utan något konkret i det som är nu. 
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Prioritering 

Ett bra exempel på hur cheferna prioriterar användandet av IKT är att förskolechefen samt 

den IKT ansvariga är eniga om hur kommunikationen med medarbetare ska gå till. De har 

varit tydliga och förmedlat för personalen att mail är enhetens främsta informationskanal och 

att alla pedagoger bör ta eget ansvar över att kolla sin mail samt e-kalendern vid behov. Båda 

cheferna anser att de främjar arbetet med IKT genom att sätta fokus på det samt genom att de 

har skapat en IKT grupp. Cheferna framhäver vidare att de prioriterat IKT genom att ha 

fortbildning, reflektion samt ge pedagogerna tid för detta. Detta framgår dock inte efter att ha 

sammanställt enkäterna eftersom pedagogerna inte ger samma bild av hur IKT prioriterats. 

Fullan (1994) menar att ett gott ledarskap utmärks av att ledaren skapar goda förutsättningar 

genom att till exempel skapa tid för möten och tillgängliggöra verktyg och metoder (Fullan 

1994, citerad av Håkansson 2016). Detta är alltså en stor del av vad som krävs för en lyckad 

implementering vilket vi noterar att cheferna har missat. 

6.2 Kunna 

Huruvida individen kan verkställa beslutet är det andra kriteriet som lyfts fram i Lundqvist 

(1992) teori om implementering. Här avses främst resurser men även förutsättningar såsom 

ålder.  

     6.2.1 Pedagoger 

Nedan följer de svar pedagogerna angivit i enkäterna som rör tillgängligheten av digitala 

verktyg på förskolan. Vi har även inkluderat svar gällande pedagogernas förutsättningar för 

att kunna implementera IKT på förskolan.  
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Tabell 4 Pedagogernas tillgång till digitala verktyg i dagliga verksamheten 

 

      Källa: enkätundersökning till pedagoger mars 2017. 

 

Resurser 

När vi undersökte vilken typ av digitala verktyg pedagogerna hade tillgängligt på 

avdelningen framgick det av alla pedagoger att de har en surfplatta tillgänglig på den 

avdelningen de arbetar på. 57% av respondenterna svarade att de förutom en surfplatta, även 

har en bärbar dator på avdelningen. Enligt Skolverket (2013) finns det inga tydliga riktlinjer 

kring vilka specifika digitala verktyg som krävs för implementering av IT. I det här fallet har 

pedagogerna en surfplatta nära till hands och flera av pedagogerna har förutom en surfplatta 

även en bärbar dator på avdelningen. I denna studie har vi använt “digitala verktyg” som ett 

samlingsnamn för: surfplatta, bärbar dator, stationär dator, smartboard och robot. Det vi 

märker utifrån pedagogernas svar är att de har de mest vanligt förekommande verktyg som 

används på förskola och därför anser vi att de har de förutsättningar som krävs för ett aktivt 

användande av IKT.   

 

Pedagogerna i undersökningen menade att materialet var bristande och ett flertal av dem 

uttryckte att barnen redan får så mycket skärmtid hemma att de inte behöver det på förskolan. 

Flertalet pedagoger menade på att det inte fanns tid till att arbeta med IKT på förskolan. 

Många avhandlingar hänvisar till kunnande som bristfälligt avgörande av implementeringen. 

I Alexanderssons (2006) studie framkom bristande resurser som den avgörande förklaringen 

till den bristande implementeringen. Här var det främst tid för uppföljning och en hög 

arbetsbelastning som var de främsta skälen (Alexandersson 2006, s. 137). Även Forsling 

(2011) fick samma resultat när hon utförde sin studie bland förskollärare i Karlstad. Vid 
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dessa intervjuer framgick det att flertalet förskollärare ansåg att datoranvändningen på 

förskolan är mindre idag än för tio år sedan (Forsling 2011, s.82).  

 

Detta kan vi hålla med om eftersom vi ser tydligt hur surfplattan tagit större plats på 

förskolan. Dessa förskollärare uttryckte även att det möjligtvis kunde bero på att barnen fick 

“datorbehovet” tillfredsställt hemma (ibid, s. 82). Detta synsätt innebär att pedagogerna 

förutsätter och tror att det finns ett “maxtak” eller en viss mängd användande av digitala 

verktyg som är tillräcklig för barnen på förskolan. Detta tolkar vi som att dessa pedagoger 

anser att om barnen får sitta framför datorn eller surfplattan hemma så behöver inte 

pedagogerna arbeta med IKT på förskolan? 

 

Förutsättningar 

En faktor vi inte undersökt som en egen fråga i vår enkät är huruvida en pedagogs ålder 

påverkar implementering av IKT. Flertalet pedagoger uttryckte att en faktor till det låga 

användandet av IKT möjligtvis är den höga medelåldern på enheten. Vi fick här upp ögonen 

för ålderns betydelse och valde därför att isolerat titta på pedagogernas ålder med de tre 

kategorierna, vilja, kunna, förstå som utgångspunkt. Vi kan nu tydligt se ett mönster i 

ålderskategorierna då pedagogerna mellan 40–49 samt 50+ tenderade att skatta sig själva 

lägre i frågor om hur väl de lyckats med implementeringen av IKT. Forsling (2011) citerar 

Kress (2003) som framhäver digitala klyftor som kan uppstå i ett samhälle där olika individer 

har olika förutsättningar. Kress (2003) menar att dessa klyftor kan bero på exempelvis ålder 

som vi enligt våra resultat kan se vara bidragande (Forsling 2011, s. 78). 

6.2.2 Chefer 

Vad gäller resurser är chefens tillhandahållande av resurser såsom inköp av digitala verktyg 

viktiga förutsättningar för pedagogernas tillgänglighet för dessa verktyg. 

 

Resurser 

Inledningsvis försökte vi ta reda på vilka digitala verktyg cheferna själva använde. De uppgav 

båda att de använde datorer, lärplattor och kameror på enheten de arbetar på. När cheferna 

blev tillfrågade om de ansåg att det fanns tillräckligt med digitala verktyg för att 

implementera IKT på deras enhet skilde sig åsikterna mellan de två cheferna åt. Medan den 

IKT ansvariga anser att det inte finns tillräckligt många lärplattor och kameror, anser 
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förskolechefen att det finns tillräckligt med verktyg för att kunna implementera IKT i 

förskolan. Chefen uttryckte dock att det bör ske en utveckling i form av robotar samt 

programmering men att de digitala verktygen räcker för att skriva samt dokumentera med. 

Den IKT ansvariga tillägger att ett flertal pedagoger uttrycker att vissa medel är för svåra och 

otillgängliga. Vi kan se att de båda respondenternas svar hänger samman med synen på 

tillgängligt material i Skolverkets (2013) undersökningar ur ett större perspektiv. Flertalet av 

pedagogerna upplever i Skolverkets (2013) undersökning att det finns tillräckligt material i 

arbetet utanför barngrupp. Det finns dock ca 50% som upplever datortillgången i samspel 

med barnen som otillräcklig (Skolverket 2013). Vi kan därför anta att det är ett 

återkommande problem där tillgångarna är för svåråtkomliga och för få. Det finns alltså inte 

rum att arbeta både med barnen och i arbetet utanför barngrupp.  

  

Även den IKT ansvariga uttrycker att lärplattan får för stort utrymme då pedagogerna tror att 

lärplattan är det enda verktyg som pedagogerna bör använda. Hon menar då på att 

pedagogerna hamnar i ett dilemma där deras syn på användandet av lärplattan hamnar i kläm 

med målen. Många pedagoger anser enligt henne att lärplattorna används i stor mån hemma 

och bör därför inte ges alltför stort utrymme på förskolan, precis som nämnt ovan (Forsling 

2011).  

 

 

Förutsättningar 

Cheferna har som tidigare nämnt, uttryckt att implementeringen av IKT som komplicerad då 

den inte har gått spikrakt framåt. På frågan om vilka förutsättningar och vilket stöd de fått i 

implementeringen uttrycks en saknad av stöd uppifrån. Förskolechefen menar att hon 

exempelvis känner sig osäker kring vilken typ av fortbildning som krävs. Hon önskar därför 

hjälp och direktiv uppifrån från sina chefer och från politiskt håll. Utifrån Alexanderssons 

(2006) studie lyftes även stöd från ledning och politiker, något som också visade sig vara en 

avgörande faktor till den bristande implementeringen av systematisk dokumentation 

(Alexandersson 2006, s. 161). Det tycks därför inte vara enbart utifrån vår studie som stöd 

saknats, utan är ett återkommande problem vid implementering av något nytt. Skolverket 

(2016) understryker hur viktigt det är med kompetensutbildning hos både pedagoger och 

chefer gällande användandet av digitala verktyg. En revidering av läroplanen kring digital 
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kompetens är inte tillräcklig för att implementera användandet av digitala verktyg för barnen 

(Skolverket 2016, s. 1). 

 

Vidare i våra intervjuer kan vi följa ledningens resonemang då de nämner hur IKT gruppen 

skapats. Detta val av grupp sägs vara ett eget beslut taget av enheten själv. Detta tyder på att 

ledningen står relativt fri i frågan om hur de bör implementera IKT. De framhäver vidare att 

de själva bär ansvaret för att skapa de förutsättningar som krävs för att på egen hand kunna 

driva frågorna vidare. De tar exempelvis upp egen fortbildning som de på egen hand 

förväntas prioritera.  

6.3 Förstå 

Det tredje kriteriet i Lundqvist (1992) teori om implementering är huruvida individen förstår 

och har kunskap om vad som krävs för att verkställa ett beslut. 

 

     6.3.1 Pedagoger  

Nedan följer svaren från enkäterna gällande pedagogers förståelse kring målen för IKT men 

även deras kunskap i ämnet.  

 

Tabell 5 Pedagogernas kännedom kring målen 

 

               Källa: enkätundersökning till pedagoger mars 2017. 
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 Kännedom kring målen 

43% av pedagogerna uppger att de delvis förstår målen för IKT medan 29% anser att de 

förstår det mesta av målen för IKT. Endast 14% uppger att de förstår målen för IKT helt och 

14% anger att de endast förstår några av målen. Här får vi svar kring huruvida cheferna och 

de IKT ansvariga förmedlat tydligt kring de mål och riktlinjer som gäller för ett aktivt 

användande av IKT. De flesta pedagoger i undersökningen uttrycker att de bara delvis förstår 

målen för IKT enligt styrdokumenten och vi tolkar det som att cheferna inte följt upp och 

utvärderat hur tydliga målen är för pedagogerna på enheten. De verkar inte heller ha gjort 

mycket mer för att klargöra för pedagogerna vad som förväntas av dem.  

 

Dels att målen för IKT är otydliga men även bristande kunskap eller begreppet som framgår i 

vår studie, “måttlig kunskap” som vi då anser är bristande. 

”Mer utbildning behövs” säger en pedagog. 

 

Tabell 6 Pedagogernas kunskap inom IKT 

 

                Källa: enkätundersökning till pedagoger mars 2017. 
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IKT. Kunskapsmässigt ligger enheten väldigt lågt om man ser till vad som krävs för att 

implementera IKT. Enheten har en grupp pedagoger som uttrycker att de har måttlig kunskap 

inom IKT och mindre än en femtedel av pedagogerna anser att de har goda kunskaper inom 

ämnet. Ljung-Djärf (2004) (citerad av Forsling 2011) kunde i sin studie se att i miljöer där 

pedagoger inte var motiverade att använda datorer eller inte hade datakunskap uppmuntrades 

inte heller barnen till att använda digitala verktyg och därmed blir deras datorkompetens 

begränsad (Forsling 2011, s. 82). I studien betonades ett ökat intresse bland pedagogerna som 

en bidragande faktor för att genomföra en lyckad implementering. 

  

67% av respondenterna uppger att de inte fått någon typ av fortbildning inom IKT medan 

27% uppger att de har fått möjlighet till fortbildning. Ur Skolverkets (2013) undersökning ses 

ett behov av fortbildning från närmare 50 % av respondenterna (Skolverket 2013, s. 30-31). 

Vi kan utifrån våra resultat anta att det finns ett stort behov även i denna enhet då 67% av 

respondenterna ansåg att de inte fått någon fortbildning. Att dessutom 83% ansåg sig ha 

måttlig kunskap eller sämre tyder på att en höjning av pedagogernas förståelse vore 

nödvändig. Medan vi sammanställde enkäterna insåg vi ganska snabbt att de pedagoger som 

getts möjlighet att få ta del av någon typ av fortbildning arbetade på samma förskola. Några 

av de pedagoger som arbetar på de andra två förskolorna hade inte fått möjlighet till att 

fortbilda sig inom IKT. 

  

Flertalet pedagoger upplevde att det låga användandet av IKT i förskolan berodde på 

bristande kunskap hos pedagoger. Många pedagoger upplevde som tidigare nämnt, en 

bristande kunskap hos pedagoger som bidragande till det låga användandet av IKT. Utöver 

det så uttryckte pedagoger att målen för IKT var otydliga, att det krävs mer utbildning och att 

pedagogerna saknade självförtroende för att använda IKT. Det respondenterna uttrycker är 

alltså att det saknas en kunskap om vad IKT står för och hur de förväntas arbeta med det. Om 

man som pedagog inte har kunskapen över vilka mål som finns och hur man bör praktisera 

dem i arbetet så finns en risk att användningen uteblir. 

     6.3.2 Chefer 

När det gäller kunskap så kan en chefs förhållningssätt betraktas på två sätt. Å ena sidan hur 

pass kunniga de är och huruvida de bottnar i frågor som IKT, å andra sidan om de möjliggör 

ökad kunskap i sin roll som chef. 
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Kännedom kring målen 

I diskussionen om cheferna själva fått möjlighet till fortbildning inom IKT av av sina egna 

chefer i stadsdelen menar förskolechefen att hon har ett eget ansvar att uppdatera sig. Hon 

menar samtidigt att det är en prioriteringsfråga kring vem som ska få fortbildning: 

“Vem ska ha utbildningen? Jag eller min IKT ansvariga? 

Samtidigt svarar IKT ansvariga att hon fått någon föreläsning på universitet samtidigt som 

hon nämner IKT grupp och controller, som sitter på förvaltningen som numera stöttar 

ledningen i arbetet. Vi kan därför dra slutsatsen att de i detta arbetslag prioriterar IKT 

ansvariga framför förskolechefen själv då det är hon som givits ansvaret att utveckla.  

Förskolechefen menar dock att hon på egen hand håller sig uppdaterad för att kunna vara 

delaktig, även om hon inte är den ytterst drivande i frågan. De är dock båda eniga om att de 

har relativt fritt att avgöra hur och till vem fortbildningen ska erbjudas.  

 

Förskolechefen sa, som vi tidigare nämnt, att hon saknat stöd uppifrån kring exempelvis 

fortbildning. Hon önskar att politiker och hennes egna chefer kunde vara mer delaktiga och 

komma med konstruktiva tips på hur utvecklingen bör gå till. I undersökningen av första 

linjens chefer i socialtjänsten undersöktes efterfrågan av stöd från cheferna. De kom i 

undersökningen fram till att de flesta chefer var i behov av extra stöttning där de enskilda 

behoven styrde. Val av fortbildning var ett exempel på stöd som cheferna sökte vägledning i 

(Mosson m.fl.  2013, s. 30). Vår studie kompletteras därför av Mossons (2013) undersökning 

som redan då gav en indikation på behovet av stöttning hos chefer. Det får oss att reflektera 

över chefens roll i en implementering då de i många sammanhang tycks uppleva sig som 

ensamma.  

 

Kunskap 

Förskolechefen är inne på det kollegiala lärandet och syftar till den kunskap som finns: “Alla 

behöver inte göra allt på en gång. Börja med några som har ett brinnande intresse för det så 

sprider det sig.” 

  

Förskolechefen ansåg att det är viktigt med kunskap inom IKT för barns utveckling- och 

lärandeprocesser. Hon menar på att det är 2017 och att man som pedagog måste följa med i 

utvecklingen. Den IKT ansvariga kände sig dock kluven, hon trodde att det fanns många bra 

appar på lärplattan och att barn genom dem kan följa sina egna lärprocesser men uttryckte 
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stor oro kring skärmtiden.  Hon menade på att man kan se en ökad skärmtid på barn med 

sociala problem och att det kan vara att det används på fel sätt. ”Det får ej bli barnpassning 

eller tidsfördriv”. 

   

Båda cheferna är eniga om att implementeringen inte gått spikrakt framåt hela tiden. De är 

mitt uppe i en nystart där en IKT grupp startats. I valet av representanter av IKT gruppen söks 

pedagoger med ett brinnande intresse som de hoppas kan smitta av sig. När det gäller att 

implementera IKT vidare ner till pedagogerna i praktiken så hänvisar förskolechefen snabbt 

till IKT gruppen för pedagogerna, där en pedagog från varje förskola är representanter. IKT 

ansvariga är tveksam och menar att hon själv inte bidragit speciellt mycket till att 

implementera det vidare. Chefernas hänvisningar till nuvarande och kommande projekt med 

IKT gruppen tyder på att de i dagsläget inte bidragit i tillräcklig mån för att 

implementeringen ska vara lyckad. Det ger oss endast en intention på hur de hoppas kunna 

utveckla arbetet. Cheferna anser att pedagogerna i enheten skattar sig själva lågt inom IKT. 

Båda tror att det beror på en okunskap hos medarbetarna kring vad IKT faktiskt står för. 

  

“Många ser IKT som bara lärplattan, många använder kameran, barn fotar själva.” 

Det hon uttrycker här är att pedagogerna till viss del använder sig av IKT i form av 

exempelvis kameran. De saknar dock kunskapen om att det tillhör IKT och skattar sig därför 

lägre. Även förskolechefen är inne på samma spår:  

 

“Vi gör mer än vi förstår, många skattar sig själv lägre och är inte medvetna om att de arbetar 

mer med IKT än vad de tror”. 

 

 Förskolechefen uttrycker att pedagogerna saknar kunskap gällande vad som ingår i IKT. De 

är dock båda inne på spåret att kommunen ligger efter inom IKT och syftar till att det krävs 

en höjning. 

6.4 Metoddiskussion 

Vårt val av empirisk data var huvudsakligen enkäter för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Vi valde enkäter då vi hoppades att det skulle ge oss fler respondenter och på 

så sätt en bredare bild av enhetens syn på implementeringen av IKT. Det var positivt i den 

aspekten att alla respondenter var anonyma och kunde på så sätt ge oss så korrekta svar som 
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möjligt. Det vi dock kunde notera var att antalet respondenter blev aningen tunt då vi saknade 

en del enkätsvar. I efterhand tänker vi att vi kunde ha gjort studien på fler enheter för att få ett 

bredare urval av respondenter. Ett alternativ hade också varit att göra fler fördjupade 

intervjuer med pedagoger i verksamheten. Detta hade kunnat ge oss en mer fördjupad inblick 

i hur pedagogerna ser på implementeringen snarare än den kvantitativa data som enkäten ger 

oss. Något av dessa alternativ hade kunnat ge oss en mer konkret bild av enheten samt kunnat 

besvara vår frågeställning på ett tydligare sätt.  

 

Vi kunde i resultaten dock notera att vissa respondenter svarade i ett likartat mönster genom 

vissa frågor av enkäten. Några av de respondenter som svarade att de tillhörde en 3a av 

skalan 1–5 under intresse, kunde också påvisa en 3a i andra frågor. Löfdahl (2015) skriver 

om frågor med svarsskalor och tipsar om att undvika svarsskalor med för många frågor i följd 

då det lätt kan trötta ut respondenten och de på så vis rent reflexmässigt fyller i alternativet i 

mitten (Löfdahl m.fl. 2015, s. 160). Vi hade detta i åtanke då vi gjorde enkäten till viss del 

men noterar att det kunde ha gjorts flitigare. Vi ansåg att det både fanns de svar vi behövde 

för att kunna besvara vår frågeställning och även att svaren gav oss en relativt ärlig bild. Det 

som kunde gjorts annorlunda var att utforma enkäten med större variation i svarsalternativ för 

att underlätta för respondenterna. Våra intervjuer fokuserade på att vara ett komplement till 

enkäterna och ge oss en fördjupad förståelse för implementeringen. Med stöd i vår teoretiska 

utgångspunkt implementeringsteorin (Lundquist 1992) valde vi att inkludera ledningen, då 

dessa har en viktig roll implementeringsprocessen.  

 

I enkätundersökningen hade vi ett bortfall på 10 enkäter. Det var även en av frågorna 

gällande fortbildning som inte besvarades av två pedagoger. Bryman (2001) menar att man 

för att minska bortfall i en enkätundersökning bör utforma ett bra och tydligt 

introduktionsbrev som beskriver syftet med studien, samt utformar en snygg layout (Bryman 

2001, s.149). Vi anser att vi haft detta i åtanke inför enkätundersökningen men det kvarstod 

ett bortfall på 10 enkäter. Bland de förskolor som besvarat enkäten är det jämn representation 

inom enheten.  
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6.5 Diskussion 

Sammanställningen av resultatet har gjorts med stöd i Lundquists (1992) 

implementeringsteori. Det är sammantaget det vi undersökt i denna studie och de resultat vi 

kommit fram till vi här nedan ska sammanfatta.  

 

Det vi kunde se i resultatet av enkätstudien var att de flesta pedagoger är intresserade eller 

måttligt intresserade av IKT. När vi frågade pedagogerna om vad de anser är orsaken till det 

låga användandet av IKT så uttryckte flertalet av dem att det beror på bristande eller lågt 

intresse hos pedagoger. Detta stämmer inte överens med den bild vi fått av intresset i enheten 

enligt enkäten. Om intresset av IKT är lika högt som pedagogerna uttryckt i enkäten så kan 

man ifrågasätta varför pedagogerna i enkätens sista fråga uttrycker att “lågt intresse” är en av 

de främsta faktorerna till det låga användandet av IKT.  

 

Cheferna uttrycker det som att de genom att ha erbjudit fortbildning, reflektion och tid för 

IKT så har det bidragit till ökad kunskap bland pedagogerna. Den kunskapen anser 

pedagogerna inte själva att de besitter. Det vi noterade efter intervjuerna med cheferna var 

även att de inte talade i presens och dåtid kring arbetet med IKT utan de diskuterade 

mestadels hur de har tänkt kring det framtida arbetet med IKT. Fokus hos cheferna låg alltså 

inte på hur arbetet med IKT fungerade idag utan låg istället på planering kring det framtida 

arbetet. Vad vi kan konstatera genom vår studie är att bristande vilja eller intresse hos 

pedagogerna ofta är ett resultat av chefens bristande vilja. Om cheferna inte engagerar sig i 

frågan så kan pedagogens intresse för IKT påverkas negativt eftersom chefen är en så central 

faktor när det kommer till en lyckad implementering i verksamheten.  

 

När vi tittar på hur pedagogerna själva anser att de ligger till, kunskapsmässigt, så skattar de 

sig lägre än vad cheferna uttrycker gällande pedagogernas kunskap. Pedagogernas syn på 

implementeringen i verksamheten skiljer sig alltså från hur cheferna själva anser att det ser 

ut. Flera av pedagogerna i undersökningen anser att barns utveckling främjas av IKT men det 

vi kunde fånga upp är att en person anser att barn främjas i låg utsträckning av IKT. Enheten 

har ett åtagande enligt styrdokumenten att arbeta med IKT i barngruppen och det är därför 

anmärkningsvärt att en person uttrycker dessa åsikter. Det framgår i studien att vissa 

pedagoger prioriterar annat såsom den sociala leken samt att barnen får för mycket skärmtid 
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hemma. Hur mycket det har påverkat implementeringen av IKT har vi inte undersökt och har 

därför ingen slutsats kring detta.  

 

Vi kan utifrån studien dra slutsatsen att pedagogerna har de verktyg som krävs för en lyckad 

implementering. Har man som pedagog viljan för implementeringen av IKT så kan man alltså 

utifrån ett resursperspektiv genomföra implementering av IKT. Vet pedagogerna vad som 

förväntas av dem gällande IKT på förskolan enligt styrdokumenten? De flesta av 

pedagogerna uttrycker i enkäten att de delvis förstår målen för IKT. Vi anser att detta kan 

vara en av faktorerna till den bristande implementeringen av IKT på förskolan. 43% av 

pedagogerna förstår visserligen de flesta eller alla målen, men räcker det för en lyckad 

implementering. Om pedagogerna inte har full förståelse kring målen för IKT, hur ska de då 

kunna arbeta effektivt med det? 

 

Huruvida pedagogerna förstår målen för IKT är lika centralt i vår undersökning som hur 

pedagogerna själva skattar sin kunskap inom ämnet. Flera av pedagogerna uttrycker att de har 

måttlig kunskap i ämnet och 33% av pedagogerna har goda eller mycket goda kunskaper i 

ämnet. När vi sedan frågar pedagogerna vad de själva tror det låga användandet av IKT beror 

på så anser flertalet av dem att det kan bero på den bristande kunskapen i enheten. Detta kan 

vi efter att ha tittat på enkätsvaren hålla med om. Många av pedagogerna i enheten har inte 

full förståelse för målen och anser själva att de har “måttliga kunskaper” inom IKT. Vi har 

dessutom en grupp pedagoger, 6%, som uttrycker att de inte har någon kunskap alls. Dessa 

pedagoger har inte fått någon fortbildning och har tydligen inte tagit något eget ansvar att 

utvecklas inom IKT.  

 

Begreppet fortbildning i denna studie var enligt oss ett samlingsbegrepp för alla typer av 

utbildning såsom stöd, personlig utveckling, samtal med cheferna, arbetsplatsträffar med 

fokus på IKT, IKT grupper osv. Men det kan finnas anledning att stanna upp vid frågan om 

hur fortbildning har tolkats av pedagogerna. Två personer har valt att inte svara på denna 

fråga, om det beror på att de inte uppfattat frågan eller inte vet vad vi anser vara 

“fortbildning” inom IKT kan vara en bidragande faktor till att de inte svarat. En del 

pedagoger svarade att de fått möjlighet till att gå på en föreläsning om IKT så detta leder oss 

till att tro att det kan ha skapat en förvirring kring vad en fortbildning är och om en enstaka 

föreläsning räknas som “fortbildning”. 
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Forsling (2011) skriver att några av de hinder som är i vägen för att barn och vuxna utvecklar 

en digital kompetens är vuxnas osäkerhet som kan leda till att pedagoger inte vill använda 

verktygen, tillgång till digitala verktyg och avsaknad av kunskap i hur verktygen används 

(Forsling 2011, s. 92). Med andra ord, vilja, kunna, förstå. Vidare menar Skolverket (2016) 

att man bör utbilda nyexaminerade förskollärare inom digital kompetens för att de i sin tur 

ska kunna leda barnen i den digitala tekniken. Det samma gäller utbildning för rektorer och 

förskolechefer – de behöver digital och IT-strategisk kompetens för att leda skolan/förskolan 

i en digital samtid. (Skolverket 2016, s. 13).   

 

I vår studie kan vi konstatera att endast ett av de tre kriterier för lyckad implementering är 

uppfylld, nämligen resurser. De resurser som pedagogerna har tillgång till i den dagliga 

verksamheten verkar vara tillräckliga men pedagogerna ger ändå uttryck för att resurserna 

brister. En möjlig tolkning är att tillgängligheten till de digitala verktygen skiftar på de olika 

förskolorna. Gällande kriterierna vilja och förstå ser vi dock att det finns brister. Den 

bristande viljan tar sig uttryck i ett måttligt intresse för IKT bland pedagogerna. Brister finns 

även i kunskapen samt kännedomen kring målen. Bristande vilja, som lyfts i ett flertal av 

studierna i den tidigare forskningen (se t. ex Alexanderson samt Enoksson) är även något som 

lyfts av de pedagoger som ingår i vår undersökning och är därför giltiga även i vår studie. 

Något som framkommer väldigt tydligt i vår studie och som urskiljer sig i jämförelse med de 

andra studierna är pedagogernas bristande kunskap om målen och kunskap inom ämnet IKT. 

Det är med andra ord kriteriet förstå som särskiljer resultaten i vår studie från de resultat vi 

redovisat i den tidigare forskningen.  

 

Avslutningsvis vill vi också betona att en implementering inte bara handlar om individens 

vilja, förutsättningar eller förståelse utan även om de förutsättningar på strukturell nivå som 

krävs för en lyckad implementering. I resultatet ovan framkommer det t. ex i skillnaderna i 

synsätt mellan chefer och pedagoger vad gäller den tid som kan avsättas för IKT. 

Pedagogerna lyfter fram brist på tid som en möjlig förklaring till det låga användandet av 

IKT medan cheferna inte framhöll tiden som en faktor. Det är dock ytterst cheferna som 

beslutar om hur pedagogernas arbetstid ska disponeras och de skillnader i synsätt som 

framträder understryker att den bristande implementering inte enbart är ett individproblem.  
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7. Vidare forskning 

I vår studie har vi studerat hur en enhet i Stockholm stad arbetar med IKT. En utökad studie 

där fler enheter deltar kan ge en fördjupad förståelse för de skillnader som finns inom staden. 

I en sådan studie finns det möjlighet att ta hänsyn till skillnader i socioekonomiska 

förutsättningar. Mot bakgrund av den djupa segregation som råder i Stockholm kan hänsyn 

till sådana faktorer bidra med ytterligare förklaringar till skillnader i implementering.  
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Bilaga 1 

Stockholm 2016-03-12 

 

Information om IKT användningen på förskolan. 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Vi är nu inne på vår sista termin på utbildningen och skriver ett examensarbete. Detta 

omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande 

yrke som förskollärare. Studien kommer att undersöka orsakerna till varför användandet av 

IKT är lågt på den enhet ni arbetar på. (IKT står för Informations och kommunikations 

Teknologi och kan motsvaras av digital teknik). 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att din medverkan och din förskolas/verksamhets identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i nästa sidas 

formulär. På enkäterna kommer det att stå en siffra. Varje förskola kommer att ha olika 

siffror. Detta är för att vi ska kunna se om det finns skillnader i synpunkter förskola till 

förskola. Vi har dock inte lagt fokus på vilken förskola som får vilken siffra vilket betyder att 

sammanställningen av resultatet inte avslöjar vilken förskola som hör ihop med vilka åsikter. 

Vi är väldigt tacksamma för att ni vill hjälpa oss med denna undersökning. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar,  

     

Linus Rosing      Rahel Tedros 

0735125080      rahel.tedros@stockholm.se 

linus.rosing@stockholm.se 

 

Handledare 

Michael Håkansson 

Södertörns högskola 

michael.hakansson@sh.se  

mailto:michael.hakansson@sh.se
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Bilaga 2 

Enkäten 

Undersökning gällande pedagogers användning av IKT på förskolan.   

IKT står för Informations och kommunikationsteknologi men vi kommer i undersökningen 

även att använda oss av begreppet digital teknik.       

  

1. Ålder? 

20 år eller yngre [ ]  21-29[ ]  30-39[ ]  40-49[ ]   50 år eller äldre[ ]  

_________________________________________________________________  
  

2. Kön? 

Kvinna [ ]  Man[ ] 

_________________________________________________________________  
    

3. Hur länge har du arbetat på förskola? 

0-5år [ ]   6-10år[ ]    11-15år[ ]     16 år eller längre[ ]  

_________________________________________________________________ 
 

4. Examen? 

Förskollärare [ ] Barnskötare [ ] Saknar pedagogisk utbildning[ ] Annan utbildning[ ]  

_________________________________________________________________ 
 

5. Hur skattar du ditt intresse av digital teknik? 

Väldigt intresserad              Inte alls intresserad 

1  2   3   4   5 

________________________________________________________________ 
 

6 Hur ser barnens tillgång ut till digital teknik, på din avdelning? 

Stationär dator [ ] Bärbar dator [ ] Surfplatta [ ]  Smartboard [ ] 

Robot [ ] Övrigt [ ] Om övrigt, vad för digital teknik?_____________ 

________________________________________________________________  
 

7. I vilken utsträckning anser du att digital teknik kan främja barnens utveckling och lärande?  

Hög utsträckning                                    Inte alls  

1   2   3   4   5 

________________________________________________________________  
 

8. Hur mycket kunskap anser du att du besitter kring IKT som verktyg för att kunna vägleda 

barnen i hanteringen av digital teknik?  

Mycket god kunskap        Ingen kunskap alls 

1   2   3   4  5 

________________________________________________________________  
          

9. I vilken utsträckning förstår du målen för IKT i förskolans styrdokument? 

Förstår målen                                                                              Förstår inte målens alls 

1   2   3   4  5 

________________________________________________________________ 
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10. Har din arbetsgivare erbjudit dig fortbildning för att kunna uppnå målen för IKT/ 

gett dig möjlighet för fortbildning för att kunna uppnå målen för IKT? 

 

________________________________________________________________ 
 

11. Enligt kvalitetsundersökningen för din stadsdel ser vi att pedagoger skattar sin 

användning av IKT som låg. Vad tror du att detta beror på? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

Namn? 

Ålder? 

Position? 

 

1.Finns det styrdokument på er enhet som reglerar användningen av IKT på förskolan?  

 

2.Vad använder ni för digitala verktyg på förskolan?  

 

3. Anser du att det finns tillräckligt med digitala verktyg på varje avdelning för att 

implementera IKT i förskolan? 

 

3. Beskriv vilka digitala verktyg som de olika avdelningarna har tillgång till för att 

implementera IKT i förskolan. 

 

4. Berätta om hur du ser på sambandet mellan digitala verktyg i barns utvecklings- och 

lärandeprocesser. 

 

5. Berätta om din roll och din insats när det kommer till att stödja, stimulera och vägleda 

pedagogerna i implementeringen av digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

 

6. Hur använder du digitala verktyg i din kommunikation med medarbetare? 

 följdfråga: vad gör du för att främja IKT arbetet på din förskola?  

 

7. Vilken typ av fortbildning erbjuder du på din enhet för pedagoger gällande IKT?  

 följdfråga: vad för typ av förväntningar/krav har du på pedagogers genomförande av 

IKT på förskolan? Är dom rimliga? Var ligger vi i förhållande till dina förväntningar? 

 ev. följdfråga: 2: hur gör du för att följa upp användandet? 

 

8. Hur har implementeringen av IKT gått till sedan det infördes i förskolan? Hur har du fått 

stöd med implementering av IKT på din enhet? Hur har du i arbetat för att implementera det i 

din verksamhet? 

 

9. På vilket sätt har din arbetsgivare gett dig möjlighet för fortbildning inom IKT?  

 

10. Enligt kvalitetsundersökningen för din stadsdel ser vi att pedagoger skattar sin 

användning av IKT som låg. Vad tror du att detta beror på? 

Följdfråga: Hur ser er plan ut för att förbättra implementeringen av IKT så att den är i linje 

med målen för stadsdelen i den dagliga verksamheten? 

 


