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 Förord 
Denna studie har genomförts under vår, sommar och höst 2015 vid 

Förskollärarutbildningen, Mittuniversitetet Härnösand. Vi riktar ett tack till de 

pedagoger som tagit sig tid till att besvara vår enkät kring användandet av IKT 

i förskolan. Tack vare deras delaktighet har vi fått möjlighet att ta del av deras 

kunskap och åsikter för att kunna genomföra vårt arbete. Även ett tack till 

familj, vänner och bekanta som stöttat oss genom studien och även en eloge till 

oss själva för ett väl utfört samarbete och för det stöd vi gett varandra under 

studiens gång. Slutligen sänder vi ett tack till vår handledare, Maria 

Rasmusson, som varit ett stöd för oss under arbetets gång.  

Mittuniversitetet Härnösand, oktober 2015, Anna Björck och Camilla Edlund 
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 Abstrakt 
Vårt syfte med denna studie, var att beskriva pedagogers uppfattningar om 

IKT-användning i förskolan. Tidigare forskning kring IKT-användning i 

förskolans verksamhet, visar många fördelar när det kommer till barnens 

lärande och utveckling. Förskollärarnas arbete, både i och utanför barngrupp, 

kan ha stor nytta av att använda IKT. Vi har valt att använda oss utav enkäter 

för att få svar på vår problemformulering. Studien genomfördes på fem olika 

förskolor med sammanlagt 16 avdelningar. Vi har sammanställt 30 pedagogers 

uppfattningar om användning av IKT i förskolan. Studien visar hur IKT kan 

användas i ett lärandeperspektiv och som arbetssätt. Både kunskap och 

inställning visar sig ha stor betydelsen för implementeringen i den 

pedagogiska verksamheten samtidigt som det saknas kunskap och utbildning 

inom ämnet. 

 

Nyckelord: Förskola, IKT, pedagoger, förskollärare, medieanvändning 
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 Inledning  
I dagens samhälle har användandet av informations- och kommunikations 

teknik (IKT) blivit allt mer förekommande, även i förskolans pedagogiska 

verksamhet (Klerfelt, 2007). Forsling (2011) beskriver att IKT kan användas 

som ett verktyg för pedagogisk dokumentation, främja barnens 

språkutveckling, förberedelse för det digitala samhället samt att fungera som 

ett komplement till hemmet. Bølgan (2012) skriver om att små barn som växer 

upp i dagens samhälle redan har digitala medier i sin vardag innan födseln. 

För många familjer är det en självklarhet med datorer, surfplattor samt digitala 

medier med mera. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framkommer 

det att barnen ska ges möjlighet till att kommunicera och utveckla sitt lärande 

med hjälp av användandet av olika uttrycksformer - något som även ingår i ett 

av förskolans lärandemål. Där framgår tydligt att förskolan ska förbereda 

barnen för dagens mediesamhälle samt hur pedagogerna bör förhålla sig till 

detta: 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver (Skolverket, 2010 s. 7). 

 

Tidigare forskning, som till exempel Oxstrand (2013) och Klerfelt (2007), visar 

att IKT i förskolan har en positiv betydelse för barns lärande och utveckling. 

Trots detta uppfattar vi att begreppet IKT samt dess användningsområden, 

fortfarande är relativt främmande på många förskolor. Det kan bero på många 

olika saker som till exempel intresse hos pedagogerna, kunskap om de olika 

tekniska verktygen, rädsla för förändring samt förskolechefens inställning till 

vikten av IKT i verksamheten.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter har vi uppmärksammat att IKT inte är något 

prioriterat utvecklingsområde i verksamheten. Samtidigt är samhället under 

ständig utveckling och som snart nyutexaminerade förskollärare kommer vi 

garanterat möta och använda oss av dessa digitala verktyg. Med denna studie 

kan vi få en inblick i hur användandet av IKT på några förskolor, samt om 

pedagogernas inställning och kunskap. Hur och när används IKT i förskolan 

och varför används det inte mer? 
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      Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för relevanta begrepp och förkortningar 

som framkommer i texten. Därefter följer den forskningslitteratur som 

används i vår studie.  

 

Begreppsdefinitioner: 

App: App är ett program (applikation) som går att ladda ner till en 

smarttelefon eller en pekplatta (Datatermgruppen, 2015).  

Digital kompetens: Innebär kunskap att använda internet och digital teknik i 

sitt yrke. För att inneha digital kompetens krävs rätt utbildning eller 

motsvarande kunskap inom området (Celainfo, 2015). 

 

IKT: Är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. 

Skillnaden mellan informationsteknik (IT) och IKT är att den senare nämnda 

främst är inriktad på kommunikationsaspekten i människors användning av 

olika verktyg (Tech Terms, 2015). I uppsatsen kommer vi växelvis att använda 

begrepp som dator, teknik, IT, pekplatta med mera. Alla dessa ryms i 

samlingsbegreppet IKT.  

 

IT: Informationsteknik (IT) är samlingsnamnet för tekniska objekt, där 

hanteringen av information har hamnat i centrum. Informationsteknik innebär 

att man använder eller tillämpar en teknik (Datatermgruppen, 2015). 

 

Pekplatta: Pekplatta, datorplatta, surfplatta, smartplatta, platta och padda är 

några av de namn som används för denna tunna handdator med pekskärm. Vi 

kommer att använda oss av ordet pekplatta, då Svenska datatermgruppen 

rekommenderar att namnet pekplatta används (Datatermgruppen, 2015). 

 

Smarttelefon: Är svenskt översatt från engelskans "smartphone". En 

smarttelefon är en mobiltelefon med avancerad teknologi. Förutom att kunna 

ringa och skicka sms, går det med en smarttelefon att fotografera, filma, läsa 

och ta emot epost, spela upp filmklipp och filmer samt att surfa på internet 

med mera (Tech terms, 2015). 
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Förskolans läroplan 

När förskolans läroplan reviderades (Skolverket, 2010), fick tekniken ett större 

utrymme. I den framgår att barnen ges möjlighet att lära sig kommunicera och 

söka ny kunskap, samt att kunna samverka i ett samhälle som idag präglas av 

ett stort informationsflöde och ständig utveckling. Samtidigt står det inte 

beskrivet hur detta ska ske, bara rekommendationer: ”Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning.” (s. 7). 

 

Förskolan ska sträva efter att ge barnen de förutsättningar som behövs i 

dagens samhälle. Detta är några mål från förskolans läroplan, som IKT skulle 

kunna bidra till att uppnå: 

 
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.  

Utvecklar talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. 

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner. 

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga 

att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2010, s 10). 

 

Barns medievanor 

Statens Kulturråd (2010) menar att barns användande av media och teknik har 

ökat drastiskt de senaste 10 åren. Idag växer barnen upp i ett samhälle där 

både sociala relationer och vardagsliv innefattas av medieanvändningen. 

Mycket av detta består av internetanvändning och sociala medier. Statens 

kulturråd belyser vikten av pedagogernas utbildning och kunskap kring ämnet 

för att kunna stimulera barnens lärande med hjälp av IKT på rätt sätt 

Enligt en rapport från Medierådet (2012/2013) visar det att 55 % av 3-åringarna 

och 87 % av 6-åringarna har använt internet. Den dagliga 

internetanvändningen har tredubblats för 2 till 3-åringarna, från 3 % till 9 %. 

För 5 till 8-åringarna har det skett en ökning från 6 % till 17 %, jämfört med 

2010. År 2010 (Medierådet, 2010) använde heller inga barn i undersökningen 

internet i mobiltelefonen. I den nyare undersökningen från 2012/2013, 

använder 8 % av 2–4-åringarna och 10 % av 5–8 åringarna internet i 

mobiltelefonen. 

 

IKT- användning i förskolan 

Enligt Ljung-Djärf (2004) finns barns lek naturligt i förskolans verksamhet. 

Därför menar hon att det enkelt går att binda ihop leken med lärandet, något 

som innebär stora möjligheter till utvecklingen av IKT i förskolans verksamhet. 

Forsling (2011) vill att pedagogerna ska kunna se IKT-användningen som ett 

lustfyllt lärande och att förskolans uppdrag skulle kunna grunda sig i ämnet. 
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Forsling redovisar några exempel på hur förskolor i hennes studie, arbetat med 

IKT. Vid samlingar kan IKT-verktygen användas med stora möjligheter. Både 

barn och vuxna kan använda de digitala verktygen. Som exempel kan barnen 

få filma samlingen och sedan berätta vad de sett och upplevt. Digitalkameror 

och diktafoner kan skapa material för diskussioner och reflektioner 

tillsammans med barnen. Vid utevistelse eller fri lek kan barnen få tillgång till 

de digitala verktygen. Genom att sedan titta på barnens bilder och 

inspelningar kan pedagogerna få en inblick i barnens perspektiv. Pedagogerna 

talar också om medielek ur ett lek- och lärandeperspektiv. Det handlar inte 

bara om att barnen lär sig leka utan om att barnen lär sig av att lära sig leka. 

Lekar som kan vara allt ifrån sång och sagoberättande till legokonstruktion. 

 

Även i pedagogers eget arbete med dokumentationer, samverkan och 

planering, menar Ljung-Djärf (2004) att digital teknik kan vara användbart. 

Videoinspelning är en av de metoder som gör det möjligt för pedagogen att 

studera inspelningens auditiva och visuella aspekter av exempelvis 

observationer. Detta gör det möjligt att analysera det som inte skulle vara 

möjligt annars. Videokameror är små i storleken vilket innebär att de är enkla 

att ha med sig och smidiga att använda (Ljung-Djärf). 

 

Förutsättningar för IKT- användning i förskolan 

Traditioner 

Enligt Ljung-Djärf (2004) har IKT inte någon självklar roll i förskolans 

verksamhet. Hon menar att det finns skillnader till inställningen av IKT-

användning. Somliga pedagoger är motvilliga att lära och förstå tekniken 

medan andra är intresserade av och ser möjligheterna med IKT i en 

pedagogisk utveckling. 

 

Klerfelt (2007) beskriver det motstånd som finns mot att barn får använda 

datorer inom den pedagogiska verksamheten. Av traditioner har handens 

hantverk uppmärksammats och att frångå detta kan ses som något negativt. 

Att datorn kan förändra barnen eller hindra dem från samspel, kan vara ett 

annat argument för att inte använda IKT. Det handlar om att frångå det 

traditionella arbetssättet och följa med i den tekniska utvecklingen. Bølgan 

(2012) skriver att IKT i förskolan tidigare enbart sågs som användbart för barn 

i behov av särskilt stöd och inte till de normalt fungerade barnen, eftersom IKT 

ansågs vara ett passivt och stillasittande arbetssätt. Detta skulle också kunna 

vara en bidragande del till att ofta äldre pedagoger kan ha en beskyddande 

attityd mot den nya tekniken. Ofta grundar det sig egentligen i bristande 

erfarenheter och kunskaper hos pedagogerna kring ämnet. Som pedagog 

måste man våga släppa kontrollen. Vidare menar Bølgan att om man istället 

kunde se barnen som individer med tankar och känslor som skapar mening, 

skulle barn i tidig ålder kunna inkluderas mer i digitala aktiviteter i sina 
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undervisningsmetoder och göra barnet huvudpersonen i ett sådant arbete. På 

så sätt skulle undervisning vara mer lustfyllt och utvecklande. 

 

Pedagogers kompetens och utbildning 

Digital kompetens, är enligt Klerfelt (2007) grunden för arbetet med IKT. Om 

pedagogerna saknar kunskapen, blir det svårt för dem att lära ut det till 

barnen. Ofta påverkas användningen av IKT negativt om kunskapen saknas. 

Hon menar att den digitala kompetensen måste öka inom förskolan och att det 

är kommunens ansvar att ordna det.  För att IKT ska få ta plats i 

förskoleverksamheten, menar Klerfelt att det behövs engagerad och kompetent 

personal. Likaså poängterar Medierådet (2010) satsningar på en ökad kunskap 

i medieanvändning redan i förskolan. Att förbereda och lära barnen om 

digitala verktyg och dess användning skapar en bra grund för dagens 

digitaliserade samhälle.  

 

Även Forsling (2011) menar att bristen på användning av IKT i förskolan, kan 

bero på pedagogernas okunnighet och saknad av erfarenhet kring datorn som 

verktyg: 

 
Många förskolor väljer dock bort IKT, ofta på grund av pedagogernas 

avsaknad av intresse eller kompetens. Genom detta kan vi se tecken på 

att de befarade digitala klyftorna finns. I miljöer där pedagogerna inte 

är datavana eller motiverade att använda datorer, uppmuntras inte 

heller barnen, och deras möjligheter till kunskapande och utvecklande 

av datorkompetens som meningsskapande verktyg, blir därmed 

begränsade. Förskollärarnas osäkerhet bidrar ofta till att datorn bara blir 

ett lekmaterial där lärandet inte står i centrum. Jag menar att ett barn 

mycket sällan ska sitta ensam vid en dator. Den kreativa processen sker 

i samspel mellan barnet och förskolläraren. Här krävs förskollärares 

närvaro och samspel (s. 92). 

 

Bølgan (2012) tar upp vikten av att främja IKT-användningen i förskolan samt 

betonar utvecklingen av den digitala kompetensen hos pedagogerna. 

Kompetens inom området gör att barnen får den motivation och kreativitet de 

behöver för sitt lärandes utveckling. När det kommer till pedagogernas 

digitala kompetens, lyfter Oxstrand (2013) fram fortbildning, som visat sig 

bidra till lärarnas kunskap och intresse för IKT- användning. Bølgan (2012) 

anser att IKT måste bli ett obligatoriskt ämne i förskollärarutbildningen. Detta 

för att skapa ett intresse och kunskap om dagens teknik för att se dess 

betydelse för barns lärande. Reneland-Forsman (2011) skriver att nya 

lärarutbildningen numera uppmärksammar utbildning för utveckling av den 

digitala kompetensen för lärarna. Studenterna ska kunna använda sig av 

digitala verktyg i den kommande pedagogiska verksamheten. Ljung-Djärf 

(2004) vill även hon, lyfta datorsatsningar i förskolan där pedagogerna utbildas 

i att integrera IKT i verksamhetens arbetssätt.  
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För att IKT i förskolan ska integreras mer i verksamheten krävs det att 

pedagoger får mer kunskap om till exempel hur det ska användas tillsammans 

med barnen. Myndigheten för skolutveckling gav 2011 ut ett material- Nosa på 

nätet (Rönnkvist, 2011), till barn och vuxna i hopp om att öka kunskapen kring 

internetanvändning. Häftet innehåller lärarhandledning och allmän 

information kring barn och ungas användande kring nätet.  

 

Pedagogers inställning till IKT-användning 

Bølgan (2012) anser att pedagogernas kompetens har en betydande del i deras 

inställning till IKT-användning. En påläst pedagog har ofta en annan 

inställning till IKT i förskolan än det som hon kallar “en okunnig pedagog”. 

Inställningen hos pedagogerna har i sin tur stor betydelse för utvecklingen av 

digitala verktyg i verksamheten. Även Ljung-Djärf (2004) är inne på samma 

spår när det kommer till vikten av pedagogernas inställning till IKT. Hon 

belyser också att olika generationer kan ha olika inställningar till IKT-

användningen i förskolan.  

 

Ljung-Djärf (2004) delar upp pedagogers inställning till IKT som skyddande, 

stödjande och vägledande. Genom att begränsa eller minimera barnens 

användning och tillgång till datorer, kan pedagogen skapa en miljö som de 

anser verkar skyddande för barnet. I en stödjande miljö kring datorer ges 

barnen tillgänglighet och uppmuntran till intresse. När pedagogen vägleder 

barnens IKT-användning innebär det att datorer är en viktig del i 

verksamheten där pedagogerna involverar alla barn. 

 

 I Oxstrands (2013) studie framkommer att lärare ur den yngre generationen 

använder medier som arbetssätt i större utsträckning än lärare ur den äldre 

generationen. Ofta är de förstnämnde mer tillåtande till att eleverna får 

använda IKT i lärandesyfte än de äldre. Strandberg (2006) menar att 

pedagogernas inställning till att lära sig mer om olika program och funktioner 

påverkar pedagogernas användning av IKT som ett pedagogiskt verktyg.. Bara 

med dessa kunskaper kan de i sin tur hjälpa barnen att utveckla sitt 

datorkunnande. Efter att ha lärt barnen datorns program och grunder, kan 

sedan pedagogerna tillsammans med barnen utforska vidare. 

 

Tillgång till digitala verktyg 

Ihmeidehs (2010) studie kring IKT visar att en övervägande del av 

pedagogerna som deltog i undersökningen, menade att de inte fått tillräcklig 

utbildning i datorkunskap. Tillgängligheten på datorer var låg och detta visade 

sig i verksamheten. Pedagogerna var positiva till att arbeta med IKT i 

förskolan men bristen på tekniska verktyg och kunskap utgjorde ett stort 

hinder.  

Ljung-Djärf (2004) betonar att olika digitala verktyg är ett måste för att 

integrera IKT-användning i förskolans pedagogiska verksamhet. Tillgången till 
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de digitala verktygen är också enligt Forsling (2011) ett måste för att kunna ge 

alla barn samma möjlighet till lärande och utveckling. 

Även Klerfelt (2007) påpekar vikten av tillgång till dessa verktyg men 

samtidigt menar hon att den måste användas rätt för att skapa ett lärande. 

Oxstrand (2013)  beskriver i sin studie hur tillgängligheten av digitala verktyg 

kan upplevas olika av pedagogerna, beroende på om de tillhör den äldre eller 

den yngre generationen. 

 

Fördelar med IKT i förskolan 

Forsling (2011) beskriver IKT-användning i förskolan från tre aspekter. Den 

första är inlärningsaspekten som bidrar till variation och förändring av 

arbetssättet. Om man utgår från den aspekten kan barn- pedagogrelationen 

förändras i lärandet. Arbetslivsaspekten är den andra aspekten, som innebär att 

samhällets syn på förskolan ska lägga grunden för barnens framtid ute i 

samhället. Den sista aspekten är demokratiaspekten. Denna innebär att varje 

enskilt barn ska ges möjlighet till en likvärdig utbildning. Genom att ta hänsyn 

till alla de tre aspekterna kan den digitala skillnaden i samhället förhindras. 

Samtidigt kan barn och pedagog tillsammans utveckla en digital kompetens 

som kan medverka till ny inspiration och fantasi. 

 

Klerfelt (2007) undersöker hur barns språkutveckling och kommunikation kan 

utvecklas genom att använda datorn som verktyg. Som utgångspunkt i sin 

avhandling har hon undersökt hur barn i samspel med vuxna och andra barn, 

kan skapa berättelser vid datorn. Barnen idag lever i ett massmedialt samhälle 

och att lära sig använda och uttrycka sig genom digitala verktyg har blivit en 

del i vårt samhälle. Uppfattningarna kring användandet av IKT i förskolan är 

många. Ett område som Klerfelt skriver om är att barns meningsskapande och 

kommunikativa uttryck utvecklas med digitala medier. Det centrala när det 

kommer till barns skriv- och läsutveckling med datorn som redskap menar 

Oxstrand (2013) är att det ständigt förändrar och förbättrar elevernas 

kunskaper. Det är av största vikt att ta tillvara på den kompetensen som finns 

hos lärarna och samtidigt utmana den. Samtidigt vill Trageton (2005) lyfta 

fram samspelet som sker mellan barn och pedagog kring datoranvändningen. 

Pedagogen ska finnas i närheten och kunna hjälpa, utmana och ge barnen 

verktyg för att kunna utveckla sina kunskaper genom datorn. Genom att 

använda dator eller surfplatta påpekar Trageton att barn lättare kan lära sig att 

räkna, läsa och skriva. Även Hildén (2005) skriver att statens folkhälsoinstituts 

systematiska genomgång av vetenskapliga studie av tekniska verktyg hos 

barn, visar att de barn som använder sig av dessa verktyg har en bättre 

förmåga att lösa problem. 

 

Nackdelar med IKT i förskolan 

Forsling (2011) menar att pedagogers osäkerhet eller brist på digital kompetens 

kan bidra till att pekplattan mer fungerar som en leksak eller barnvakt och att 

det centrala lärandet kan falla i skymundan. Det krävs att en personal ska ha 
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möjlighet och kunskap för att kunna sitta och arbeta med barnen/ barnet vid 

pekplattan. Enligt Klerfelt (2007) anser även vissa pedagoger att barnet 

förändras och förlorar samarbetet med andra barn.  

 

I Lundgren- Öhmans (2009) studie visade sig problematik med IKT-

användning i form av kompetensbrist och tidsbrist. Tidsaspekten infaller när 

pedagogerna vill arbeta vidare, skriva ut eller dokumentera om barnets 

lärande. Pekplattan är  inte utformad för att små barn ska kunna hantera den 

ordentligt. IKT-användning är för avancerad för dem att klara av. Pedagogerna 

i Lundgren-Öhmans studie efterfrågar mer barnanpassad teknik. 

 

Det skyddande förhållningssättet till IKT som Ljung-Djärf (2004) nämnt 

tidigare, kan innebära att pedagogerna ser IKT-användning som ett hot mot 

förskolans traditionella aktiviteter. Klerfelt (2007) beskriver en oro som finns 

bland pedagoger, kring hur de ska arbeta med förskolans traditionella 

pedagogiska verksamhet samtidigt som de ska arbeta med barnens 

mediekultur. Pedagogernas tidigare roll utmanas genom den digitala 

utvecklingen som sker i samhället och förskolan. Denna stora förändring, är 

enligt Klerfelt en betydande del för att barnens möte med mediekultur och 

pedagogik ska kunna existera. 
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva pedagogers uppfattningar om IKT-användning i 

förskolan. För att ta reda på detta har vi valt att utgå från deras uppfattningar 

om följande frågeställningar: 

 I vilken utsträckning används IKT i förskolans verksamhet? 

 Vilka förutsättningar behövs för att arbeta med IKT i förskolan? 

 

Den första frågan syftar till att ge oss en bild av hur mycket eller lite 

pedagogerna uppfattar att IKT används i förskolan. Den andra 

frågeställningen syftar till att ta reda på vad det kan bero på.   
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 Metod 
I detta avsnitt redovisas vårt metodval, genomförande, urval och analys. Vi 

presenterar även de etiska riktlinjerna som vi följt under studiens gång. 

 

Metodval 

Det finns två olika sorters forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. 

Bryman (2011) beskriver kvantitativ metod där vikten ligger vid insamlingen 

och analysen av data, medan en kvalitativ metod lägger fokus på kvaliteten i 

det insamlade materialet. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är 

att den kvalitativa metoden lägger fokus på berättande, exempelvis intervjuer 

och öppna frågor och har ett tolkande synsätt medan den kvantitativa metoden 

mer lägger fokus på statistik och generaliserbarheten i materialet. Ytterligare 

en skillnad som Bryman betonar är att en kvantitativ forskare försöker att hålla 

distans till sina informanter medan den kvalitativa forskaren försöker att 

komma så nära sina informanter som möjligt för att förstå helheten. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod i vår studie- 

enkätundersökning. Detta då vi ansåg att denna forskningsmetod var mest 

relevant för att få in tillräckligt mycket empiri till vår studie. Stukát (2005) och 

Eliasson (2013), lyfter enkätundersökning som metod när forskaren vill nå en 

större mängd respondenter, än vad som är möjligt vid till exempel en intervju. 

Stukát (2005) menar att en kvantitativ metod innebär att resultaten på 

enkäterna ska vara möjliga att analysera statistiskt. Enkäter med slutna svar 

gör att resultaten blir omfattande men kan sakna ett större djup. Enligt 

Eliasson (2013), kan slutna frågor också vara till fördel när forskaren vill känna 

tillförlitlighet till att enkäterna ger den data som behövs för att svara på 

forskningsfrågan. Sluta frågor kan också innebära en större svarsfrekvens, då 

respondenterna kan uppfatta frågorna som enklare att svara på. 

 

Vi har i vår studie haft en naturlig distans till våra informanter eftersom vi 

använt oss av en enkät men samtidigt dragit nytta av de kvalitativa aspekterna 

i enkätens öppna svarsalternativ. I och med att vår enkät innehöll både fasta 

svarsalternativ och öppna svar där pedagogerna fick möjlighet att förklara mer 

djupgående, användes även det kvalitativa forskandet. Till en början innehöll 

vår enkät frågor med enbart fasta svarsalternativ. Detta reviderade vi efter vår 

pilotstudie eftersom en kvalitativ metod med öppna svar kan ge en djupare 

insikt. Eliasson (2013) menar att öppna frågor är relativt ovanliga i en 

kvantitativ metod men att de kan användas om forskaren anser att en öppen 

fråga ger större fördelar. Vi valde därför att lägga in några öppna frågor utan 

svarsalternativ, vilket gjorde att vårt val av metod både blir både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. Frågorna är fokuserade mot hur IKT 

används på den förskola som pedagogerna arbetar på. 
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Genomförande 

Enkäten har testats i en pilotstudie där vi personligen lämnade ut 12 stycken 

enkäter, i pappersform, till sammanlagt fyra avdelningar på samma förskola. 

Av dessa fick vi tillbaka 6 stycken enkäter. Pilotstudieundersökning är enligt 

Eliasson (2013) viktig eftersom den ger en uppfattning av hur enkäten fungerar 

i relation till syftet med datainsamlingen. 

 

Vi lämnade personligen ut enkäterna på förskolorna. Antalet utlämnade 

enkäter var totalt 53 stycken, varav 24 pedagoger besvarade enkäten. Vi ansåg 

att 24 enkäter var för få för att vi skulle få ett tillförlitligt resultat. Vi valde 

därför att lägga till 6 stycken enkäter från vår pilotstudie, vilka vi tidigare fått 

tillåtelse att använda av respondenterna.  

 

De inkomna enkäterna sammanställde vi genom att skriva ihop svaren på 

vanligt papper. Detta för att vi inte kände oss säkra med program som 

exempelvis Excell och SPSS. Om vi använt oss av dessa program skulle vi 

riskera en felmarginal, som inte fanns när vi använde oss av en redan bekant 

metod.  

 

Urval 

Bryman (2011) beskriver ett så kallat målinriktat urval, vilket innebär att välja 

ut de intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna. Urvalet har 

därför gjorts utifrån vad som är relevant och meningsfullt för teorin och 

forskningsfrågan. Detta då det är av intresse att se till att urvalet görs på ett 

sådant sätt att de teoretiska idéerna kan prövas.  Vår teoretiska idé är 

pedagogers uppfattningar om IKT- användning i förskolan. Vi valde ett 

målinriktat urval, förskollärare och barnskötare, då dessa arbetar direkt med 

barnen i verksamheten.  

 

Vi har bedrivit vår enkätstudie i en liten inlandskommun i mellersta Sverige. 

Förskolorna ligger i en mindre stad samt även i ett samhälle utanför. Eftersom 

vi är intresserade av hur användningen ser ut, samt kunskapen och 

inställningen, har vi valt att skicka ut enkäten till både förskollärare och 

barnskötare. Vi benämner båda grupperna för pedagoger. Efter handledning 

kom vi fram till att det behövdes cirka 30 enkätsvar för att resultatet skulle bli 

tillförlitligt. 

 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) menar att det är viktigt att ta kontakt 

med rektor först för att få ett godkännande till studiens genomförande. Genom 

telefonkontakt med samtliga förskolechefer fick vi godkännande att bedriva 

vår enkätundersökning på deras förskolor. Kontaktuppgifter till förskolorna 

samt kontaktpersoner fanns tillgängliga på kommunens hemsida. Studien 

genomfördes på fem olika förskolor med sammanlagt 16 avdelningar och 

varierande ålder på barnen. Totalt lämnade vi ut 53 enkäter.  
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Bortfall 

I vårt metodval med enkäter, fick vi ett internt bortfall på 30 enkäter utav 65. 

Med internt bortfall menar Stukat (2005) obesvarade enkäter eller enkäter som 

inte besvarats på korrekt sätt. Medvetenheten om att svarsfrekvensen på 

enkätmetoden brukar vara låg, fanns till grund när vi funderade kring antal 

utlämningar. Innan vi lämnade ut våra enkäter, diskuterade vi även med vår 

handledare hur många enkäter som kunde vara lämpligt att skicka ut för att få 

in en tillförlitlig empiri.  

 

Forskningsetik 

Vi har valt att följa Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om de fyra etiska 

principerna: 

 

· Informationskravet innebär att alla deltagande i forskningen ska informeras 

om forskningens syfte, samt att deltagandet är frivilligt. 

· Samtyckeskravet betyder att varje individ själva får avgöra om de vill 

medverka eller ej. 

· Konfidentialitetskravet medför att alla personuppgifter om deltagarna ska 

behandlas med konfidentialitet och insamlade data ska inte vara tillgänglig för 

någon obehörig. 

· Nyttjandekravet innebär att uppgifter och insamlat material endast får 

användas i det vetenskapliga syftet. 

 

För att uppfylla dessa, skickade vi med ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

varje enkäthäfte. Där framgick studiens syfte, att deltagandet i studien var 

frivilligt samt att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Eftersom enkäterna var 

anonyma, var de även avidentifierade.  Vi informerade även om att det fanns 

möjlighet att ta del av arbetet när det var färdigt. Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén (2014) påpekar att studier alltid ska genomföras med en god 

forskningsetik, något som vi med vårt informationsbrev uppnått. 

 

Analys 

Efter insamlad data i studien har vi analyserat svaren genom att använda en så 

kallad innehållsanalys. Denna typ utav analys innebär enligt Bryman (2011) att 

forskaren enbart ser på de svar som framkommer i studien. En av oss läste upp 

svaren och den andra skrev ner och förde samman svaren på papper, under 

olika kategorier. Därefter kontrollerade vi att sammanställningen stämde 

genom att läsa upp svaren en gång till. Vi skapade diagram för att på ett 

tydligt sätt kunna se samband och likheter med den empiri vi fått in. 

Diagrammen skapades utifrån de fasta frågorna, detta för att de är mätbara.  Vi 

jämförde svaren på de fasta frågorna och de öppna frågorna med varandra. 

Dock var de öppna frågornas svar få och kortfattade. 
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Tillförlitlighet och trovärdighet 

När vi skrev frågorna till enkäten (se bilaga 2) utgick vi från de 

frågeställningar vi behövde ha svar på för att få in data om det övergripande 

syftet med vår studie. Detta är något som Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 

(2014) belyser av stor vikt vid konstruktionen av enkäten. Vi ville ta reda på 

vilka uppfattningar pedagoger har om IKT-användning i förskolan. I våra 

enkäter har vi ställt frågor specifikt riktade mot detta område. Genom att 

använda oss av enkäter som metod, har vi fått in empiri som uppfyller syftet 

med studien. Tidigare genomförde vi en så kallad pilotstudie där vi testade vår 

enkät.  

 

Vår studie har god reliabilitet då enkäten innehåller mestadels slutna frågor, 

vilket i sin tur leder till att andra kan använda vår enkät och få fram snarlikt 

resultat. Validiteten på vår studie är god, dock kunde den ha varit bättre med 

enbart slutna frågor då de öppna frågorna fick låg svarsfrekvens. 

Respondenterna som svarade på de öppna frågorna svarade kortfattat. 

 

Resultatet vi fått fram genom studien kan inte användas för en generalisering i 

stort utan gäller enbart för respondenterna i studien. Det är dock ett intressant 

ämne att forska om då detta tar en stor plats i dagens förskolepedagogik och i 

styrdokumenten.  
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 Resultat och analys 
Vi har valt att redovisa resultatet av enkäterna i diagram och text, för att 

tydligt se resultaten på ett enkelt och strukturerat sätt. Vi redovisar den 

mätbara delen med olika diagram samt den omätbara delen genom 

återberättande i löpande text. De enkätfrågor och svar som var mest relevanta 

för vår ursprungliga forskningsfråga har valts ut. 

Nedan kommer vi att redogöra för pedagogernas åldersspann, antal år inom 

förskoleverksamhet, användningsområden av IKT, pedagogernas syn på sin 

digitala kompetens, IKT- användning, intresse samt tillgänglighet och 

utveckling av den digitala kompetensen. 

Pedagogernas ålder 

Att utläsa av enkäterna, är större delen av de deltagande pedagogerna 36 år 

och uppåt. Det är alltså bara en liten skara pedagoger upp till 35 år. Ålder och 

år inom yrket, ansåg vi var intressant i vår studie då det kunde vara bra att få 

en uppfattning om de som deltagit i studien och uppmärksamma eventuella 

samband. Majoriteten av pedagogerna som deltog i vår enkätstudie var över 

35 år. 

 

 

Figur 1. Ålderskategorier.  
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År inom förskoleverksamhet 

Antal år inom yrket var mycket varierande. Det var intressant att se att många 

pedagoger hade arbetat 31- 40 år inom förskoleverksamhet. Den största 

gruppen var de som arbetat 1- 10 år i verksamheten. 

 

 

Figur 2. År inom yrket. 

Pedagogernas användning av dator eller pekplatta 

Empirin från enkätundersökningen visar att IKT används på ett eller annat sätt 

på samtliga förskolor. Det har en funktion i både verksamheten tillsammans 

med barnen och utanför barngruppen i eget pedagogiskt arbete. Till största del 

är det i det egna arbetet utanför barngrupp som de tekniska verktygen 

används men också till mindre del i verksamheten. 

 

Figur 3. Användning av dator eller pekplatta.  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1- 10 år 11- 20 år 21- 30 år 31- 40 år 

Antal år inom yrket 

Antal år inom yrket 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig 

Pedagogernas användning av dator eller 
pekplatta 

I barngrupp 

Eget arbete 



  

 

16 

 

Pedagogernas användningsområden med IKT. 
Överlag var pedagogerna positiva till IKT-användningen i förskolan. De flesta 

använde datorer eller surfplattor till att dokumentera och söka kunskap någon 

gång i veckan. I barngruppen användes det dock mer sällan när det kom till att 

stimulera och utmana barnens lärande inom de olika ämnen som till exempel 

naturkunskap, språk eller matematik.  

 

Figur 4. Användning av IKT. 

Pedagogernas uppfattningar om sin egen digitala 

kompetens 
Generellt ansåg pedagogerna att deras kompetens inom IKT var god. 

Samtidigt ansåg i princip alla att de behövde utveckla sina kunskaper 

ytterligare. Ett citat som svar på frågan om hen ansåg att denne behövde 

utveckla sina kunskaper: ”utbildning och utveckling behövs alltid, man blir 

aldrig fullärd”. En annan kommentar var: ”Det finns alltid mer att lära. 

Framförallt någon som visar olika möjligheter med användandet”. 

Samtidigt menade 18 pedagoger att IKT- och IT-användning i förskolan är 

mycket viktigt. 11 stycken ansåg att det var lite viktigt. 

 

Figur 5. Pedagogernas uppfattning om sin digitala kompetens. 
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Pedagogernas uppfattningar om sitt eget intresse för IKT 

Det gick också att se ett samband mellan intresset för IKT och kunskapen inom 

ämnet.  De pedagoger som var mycket intresserade ansåg oftast sig själva ha 

god eller mycket god kunskap inom området. De som däremot svarat att de 

bara var lite intresserade av tekniska verktyg menade i de flesta fall att de inte 

hade så bra kunskap inom ämnet. 

 

 

Figur 6. Pedagogernas intresse för IKT. 
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även 1 dator tillgänglig för barnen. De flesta samsades om en skrivare och 

projektor på hela förskolan. Endast en liten skara pedagoger hade svarat att 

det fanns tillgång till pekplattor i verksamheten.  
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Diskussion 
Nedan presenterar vi metoddiskussionen, resultatdiskussionen samt förslag 

till vidare forskning. I metoddiskussionen diskuterar vi valet av metod och 

dess genomförande. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet med studiens 

syfte och forskningslitteratur. Till sist presenterar vi vårt förslag till vidare 

forskning inom området IKT. 

Metoddiskussion 

Till vår studie valde vi att använda enkäter som metodval. Vi utgick precis 

som Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) betonar, ifrån de 

frågeställningar som vi ville ha besvarade vid konstruktionen av enkäten. Att 

göra en enkät- studie har visat sig ha både för- och nackdelar. Enkät som 

insamlingsmetod gav oss en tydlig översikt av våra frågeställningar. Frågorna 

gjorde vi så enkla som möjligt så att de inte skulle gå att misstolkas. Genom att 

ha liknande svarsalternativ till frågorna, hoppades vi att det blev enklare att 

svara på enkäten.  

De flesta frågorna i enkäten bestod av kryssfrågor och endast några få av 

öppna frågor. Genom att utforma frågeställningarna och enkäten annorlunda, 

kunde det ha bidragit till att fler pedagoger svarat mer utförligt på de öppna 

frågorna. På så sätt kunde vi ha fått in mer omfattande data. 

Att skriva ut, häfta och placera 53 enkäter i plastfickor, kostar pengar och 

påverkar miljön. Att åka runt med bilen och lämna/ samla in enkäterna har 

också en viss miljöpåverkan. Genom att skicka ut enkäterna via mejl hade vi 

besparat både vår ekonomi och miljön. Trots detta valde vi att själva lämna ut 

enkäterna till pedagogerna. En svårighet med mejl hade förmodligen varit att 

erhålla samtliga pedagogers mejladresser. Att de fick träffa oss personligen, 

tror vi också bidrog till en högre svarsfrekvens. Pedagogerna var positiva och 

intresserade när vi kom med enkätundersökningen.  

En svårighet som vi upplevde med enkätundersökningen, var att få ut 

tillräckligt med enkäter för att kunna få in så många som vi ansåg att vi 

behövde till vår studie. Eftersom vi gjort undersökningen i en mindre 

kommun, fick vi tillfråga de flesta förskolorna. 

Ett annat dilemma som framkom var om tiden pedagogerna hade på sig att 

svara, hade någon betydelse. Under den tidigare genomförda pilotstudien 

hade pedagogerna 2 veckor på sig att svara. Detta kände vi var till det negativa 

då många hann glömma bort eller lägga undan enkäten bland annat 

pappersarbete. Om vi istället hade bett dem att svara medan vi var kvar, hade 

troligtvis inte alla haft möjlighet att svara just då. Detta på grund av tidsbrist, 

ledighet, sjukdom eller arbetstid. Vi beslutade oss för att ta ett mellanting. 

Enkäterna lämnades ut på måndag och samlades in på fredag. Vi anser att 
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responstiden för enkäterna var tillräcklig för det antal besvarade enkäter som 

inkom. 

Enkäterna gav oss ändå tydliga svar och gjorde det smidigt att sammanställa 

dem i text och diagram. Vi är nöjda med vårt metodval då vi känner att vi fick 

den empiri vi behövde för att kunna besvara våra forskningsfrågor. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att beskriva pedagogers uppfattningar om IKT-användning i 

förskolan. För att ta reda på detta har vi utgått från följande frågeställningar: 

 I vilken utsträckning används IKT i förskolans verksamhet? 

 Vilka förutsättningar behövs för att arbeta med IKT i förskolan? 

 

Trageton (2005) , Klerfelt (2007) och Oxstrand (2013) visar många fördelar med 

att arbeta med IKT i förskolan. De är alla överrens om att barns läs-, skriv- och 

språkutveckling gynnas av datoranvändning. Samtidigt behövs det en 

kompetent närvarande pedagog som kan hjälpa och utmana barnen för ett 

optimalt lärande vid datorn. Lundgren-Öhmans (2009) studie visar även vissa 

nackdelar med IKT-användning. Tekniken kan anses för avancerad för de 

mindre barnen och pedagogerna påpekar kompetens- och tidsbrist. Forsling 

(2011) beskriver också hur pekplattan mer blir en leksak för barnet än som 

lärandetillfälle. 

Klerfelt (2007) och Ljung-Djärf (2004) påpekar att pedagoger kan uppleva det 

svårt att kombinera IKT-användningen med den traditionella verksamheten.  

Pedagogernas egna uppfattningar om sin kompetens kan påverka hur IKT i 

förskolan används, detta ger  både fördelar och nackdelar.  En pedagog som 

känner sig säker i användandet kan implementera IKT på många olika sätt 

vilket utvecklar barnens läs-, skriv- och språkutveckling. En pedagog som inte 

känner sig säker på tekniken, låter ofta bli att använda den. De håller många 

gånger fast vid det gamla traditionella lärandet och påpekar de negativa 

aspekterna av IKT. Då är det lätt att pekplattan blir en leksak och inte en 

pedagogiskt verktyg.  

Genom vår studie har det framkommit att IKT används på ett eller annat sätt 

på samtliga förskolor. Det har en funktion i både verksamheten tillsammans 

med barnen och utanför barngruppen i eget pedagogiskt arbete. Mestadels 

användes tekniken av pedagogerna själva utanför barngruppen.  

Respondenterna anser att tillgången till material som exempelvis teknisk 

utrustning, pedagogernas inställning samt utbildning är avgörande 

förutsättningar för att arbeta med IKT i förskolan. Tyvärr är det endast ett fåtal 

av respondenterna i vår enkätstudie som svarat att de, med hjälp av en 

pekplatta, arbetar med ämnen som till exempel naturkunskap, språk eller 

matematik med barnen. Nedan diskuterar vi vad detta kan bero på. 
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IKT-användningen i förskolan 

Genom vår studie har vi sett olika förutsättningar för att använda IKT. Flera 

olika faktorer spelar in när det kommer till att arbeta med IKT i förskolans 

verksamhet. Den första och kanske viktigaste faktorn är tillgången till de 

digitala verktygen. Precis som det visade sig i Ihmeides (2010) studie kring 

IKT-användning, framkommer det i vår studie att tillgängligheten på digitala 

verktyg är låg. Vårt resultat visar att bara några få datorer, ofta till för endast 

pedagogerna fanns på förskolorna. Pekplattorna förekommer tyvärr i mycket 

liten utsträckning. I Ihmeides studie var pedagogerna positiva till att arbeta 

med IKT men att bristen på digitala verktyg och kompetens bidrog till 

begränsningar. Tyvärr ser vi denna brist på de digitala verktygen i förskolan 

som relativt övergripande. För att IKT ska integreras i verksamheten anser 

Ljung-Djärf (2004) att det krävs att förskolor erbjuder barnen olika digitala 

verktyg, något vi kunde se i vårt resultat av enkätstudien, var bristande.   

 

En annan faktor som verkar ha stor betydelse, är pedagogerna. Vad har de för 

inställning till IKT-användning i sitt pedagogiska arbete? Bølgan (2012)  & 

Ljung-Djärf (2004) är överrens om att pedagogernas inställning har en viktig 

del i utvecklandet av IKT-användning i förskolan. 17 av 30 pedagoger i vår 

enkätstudie anser att IKT är mycket viktigt/nödvändigt i verksamheten. 

Samtidigt är det 13 stycken som anser att det bara är lite eller inte alls viktigt/ 

nödvändigt. Dessa siffror skulle vi önska såg annorlunda ut- kanske skulle det 

bidra till en ökad IKT- användning om fler pedagoger ansåg det vara viktigt 

och nödvändigt. Ljung-Djärf beskriver att olika generationer kan ha olika 

inställning till den nya moderna tekniken. Kanske kan detta vara svaret på den 

relativt låga andelen av respondenter som såg IKTns nödvändighet. I vår 

studie kan vi se att majoriteten av pedagogerna är 36 år och äldre. Hela 12 

stycken pedagoger är mellan 56-65 år gamla (se figur 1). Både Ljung-Djärf och 

Klerfelt (2007) anser att det finns skillnad mellan de yngre och äldre 

förskollärarnas kompetens och förhållningssätt. I vår studie framkommer att 

den äldre generationen uttrycker att de har mindre kunskap och intresse 

jämfört med de yngre. Ljung-Djärf menar att vissa pedagoger inte vill lära sig 

och förstå den nya moderna tekniken medan andra är positivt inställda och ser 

möjligheterna till en pedagogisk utveckling. Vår studie visar ändå att 24 av 30 

pedagoger var intresserade av att utveckla sin kunskap om IKT-användning i 

förskolans verksamhet. Trots att 6 pedagoger inte ville vidareutveckla sin 

kunskap, visade sig majoriteten pedagoger vara positivt inställda till 

kompetensutveckling. Av de 6 pedagoger som inte ville vidareutveckla sin 

kunskap, tillhörde övervägande del ålderskategorin 51-65 år. 

 

Tidigare forskning som till exempel Klerfelt (2007) och Bølgan (2012)  visar att 

IKT ofta väljs bort på grund av att pedagogerna saknar intresse eller 

kompetens inom ämnet. Likt detta visar även vårt resultat på att kunskap och 

intresse hänger ihop. Var kunskapen låg var ofta intresset också det. Endast 5 

av 30 pedagoger ansåg att deras kompetens inom IKT var mycket god (se figur 

4). Något vi ser som positivt, var dock att de allra flesta ville utveckla sin 

kompetens inom IKT i förskolan.  
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Som slutsats kan vi se att IKT-användningen i de deltagande förskolorna 

tyvärr är relativt låg (se figur 4). Vi har genom denna studie kunnat se att det 

finns många faktorer som kan vara bidragande till detta. För att arbetet med 

IKT i förskolverksamheten behövs framförallt tillgång till de digitala verktygen 

och kompetensutveckling hos pedagogerna. I och med tillgängligheten samt 

kunskapen tror vi att både intresset och framförallt användningen av IKT i 

förskolans verksamhet skulle öka ordentligt i framtiden. 

I takt med den digitala utvecklingen i samhället, hoppas vi att 

lärarutbildningen följer med. En mer omfattande utbildning kring IKT, kanske 

en hel kurs, tror vi skulle bidra till en ökad IKT-användning. Om 

lärarstudenterna har den digitala kompetensen när de tar sin examen, kommer 

säkerligen både intresse och kunskap överföras till barnen i sitt lärande. I 

samhällets ständiga utveckling, är vi säkra på att IKT kommer att användas i 

större utsträckning på förskolorna i framtiden. Därför behövs den digitala 

kompetensen, både hos barn och pedagoger. Tidigare i bakgrundsdelen 

beskrev Forsling (2011) tre aspekterna i ett lärande. Genom att göra arbetet 

med IKT till ett lustfyllt arbetssätt, finns det också stora möjligheter att 

uppfylla den inlärningsmässiga, arbetslivsmässiga samt den demokratiska 

aspekten på förskolan. 

 

Vidare forskning 

Efter en mycket intressant studie som gav oss en inblick om arbetet med IKT 

på förskolor i en inlandskommun, skulle det vara spännande att bredda 

studien. Genom att undersöka en större kommun och förskolornas arbete med 

IKT där, vore det intressant att sedan kunna jämföra resultaten med varandra. 

Vilken plats har IKT-användningen där? Hur ser tillgängligheten på digital 

teknik ut och framförallt hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Har 

pedagogerna i andra kommuner samma inställning, intresse och kompetens? 



  

 

22 

 

 Referenser 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Bølgan, N. (2012). From IT to tablet: Current use and future needs in 

kindergartens. (Unviersitetsförlaget Nordic journal of digital literacy Vol. 

7) Oslo: Akershus University College. Tillgänglig: 

http://www.idunn.no/eBook?marketplaceId=2000&languageId=1&meth

od=getPDFVersionFromProduct&productLogicalTitle=dk/2012/03/from_

it_to_tablet_current_use_and_future_needs_in_kinderga 

 

Celainfo, (2015). Collaborative e-learning arena. Hämtad 2015-10-03: 

http://www.celainfo.se/index.202-1.html 

 

Datatermgruppen, (2015). Hämtad 2015-08-05: 

http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsling, K. (2011). Digitalkompetens i förskola. Specialpedagog, 

universitetsadjunkt, Karlstads universitet och doktorand, Åbo Akademi. 

Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf 

 

Hildén, A. (2005) Datorlek i förskolan: Små människor- stora behov. Malmö: 

Elevdata. 

 

Ihmeideh, F. (2010). The role of Computer Technology in Teaching 

Reading and Writing: Preschool Teachers´ Beliefs and Practices. Journal 

of Research in Childhood Education, 24 

 

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan 

mediekultur och pedagogisk praktik. Göteborg studies in educational 

Sciences, 256. Göteborgsuniversitet.  

 

Ljung-Djärf, A. (2004). Spelet runt datorn – datoranvändande som 

meningsskapande praktik i förskolan. Malmö studies in educational sciences, 

12. Malmö högskola. 

 

  

http://www.idunn.no/eBook?marketplaceId=2000&languageId=1&method=getPDFVersionFromProduct&productLogicalTitle=dk/2012/03/from_it_to_tablet_current_use_and_future_needs_in_kinderga
http://www.idunn.no/eBook?marketplaceId=2000&languageId=1&method=getPDFVersionFromProduct&productLogicalTitle=dk/2012/03/from_it_to_tablet_current_use_and_future_needs_in_kinderga
http://www.idunn.no/eBook?marketplaceId=2000&languageId=1&method=getPDFVersionFromProduct&productLogicalTitle=dk/2012/03/from_it_to_tablet_current_use_and_future_needs_in_kinderga
http://www.datatermgruppen.se/ordlista.html
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf


  

 

23 

 

Lundgren-Öhman, U-K. (2009). Mediepedagogik i förskolan steg 2.  

Projektutvärdering 2007-2009- Den mediepedagogiska verktygslådan i  

mötet med förskolans praktik (rapport 2009:3). Piteå kommun. Barn och 

utbildning CMiT. 

 
Löfdahl, A. Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (Red.), Förskollärarens metod 

och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

Medierådet (2010). Småungar & medier 2010. Fakta om små barns 

användning och upplevelser av medier. Stockholm: Kultur- och 

utbildningsdepartementet 

 

Oxstrand, B. (2013). Från MEDIA LITERACY till MEDIEKUNNIGHET. 

Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i 

skolan och deras syn på medieundervisning. Göteborg: The Department of 

Journalism, Media and Communication University of Gothenburg. 

Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32107/3/gupea_2077_32107_3.pdf 

 

Reneland-Forsman, L. (2011) Utbildning och lärande. Tema: att bilda lärare i  

digital kompetens 1/2011. Problematisk frånvaro av digital kompetens i  

lärarutbildningen. 

 

Rönnkvist, Å. (2011), Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket 

nätanvändande. Myndigheten för Skolutveckling.  

 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 (2. uppl.) 

Stockholm: Skolverket. 

Statens kulturråd. (2010). Barn och ungas kultur. Kulturen i siffror 2010:1. 

Stockholm: Statens kulturråd 

 

Statens medieråd (2012/13). Småungar & medier 2012/13. Fakta om små 

barns användning och upplevelser av medier. Tillgänglig: 

http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Smaungar_och_medier_20

13_fullfarg.pdf 

  

Strandberg, L. (2006). Bland plugghästar och fusklappar. Nordstedts 

Akademiska Förlag. 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32107/3/gupea_2077_32107_3.pdf


  

 

24 

 

Tech Terms. (2015). ICT (Information and Communication Technologies). 

Hämtad 2015-03-12: http://www.techterms.com 

 

Trageton, A. (2005). Att skriva sig till läsning. IKT i förskola och skola. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

 

  

http://www.techterms.com/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  

 

 

BILAGA 1: - Missiv till 

enkätundersökningen 

Informationsbrev 
 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen Härnösand 

som går sjunde och sista terminen. Just nu skriver vi 

självständigt arbete och vår 

C- uppsats. 

Genom vårt examensarbete kommer vi att undersöka 

pedagogers syn på att arbeta med IKT i förskolan samt i 

vilken utsträckning det används. 

Vi är intresserade av att undersöka hur det ser kan se ut på 

förskolor i vår hemkommun. Undersökningen kommer att 

genomföras med hjälp utav enkäter. 

Vi är väldigt tacksamma om så många som möjligt som 

arbetar i förskoleverksamheten vill svara på vår enkät. 

Deltagandet genom enkäten är frivillig och alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

Enkäten kommer att finnas hos er vecka 16 och samlas in på 

fredagen den 18/ 4. Vi är tacksamma om så många som möjligt 

vill fylla i en enkät. Detta för att vi ska kunna få in tillräckligt 

med datamaterial för att få fram en tillförlitlig studie, i vårt 

examensarbete. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och Du som deltagare kommer också att ha 

möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet. 

Tack för Din medverkan! 

 
För kontakt: 

 

Anna Björck                                                Camilla Edlund 

Telefonnr: xxx- xxxxxxx                            Telefonnr: xxx- xxxxxx 

Mail: Anbj1201@student.miun.se            Mail: Caed1012@student.miun.se  



  

 

 

 BILAGA 2: Enkät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät till förskolepersonal 

      

__________________________________ 
IKT i förskolan 

  



  

 

 

IKT är idag en del av det svenska samhället och förskolan. 

IKT är en förkortning för Informations- och kommunikationsteknik. Detta 

är detsamma som IT men med betoning på den kommunikativa delen. 

 

 

Enkät 
 

 

1. Din ålder? 

 

Svar: 

 

 

 

  

2. Vilken ålder är det på barngruppen du arbetar med? 

 

Svar: 

 

 

 

 

3. Finns det tillgång till digital teknik där du arbetar? 

 

a)Ja  ¤     b)Nej  ¤ 

 

Teknisk utrustning Antal tillgängliga för 

personal 

Antal tillgängliga 

för barn 

Dator 

 

  

Datorplatta / surfplatta/ 

iPad 

 

  

Projektor 

 

  

Skrivare 

 

  

Smart telefon 

 

  

Annat: 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

4. Vad har du för utbildning? 

  

Barnskötare  ¤           Förskollärare ¤          Annan  ¤ 

 

Om annan i så fall vad? 

Svar: 

 

 

 

5. Hur många år har du arbetat inom förskoleverksamhet? 

 

Svar: 

 

 

 

6. Ungefär hur ofta använder du dator eller datorplatta?                    

 

                                                                           Varje        Varje       Mer    Aldrig 

                                                                           vecka      månad     sällan 

a)... i barngrupp i förskolan?              ¤        ¤   ¤            ¤ 

 

b)... utanför barngruppen i förskolan                    ¤              ¤               ¤           ¤ 

        med koppling till ditt arbete?   

 

 

 

 

7. Hur ofta använder du IKT i barngruppen när du ska göra följande?     

 

                                                                            Varje     Varje      Mer       Aldrig 

                                                                            vecka    månad   sällan 

a)...arbeta med bild eller musik,                            ¤            ¤            ¤            ¤ 

      tex skapa el. hantera bild, ljud, video    

       

b)...rita, måla, skapa med barnen   ¤    ¤  ¤           ¤ 

 

c)...stimulera och utmana barnens 

matematiska förmåga    ¤          ¤             ¤             ¤ 

d)...läsa med barnen   ¤          ¤             ¤             ¤ 

 

e)...stimulera barnens intresse för språkutveckling¤         ¤             ¤             ¤ 

 

f)...stimulera och utmana barnens intresse 

för naturvetenskap el. teknik  ¤         ¤             ¤             ¤ 

 

g)...stimulera barnens intresse för skriftspråket ¤        ¤              ¤             ¤ 

 

Annat: 

 



  

 

 

 

 

8. Upplever du att barnen skulle vilja använda datorplattor/datorer i förskolan... 

 

Mycket mer ¤        Mer ¤       Ungefär som nu ¤       Mycket mindre ¤     Vet ej ¤ 

 

 

 

 

9. Hur ofta ges barnen möjlighet att använda dator/datorplattor? 

 

Varje vecka  ¤       Varje månad  ¤       Mer sällan  ¤      Aldrig  ¤ 

 

 

 

 

10. Hur ofta använder du IKT/IT i ditt arbete när du...                                         

   Varje       Varje        Mer            Aldrig 

   vecka     månad      sällan 

a)...söker information/ inspiration ¤ ¤ ¤ ¤ 

b)...kommunicerar med vårdnadshavare ¤ ¤  ¤ ¤ 

c)...dokumenterar ¤ ¤ ¤ ¤ 

 

Annat: 

 

 

 

 

11. Hur är ditt eget intresse för tekniska verktyg? 

 

Mycket intresserad ¤    Intresserad ¤       Lite intresserad ¤       Inte intresserad ¤ 

 

 

 

12. Anser du att IKT/IT i förskolan är nödvändigt? 

   

 Mycket  ¤           Lite  ¤          Inte alls  ¤ 

 

 

 

13. Hur skulle du bedöma din IKT- kompetens? 

 

Mycket god  ¤          God  ¤            Bristande  ¤            Saknas  ¤ 

 

 

 

14. Anser du att dina kunskaper behöver utvecklas ytterligare? 

 

Svar: 



  

 

 

 

 

 

 

15. Vilket stöd för arbete med IKT- verktyg får ni av huvudman? 

 

    Får stort Ganska mycket  Lite     Inget   

      stöd              stöd                stöd        stöd 

a)...erbjuds fortbildning  ¤ ¤ ¤ ¤ 

b)...resurser för att köpa in utrustning ¤ ¤ ¤ ¤ 

c)...får avsätta tid för att lära mig 

 ny teknik   ¤ ¤  ¤ ¤ 

 

 

 
 

Tack för att du deltog i undersökningen! 

 


