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Förord 

Denna studie genomfördes under höstterminen 2016 i förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Studien har inte varit genomförbar utan alla människor som hjälpte 

till att svara på vår enkät så därför vill vi tacka alla som deltog i studien från Sverige 

och England. Vi vill även tacka kontaktpersonen vi har haft i England som har hjälpt 

oss med att skicka ut och insamlingen av enkäterna. Vi vill även tacka de förskolechefer 

som tagit sig tid att stötta oss i vårt arbete. Lärarna på högskolan har även de varit till 

stor hjälp i vårt examensarbete genom att hjälpa oss med kontakten med England och 

stöttning i skrivprocessen av arbetet. Valet att göra en studie kring IKT baserar sig på 

våra tidigare erfarenheter kring IKT i förskolan. Våra olika erfarenheter la grunden till 

ett gemensamt intresse för pedagogernas synsätt att arbeta med IKT i förskolans 

verksamhet. 
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Abstract 

The purpose of this study has been to research how ICT is used in a selection of both 

Swedish and English preschools and what the pedagogues attitude towards the use of 

ICT is like. The framing of the study is based on the following questions; How to use 

ICT in preschool? Seen ICT as a limitation or as a support in the preschool? What 

image have the educators of their own digital competence? The study was performed 

through a survey where the questions were phrased so that the pedagogues would 

answer based on themselves and their opinion/reaction to ICT in their work. The study 

shows that the pedagogues have a positive attitude towards using ICT along with the 

kids and by themselves as aid in their work. The pedagogues’ opinions affect the use of 

ICT but all pedagogues are aware of the curriculum and the goals that are listed there. 
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1. Inledning 

Ett aktuellt ämne i dagens förskola är IKT (informations- och kommunikationsteknik) och frågan 

om det är en tillgång för pedagogerna i den vardagliga verksamheten. IKT har många 

användningsområden inom förskolans verksamhet som till exempel ett verktyg för pedagogerna i 

deras arbete. IKT är något som används i många länder och därför kommer studien att skildra ett 

urval av förskolor i Sverige och England som använder IKT i verksamhetens vardag. Att välja ett 

internationellt perspektiv ger studien en ökad breddning, vilket även ger den svenska studien ett 

större sammanhang och ger oss möjlighet att se på IKT utifrån ett bredare perspektiv. I studien 

kommer det att undersökas hur IKT används i de olika verksamheterna utifrån pedagogernas 

perspektiv. Förskolan styrs av en rad specifika strävansmål och i den svenska läroplanen står det 

bland annat att pedagogerna kan använda sig av IKT i både skapande processer och som 

tillämpning i verksamheten (Skolverket, 2016a). I den engelska läroplanen står det även att 

barnen ska få använda sig av IKT för särskilda ändamål (Department for Education, 2014). 

 

Arbetet med IKT är individuellt och det är helt upp till varje person att själv bestämma hur man 

ska arbeta med IKT på individnivå och på verksamhetsnivå. Gyllensvärd (2015) skriver till 

exempel om sina egna motgångar och fördelar med att använda teknik i arbetet och motgångarna 

han haft har gett honom en insikt till det förhållningssätt som han idag har till modern teknik i 

förskolan. Att arbeta med digital teknik kan ta mycket kraft och tid men det ger lika mycket 

tillbaka och skapar nya idéer för skapande av goda förutsättningar för barns lärande menar 

Gyllensvärd (2015). Utvecklingen som barnen gör är något Gyllensvärd (2015) värderar högt 

och att förutsättningarna för barnens lustfyllda lärande ökar genom de kreativa förutsättningarna 

som breddas genom den moderna tekniken och övrigt material som finns tillgängliga i 

verksamheten. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas syn på IKT användandet i verksamheten och 

vad de använder IKT till i deras arbete i ett urval av svenska och engelska förskolor. Studien 

kommer att göras med hjälp av enkätfrågor som pedagoger på sex förskolor kommer att få 

besvara, tre förskolor i Sverige och tre i England. 

 

3. Frågeställningar 
    

 Hur används IKT i verksamheten? 

 Ses IKT som en begränsning eller som ett stöd i verksamheten? 

 Vilken bild har pedagogerna av sin egen digitala kompetens?     

 

4. Bakgrund 

Under bakgrunden kommer läsaren att få en tydligare inblick i hur de svenska och engelska 

förskolorna förväntas arbeta med IKT utifrån deras styrdokument. Läroplanerna skiljer sig 

mellan de olika länderna och därför delar vi upp de under två underrubriker. De skiljer sig bland 

annat genom uppbyggnaden av dokumenten samt att olika terminologier används. 

Styrdokumenten kommer att påvisa mål som är relevanta för studien. 

 

4.1 Styrdokument för Sverige   

Den svenska förskolan styrs av bland annat skollagen (kap 1-6 samt kap 8) och Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016a). Enligt skollagen (2010) ska förskolan arbeta efter att se till hela 

barnet utifrån det egna jaget, verksamheten ska bygga på att förena omsorg, utveckling och 

lärande. Skolverket (2016b) skriver i sina allmänna råd för förskolan att det är av betydelse att 

förskolechefen har en övergripande syn på sina anställdas kompetensutveckling inom förskolans 

uppdrag. Det är även förskolechefens uppgift att ge sina anställda möjligheter till ytterligare 

kompetensutveckling inom det område de känner sig ha behov av (Skolverket, 2016b). 
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I läroplanen för förskolan finns det strävansmål som säger att verksamheten ska sträva efter att 

arbeta med multimedia- och informationsteknik i vardagen (Skolverket, 2016a). Läroplanen 

nämner även att verksamheten ska sträva efter att ge barnen möjlighet att upptäcka teknik i 

vardagen och skapa ett intresse kring detta med stöd av pedagogerna (Skolverket, 2016a). 

 

Det är vårdnadshavarna som har det huvudsakliga ansvaret för sina barns fostran och utveckling 

och förskolan ska vara ett komplement till hemmet genom att skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna till ett rikt och mångsidigt lärande (Skolverket, 2016a). Förskolans arbete ska 

ske i ett nära förhållande till barn och vårdnadshavare så att vårdnadshavarna har en möjlighet att 

påverka och få inflytande i verksamheten utifrån målen i förskolans läroplan (Skolverket, 

2016a). Förskollärarnas uppgift gentemot vårdnadshavarna är att visa respekt och beakta 

vårdnadshavarnas synpunkter vad gäller genomförande och planering av verksamheten 

(Skolverket, 2016a). 

 

4.2 Styrdokument för England 

I läroplanen för den engelska förskolan (Department for Education, 2014) står det att barnen ska 

få vägledning för att förstå världen genom möjligheter att utforska, observera och ta reda på om 

människor, platser, teknik och miljö. För att barnen ska kunna leka med ett brett utbud av teknik 

och material ska de få möjligheter till att utforska media och material i verksamheten 

(Department for Education, 2014). Som pedagog ska man förstå att man kan kombinera olika 

medier och material för att skapa nya effekter i undervisningen (Early Education, 2012). När 

barnen leker så tar de hjälp av tidigare erfarenheter från verksamheten som bland annat konst, 

musik, teknik, design, rollspel, berättelser och dans för att utforska och utveckla sina egna 

tankar, idéer och känslor (Department for Education, 2014; Early Education, 2012). 

 

Förskolan har ett ansvar gentemot vårdnadshavarna att diskutera och hålla dem uppdaterade om 

hur det går för deras barn med utvecklingen och med undervisningen i verksamheten 

(Department for Education, 2014). Vårdnadshavarna har ett ansvar att uppdatera förskolan om 

hur barnet är i hemmet och det är viktigt att vårdnadshavarna och den ansvarige förskolläraren 
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har en bra kommunikation med varandra för att skapa en bra miljö i förskolan för barnet (Early 

Education, 2012). 

 

4.2.1 Sammanfattning av de svenska och engelska styrdokumenten 

Läroplanen för den engelska förskolan har flera mål som bland annat tar upp om att barnen ska 

få möjlighet till att utforska och undersöka media och material i verksamheten. Läroplanen är ett 

hjälpmedel och verktyg för förskollärarna i deras undervisning tillsammans med barnen. Målen 

och riktlinjerna om IKT har betydelse för studien då pedagogerna ska arbeta med det i 

verksamheten.  

 

Vi lyfter för studien relevanta strävansmål från Lpfö 98 (Skolverket, 2016a). I den svenska 

läroplanen står IKT som ett av de strävansmål som pedagogerna bör arbeta med. Pedagogerna får 

riktlinjer för hur IKT kan tillämpas i verksamheten samt vilka förväntningar pedagogerna kan ha 

på bland annat förskolechefen för förskolan. Detta har betydelse för studien då pedagogerna i sitt 

uppdrag ska arbeta med IKT i verksamheten. Läroplanerna skilde sig innehållsmässigt inte 

mycket åt men det insamlade materialet visade en skillnad mellan de svenska och engelska 

förskolorna. En skillnad som vi lade märke till var tillgängligheten av IKT för barnen i 

förskolorna vilket vi kommer att presentera mer i resultatet.  
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5. Tidigare forskning 
Med stöd av tidigare forskning kommer vi att lyfta fram vad relevant forskningen säger om IKT 

användandet i förskolans verksamhet. 

 

5.1 Relationen mellan förskolan och hemmet 

Relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare är en viktig relation som hjälper till att forma 

barnets och vårdnadshavarnas uppfattning om förskolan över tid menar Nitecki (2015). Nitecki 

(2015) menar även att pedagogerna inser att vårdnadshavarnas engagemang för barnen är en 

värdefull del av barnens utbildning i förskolans verksamhet. Genom att skapa en välkomnande 

miljö för barnen och vårdnadshavarna samt att pedagogerna har en positiv attityd och inställning 

till vårdnadshavarnas deltagande gör att det bidrar till ett engagemang från vårdnadshavarnas 

sida (Nitecki, 2015). Nitecki (2015) menar att genom att pedagogerna har en daglig kontakt med 

vårdnadshavarna när de lämnar och hämtar barnen inkluderas vårdnadshavarna och det får en 

chans att påverka verksamheten.  

 

5.2 IKT som stöd i arbetet 

Lindahl och Folkesson (2012) skriver i sin studie att trots de positiva effekterna av IKT 

användning så finns det fortfarande farhågor kvar bland pedagogerna att IKT ska ha en skadlig 

effekt på barns lärande och utveckling. Om pedagogerna känner sig trygga och förtrogna med 

IKT så kommer det användas mer i verksamheten än om de har en negativ inställning till IKT 

(Lindahl & Folkesson, 2012; Nikolopoulou & Gialamas, 2015).  I en studie av Masoumi (2015) 

fanns det både positiva och negativa inställningar till IKT men det visade sig att merparten av 

pedagogerna som deltog i studien var positivt inställda till användningen av IKT. Pedagogerna 

som var positivt inställda till IKT ansåg att det kan användas som ett hjälpmedel i 

undervisningen medan de andra såg det som en underhållning för de yngre barnen (Masoumi, 

2015). 



 

6 

 

 

5.3 Pedagogernas upplevelse av sina egna kompetenser 

Sheridan, Sandberg och Vuorinen (2011) har i sin studie intervjuat förskollärare om deras egna 

uppfattningar av sin kompetens i lärarrollen. Något som de upplevde sig behöva mer 

kompetensutveckling inom var IKT (Sheridan et al., 2011). Att känna rädsla för att använda sig 

av IKT i verksamheten visar sig vara vanligt då pedagogernas känsla är att de har för lite 

kompetens inom ämnet vilket även är något som Kerckaert, Vanderlinde och Braak (2015) tar 

upp i sin studie. Pedagoger upplever att det är enklare att arbeta med aktiviteter som till exempel 

musik, lek och drama kopplat till barnens utveckling och lärande istället för att komplettera barns 

lärande med hjälp av IKT användning (Sheridan, Sandberg & Vuorinen, 2011). Sheridan et al. 

(2011) belyser i artikeln att pedagogernas kompetens är en bidragande faktor för att barnen i 

verksamheten ska få kunskap och lärande inom till exempel IKT, men det betyder att 

pedagogerna måste förstå betydelsen av läroplanen för förskolans (Skolverket, 2016a) 

strävansmål och innehåll. Sheridan et al. (2011) menar att lärarkompetensen är en starkt 

bidragande faktor för en förskola med kvalité. 
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6. Metod 

Under metoden beskrivs det hur vi har gått tillväga i genomförandet av studien genom val av 

metod, etiskt övervägande, urval och insamling och bearbetning av material. 

 

6.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av enkät som metod med öppna frågor vilket ger plats för oväntade 

svar och reaktioner från informanterna (Bryman, 2008) vilket vi har nytta av i vår studie då det är 

pedagogernas perspektiv på IKT användandet vi vill komma åt. Bryman (2008) menar även att 

öppna frågor inte leder in informanternas tankar i en speciell riktning utan att de kan svara fritt 

på frågorna. Vår enkät innefattar 11 frågeställningar (se bilaga 3 & 4) som alla berörda 

pedagoger på sex förskolor fått möjligheten att besvara, tre förskolor i Sverige och tre i England. 

Vi valde att använda oss av enkätform som vår metod för att det skulle vara smidigt att få in ett 

större antal svar inom begränsad tid. Bryman (2008) menar att enkäter är till en fördel för att det 

går snabbt att skicka ut till ett stort antal personer och att vi som skapade enkäten inte kan 

påverka svaren med vår närvaro. 

 

En fördel som Trost (2012) nämner om en pappersenkät är att personerna som besvarar enkäten 

snabbt får en överblick av frågorna och hur lång tid det kan tänkas ta att besvara. Genom att få en 

överblick av enkäten kan personen som svarar gå igenom alla frågor i förväg och fylla i lite i 

taget för att sedan kunna lägga ifrån sig enkäten och komma tillbaka senare för att fortsätta 

besvara enkäten (Trost, 2012). Vi valde även att skicka med ett informationsbrev (se bilaga 1 & 

2) vid samma tillfälle som enkäten då vi ville ta tillfället i akt att presentera oss och förklara vår 

studie lite tydligare samt vilka rättigheter informanterna hade. Informationsbrevet som vi 

skickade ut tillsammans med enkäten skriver Hjalmarsson (2014) kan vara betydelsefullt för att 

personerna ska vilja delta i undersökningen. Informationsbrevet ger en förklaring och ett syfte 

som gör det lättare för personerna att förstå vad studien handlar om och kan uppmuntra dem att 

delta (Hjalmarsson, 2014). 
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6.2 Etiska överväganden 

För att följa en god forskningssed i vårt arbete har vi följt de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet (2002) nämner som består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller informationskravet har vi haft 

personlig kontakt med förskolorna i både Sverige och England, vi har då lämnat ut ett 

informationsbrev där vi presenterar oss och vår studie. I vårt informationsbrev har vi även 

förklarat att studien är helt frivillig men att vi uppskattar deras medverkan vilket bidrar till att 

informanterna har fått tagit del av samtyckeskravet. I Sverige har vi själva haft kontakt med 

förskolorna via muntlig kommunikation medan vi i de engelska förskolorna har haft en 

kontaktperson som har varit vår förmedlare. Vi har även följt konfidentialitetskravet där vi 

förklarat för informanterna att studien kommer att vara helt anonym och att deras 

personuppgifter inte kommer att röjas på något vis i vår studie. Vi har förklarat vårt syfte med 

studien och hur studien kommer att användas så att informanterna kan känna trygghet i att ingå i 

vår studie vilket även bidrar till användandet av nyttjandekravet. 

 

6.3 Urval 
Studien har genomförts på tre förskolor i mellersta Sverige och på tre förskolor i södra England. 

När vi valde England hade vi ingen teoretisk bakgrund till varför vi valde det landet utan det var 

ett personligt intresse och för att vi fick möjligheten att besöka landet och några utvalda 

förskolor. Att välja ett internationellt perspektiv ger vår studie en ökad breddning, vilket även ger 

den svenska studien ett större sammanhang och ger oss möjlighet att se på IKT utifrån ett bredare 

perspektiv. Vi tog kontakt med en förskolechef som har hjälpt oss att ta kontakt med tre olika 

förskolor i mellersta Sverige som använder sig av IKT i den dagliga verksamheten. Förskolorna i 

södra England fick vi hjälp att ta kontakt med genom en kontaktperson som bor i England. Vi 

valde förskolorna genom rekommendationer från förskolechefen respektive kontaktpersonen och 

genom att förskolorna använder sig av IKT i verksamheten. I Sverige valde vi tre förskolor som 

vi blev rekommenderade av förskolechefen där inriktningen och utformningen på förskolorna var 

likvärdiga. Alla tre förskolor är kommunala och två av dem ligger i samma förskoleområde. I 

England valde vi tre olika förskolor som vi blev rekommenderade av kontaktpersonen vi har i 

England. Förskolorna är olika varandra till storlek, ålder på barnen, personal och om de var 
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statlig eller privat ägda men olikheterna har ingen betydelse för studien. Alla pedagoger på 

förskolorna har blivit tillfrågade att besvara enkäten utifrån hur de själva ser på IKT användandet 

i deras verksamheter. Vi skickade ut enkäten och ett informationsbrev som alla pedagoger fått 

läsa igenom och vi har förtydligat att enkäten är anonym och frivillig att besvara. 

 

6.4 Insamling och bearbetning av material 

De förskolor som deltog i studien i Sverige fick två veckor på sig att besvara enkäten. Den 

tidsplanen gjordes tillsammans med informanterna för att de skulle känna att de hann besvara 

enkäten i lugn och ro. De svarande från de engelska förskolorna fick också två veckor på sig att 

svara men på grund av missförstånd tog det nästan två veckor till innan personalen svarade på 

enkäten. När insamlingen skedde åkte vi ut till de svenska förskolorna för att samla in de 

besvarade enkäterna och en av oss åkte till England på studiebesök för att samla in enkäterna 

men på grund av ett missförstånd så mailade personalen svaren till oss två veckor efter besöket i 

England. Nästa steg var att sätta oss ned och göra en sammanställning av alla enkäter som vi fick 

in från personalen på förskolorna. 

 

I Sverige fick vi in 29 enkäter där det var 19 förskollärare och 10 barnskötare som besvarade 

enkäten. När vi hade fått in enkäterna gjorde vi en sammanställning av det insamlade materialet 

där vi gick igenom en fråga i taget för att få fram en översikt. Att samla ett resultat med hjälp av 

enkäter är bra då man vill samla in information från ett större antal individer (Arnqvist, 2014). 

Arnqvist (2014) menar även att enkäter ger möjlighet att få en större inblick i informanternas 

synpunkter och uppfattningar kring en viss frågeställning. 

 

Från förskolorna i England fick vi in fyra enkäter från lärare, förskollärare och en student. 

Personalen i de engelska förskolorna missförstod att vi ville att alla skulle svara på en varsin 

enkät så istället har personalen på förskolorna svarat på en enkät gemensamt per förskola. På 

grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att be dem svara på enkäten enskilt då det hade tagit för 

lång tid att åter igen samla in materialet. Då personalen på förskolorna i England svarade på 

enkäten som en grupp kan vi inte räkna vad varje individ ansåg om IKT utan vi ser till hela 

gruppens svar vilket kommer presenteras i resultatet. Trots att förskolorna i England svarade som 
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en grupp så är materialet användbart då svaren gav rikt med information, vilket hjälpte oss att få 

en bredare syn på arbetet med IKT i de svenska förskolorna. När vi hade fått in enkäterna gjorde 

vi en sammanställning av svaren för att få en översikt av enkäterna. För att få en 

sammanställning läste vi igenom de engelska svaren och punktade ner det pedagogerna ansåg 

vara viktigt utifrån varje frågeställning på engelska för att sedan översätta svaren till svenska. Vi 

kommer att lyfta fram de likheter vi såg utifrån enkäterna mellan förskolorna i Sverige och 

England. Pedagogerna från förskolorna i England använde en lätt engelska som var enkel att 

förstå och översätta.  
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7. Resultat och analys 

I vårt resultat kommer vi att presentera kategorier utifrån våra sammanställningar av enkäterna 

från förskolorna i Sverige och England. Vi vill belysa de likheter vi har fått fram genom våra 

enkäter och besvara de frågeställningar vi har för studien. Kategorierna skapas utifrån de svar vi 

fått av pedagogerna och kommer helt och hållet vara utifrån pedagogernas perspektiv på IKT i 

verksamheten. Vi vill även förtydliga att liknande resultat återkommer i kategorierna då vi utgår 

från enkätens struktur och de svar vi fått i enkäterna. 

 

7.1 Utbud av IKT i verksamheterna 

Något vi upptäckt är variationen av tillgänglig IKT i verksamheterna i Sverige respektive 

Englands förskolor. I de svenska förskolorna uppgav pedagogerna att det fanns datorer, 

lärplattor, projektorer, skrivare och kamera medan i de engelska förskolorna hade ett större utbud 

av IKT som även barnen hade fri tillgång till. IKT som fanns i de engelska verksamheterna var 

interaktiv skrivtavla, “touch and tilt”, datorer, lärplattor, kameror, fjärrstyrda leksaker, använda 

mobiltelefoner, CD spelare, filmkamera och Ipod. Med den sammanställningen kan vi dra 

slutsatsen att de engelska förskolorna hade ett bredare utbud av IKT i verksamheten. Men enligt 

våra egna erfarenheter vet vi även att verksamheterna i Sverige har en del av det de engelska 

förskolorna har men det framkommer inte genom svaren i enkäterna. 

 

Användandet av IKT i verksamheterna såg även det likvärdigt ut i de svenska och engelska 

förskolorna. Både pedagoger och barn använder sig av IKT dagligen eller några gånger i veckan. 

Men det vi upptäckt är att barnen i de engelska förskolorna har friare tillgång till IKT än vad 

barnen har i de svenska förskolorna.   

 

7.2 Användningsområden av IKT i verksamheten 

Den här kategorien kommer ta upp hur pedagogerna ser på IKT användandet i verksamheten 

samt vad de använder IKT till i det vardagliga arbetet.  

 Ett lärande syfte för barnen 
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Med denna punkt vill vi lyfta vad pedagogerna anser är ett lärande syfte för barnen, de 

menar att barnen ska få möjlighet att utveckla förmågor för deras utveckling och lärande. 

När barnen använder sig av IKT anser pedagogerna att det alltid ska finnas ett 

pedagogiskt syfte bakom användandet. IKT ska användas som ett redskap för att söka 

kunskap, det ska även bidra till bland annat glädje, delaktighet och samarbete. 

“As an educational learning opportunity. Accessing a wide range of 

media to enhance interests eg. Vidoes, online story books, factual 

information, photos and much much more.” (Pedagog) 

 Ett pedagogiskt verktyg 

Med denna punkt vill vi lyfta vad pedagogerna anser är ett pedagogiskt verktyg, de 

menar att det är ett hjälpmedel för pedagogerna med bland annat dokumentationer, 

utvecklingssamtal, reflektion, tillsammans med barnen och för att delge 

vårdnadshavarna om den pedagogiska verksamheten.  

“Använda för dokumentation av verksamheten, synliggöra verksamheten 

för föräldrar. Synliggöra barns lärande.” (Pedagog) 

 Trygghet 

Med denna punkt vill vi lyfta att pedagogerna anser att IKT ger barnen trygghet 

genom att bland annat lyssna på musik de känner igen och bidrar även till 

delaktighet. 

“Lyssna på barnsånger tillsammans, man ser glädjen att barnen tittar på 

varandra och blir glad.” (Pedagog) 

 Använda det rätt då barnen möter mycket IKT i deras vardag 

Med denna punkt vill vi lyfta hur pedagogerna anser att IKT bör användas av barnen, 

de anser att barnen möter mycket IKT i hemmet där det inte alltid är i ett pedagogiskt 

syfte utan som ett ”tidsfördriv”. Pedagogerna vill att barnen ska få använda IKT i ett 

lärande syfte i verksamheterna. 

“I pedagogiskt syfte. Barnen har stor kunskap om IKT-verktygen redan 

från sina hem, men på fsk ska vi pedagoger se användningen på andra 

sätt.” (Pedagog) 
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Vi har tagit del av vad pedagogerna tycker att IKT bör användas till i verksamheten både i de 

svenska och engelska förskolorna. Med stöd av enkäterna kunde vi urskilja ett resultat där det 

visade sig att attityden till IKT användandet i förskolorna i båda länderna såg likartat ut. 

Pedagogerna i de svenska och engelska förskolorna ansåg att IKT har en betydande del i 

verksamheterna och att IKT ska användas av både pedagoger och barn i vardagen. Pedagogerna 

tycker att IKT ska ses som ett pedagogiskt verktyg för till exempel utvecklingssamtal, reflektion 

och att delge vårdnadshavarna om vad som sker i verksamheten. Något som pedagogerna har lyft 

är att använda IKT som ett verktyg för dokumentation. Wahlström (2015) menar att vi pedagoger 

ska bjuda in barnen till stöd i dokumentationerna av verksamheten och att dokumentera 

tillsammans med barnen ger tillfälle för reflektion. 

 

De tog även upp betydelsen av att se IKT som ett hjälpmedel för lärande då barnen får spela 

pedagogiska spel där de bland annat kan träna på bokstäver, turtagning, sökande av information 

med mera. Pedagogerna nämner betydelsen av att använda IKT på rätt sätt då de anser att IKT i 

verksamheten ska vara pedagogisk och att det endast med undantag ska användas till att till 

exempel spela spel för att det är roligt. Pedagogerna anser att barnen möter mycket IKT från 

hemmet vilket är en bidragande faktor till att IKT bör användas i ett pedagogiskt syfte och inte 

som ett tidsfördriv i verksamheterna. De anser att pedagogiska spel ska ha ett speciellt syfte med 

sig och ska bidra till barnens ökade lärande. IKT kan även bidra med att barnen får ett intresse, 

känner trygghet, delaktighet, får nya färdigheter, träna på problemlösning och det lär sig att 

hantera olika teknologier enligt pedagogerna i både de svenska och engelska förskolorna. 

Pedagogerna vill uppnå en gemenskap via till exempel filmer, musik och rörelse vilket bidrar till 

att barnen ska känna trygghet och delaktighet i verksamheten. Genom att använda olika 

teknologier i planerade aktiviteter får barnen lära sig problemlösning och att hantera olika sorters 

utrustning som kan vara till hjälp i det framtida lärandet. Svaren från båda länderna var 

likvärdiga och pedagogerna verkar vara överens om vilka fördelar det finns med att använda IKT 

med barnen och i verksamheten. Pedagogerna känner att de kan dra nytta av alla fördelar som 

tillkommer med IKT och använda sig av det i lärandesituationer tillsammans med barnen.  
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7.3 IKT som stöd eller en begränsning 

Den här kategorin kommer ta upp hur pedagogerna ser på IKT som ett stöd eller en begränsning 

i verksamheten. 

 Tidsfördriv 

Med denna punkt vill vi lyfta vad pedagogerna anser att IKT inte ska användas som, 

de menar att IKT inte ska ses som ett ”tidsfördriv” för barnen i verksamheten. 

Barnen ska inte använda IKT för att spela icke pedagogiska spel eller surfa ensamma 

på internet. Pedagogerna anser att en vuxen ska vara medverkande vid användandet 

av IKT. 

“Computers/Interactive whiteboards and Ipads should not be used as a 

’babysitter’ for children instead of other activities.” (Pedagog) 

 Inlärningssätt 

Med denna punkt vill vi lyfta vad pedagogerna anser att barnen ska använda IKT till, 

pedagogerna menar att IKT är ett bra sätt att lära inför framtiden. IKT bidrar bland 

annat till språk- och matematikinlärning för barnen. IKT användning kan bidra till att 

barnen får se sitt eget lärande i verksamheten. 

“Fri lek - aldrig. Inlärning- nästan dagligen - vi använder lärplattan som 

ett till verktyg för att sträva efter målen i Lpfö. Perfekt verktyg för tex 

språkinlärning, turtagning mm. Viktigt att det blir en naturlig del i 

verksamheten.” (Pedagog) 

 Avkoppling 

Med denna punkt vill vi lyfta hur pedagogerna anser att IKT vid vissa tillfällen kan 

användas som avkoppling för barnen. Med avkoppling menar pedagogerna bland 

annat att barnen får en stund att varva ner men att det alltid ska finnas ett pedagogiskt 

syfte bakom det och inte användas som ett ”tidsfördriv”. 

“Barn med särskilda behov kan ibland behöva koppla av en stund och 

använda lärplattan som fri lek, men i övrigt så används lärplattan som ett 

inlärningssätt.” (Pedagog) 
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Det visade sig att IKT till största delen användes som ett inlärningssätt i verksamheterna där till 

exempel pedagogiska appar används för att träna på saker som exempelvis språkinlärning och 

matematik. IKT kunde användas till fri lek vid tillfällen som till exempel avkoppling, lyssna på 

sånger osv. I de engelska förskolorna används datorer till fri lek medan pekskärmar som 

exempelvis lärplattan används i lärande syfte. I de svenska förskolorna var det flera pedagoger 

som lyfte fram betydelsen av att vara närvarande som pedagog när barnen använde sig av IKT 

och även att arbeta efter läroplanen för förskolan strävansmål (Skolverket, 2016a) för att uppnå 

sitt uppdrag i yrket. Pedagogernas attityder mot IKT var likartade och det var ingen av dem som 

ville att IKT ska användas som tidsfördriv eller att barnen sitter i långa stunder och använder 

någon form av teknik utan pedagogers medverkan. Gyllensvärd (2015) menar att det är 

betydelsefullt då IKT ska ses som ett komplement i den vardagliga verksamheten och inte ersätta 

något annat, det är då viktigt att användandet har ett syfte bakom sig kopplat till läroplanen. 

 

Från enkäterna vi fick från de svenska och engelska förskolorna kunde vi urskilja ett resultat där 

pedagogerna hade likartade svar om vad IKT inte bör användas till. Pedagogerna vill inte att 

tekniken på förskolorna ska användas till privata bruk utan tekniken ska användas till arbetet. 

Som Gyllensvärd (2015) skriver så gäller det för pedagogerna att inte använda IKT för ofta utan 

att välja ut tillfällen och använda tekniken på rätt sätt. Ett ord som Gyllensvärd (2015) menar 

kommer väl till pass för IKT användande i förskolan är “lagom”. Studiens resultat visar att 

pedagogerna i verksamheterna anser att IKT ska användas i den dagliga verksamheten men inte 

för mycket och inte istället för någonting annat. IKT ska ses som ett komplement i deras 

vardagliga arbete, det ska bli ett naturligt redskap i verksamheten. Barnen ska inte använda IKT 

för mycket varken i interaktion med andra eller själva men samtidigt ska det ingå i verksamheten 

enligt förskolans läroplan (Department for Education, 2014; Skolverket, 2016a).  
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7.4 Pedagogernas upplevelse av digital kompetens 

Den här kategorin kommer ta upp hur pedagogerna upplever sin egen digitala kompetens samt 

vad de känner sig ha behov av inom kompetensutveckling. 

7.4.1 Har du gått någon utbildning? 

 
 Ett sätt att stödja läroplanen 

Med denna punkt vill vi lyfta att pedagogerna anser att IKT ska vara ett verktyg för dem i 

verksamheten för att lättare uppnå läroplanens strävansmål. 

“Yes ways in which to support the curriculum you are teaching A 

different strategy for learning.” (Pedagog) 

 IKT samordnare på förskolan 

Med denna punkt vill vi lyfta att pedagogerna anser att IKT samordnaren är en viktig 

person som ska delge resten av arbetslaget om nya uppdateringar som sker inom IKT vilket 

pedagogerna kan ha stöd av i sitt arbete.  

“IKT-pedagog visar hur man kan arbeta med olika appar.” (Pedagog) 

 Provat sig fram 

Med denna punkt vill vi lyfta vad pedagogerna anser är ett effektivt sätt att lära sig 

kring IKT det är att våga prova sig fram vilket bidrar till ny kunskap.  

“Ja! Internutbildning på förskolan av IKT-ansvarig ex genomgång hur vi 

använder book creator, geocatching, imovie. Övat, provat på!!” 

(Pedagog) 

 

Pedagogerna i de svenska förskolorna hade listat upp fler utbildningar som de har gått än 

vad pedagogerna i de engelska förskolorna hade gjort. Pedagogerna i både de svenska  och 

engelska förskolorna känner sig relativt nöjda med utbildningarna som de tagit del av 

under de senaste åren. Det är en viss skillnad i utbildningarna mellan de förskolorna vi haft 

kontakt med vilket gör att pedagogerna får ett brett utbud att använda sig av i 

verksamheterna. Om inte pedagogerna som arbetar tillsammans har gått samma 
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utbildningar så kan de delge sig av sin kompetens till resten av arbetslaget för att sprida 

kunskap och utveckling. Sheridan, Sandberg och Vuorinen (2011) belyser i artikeln att 

pedagogernas kompetens har en medverkande faktor för att barnen i verksamheten ska få 

kunskap och lärande inom IKT. Skolverket (2016b) skriver i sina allmänna råd för 

förskolan att det är av betydelsefull roll att förskolechefen har en övergripande syn på sina 

anställdas kompetensutveckling inom förskolan, det är även förskolechefens uppgift att ge 

sina anställda möjligheter till ytterligare kompetensutveckling inom det område de känner 

sig ha behov av. 

 

7.4.2 Vill du ha mer utbildning? 

 IKT samordnare hjälper vid behov 

Med denna punkt vill vi lyfta att pedagogerna anser att IKT samordnaren är en viktig 

person i deras arbete då IKT samordnaren kan hjälpa till vid behov eller om det uppstår 

några problem eller funderingar. 

 Tid 

Med denna punkt vill vi lyfta vad pedagogerna anser att de behöver mer av och det har 

visat sig att tid är något de skulle behöva ha mer av för att kunskapen ska sätta sig. Då det 

annars tar tid att lära sig på ”nytt” varje gång, vilket tar tid från pedagogernas egentliga 

uppdrag. 

“Att jag får träna mer under dagen tillsammans med den som lär ut.” 

(Pedagog) 

 Uppdateringar 

Med denna punkt vill vi lyfta att pedagogerna anser att det är viktig att uppdatera 

sina kunskaper inom IKT för att deras arbete ska gå så snabbt som möjligt och att det 

ska vara roligt att använda.   

“En uppdatering om olika användningsområden.” (Pedagog) 

   Aldrig fullärd 

Med denna punkt vill vi lyfta att pedagogerna anser att man aldrig kan bli fullärd då 

det ofta sker nya uppdateringar inom IKT.   
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De flesta pedagoger både i de svenska och engelska förskolorna kände att de fick stöd av IKT 

samordnaren ute i verksamheten vid eventuella funderingar eller problem. De kände sig inte i 

behov av någon särskild utbildning för ökad kompetens utan i större behov av tätare 

uppdateringar inom ämnet. Då deras upplevelse av IKT var att man aldrig blir fullärd utan att det 

ständigt sker ny utveckling inom ämnet. Lindahl och Folkesson (2012) menar att om 

pedagogerna känner trygghet och bekanta med IKT så bidrar det till ett ökat användande i den 

vardagliga verksamheten. Det var även vad många av pedagogernas syn på användandet av IKT 

var. Att få använda IKT i vardagen kände pedagogerna gav mer än att det gick långa perioder 

mellan då det lätt glömde hur till exempel vissa program användes. Något som även framkom i 

resultatet var att pedagogerna upplevde att de hade för lite tid att sätta sig ner och befästa sin 

kunskap inom ämnet. Några av pedagogerna upplevde även att de inte kunde besvara frågan då 

de inte visste vad det fanns för typ av utbildningar inom ämnet. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att attityden och arbetssättet kring IKT inte skiljer sig 

speciellt mycket mellan de förskolorna vi undersökt i Sverige respektive England. Det som 

visade sig vara största skillnaden var att de i de engelska förskolorna hade ett mer varierat utbud 

av IKT i verksamheten och att det var mer tillgängligt för barnen efter deras egna önskemål. 

Läroplanen för båda länderna säger att barnen ska få möjlighet att tillämpa IKT i verksamheten 

vilket vi även ser att de får göra i vårt insamlade material, men det studien visar är att 

pedagogerna i de engelska förskolorna ger barnen friare tillgång till användandet än vad 

pedagogerna i de svenska förskolorna gör. Enkäterna visade dock att pedagoger och barn både i 

de svenska och engelska förskolorna använder sig av IKT dagligen eller några gånger i veckan 

tillsammans eller enskilt vilket pedagogerna i båda länderna tyckte var meningsfullt. Även om 

barnen i de engelska förskolorna hade friare tillgång till användandet så ansåg pedagogerna på 

förskolorna vi frågat i Sverige och England att IKT inte bör användas till tidsfördriv eller att 

barnen ska sitta med det längre stunder. Pedagogerna ansåg att IKT bör ses som ett verktyg i 

vardagen och att det bidrar till trygghet och delaktighet för barnen. Att se IKT som ett 

inlärningssätt var de överens om men att det vid särskilda tillfällen kunde användas som fri lek. 

Pedagogernas upplevelse av kompetens visade sig vara jämlikt även om de har fått olika 

utbildningar både i de svenska och engelska förskolorna såg de sin IKT samordnare som en 
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viktig person för deras kompetensutveckling. Något de hade önskat få mer av var tid till att sätta 

sig ner och lära sig de program de fått utbildning inom. Att hålla tätare uppdateringar kring 

utbildningarna var något de skulle uppskatta då de var överens om att det sker ständig utveckling 

inom ämnet. 

“Det gäller nog att använda IKT mer i vardagen. Få det att sitta i 

fingertopparna och komma ihåg från gång till gång hur man gör.” 

(Pedagog) 
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8. Diskussion 

I diskussionen kommer vi att föra en metoddiskussion och en resultatdiskussion kopplat till vår 

studie. Vi kommer att avsluta diskussionen med förslag till fortsatt forskning utifrån vårt 

insamlade resultat. Under resultatdiskussionen ska vi besvara studiens frågeställningar som 

löd      

 Hur används IKT i verksamheten? 

 Ses IKT som en begränsning eller som ett stöd i verksamheten? 

 Vilken bild har pedagogerna av sin egen digitala kompetens?     

8.1 Metoddiskussion 

Efter att vi hade bestämt ämnet för studien så valde vi att använda oss av enkät som metod för att 

samla in ett resultat av de frågeställningar vi kom fram till. I enkäten använde vi oss av öppna 

frågor vilket är bra för att respondenterna kan lämna oväntade och oförutsedda svar eller 

reaktioner utifrån vad de själva tycker om frågan (Bryman, 2008). Vi försökte att ställa frågorna 

så att vi inte förde in respondenten i någon riktning utan vi ville ha ett öppet och personligt svar 

av deltagarna. Om man ställer frågor om människors attityd så menar Hjalmarsson (2014) att 

man inte ska använda enkäter med för många frågor i följd som är kryssfrågor för då finns det 

risk att personen tröttnar och inte ger genomtänkta svar. Det har vi inte använt oss av utan våra 

enkätfrågor bidrog till att respondenterna fick plats och utrymme att besvara frågan utifrån deras 

eget tycke. Vi hade förväntat oss att det skulle bli lätt att få ett stort antal personer att delta i 

studien och här i Sverige deltog de flesta av personalen på förskolorna som hade gått med på att 

hjälpa oss med enkäten. Från de engelska förskolorna hoppades vi på ett lika bra resultat av 

insamlingen men på grund av missförstånd antingen mellan kontaktpersonen och förskolorna 

eller våra instruktioner så svarade personalen på förskolorna på en gemensam enkät istället för på 

en varsin. Så från de engelska förskolorna fick vi inte deras personliga åsikter på frågorna utan 

det var arbetslagets åsikt på frågeställningarna. Det har bidragit till att vi har fått göra 

sammanställningar utifrån det vi fått in och utgå från det, vilket även betyder att vi från de 

engelska förskolorna har fått ett mindre insamlat material att arbeta med för vår studie vilket kan 

ha påverkat resultatet. Den personliga kommunikationen med de engelska förskolorna har vi 
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upplevt som en svårighet då det har varit svårt att ha en personlig kontakt vilket även har bidragit 

till de missförstånd vi har stött på i vår studie. Även fast vi har haft en kontinuerlig kontakt med 

vår kontaktperson så uppstod det ändå ett missförstånd med de engelska förskolorna vilket 

resulterade i att vi fick tillbaka gruppenkäter och på grund av tidsbrist fanns inte tiden att be om 

enskilda enkäter. Vi har fått förhålla oss till detta i sammanställningarna av vårt material, även 

om vi har stött på problem med insamlingen av materialet från de engelska förskolorna har det 

gett vår studie en ökad breddning och den svenska studien ett större sammanhang det har även 

gett oss möjlighet att se IKT i ett bredare perspektiv.  

 

Engelska språket har inte varit något problem för oss under sammanställningen av enkäterna 

eller att förstå vad pedagogerna menade med sina svar. Det var enklast att göra 

sammanställningen på engelska för att senare översätta för att använda det i resultatet. Svaren 

från pedagogerna var relativt korta och skriven med en lätt engelska. 

 

Vi skulle ha varit tydligare, tänkt igenom och varit mer noggranna med att formulera frågorna för 

att få så bra svar som möjligt av respondenterna. Enkäten innehåller 11 frågeställningar i en form 

av pappersenkät som Trost (2012) tycker är bra att använda då deltagarna i studien får en 

överblick av frågorna och kan fylla i lite i taget och få ett hum om hur lång tid det kan tänkas ta 

att fylla i enkäten. På grund av att det var frågor där respondenterna behövde skriva ner sina egna 

åsikter så tyckte de att det var tidskrävande och lite svåra frågor att besvara. Genom att ha öppna 

frågor där människor ska skriva ner sina åsikter så kan det bli avskräckande att behöva skriva 

långa svar och det finns risk att det blir bortfall av respondenter (Bryman, 2008). De svenska 

förskolorna var mer samarbetsvilliga med att svara på enkäten och vi fick lite respons av 

förskolorna om vad de tyckte när vi var där för att samla in enkäterna. Av vad vi fick höra från 

pedagogerna i Sverige så tyckte de svarande att det var svårt att besvara frågorna från deras 

yrkesprofession men nyttigt då de fick tänka till ordentligt vilket de tyckte var givande. Det var 

svårare att få personlig kontakt med de engelska förskolorna då vi endast var dit på ett 

studiebesök med klassen och träffade förskolorna några timmar. Då vi inte själva hade kontakt 

med förskolorna utan det var kontaktpersonen så blev det svårare att påminna om enkäten och 

höra med dem om de hade några frågor. Dock finns våra kontaktuppgifter med i 

informationsbrevet så de kunde höra av sig om de undrade över något. 
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Valet av förskolor i Sverige gick bra och snabbt då vi redan innan kursstarten av examensarbetet 

började hade kontakt med en förskolechef som hjälpa oss med förslag på förskolor för oss att ta 

kontakt med. I England var det inget val mellan olika förskolor utan de vi besökte fick förfrågan 

om att besvara enkäten. Varför vi valde England var av ett personligt intresse och för att vi fick 

möjligheten att besöka landet och några utvalda förskolor. Genom att vi besökte två länder har 

studien fått en ökad breddning vilket även har gett oss ett vidgat perspektiv på pedagogers attityd 

och användning av IKT i verksamheten. Enkäten i vår studie var frivilliga att besvara vilket vi 

tror kan vara en orsak till att vi inte fick så många svar från pedagogerna på förskolorna i 

England och att de inte lade ner någon energi på att besvara en enkät från två studenter i Sverige. 

Då vi fick in ett större antal enkäter från de svenska förskolorna än från de engelska förskolorna 

är det svårare att göra en likartad bedömning och att det blir ett trovärdigt resultat. Då det blev en 

stor skillnad på antalet insamlade enkäter från de svenska och engelska förskolorna så får vi 

använda oss av vad vi fick in och det är svårt att veta om resultatet skulle sett annorlunda ut om 

vi fått in fler svar från pedagogerna i England. Trots skillnaden på antalet svarande så har 

materialet ändå varit användbart då de engelska förskolorna svarade i grupp vilket speglar ett 

flertal individer som har svarat vilket inte skiljer sig helt från det insamlade materialet från de 

svenska förskolorna.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka pedagogernas syn på IKT användandet i 

verksamheterna samt hur pedagogernas attityder och känsla av kompetens påverkar detta. Med 

stöd av läroplanerna i både Sverige och England skapade vi enkätfrågor som pedagogerna i 

förskolorna fick besvara utifrån pedagogernas perspektiv. Både läroplanen för förskolan i 

Sverige respektive England säger att pedagogerna ska tillämpa IKT i förskolans verksamheter 

(Department for Education, 2014; Skolverket, 2016a). 

 

De pedagoger vi haft kontakt med har visat ett likartat förhållningssätt till IKT användandet i 

deras verksamheter i båda länderna. Genom våra tolkningar av svaren på enkäterna ser vi en 

positiv syn till IKT användandet, som pedagogerna uttrycker sig i enkäterna är att det ska 

användas på rätt sätt, alltså i ett pedagogiskt syfte där lärande står i fokus. Masoumi (2015) 
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nämner i sin studie sina erfarenheter av pedagoger med olika inställningar till användandet av 

IKT men att det även där visade sig att pedagogerna till största delen såg positivt på användandet 

och såg det som ett hjälpmedel i deras arbete. Det visar även vårt resultat och vi har fått tagit del 

av många svar som visar på att IKT har ett stort användningsområde i verksamheterna. Det kan 

bland annat ge stöd till utvecklingssamtal, dokumentation, reflektion och användning av TAKK 

tecken för både pedagoger och barn. Pedagogerna nämnde även den positivt bidragande faktorn 

med att hålla en givande kommunikation med vårdnadshavarna med stöd av IKT där de kunde 

delge vårdnadshavarna om vad som sker i den dagliga verksamheten vilket även bidrog till ökad 

interaktion vilket Åberg och Lenz Taguchi (2005) stödjer i sin bok. 

 

Av de pedagoger som besvarade enkäten i Sverige var det ett flertal som nämnde IKT kopplat till 

den svenska läroplanen (Skolverket, 2016a) och menade att det var viktigt att tänka igenom 

användandet av IKT kopplat till sitt uppdrag både för sig själv och tillsammans med barnen som 

även Gyllensvärd (2015) stödjer. 

 

“Vi använder lärplattan som ett verktyg för att sträva efter målen i Lpfö.” 

(Pedagog) 

 

Att pedagogerna använder sig av IKT utifrån läroplanens strävansmål (Skolverket, 2016a) tycker 

vi är bra då det ett viktigt mål i läroplanen och vi anser att IKT kan användas inom stora 

områden i den vardagliga verksamheten som även pedagogerna har nämnt. Sheridan, Sandberg 

och Vuorinen (2011) nämner vikten av pedagogernas kompetens inom IKT och menar att det har 

en bidragande faktor för IKT användandet i verksamheterna. Att IKT kan bidra till att barnen får 

ökad kunskap och lärande är något som Sheridan et al. (2011) påpekar, de menar att pedagogerna 

måste förstå läroplanens strävansmål och innehåll förenat med deras arbete. Läroplanen för 

England sätter standarden på undervisningen och alla pedagoger ska jobba för att möta kraven 

för att vara säker på att barnen får den kunskap de behöver (Department for Education, 2014). 

Som vi tidigare har nämnt hade pedagogerna på förskolorna i Sverige och England liknande 

synsätt på IKT användandet i verksamheterna. De ansåg att IKT har en betydelsefull del i 

verksamheten och att det ska användas av både pedagoger och barn. Pedagogerna ska uppmuntra 
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barnen att använda olika sorters medier och skapa möjligheter för barnen att kunna dela sina 

tankar (Department for Education, 2014).  

 

Vårt resultat visade att barnen i de engelska förskolorna hade friare tillgång till IKT än vad 

barnen i de svenska förskolorna hade. Våra erfarenheter från svensk förskola är att barnen får be 

om att använda sig av IKT och måste få ett godkännande av en pedagog. Medan barnen i de 

engelska förskolorna har friare tillgång till IKT då det finns tillgänglig för barnen i deras egen 

höjd och det var tillåtet för barnen att använda sig av till exempel datorn när de ville. Då det i 

styrdokumenten står att barnen ska ges möjlighet att möta IKT i den vardagliga verksamheten 

ställer vi oss frågan vad det beror på att barnen i de engelska förskolorna ges friare tillgång till 

IKT än vad barnen i de svenska förskolorna gör. Vår indikation är att kulturen kan vara en 

bidragande faktor till detta mer än att styrdokumenten inte följs.   

 

Vi upplevde det som att pedagogerna var positiva till att lära sig mer och ville ta tillvara på 

chanserna de fått i och med utbildningar. Att ta del av andras kunskaper inom IKT var något som 

pedagogerna nämnde ofta, de såg IKT samordnaren på förskolorna som en viktig person i deras 

kompetensutveckling. Att många pedagoger lyfte fram påståendet “Man kan aldrig vara fullärd 

inom IKT” tycker vi speglar den positiva syn som vi vill att pedagoger ute i förskolorna ska ha. 

Att känna rädsla för IKT kan även det vara vanligt då pedagogerna anser sig ha för lite 

kompetens (Gyllensvärd, 2015; Kerckaert, Vanderlinde & Braak, 2015; Sheridan, Sandberg & 

Vuorinen, 2011). Att pedagogerna kände rädsla för att använda IKT var inget som vi upplevde 

men resultatet visar att pedagogerna skulle vilja ha tiden att sätta sig in i till exempel program för 

att underlätta deras arbete och slippa lägga ner extra tid att lära om sig varje gång de ska använda 

det. 

 

Vi känner att vi har fått det resultat vi behöver för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har 

fått fram pedagogernas syn på IKT användandet och även hur de såg på sin egen kompetens samt 

kompetensutveckling. De pedagoger vi haft kontakt med var nöjda med den utbildning de fått 

och kände inte att de saknade någon del. Även om några respondenter har givit svar där de yrkar 

på att de inte vet om vad de behöver för ytterligare utbildning då de inte känner sig veta vad som 
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kan erbjudas. Det är förskolechefens ansvar att dela med sig av vad det finns för utbildningar och 

ge de berörda parterna chansen att gå på dessa vilket även (Skolverket, 2016b) styrker. 

“Förskolechefens ansvar att personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 

sina uppgifter.” (Skolverket, 2016a, S16.). 

 

Om pedagogerna känner sig säkra inom ämnet ökar det chansen till användande (Lindahl & 

Folkesson, 2012). Om attityden hos pedagogerna har betydelse för IKT användandet vill vi 

styrka dock får vi genom vårt insamlade material endast se den positiva attityden till IKT. Av 

tidigare erfarenheter så har vi även upplevt en negativ attityd till IKT användningen vilket har 

bidragit till minskad användning av IKT i dem verksamheterna. De pedagogerna vi mött ute i 

verksamheten som hade en negativ attityd till IKT såg att barnen blev stillasittande och 

pedagogerna vill ha aktiva barn som inte sitter och spelar på datorn eller “plattan”. Hardersen 

(2016) menar att pedagogerna ska fokusera på vad barnen gör med teknologin och inte vad 

teknologin gör med barnen. Genom denna studie har vi kommit fram till att det är viktigt med en 

positiv attityd för att inkludera IKT i verksamheten.     

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Då IKT är ett så pass stort ämne i dagens förskolor och ny teknik tillkommer så finns det alla 

möjligheter för en fortsatt forskning inom ämnet. Ett intressant område att studera vidare tycker 

vi är exempelvis hur pedagogers arbete kan underlättas med stöd av IKT och hur verksamheterna 

kan utvecklas. 
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11. Bilagor 
11.1 Bilaga 1. 

 

 

Informationsbrev 

Hej vi heter Therese Vagelin och Madeleine Karlsson och vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Gävle. Vi har påbörjat vårt examensarbete och vår studie handlar om IKT 

(informations- kommunikationsteknik) användandet i förskolan. Då stora delar av samhället har 

teknologiserats anser vi det är viktigt att få fram pedagogernas tankar kring IKT användandet i 

förskolan. 

Vi kommer att göra vår undersökning i enkätform där vi skriver ut frågeställningarna som ni får 

besvara på papper. Vi har valt ut och kommer inrikta oss på tre förskolor i Sverige och tre 

förskolor i England som kommer att få besvara frågeställningarna. 

Deltagandet är frivilligt i studien och ni kommer vara helt anonyma men vi uppskattar er 

medverkan i vår studie. 

Vänliga hälsningar 

Therese Vagelin och Madeleine Karlsson 

Om ni har några eventuella frågor hör gärna av er till oss, 

Therese Vagelin                                                                                  Madeleine Karlsson 

Tel: xxx-xxxxxxx                                                                                Tel: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxx@student.hig.se                                    Mail: xxxxxxxx@student.hig.se  
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11.2 Bilaga 2. 

 

 

Newsletter 

Hi! Our names are Therese Vagelin and Madeleine Karlsson and we are studying to become 

preschool teachers at Högskolan in Gävle, Sweden. We have started our degree project and our 

study is about the use of ICT (information and communication technique) in the preschool. Since 

big parts of our society has become more and more technologized, we find it important to shed 

light on the pedagogues view on the use of ICT in the preschool. We will be making this study 

based on a survey where we will write out our questions that you then will answer on paper. We 

will concentrate on three Swedish preschools and three English preschools that will get the 

chance to answer our questions. The participation in this study is optional, and you will be 

entirely anonymous, but we would appreciate it if you participated in this study. 

Sincerely, 

Therese Vagelin and Madeleine Karlsson 

If you happen to have any questions, please feel free to contact us, 

Therese Vagelin                Madeleine Karlsson 

Tel: xxx-xxxxxxx              Tel: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxx@student.hig.se               Mail: xxxxxxxx@student.hig.se 
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11.3 Bilaga 3. 
 

Befattning:....................... 

Enkät 

1.     Vilken ålder har barnen på er avdelning? 

2.     Hur stor är barngruppen? 

3.     Hur många pedagoger jobbar i barngruppen? 

4.     Vilken typ av IKT finns tillgänglig i er förskola för pedagoger/barn?  

5.     Hur anser du att IKT bör användas i förskolan 

6.     Hur anser du att IKT inte bör användas i förskolan 

7.     Vad anser du att IKT tillför till barnen? 

8.     Hur mycket används IKT i förskolan av pedagoger/barn? 

9.     Hur ofta bedömer du att IKT används som fri lek och/eller som ett inlärningssätt? Ge en 

förklaring. 

10.  Har du gått någon utbildning om IKT och vad fick ni veta? 

11.  Vad skulle du vilja få mer utbildning om kring inom IKT? 
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11.4 Bilaga 4 
                                                                                                

 

Positions:……………………….. 

Survey 

1.  What age are the children of your setting? 

2.  How many children do you have in each age group? 

3.     How many teachers/practitioners are working in the children's group? 

4.     What type of ICT is available in your nursery for educators / children? 

5.     How do you feel that ICT should be used in preschool? 

6.     How do you feel that ICT should not be used in preschool? 

7.     What do you consider to be the benefits of using ICT with children? 

8.   How much is ICT used in preschool educator / children? 

9.     How often do you think that ICT is used as free play and / or as a way of learning? Give 

an explanation. 

    10.  Have you attended any training on ICT and what did you learn? 

    11. What would you like to receive more training in ICT? 

 

 


