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SAMMANFATTNING 

Avsikten med undersökningen var att få djupare kunskap kring IKT i förskolan, hur IKT 

används samt de pedagogiskt ansvariga i förskolans egna perspektiv och åsikter kring 

IKT som ett hjälpmedel i verksamheten. Detta har uppnåtts via en enkätundersökning där 

det både funnits öppna frågor såväl som slutna frågor. De frågeställningar vi haft och 

använt oss av i denna studie är följande; 

- Vilka digitala medel finns det på förskolorna? 

- Hur använder de pedagogiskt ansvariga sig av IKT i förskolan? 

- Vad är de pedagogiskt ansvarigas syn på digitala medel som verktyg i förskolan? 

Resultatet visar att de pedagogiskt ansvariga i förskolan är generellt positiva till 

användandet av digitala medel i verksamheten. Samtidigt upplever de flesta att de inte 

har tillräckligt med kunskap och utbildning för att bedriva en pedagogisk verksamhet där 

digitala medel används som stöd. 

Nyckelord: IKT, digitala medel/verktyg, förskola, lärande, lärplatta, dator, IWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Innehåll 

SAMMANFATTNING .................................................................................................... 3 

FÖRORD .......................................................................................................................... 5 

1. INLEDNING ................................................................................................................ 6 
1.1. Syfte ....................................................................................................................... 7 
1.2. Frågeställningar ..................................................................................................... 7 

2. BAKGRUND/IT I SVENSKA FÖRSKOLAN ............................................................ 8 
2.1. Digitalt infödda och immigranter .......................................................................... 8 

2.2. Lärplattan som verktyg i förskolan ...................................................................... 10 

2.3. Stationära och bärbara datorer - hur de används i verksamheten ........................ 10 
2.4. Användning av interaktiv skrivtavla (IWB) i förskoleverksamheten .................. 12 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning ................................................................. 12 

3. METOD ...................................................................................................................... 13 
3.1. Urval av förskolor ................................................................................................ 13 

3.2. Etiska aspekter ..................................................................................................... 14 
3.3. Kvantitativ studie ................................................................................................. 14 
3.4. Utformning och bearbetning av enkäten ............................................................. 15 

3.5. Presentation av deltagarna ................................................................................... 16 
3.6 Framtagning av litteraturen .................................................................................. 16 

4. RESULTAT ................................................................................................................ 16 
4.1. Tillgänglighet av digitala medel i förskolan ........................................................ 17 

4.2. Användning av olika digitala medel i förskolan .................................................. 18 
4.3. De pedagogiskt ansvarigas syn på användandet av digitala medel i förskolan ... 21 

5. DISKUSSION ............................................................................................................ 23 

6. METODUTVÄRDERING ......................................................................................... 26 

7. SLUTSATS ................................................................................................................ 27 

8. TIPS PÅ VIDARE FORSKNING .............................................................................. 28 

9. REFERENSER ........................................................................................................... 29 
10. BILAGOR 

  



 

5 

 

FÖRORD 

Denna studie är ett examensarbete där frågeställningarna huvudsakligen är grundade på 

skribenternas egna erfarenheter. Då vi upplever att IKT i förskolan inte används till sin 

fulla potential i verksamheten. Vi önskar därför att undersöka huruvida de verksamma 

inom förskolan idag anser att de har för lite utbildning och kunskap kring hur IKT i 

förskolan ska användas på bästa möjliga och lärande sätt.  

 

Vi vill tacka vår handledare som guidat oss genom arbetet, som har gett bra och värdefull 

respons! Dessutom vill vi tacka alla som deltagit i enkäten, utan er hade denna studie inte 

varit möjlig. Tack! 
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1. INLEDNING 

Informations och kommunikationsteknik (IKT) förekommer allt mer och mer i förskolans 

vardag. Det kan till exempel vara datorer, interaktiva skrivtavlor (IWB) eller lärplattor. 

Allt fler förskolor integrerar olika IKT verktyg i verksamheten som de verksamma inom 

förskolan ska använda sig av. De kan till exempel få en lärplatta av sin överordnad som 

de sedan ska använda med barnen. Det nämns däremot lite kring användning av digitala 

verktyg i verksamheten i förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Det som framkommer i Lpfö 

98/16 är att de som arbetar inom förskolan ”kan använda multimediaverktyg såväl i 

skapande aktiviteter som i tillämpning” (Skolverket, 2016, s.7). Det kan skapa 

frågetecken för förskolans personal, hur de ska använda de nya digitala medlen och vad 

dessa kan göra för att stödja barnen i deras utveckling. Det finns en aktiv diskussion bland 

verksamma inom förskolan vilket man kan se i bland annat Mannerheim (2013) där hon 

skriver om en förskollärare som grundade sin C-uppsats på just detta. Hon undrade varför 

tiden till IKT i förskolan var begränsad till en äggklocka och undrade om det inte fanns 

ett bättre sätt att integrera IKT på ett pedagogiskt sätt in i verksamheten. N. Dahlström 

(Personlig kommunikation, 26 november 2016) har erfarenhet av detta då hon arbetar 

som IKT ansvarig inom en kommun i mellansverige. Hon menar att personal inom 

förskolan ofta varit rädda för det nya verktyget då de inte vill ersätta något i 

verksamheten. De undrar hur de på bästa sätt kan komplettera verksamheten utan att 

verktyget blir en barnvakt. Ledamot i utskottet för Dalarna R. Hedin (Personlig 

kommunikation, 26 november 2016) säger att hon upplever att det uppstår frågor hos 

förskolepersonalen. Detta genom att det ofta tar mycket tid att utbilda personalen i 

förskolan till att lära sig hantera IKT verktygen men erfarenhet är att förskollärarna 

generellt är positiva till verktygen.   

 

I dagens samhälle integreras det digitala i allt större grad och detta även i förskolan och 

skolan. Politiker, föräldrar och skolor påpekar att det är bra att införa det digitala systemet 

i både förskola och skola. Efterfrågan av lärorika spel och program sker inte längre bara 

av skolan, utan även föräldrar tar större del av den marknaden (Meyer, 2013). Inom 

förskolan integreras allt lärande i leken och på det sättet fortsätter Kerckaert et al. (2015) 

skriva att IKT får en helt annan roll i praktiken än vad det skulle få om det introducerades 

i skolan. Fördelen med att börjar arbeta med IKT i förskolan menar Kerckaert, 

Vanderlinde och van Braak (2015) är att det finns stora kulturella skillnader i den 

professionella praktiken mellan förskolan och skolan. Många barn har idag på något sätt 
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tillgång till digitala medel, hemma eller på förskolan/skolan som de bland annat kan 

använda till att spela spel på. 

 

I dagsläget är det många förskolor som på något sätt arbetar med IKT i förskolan, vilket 

vi har sett i vår enkätundersökning som vi gjort på utvalda förskolor i mellansverige. Det 

varierar dock huruvida de använder sig av lärplatta, dator, IWB eller andra medel. Dessa 

framkommer i sammanställningen av enkätresultatet. Utifrån enkäten ville vi också få 

svar om de har läroplanens olika områden med i planeringen och i aktiviteten vid 

användandet av de digitala verktygen. De sex områden vi valt är matematik, språk, 

skapande verksamhet, normer och värden, teknik och naturkunskap. Detta är, i och med 

att det inte står mycket om det i läroplanen, viktigt att ta reda på hur de verksamma inom 

förskolan tänker kring läroplanens mål och de digitala medlen som de ges. 

 

1.1. Syfte 
Vårat syfte är att undersöka vilka och hur digitala medel används i förskolan och hur de 

pedagogiskt ansvariga inom förskolan anser att det är en tillgång eller svårighet. Vi har 

valt detta område då vi har ett intresse för det (Rienecker, 2013) men även då det är en 

stor del av förskoleverksamheten. För att kunna börja sökandet av kunskap inom ämnet 

har vi gjort en enkätundersökning där de pedagogiskt ansvariga från utvalda förskolor 

delgett sin syn och erfarenhet av IKT i förskola, vilka digitala verktyg som finns på 

förskolorna samt om och hur digitala verktyg används i verksamheten. För att få större 

kunskap kring arbetet med IKT i förskolan har vi läst vetenskapliga studier om hur IKT 

bör användas i förskolor samt syftet med digitala verktyg i verksamheten. Utöver detta är 

vi dessutom intresserad av att se om skillnaderna mellan pedagoger (kön, ålder) har en 

inverkan på deras inställning till IKT. 

 

1.2. Frågeställningar 
Utifrån det som presenterats under rubriken 2.1. Syfte har vi kommit fram till dessa tre 

frågeställningar: 

- Vilka digitala medel finns det på förskolorna? 

- Hur använder de pedagogiskt ansvariga sig av IKT i förskolan? 

- Vad är de pedagogiskt ansvarigas syn på digitala medel som verktyg i förskolan? 

Detta är av stort intresse för oss men det är även en viktig samhällsfråga då förskolan ska 

”lägga grunden för ett växande ansvar och intresse hos barnen som på sikt ska delta i 
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samhällslivet” (Skolverket, 2016, s.4). Har IKT användningen inget syfte hör den inte 

heller hemma i förskolans verksamhet (Kazanci & Okan, 2009). 

 

2. BAKGRUND/IT I SVENSKA FÖRSKOLAN 

Under denna rubrik kommer vi att presentera studier om digitala verktyg i förskolan samt 

de digitalt infödda barnen och de immigrerande lärarna i den digitala världen. Vi kommer 

att presentera de tre vanligaste digitala verktygen som finns i förskolan och som 

framkommit genom enkätundersökningen. Samt hur de verksamma inom förskolan 

arbetat med dessa och vad deras syn på digitala medel i förskolan är. Vi har valt att dela 

upp dessa i underrubriker för att beskriva det enskilda verktyget men även på grund av 

att resultatet är uppdelat på likande sätt. Senare i diskussion och slutsats kommer 

verktygen att knytas samman där jämförelser mellan dessa sker samt hänvisningar till 

tidigare forskning. 

 

2.1. Digitalt infödda och immigranter 

Möjligheterna är många vid användandet av IKT i barnens tidiga lärande oavsett om det 

är barnen som använder teknologin för att lära sig via olika spel och/eller applikationer 

som finns tillgängliga för att leka sig till kunskap. Eller genom att teknologin används 

som en monitor där barnens utveckling dokumenteras och planeras, skapande av 

portfolios som ett sätt att utbyta information med andra som arbetar med barn i samma 

situation eller med föräldrarna till barnet (Agudo, Rico och Sánchez, 2015). Nilsen (2014) 

menar att det är nödvändigt att dagens lärare ändrar och anpassar undervisningen till 

dagens unga, de digitalt infödda som hon beskriver dem, för att fånga deras intresse. Den 

formella och traditionella undervisningen behöver förändras för att hänga med barnen i 

deras utveckling. Det behöver ske ett snabbare och mer informellt lärande och det menar 

Nilsen (2014) sker bäst på ett lekfullt och roligt sätt och det blir det mest med hjälp av ett 

dataspel. 

 

Masoumi (2015) påpekar att på egen hand kan dessa teknologier inte förändra eller 

förbättra den rådande undervisningen i förskolan. Det krävs att förskollärarna får 

guidning i hur de ska använda dessa teknologier för att kunna använda de på rätt sätt i 

verksamheten (Masoumi, 2015). När läraren sitter tillsammans med barnen och erbjuder 

dem hjälp samt vägledning synts positiva effekter på barnen när det gäller deras abstrakta 

tänkande, planeringsförmåga, ordförråd och öga-hand koordination (Nilsen, 2014). 
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Däremot menar Nilsen (2014) att det även finns negativa effekter med IKT i 

verksamheten, allt beror på hur läraren väljer att det ska användas. När läraren inte var 

med och barnen satt själva med IKT verktygen såg Nilsen (2014) att de positiva effekterna 

minskade drastiskt. Agudo et al., (2015) menar att om det finns olika IKT verktyg 

tillgängliga för barnen gör det möjligt att skapa en atmosfär som tillåter barnen att bland 

annat aktivera sina kognitiva strategier, observera varandra, delta aktivt kring sitt eget 

lärande, träna minnet och utveckla sina finmotoriska färdigheter (Agudo et al., 2015). 

Men fortsätter med att det krävs att IKT verktygen används på rätt sätt, görs inte det så 

skapas istället en negativ inverkan på barnen som kan leda till en frustration hos dem 

(Agudo et al., 2015). 

 

Berg Marklund (2015) skriver att digitala verktyg inhandlas i större utsträckning och 

delas ut till lärare och elever, detta utan tanke på hur det ska användas för att utveckla 

barnens inlärning och lärarnas arbetssituation. Roberts-Holmes använder sig av termer 

som “cyberkids” och “digital natives” (2014, s.1). Nilsen (2014) skriver om de barn som 

föds in i den högteknologiska värld vi lever i idag. Det faktum att många av lärarna idag 

är så kallade “digital immigrants” (Roberts-Holmes, 2014, s.1) gör det svårare för dem 

att använda sig av IKT lika lätt som barnen gör. Roberts-Holmes (2014) påpekar att det 

krävs en förändring kring profession just på grund av det stora glappet som blir mellan 

eleverna och lärarna. Lärarna måste närma sig det digitala området med “critical digital 

literacies” menar Roberts-Holmes (2014, s.2) om de vill skapa barncentrerade aktiviteter 

som är kulturellt meningsfulla för barnen. Nilsen (2014) påpekar att det är glappet mellan 

de digitalt infödda barnen och de digitala immigranterna som lärarna är som skapar mest 

problematik i dagens skola när det gäller IKT. 

 

Nilsen (2014) undersöker i sin studie huruvida barnen i förskolan föredrar att använda sig 

av digitala läromedel i verksamheten över de traditionella verktygen. Genom att kalla 

barnen för digitalt infödda menar hon att de föddes in i det digitala och förväntas därför 

föredra de digitala läromedlen över det traditionella. Dock menar Nilsen (2014) att så inte 

alltid är fallet, då det digitala kompletterar verksamheten och inte ersätter det traditionella. 

Hon ger ett exempel där barnen är ute på utflykt där de hellre befinner sig i skogen och 

leker med det naturen försett dem med och väljer bort lärplattan. 
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2.2. Lärplattan som verktyg i förskolan 

Fler och fler förskolor väljer att idag köpa in lärplattor för lärande i förskolan. Flewitt, 

Messer och Kucirkova (2015) skriver att de anser att lärplattan har bäst förutsättningar 

för lärande inom förskolan och skolans tidiga år. Eftersom en lärplatta har en pekskärm 

som gör det enkel för barn att precisera vad de vill använda för applikation, samt att det 

är enklare för dem att se via bilderna vad samtliga applikationer innehåller (Flewitt et al., 

2015). Även Beschorner och Hutchison (2013) skriver fördelarna med att arbeta med en 

plattform som har en pekskärm. De beskriver möjligheterna med att arbeta med en 

lärplatta tillsammans i samband med lärandet hos barn i behov av särskilt stöd. De 

pedagogiskt ansvariga kan stödja barnets hand mot den applikation som hen visar att hen 

vill arbeta med, de kan fästa en lärplatta intill rullstolen om barnet är rullstolsburen. 

Barnen kan även interagera med andra barn genom lärplattan i kombination med 

exempelvis en interaktiv skrivtavla (IWB). 

 

Beschorner och Hutchison (2013) beskriver hur barn använder en applikation i en 

lärplatta där de skriver och genom denna har barnen god möjlighet att byta pensel, färg 

och tjocklek utan att avbryta skrivande. Denna aktivitet var något som barnen kunde göra 

enskilt om de önskade det. Flewitt et al. (2014) menar att en lärplatta ger goda möjligheter 

till enskilt arbete men att det bör finnas en kunnig vuxen i närheten för att stödja barnet i 

deras lärande. 

 

Petersen (2015) skriver om att lärplattan skapar inträdesstrategier in i leken genom den 

aktivitet som bedrivs med lärplattan. Vidare skriver han om hur lärplattan formar 

samarbete genom skärmen på ett sätt som en dator inte kan. Författaren menar att skärmen 

gör det möjligt för flera barn att använda den samtidigt då pekskärmen gör detta möjligt, 

vilket inte är möjligt med en dator som styrs med en mus. En till bidragande faktor till 

varför lärplattan är ett bra verktyg i förskolan och skolan menar Flewitt et al. (2014) är 

att barnen ofta har ett intresse för digitala medel i förskolan och att detta kan medföra en 

mer lärande situation. 

 

2.3. Stationära och bärbara datorer - hur de används i verksamheten 
Meyer (2013) menar att det finns ett växande intresse från föräldrar som skapar en slags 

hemskolning inom spelvärlden. Meyer (2013) påpekar att många av spelen kan vara en 

blandning av underhållning och lärande, edutainment (Kazanci & Okan, 2009) och kan 
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därför hamna i en egen kategori mellan dessa två aktiviteter som vanligtvis skiljs åt. 

Vidare understryks det även hur viktigt det är att integrera leken med inlärningsmodeller 

som finns. Det är kanske därför inte så konstigt att barnen lär sig som mest under 

förskolan när de försöker att simulera olika lekar eller spel (Meyer, 2013). 

 

Utanför de formella lärande situationerna medverkar olika onlinespel till barnens första 

möte med främmande språk och främst engelska anser Meyer (2013). Det är därför de 

flesta danska barnen redan är bekanta med många engelska ord, fraser samt ljud när de 

ska börja lära sig engelska i klassrummet. Därför överskrids den formella lärande 

metoden genom den spelbaserade språkinlärningen, även om språket kan läras in på olika 

sätt genom dessa två kontexter. Däremot är dessa två kontexter svåra att integrera med 

varandra fortsätter Meyer (2013). Nilsen (2014) menar även hon att den formella och 

traditionella undervisningen behöver förändras för att hänga med barnen i deras 

utveckling, det behöver ske ett snabbare och mer informellt lärande och det sker bäst på 

ett lekfullt och roligt sätt och det blir det mest med hjälp av ett dataspel. Inom just 

språkinlärningen kan spel, om det används på rätt sätt, skapa en atmosfär i klassrummet 

som manar barnen att utmana sig själv och engagera sig i sin egen inlärning. Detta kan 

vara en indikator på att onlinespel har eller kommer få en betydande roll i arbetet med 

främmande språk (Meyer, 2013). 

 

Problematiken som kan uppstå vid användandet av en dator för de mindre barnen är något 

som Agudo et al. (2015) tar upp. De motoriska färdigheterna utvecklas över tid hos små 

barn och detta kan göra det till en utmaning vid användandet sig av musen som hör till 

datorn. Barnen får problem att välja ett specifikt område på skärmen just för att deras 

hjärna och muskler inte kopplar ihop handrörelsen med musen och musen på 

bildskärmen, deras rörelser med handen blir stora och ryckiga när de inte kan kontrollera 

finmotoriken som krävs (Agudo et al., 2015). Samma finmotorik saknas även när det 

gäller att klicka, dra med musen, klicka och dra samt dubbelklicka med musen. De trycker 

för hårt och för länge både när det kommer till användandet av musen och även 

tangentbordet. Det gäller att anpassa aktiviteten med musen till den nivån som barnet i 

fråga klarar av att hantera (Agudo et al., 2015) 
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2.4. Användning av interaktiv skrivtavla (IWB) i förskoleverksamheten 
Bourbour et al. (2014) skriver om hur IWB, interaktiv skrivtavla används i samband med 

matematik på ett antal förskolor i sydvästra Sverige. De har i sin studie observerat tre 

förskollärare och hur de integrerar interaktiva skrivtavlor i verksamheten för att på bästa 

sätt få en lärande miljö för barnen. Bourbour et al. (2014) menar att en interaktiv 

skrivtavla har goda förutsättningar för att utveckla lärande hos barn. Detta genom att IWB 

och lärplattor överlag motiverar barnen till lärande. Dock menar författarna att den 

interaktiva skrivtavlan inte används till sin fulla potential då de upplever att de 

pedagogiskt ansvariga inom förskolan inte har tillräcklig utbildning kring användandet 

av IKT (Bourbour et al., 2014). Morgan (2010) skriver också hur han upplever att de 

verksamma inom förskolan inte har tillräcklig utbildning kring hur IKT bör användas i 

förskolan för att det ska bli ett kompletterande lärande verktyg. Morgan (2010) gjorde 

även han en studie kring hur användandet av IWB är i förskolan/skolan. Han specificerade 

sig på åldrarna tre till sju och studien gjordes i Wales.  

 

De båda artiklarna synliggör hur IWB används i förskolor. Bourbour et al. (2014) har 

gjort tre kategorier där de förtydligar detta. Dessa är; IWB ger möjlighet att arbeta med 

flera sinnen åt gången, att både se och lyssna på bilder och rörelser ökar chanserna till 

lärande; möjlighet till problemlösning hos barnen; barnens intresse för IWB hade en 

specifik roll i lärandet. Morgan (2010) har gjort fyra kategorier. Dessa är 1. Interaktivitet, 

det blir ett aktivt lärande med IWB istället för passivt. 2. Det finns goda möjligheter till 

grupparbete och på så vis stärka barngruppen, samhörighet. 3. IWBs tillgänglighet med 

en pekskärm. 4. Återkoppling och möjlighet att spara det som barnen och de vuxna redan 

arbetat med. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den digitala världen är något svårare att vara 

immigrant i än att växa upp i den, de barn som växer upp i den lär sig naturligt att använda 

dessa verktyg som en del av deras vardag (Meyer, 2013). När lärarna istället måste lära 

om och ta till sig helt nya undervisningsverktyg som de tidigare inte behövt, krävs en 

riktig utbildning alternativt genomgång av verktygen för att kunna använda IKT i 

förskolan. De tre olika digitala verktygen som vi valt att skriva om och som kan användas 

i förskoleverksamheten var lärplatta, IWB och stationär eller bärbar dator. De olika 

författarna har genom sina studier visat på för- och nackdelar med samtliga digitala 
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medel. Vi kan se att det fanns mest positiv respons kring lärplattan då den uppfattas vara 

ett enkelt verktyg att arbeta med även i yngre barngrupper då den har en pekskärm 

(Flewitt et al., 2015). IWB har också den en pekskärm men är inte lika enkel att arbeta 

med och förekomsten av den är begränsad (Bourbour, 2014) men lärplattan finns 

närvarande hos de flesta förskolor vilket vi visar i resultatet. Datorn är ett bra verktyg 

menar Agudo et al. (2015) men den kan vara svår att arbeta med för de yngre barnen på 

grund av koordination mellan öga och hand som behövs för att bemästra musen som hör 

till datorn.  

 

3. METOD 

I detta avsnitt kommer vi att skriva hur vi har arbetat med urval av de förskolor som 

deltagit, etiska aspekter vi tagit hänsyn till, vilken sorts studie vi genomför, utformningen 

av vår enkät och en presentation av deltagarna. Vi har valt att dela in de olika kategorierna 

i underrubriker och under dessa går vi djupare in och presenterar samt visar hur vi gått 

till väga under denna process.  

 

3.1. Urval av förskolor 
Inför detta arbete kontaktade vi IKT ansvariga på sex förskolor i mellansverige och 

rådfrågade dem kring möjligheten att få lämna ut enkäter på deras förskola. De förskolor 

som deltog i studien har vi valt utefter de personliga kontakter vi har inom förskolor i 

mellansverige. Dessa kontakter har etablerats genom tidigare arbete eller VFU på 

respektive förskolor, det vill säga ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi har haft 

personlig kontakt med förskolan inför utlämning samt inhämtning av enkät. Det är 

huvudsakligen den IKT ansvariga på förskolan som vi talat med, men vi har även haft 

kontakt med resterande personal. Vi blev mottagna med mycket god respons och stort 

intresse. 

 

När enkäten var färdigställd samt all kontakt med ansvariga på förskolan var säkerställd 

lämnades enkäterna ut till respektive förskola. I och med detta skickade vi också med ett 

kuvert märkt med IKT för insamlandet av enkäterna för att säkerställa möjligheterna för 

respondenterna att förbli anonym om så önskades. 
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3.2. Etiska aspekter 
Etiska aspekter har även tagits hänsyn till då vi genom Vetenskapsrådets fyra etiska 

principer. Vi har informerat respondenterna kring studiens syfte, användningen av det 

insamlade materialet, möjligheten till anonymitet samt möjligheten att avböja deltagning 

i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Genom en enkätundersökning (Bilaga 1) har 

vi utformat frågor där den deltagande haft möjligheten att vara delaktig i att besvara dessa 

och samtidigt förbli anonym om det önskades (Bjørndal, 2005). Vid de frågor som rört 

personen i fråga har det alltid funnits ett alternativ med svaret “anonym”, namn på 

pedagogerna är inte väsentligt för vår undersökning och därför har vi inte heller med den 

frågan på enkäten. 

 

Det fanns ett antal möjligheter på enkäten att ge egna kommentarer om en specifik fråga 

samt i slutet där rubriken “övriga kommentarer” var möjlig att besvara. I 

informationsbrevet (Bilaga 2) som vi skickade ut tillsammans med enkäterna blev 

pedagogerna informerade om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Det 

stod att de hade möjlighet att avböja deltagandet, samt att pedagogerna hade möjlighet att 

svara på frågorna på ett sådant sätt att de kunde förbli helt anonym. Vidare informerade 

vi om att det enbart är vi som skriver som kommer att ha tillgång till enkäterna samt att 

all information som samlas in enbart kommer att bearbetas i vår studie av oss. Därefter 

kommer allt insamlat material att förvaras inlåst på högskolan i Gävle under en två års 

period så att arbetet ska gå att granska. Efter denna två års period kommer det insamlade 

materialet att förstöras.  

 

3.3. Kvantitativ studie  
Genom en enkät får vi möjlighet att mäta och jämföra mer empiri, en kvantitativ studie, 

än vad som skulle vara möjligt vid exempelvis en studie som gjorts med enbart 

observationer, en kvalitativ studie. En enkät där våra forskningsfrågor kring digitala 

verktyg i förskolan och huruvida personalens syn på ämnet står i fokus. Vi har öppna 

frågor i samband med slutna frågor i vår enkät där de pedagogiskt ansvariga har möjlighet 

att uttrycka ytterligare åsikter som inte är styrda av oss. I och med detta får vår studie 

kvalitativa inslag. Anledningen till denna metod är att det ger mycket empiri som är lätt 

att bearbeta och sammanställa vid insamlandet av enkäterna (Bjørndal 2005; Bryman, 

2011) 
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3.4. Utformning och bearbetning av enkäten 
När vi formulerade frågorna till enkäten hade vi i åtanke att frågorna skulle vara enkelt 

utformade för att alla som svarade skulle förstå frågan på samma sätt. Då vi hade flera 

svarsalternativ på frågorna var vi tydliga med att beskriva vilket alternativ som 

representerade vad. Vi gav respondenterna information om studien i enkäten men även i 

informationsbrevet som medföljde (Bjørndal, 2005). Vi uppmanade respondenten att 

kommentera på enkäten om det var något de ville lägga till eller saknade. Vi gav dem 

även flera tillfällen på enkäten att skriva kommentarer i specifika kommentarrutor utöver 

de fasta alternativen. Svarsalternativen som fanns med i vår enkät (Bilaga 1) var vi noga 

att de inte skulle överlappa varandra som när det gäller till exempel åldersalternativen då 

det inte går att ha 18–30 år och 30–45 år då det ska gå att urskilja dessa från varandra 

vilket vi kan göra när det står 18–30 år och 31–45 år. Vi ville även att det skulle finnas 

svarsalternativ där respondenten hade möjlighet att svara det som de själv anser stämmer 

mest på dem med lika många positiva svar som negativa svar (Bjørndal, 2005).  

 

Vi fick bra uppslutning av svar på enkäten, vi fick in 57 ifyllda enkäter i pappersform, 

anledningen till att vi valde att göra enkäter istället för intervjuer var på grund av att 

respondenten själv skulle kunna välja tidpunkt att svara på frågorna. Med en enkät kan de 

pedagogiskt ansvariga svara på enkäten på exempelvis egen planeringstid eller rast. Detta 

istället för att via en intervju ta respondenten i fråga bort från verksamheten under en 

längre stund menar vi att det blir ett moment mindre för respondenterna när de ska besvara 

enkäten (Bjørndal, 2005) vilket kan leda till att de inte vill delta i enkätundersökningen. 

Fördelen med en enkätundersökning menar Bjørndal (2005) är att respondenten kan ta tid 

på sig och verkligen tänka igenom sitt svar. Tillskillnad från en eller flera genomförda 

intervjuer där förberedelserna tar tid för oss att göra, det tar tid för respondenten att 

besvara frågorna med oss under en period som personen är borta från verksamheten samt 

att det tar det tid att sammanställa det insamlade materialet (Bjørndal, 2005).   

 

När alla enkäter var insamlade började vi sammanställa svaren och skapade ett nytt 

dokument för att förtydliga antalet svar vid varje fråga. Med dessa som utgångspunkt 

gjorde vi stapeldiagram då resultatet blir tydligare med ett sådant. Vi transkriberade de 

kommentarer som kommit till på enkäterna för att kunna använda dem i både resultat och 

diskussion längre fram. 
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3.5. Presentation av deltagarna 
Totalt deltog 57 personer i vår enkät, varav 56 av dessa var kvinnor (98%) och en var 

man (2%). Av dessa var 41 (72%) utbildade till förskollärare, 13 (23%) var utbildade 

barnskötare och tre (5%) angav annan utbildning. Ingen valde att vara anonym trots att 

detta alternativ fanns på samtliga frågor som rörde den personliga identiteten. Däremot i 

frågan om yrkesgrupp fanns alternativet “annan” istället för “anonym” om respondenten 

inte ville presentera vad de hade för yrkesutbildning. Emellertid var denna punkt även 

gjord för verksamma inom förskolan som inte var förskollärare eller barnskötare vilket 

komplicerar det hela lite i frågan om de kunde vara helt anonyma. Däremot är detta inte 

väsentligt för att vår studie ska vara valid med utgångspunkt från forskningsfrågorna. 

 

Av de som deltog är att den största delen av yrkesutövare inom förskolan kvinnor. På de 

sex förskolorna vi har gett ut enkäten till och fått in enkäterna ser vi att åldersfördelningen 

är mer jämställd. 12 (21%) svarade att de var 18–30 år gamla, 18 (32%) svarade att de 

var 31–45 år gamla, 21 (37%) svarade att de var 46–60 år gamla och 6 (10%) svarade att 

de var 61+ år gamla. 

 

3.6 Framtagning av litteraturen 
För att få fram alla artiklar samt litteratur har vi läst igenom åtskilliga artiklar och böcker, 

som framkommit under tidigare kurser i förskollärarprogrammet men även sådant som vi 

själva letat fram på olika sätt. Den största delen av artiklarna har sökts fram via databasen 

ERIC, vi har där använt oss av olika sökord och olika kombinationer av dessa för att hitta 

relevanta artiklar. Dessa sökord var bland annat: IKT, ICT, IWB, preschool*, computer*, 

Bourbour, Ipad, IT, Förskol*, game*. Sökningar gjordes även på skolverkets egen 

hemsida, www.skolverket.se, där sökorden IT och förskola användes.  

 

4. RESULTAT 

Efter att insamlingen av enkäterna gjordes har vi valt att förtydliga vårt resultat genom 

att skapa ett diagram till varje fråga. För att förtydliga resultatet kommer det även att 

beskrivas som procentenheter inom parenteser, där vi avrundat till närmaste heltal vilket 

kan leda till vissa skillnader i sammanställningen av dessa även om vi strävar efter 100%. 

Vi kommer att besvara våra undersökningsfrågor i sådan ordning att vi börjar med att 

presentera vad det finns för digitala medel tillgängliga på förskolorna sedan redovisa hur 

ofta de används och till vad. 

http://www.skolverket.se/
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Avslutningsvis kommer vi att visa resultatet på vad de pedagogiskt ansvariga i förskolan 

har för uppfattning av IKT som ett verktyg i verksamheten. Vi har även valt att presentera 

huruvida respondenterna svarat kring om det är en tillgång eller svårighet att arbeta med 

digitala medel i förskolan och om de anser själv att de fått tillräcklig utbildning. Detta är 

svar vi behöver inför diskussion och slutsats. 

 

4.1. Tillgänglighet av digitala medel i förskolan 
Samtliga 57 som deltog i enkäten svarade att de hade digitala medel på sin förskola av 

olika slag. Däremot varierade det vad de hade för digitala medel. Samtliga hade lärplatta 

tillgänglig på förskolan men endast 38 (66%) av dem använde sig av lärplattan i 

verksamheten. Tätt därpå kommer datorn som tillgänglighet där 56 av 57 (98%) hade en 

dator på förskolan men där 38 (66%) använde sig av den i verksamheten. Längre ner på 

listan kommer interaktiv skrivtavla (IWB) där det endast är 9 av 57 (16%) som har en 

sådan på förskolan och av dessa är det endast två personer (3%) som använder den i 

verksamheten. I enkäten fanns det möjlighet att välja annan form av digitala medel. 

Respondenterna har genom detta alternativ lagt till projektor/ kanon, digital fotoram och 

smartphone. Se dessa resultat i Figur 1.  

 

Figur 1 

Genom detta kan vi se att majoriteten har tillgång till lärplatta men att det även 

förekommer stationära och bärbara datorer såväl som IWB. Dock använder inte alla sig 

av det i verksamheten. Mer information om användandet av digitala medel i förskolan 

kommer under nästa rubrik. 
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4.2. Användning av olika digitala medel i förskolan 

Här kommer vi att presentera hur de digitala medlen används i förskola. Vi börjar med 

lärplattan för att sedan redovisa datorn och avslutningsvis IWB. Genom detta vill vi se 

hur de pedagogiskt ansvariga använder sig av digitala medel i verksamheten och om det 

är någon skillnad på vad som finns och vad som används. 

 

Hur de verksamma inom förskolan använder sig av lärplatta i förskolan varierade. Av de 

57 personer som deltog var det 28 (49%) som använde sig av lärplattan dagligen. Det vill 

säga nästan hälften av de deltagande. Det var 9 (16%) som använde sig av lärplattan mer 

än en gång per vecka och 8 (14%) som använde det ca en gång per vecka. Det visade även 

sig att det var 6 (11%) som använde sig av lärplatta ca en gång per månad och 4 (7%) 

dom använde det mer sällan. Vi fick även redovisat att det var 2 personer (3%) som aldrig 

använde sig av lärplattan i verksamheten se detta i Figur 2. 

Vi kommer nu gå in på hur ofta datorn används inom förskoleverksamheten. Den används 

inte lika frekvent som lärplattan. 19 (33%) använder sig av den dagligen, 17 (30%) mer 

än en gång i veckan, 6 (11%) använder sig av datorn ca en gång i veckan, 4 (7%) ca en 

gång i månaden, 8 (14%) mer sällan och 3 (5%) använder sig aldrig av datorn i 

verksamheten. Se detta i Figur 3.  

Figur 3 

28

9 8 6 4 2
0

10

20

30

Hur ofta använder du lärplatta/Ipad i förskoleverksamheten?

Lärplatta/Ipad

Dagligen Mer än 1 gång/vecka Ca 1 gång/vecka Ca 1 gång/månad Mer sällan Aldrig

19
17

6 4
8

3
0

5

10

15

20

Hur ofta använder du dator i förskoleverksamheten?

Dator

Dagligen Mer än 1 gång/vecka Ca 1 gång/vecka Ca 1 gång/månad Mer sällan Aldrig

Figur 2 



 

19 

 

Sista digitala verktyget som vi hade med som svarsalternativ var IWB (Interactive 

Whiteboard). Majoriteten 50 (88%) använde aldrig IWB, 5 personer (9%) använde den 

mer sällan och 2 personer (3%) använde IWB ca en gång i veckan. Det var endast på 

dessa svarsalternativ som vi fick svar på vilket går att se i Figur 4. 

Här kommer vi presentera frågan som berör inom vilka ämnen från läroplan för förskolan, 

Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016), respondenterna använder digitala medel. De alternativ 

som fanns tillgängliga var; normer och värden, språk, matematik, naturkunskap, teknik 

och estetisk/skapande verksamhet. Då detta var en fråga där respondenterna kunde välja 

fler alternativ blir resultatet inte 100%. Majoriteten av respondenterna, 55 (96%) svarade 

att de använder sig av digitala medel i samband med språk. Därefter följer matematik med 

51 (89%), sedan normer och värden med 48 (84%), därefter estetisk/skapande verksamhet 

med 46 (81%). Naturkunskap och teknik visade sig ha likadana siffror med 43 (75%) som 

använde sig av det i verksamheten. Det var även en respondent (2%) som svarade Inget. 

Denna fråga var en sådan där respondenterna hade möjlighet att lämna kommentarer. Det 

framkom att en respondent använder lärplattan mestadels till att arbeta med språk och 

kommunikation men hen använder även lärplattan vid dokumentationer. Se figur 5.  
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De pedagogiskt ansvariga som svarade på vår enkät fick förfrågan kring hur de digitala 

verktygen används i förskoleverksamheten med stöd av vuxen. Svarsalternativen på 

denna fråga var en skalenlig fråga där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta. Flertalet 

respondenter valde att svara flera alternativ. Majoriteten valde alternativ C - 3. Det var 

24 (37%) som detta alternativ. Minst svar fick A - 1, där det var fyra (6%) som valde det 

alternativet. Möjligheten fanns här för respondenterna att lämna kommentarer. Genom 

dessa fick vi veta att det varierar hur ofta barnen sitter med ett digitalt verktyg med stöd 

av vuxen. En av kommentarerna menade att de arbetar med yngre barn och måste sitta 

med och en annan skriver att barnen sällan har stöd av vuxen när de arbetar med digitala 

medel då den personen arbetar med yngre barn. Se Figur 6.  

Nästa fråga var även den en skalenlig fråga där 1 var väldigt sällan och 5 var väldigt ofta. 

Frågan berör hur ofta barnen sitter ensam med det digitala medlet utan vuxen. Majoriteten 

(33%) svarade att barnen väldigt sällan, alternativ A - 1, sitter ensam utan pedagog 

närvarande. Därefter var alternativ C - 3 den näst mest valda kategorin med 13 svar (25%). 

Vi fick 3 svar (6%) som indikerade på att barnen väldigt ofta, alternativ E - 5, sitter ensam 

utan vuxen vilket syns i Figur 7. Även denna fråga hade öppna samt slutna svar. 

Kommentarerna visade att de pedagogiskt ansvariga ofta sitter med barnen men även att 

de aldrig sitter tillsammans med dem. 
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Sammanfattningsvis ser vi att många använder sig av digitala medel i förskolan dagligen 

och inom olika områden men att verktygen mest användes i samband med språkinlärning. 

Huruvida en vuxen satt med och var delaktig varierade utifrån resultaten men överlag var 

de flesta respondenterna med som stöd när barnet arbetade med det digitala medlet.  

 

4.3. De pedagogiskt ansvarigas syn på användandet av digitala medel i 

förskolan 
Sista delen av enkäten redovisar de pedagogiskt ansvarigas egna uppfattningar kring 

användandet av digitala medel i förskolan.  Den första frågan gällande personliga 

aspekter var huruvida respondenterna anser att de har tillräcklig kunskap för att bedriva 

pedagogisk verksamhet med stöd av digitala medel. 9 (16%) svarade i mycket hög grad, 

36 (63%) i ganska hög grad, 10 (17%) i ganska låg grad och 2 (4%) inte alls, se Figur 8. 

Genom kommentarer som vi samlat in via denna fråga framkommer det att de vill ha mer 

kunskap.  

Vidare ville vi få svar på huruvida respondenterna anser att de fått tillräckligt med 

utbildning kring användning av digitala medel. 6 (11%) svarade att de fått tillräcklig 

utbildning i hög grad, 24 (42%) svarade i ganska hög grad, 24 (42%) svarade i ganska låg 

grad och 3 (5%) svarade inte alls se detta i Figur 9. Respondenterna hade ganska låg grad 

utbildning och de kommenterade att de bland annat var självlärd men även att det finns 

utbildning men ingenting som de gått och att mycket hänger på ens egna intresse.  

 

 

 

 

 

9

36

10 2
0

10

20

30

40

Anser du dig ha tillräcklig kunskap för att bedriva pedagogiskt verksamhet med stöd av digitala medel?

Kunskap av IKT

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls

Figur 8 



 

22 

 

 
 

På nästa fråga ville vi veta huruvida respondenterna anser att digitala medel kompletterar 

det pedagogiska arbetet i förskolan. Majoriteten här, 31 (54%) svarade i ganska hög grad, 

18 (32%) svarade i mycket hög grad och 8 (14%) i ganska låg grad. Det var ingen som 

svarade att de inte alls anser att det kompletterar den pedagogiska verksamheten vilket 

går att se i Figur 10. 

Vidare bad vi respondenterna svara på huruvida de anser att arbetet med digitala medel 

inom förskolan bidrar till en mer lärande och stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Majoriteten, 31 (49%), svarade att de anser att det i ganska hög grad. 21 (37%) svarade i 

mycket hög grad och 8 (14%) svarade i ganska låg grad. Även här var det ingen som valde 

alternativ D - inte alls vilket går att se i Figur 11. 
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Den avslutande frågan i vår enkät var huruvida respondenterna anser att digitala medel i 

förskolan är en tillgång eller en svårighet samt i vilken grad. 95% av respondenterna ansåg 

att det var en tillgång i olika grader och 5% anser att det är en svårighet. 

I slutet av enkäten hade respondenterna möjlighet att ge övriga kommentarer. Det 

framkom genom dessa att de inte anser sig själv ha tillräcklig kunskap för att se 

enkelheten i digitala medel i verksamheten medans en annan respondent menar att det 

digitala är en del av samhället och det finns mycket lärorikt man kan använda sig av med 

digitala medel. 

 

5. DISKUSSION  
Samtliga respondenter hade tillgång till digitala medel på sin förskola. Dock varierade 

utbudet av dessa. Alla hade på något sätt tillgång till en lärplatta men alla använde sig 

inte av den i verksamheten. Flewitt et al. (2014) och Beschorner och Hutchison (2013) 

skriver båda om hur en lärplatta är ett väldigt bra verktyg att använda sig av inom 

förskolan. Detta då pekskärmen gör det enkelt för barnen att orientera sig bland 

applikationer och ökar bland annat barnens litteracitet. 49% av respondenterna svarade 

att de dagligen använder sig av lärplattan i verksamheten varav 96% använder den 

och/eller andra digitala medel i samband med språk. Meyer (2013) skriver om hur 

onlinespel kan stödja barnen i deras lärande av främmande språk, exempelvis engelska. 

Detta är något som vi genom erfarenhet kan bekräfta. En av de som bedrivit denna studie 

har genom samtal med en förälder på hennes arbetsplats fått information om hur ett barn 

ofta sitter med onlinespel och lär sig engelska genom detta, vilket är något som 

föräldrarna själva inte uppmuntrat barnet att lära sig. 
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Även datorn fanns tillgänglig hos nästan alla respondenter, 98% svarade att de har en 

dator på förskolan. Varav 33% av respondenterna svarade att de använder sig av datorn 

dagligen i verksamheten. Problematiken med att använda en dator i förskolan, särskild 

med de yngre barnen är de motoriska färdigheterna vilket Agudo et al. (2015) skriver om. 

Det digitala medlet som respondenterna meddelade i enkäten nästan inte fanns på deras 

förskola var IWB (Interactive Whiteboard). Av de 57 som deltog var det enbart 9 som 

hade en IWB på förskolan och av dessa var det endast 2 personer som använde den ca en 

gång i veckan. Vid jämförelse till lärplattan som även den har en pekskärm är det en stor 

skillnad. Bourbour et al. (2014) skriver om hur en interaktiv skrivtavla har goda 

förutsättningar för att utveckla lärandet hos barn genom bland annat pekskärmen. Det 

som kommit upp är att dessa är väldigt dyra att köpa in, efter en egen undersökning på 

internet är detta något som vi kan konstatera att det stämmer. Som företag kan du köpa 

en IWB via en auktoriserad handelspartner för allt från ca 25 000 kr till ca 85 000 kr. 

 

Respondenterna hade möjlighet att uttrycka sig huruvida de anser att digitala medel kan 

och bör användas i förskolan och hur de själv ser på verktyget som ett komplement. 

Liksom Bourbour et al. (2014) och Morgan (2010) informerar om i sina artiklar förstärker 

respondenterna det som författarna skriver, huruvida de känner att de inte har den kunskap 

som krävs för att bedriva pedagogisk verksamhet med stöd av digitala medel. Då Nilsen 

(2014) menar att det digitala inte ska ersätta det traditionella arbetssättet i verksamheten 

utan de digitala medlen ska komplettera och hjälpa förskollärarna och annan personal i 

förskolan. Detta för att bedriva en mångsidig verksamhet där barnen får prova och 

utforska alla de ting som de kan tänkas stöta på i framtiden. Men också för att barnen ska 

kunna förstå hur ett vardagsliv samt arbetsliv kan användas för att göra miljön bättre idag 

men också i framtiden (Skolverket, 2016).  

 

Respondenternas svar visar oss att de arbetar med IKT i förskolan inom flera områden 

från förskolans läroplan men att de inte upplever att de har kunskapen som krävs för att 

bedriva pedagogisk verksamhet med stöd av digitala medel. Likt det som Flewitt et al. 

(2014) påpekar att barnen ofta har ett intresse för digitala medel och det kan skapa en mer 

lärande situation menar våra respondenter att intresset också finns hos dem som är 

verksamma inom förskolan. För att lärarna ska kunna skapa barncentrerade aktiviteter 

som är meningsfulla för barnen menar Roberts-Holmes (2014) att lärarna måste närma 

sig det digitala området med critical digital literacies. Det är glappet mellan barn och 
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lärare som skapar mest problematik inom IKT påpekar Nilsen (2014). Genom ett 

gemensamt intresse till digitala medel kan det skapa en brygga mellan barn och vuxna 

och de kan lära av varandra och ännu viktigare, ha roligt tillsammans.  

 

Morgan (2010) och Bourbour et al. (2014) menar inte att alla som är verksam inom 

förskolan saknar denna kunskap. Bourbour et al. (2014) skriver om en av de tre 

förskollärare som de studerade i sin undersökning. Den förskolläraren hade kunskap kring 

IKT i förskoleverksamheten och kunde genom detta skapa en pedagogisk verksamhet där 

IKT var en del av vardagen. Morgan (2010) skriver kring hur han genom sin studie fått 

vetskap kring att de pedagogiskt ansvariga inom förskolan önskar sig mer kunskap och 

stöd inom IKT i förskolan. Emellertid visade det sig att det fanns ett återkommande 

mönster som tyder på att många vill och anser sig behöva mer utbildning än vad de i 

dagsläget har för att kunna använda de digitala verktyg som finns tillgängliga i förskolan 

för att bedriva en pedagogisk verksamhet med stöd av IKT. Detta visar sig även i vår 

studie där vi undersökt huruvida de pedagogiskt ansvariga i förskolan anser sig ha 

tillräcklig kunskap inom användandet av digitala medel i förskolan. Men det fanns även 

respondenter som menade att de upplevde att de besatt tillräcklig kunskap för att använda 

digitala medel i verksamheten då några av dem hade fått utbildning av IKT via 

arbetsplatsen. 

 

Hur kan vi förbättra situationerna för de som arbetar inom förskolan för att de ska känna 

att de kan och vill arbeta med IKT i verksamheten. Majoriteten av de som svarade var 

positivt inställda till digitala medel i förskolan och att de är en tillgång till verksamheten. 

Dock visar studien att de pedagogiskt ansvariga inte upplever att de själv fått tillräcklig 

utbildning eller besitter tillräcklig kunskap för att bedriva pedagogisk verksamhet med 

dessa. Det ska vara roligt att arbeta med digitala verktyg i verksamheten, det ska 

komplettera det pedagogiska och vara lustfyllt för såväl vuxna som barn (Nilsen, 2014). 

Skolverket (2014) skriver om hur de tillsammans med en grupp 6-åringar skapar en film 

med en lärplatta. Detta menar författaren skapar goda förutsättningar för grupparbete och 

social samhörighet mellan barn men även mellan barn och vuxna. Det är särskilt barnens 

intresse som lägger grunden för en lärande situation där digitala verktyg används (Flewitt 

et al., 2014). 
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Ser vi till åldersspannet på de svarande respondenterna kan vi konstatera att 79% hör 

hemma i kategorin digital natives i enlighet till det som Nilsen (2104) och Roberts- 

Holmes (2014) diskuterar. Detta syns även i svaren där 27 (47%) anser att de inte fått 

tillräckligt med utbildning kring användandet av digitala hjälpmedel i förskolan. I frågan 

som gällde om de ansåg sig ha tillräcklig kunskap till att bedriva pedagogisk verksamhet 

med hjälp av digitala medel svarade 2 att de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap för att 

bedriva en verksamhet med hjälp av dessa. 36 (63%) svarade att de ansåg sig ha 

tillräckligt med kunskap i ganska hög grad. Vad vi däremot inte kan se genom vårt sätt 

att sammanställa resultatet är sambandet mellan ålder och utbildning. Detta var något vi 

ursprungligen var intresserad av men på grund av hur enkäten blev formad och besvarad 

var detta något som inte var möjligt.  

 

6. METODUTVÄRDERING 

Den metod vi använt oss av har fungerat bra för att kunna besvara våra tre frågeställningar 

vi haft i vår studie, vilket var att undersöka vilka och hur digitala medel används i 

förskolan och hur de pedagogiskt ansvariga inom förskolan anser att det är en tillgång 

eller svårighet. Totalt lämnade vi ut 80 enkäter och fick svar på 57. Dessa enkäter var i 

pappersform och vi upplever att vi fick in tillräckligt med svar från respondenterna för att 

kunna genomföra denna studie. Genom denna metod kunde vi även ta hänsyn till de etiska 

aspekterna som Vetenskapsrådet (2011) hänvisar till vid en vetenskaplig studie och 

samtliga respondenter hade möjlighet att vara anonym om de önskade. Det visade det sig 

att alla som svarat har delgivit deras ålder, kön och yrkesgrupp. Vid eftertanke har vi 

upptäckt att som svarsalternativen på yrkesfrågan inte haft med anonym. Vi hade 

alternativen Förskollärare, Barnskötare och Annan. För att säkerställa att de som 

besvarat haft möjlighet att vara anonym skulle det alternativet även funnits med. 

 

Under sammanställningarna av enkätsvaren har processen av detta gått bra. Samtliga svar 

var i pappersform vilket gjorde det enkelt att göra en översikt och skapa en 

sammanställning. Vi använde oss av enkäter då vi upplevde större sannolikhet att 

respondenterna skulle ta sig tid att besvara dem och vi skulle på det sättet nå ut till fler 

respondenter jämfört med om vi skulle ha genomfört intervjuer under samma tidsperiod. 

Det kan också vara enklare att ge kommentarer på papper även vid frågor som annars 

skulle varit slutna med fasta svarsalternativ, samt svara på mer personliga frågor som kan 

vara känsliga för individen.  
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Det har vid i skapandet av tabellerna gått bra, dock har det tagit förvånansvärt mycket 

längre tid till skapandet av dessa än vad vi innan räknat med innan vi kommit underfund 

med hur programmet fungerade. Antalet svarsalternativ hade varit mer lätträknade än nu 

när vi sammanställt alla svarsalternativen för hand. Det hade även varit mer tillförlitligt 

att göra enkäten via nätet då det är lätt att missa någon siffra och den mänskliga faktorn 

kan göra sig synlig 

 

7. SLUTSATS 

Vi kan konstatera att alla som deltagit i vår studie på något sätt har tillgång till ett eller 

flera digitala verktyg på sin förskola. Majoriteten av respondenterna hade tillgång till 

IWB, lärplatta, dator men det fanns även andra medel tillgängliga. Däremot visar studien 

att majoriteten av alla som deltog även upplevde att de inte fått tillräckligt med 

information och utbildning kring hur de på bästa sätt kan integrera IKT i verksamheten. 

Detta är även ett problem som visar sig i Bourbour et al. (2014) samt Morgan (2010). De 

skriver båda om hur de pedagogiskt ansvariga i förskolan inte har tillräcklig kunskap för 

att integrera IKT i verksamheten på ett pedagogiskt sätt. Detta är något som vi kan stärka 

genom kommentarer som vi fått in under studien via enkäten. Bland annat var det en 

respondent som uttryckte sig ”Vill ha mer kunskap” och en annan respondent skrev ”har 

inte kunskapen så vet inte enkelheten i att använda digitala hjälpmedel”. Vi tolkar dessa 

kommentarer på så sätt att de pedagogiskt ansvariga i förskolan upplever att de inte har 

tillräcklig kunskap för att använda digitala medel i verksamheten. 

 

Vad vår studie också visat är att majoriteten anser att digitala medel är en tillgång i 

förskoleverksamheten och att det kan hjälpa, förbättra och stimulera den lärandemiljö 

som finns i förskolan. Men för att detta ska lyckas och för att de digitala medlen ska gynna 

verksamheten på något sätt, krävs det att de pedagogiskt ansvariga inom förskolan vet hur 

de fungerar och känner sig säker med att använda dem. Det ska vara roligt att upptäcka 

och jobba med verktygen tillsammans, barn och vuxna (Björken vall Starrost et al., 2014). 

Det visade sig genom vår enkät där vi fick information kring att många som använder 

digitala medel i verksamheten använder dessa i de flesta områden inom läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). Många av respondenterna som hade tillgång 

till en lärplatta använde även den dagligen som ett kompletterande verktyg till den 

pedagogiska verksamheten som vi kan tyda av det resultat vi fått in. 
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Att arbeta med IKT i förskolan med stöd av digitala medel är en fråga som många 

förskolechefer arbetar med och vill ha mer information kring. Det är något som framgick 

när förskolechefer från olika områden sammanfattade deras intresse och vad de ansåg att 

det fanns för lite forskning kring och själva ville veta mer om för att förbättra sina 

verksamheter. Med detta i åtanke vill vi sammanfattningsvis förtydliga vikten av att förstå 

och känna sig bekväma med de digitala verktygen, det för att kunna bedriva en 

verksamhet med hjälp av dessa. Det har framkommit tydligt att förskollärarna känner att 

de behöver mer utbildning kring dessa verktyg. De behöver känna sig mer bekväm med 

de verktyg som de tilldelas annars används de inte till sin fulla potential utan riskerar bli 

liggande i ett förråd och samla damm eller användas som en barnvakt. Men med 

utbildning och kunskap finns det goda möjligheter till en förskoleverksamhet där IKT är 

en del av vardagen där den kompletterar och inbringar ett eget lärande hos barn och 

vuxna. Det är viktigt att de pedagogiskt ansvariga inom förskolan och barnen har roligt 

tillsammans. Verksamheten ska vara lustfylld för alla på förskolan för att skapa en lärande 

atmosfär där alla lär sig av varandra.  

 

8. TIPS PÅ VIDARE FORSKNING 
Vi anser att det skulle vara av intresse att undersöka sambandet med utbildning och 

kunnande kring IKT och åldern på personalen som arbetar i förskolorna. Om det finns ett 

samband mellan lägre kunnighet och användande av IKT och ålder på de verksamma i 

förskolan. Då vi i vår undersökning efterfrågat ålder och yrkesgrupp skulle det vara 

intressant att jobba vidare med detta i ett senare arbete. Det skulle även vara intressant 

om möjligheten fanns att göra en kvalitativ studie med intervjuer för att gå mer konkret 

in på vad de pedagogiskt ansvariga i förskolan använder IKT i till. 
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10. BILAGOR 
10.1. Enkäten 
 

Instruktioner 

Ringa in den rutan du anser stämmer mest in på dig själv som pedagog i förskoleverksamheten. 

Känn dig fri att kommentera eller tillägga något i enkäten. När den är besvarad, lägg den i 

kuvertet som finns tillgängligt och är markerat med IKT i förskolan.  Tack för din medverkan! 

/Hanna och Emelie 

Respondent 

1)  Jag är 

 a. Kvinna 

 b. Man  

 c. Anonym 

 

2)  Åldersgrupp 

 a. 18-30 år 

 b. 31-45 år 

 c. 46-60 år 

 d.  61 + år 

 e.  Anonym 

 

3)  Yrkesgrupp 

 a. Barnskötare 

 b. Förskollärare 

 c. Annan 

Tillgänglighet av digitala medel i förskolan 

1)  Finns det tillgång till digitala medel på din arbetsplats? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet ej 

 

2)  Vad finns det för digitala medel på din förskola? 

 a. Lärplatta/Ipad 

 b. Dator 

 c. Interaktiv skrivtavla (IWB) 

 d.  Använder inte digitala medel 

 e.  Annat:  
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3)  Vilka digitala medel använder DU dig av i verksamheten 

 a. Lärplatta/Ipad 

 b. Dator 

 c. Interaktiv skrivtavla (IWB) 

 d.  Använder inte digitala medel  

 e.  Annat: 

 

Användning av digitala medel i förskolan 

1)  Hur ofta använder du lärplatta/Ipad i förskoleverksamheten? 

 a. Dagligen 

 b. Mer än 1 gång/vecka 

 c. Ca 1 gång/vecka 

 d. Ca 1 gång/månad 

 e. Mer sällan 

 f.  Aldrig 
 

2)  Hur ofta använder du dator i förskoleverksamheten? 

 a. Dagligen 

 b. Mer än 1 gång/vecka 

 c. Ca 1 gång/vecka 

 d. Ca 1 gång/månad 

 e. Mer sällan 

 f.  Aldrig 
 

3)  Hur ofta använder du interaktiv skrivtavla (IWB) i förskoleverksamheten? 

 a. Dagligen 

 b. Mer än 1 gång/vecka 

 c. Ca 1 gång/vecka 

 d. Ca 1 gång/månad 

 e. Mer sällan 

 f.  Aldrig 
 

4)  Inom vilka områden från Läroplanen (Lpfö 98/10) använder du dig av digitala medel? 

 a. Normer och värden 

 b. Språk 

 c. Matematik 

 d. Naturkunskap 

 e. Teknik 

 f.  Estetisk/skapande verksamhet 
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5)  

Från en skala mellan 1-5, där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta. Hur stor del av 

användningen av digitala medel sker med hjälp av en vuxen i verksamheten? (Det vill 

säga, du som pedagog sitter med barnet och utforskar det digitala medlet) 

 a. 1 

 b. 2 

 c. 3 

 d. 4 

 e. 5 

Kommentar: 

 

 

 

 

7)  

Från en skala mellan 1-5, där 1 är väldigt sällan och 5 är väldigt ofta. Hur ofta sitter 

barnet/barnen själv utan en pedagog närvarande? 

 a. 1 

 b. 2 

 c. 3 

 d. 4 

 e. 5 

Kommentar: 

 

 

 

Personliga aspekter 

1)  

Anser du dig ha tillräcklig kunskap för att bedriva pedagogisk verksamhet med stöd 

av digitala medel? 

 a. I mycket hög grad 

 b. I ganska hög grad 

 c. I ganska låg grad 

 d. Inte alls 

 

2)  

Anser du att du fått tillräckligt med utbildning kring användning av digitala medel 

som du kan använda dig av i verksamheten? 

 a. I mycket hög grad 

 b. I ganska hög grad 

 c. I ganska låg grad 

 d. Inte alls  

Kommentar 
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3)  Anser du att digitala medel i förskolan kompletterar det pedagogiska arbetet? 

 a. I mycket hög grad 

 b. I ganska hög grad 

 c. I ganska låg grad 

 d. Inte alls 

 

4)  

Anser du att arbetet med digitala medel inom förskolan bidrar till en mer lärande och 

stimulerande miljö för barn och vuxna? 

 a. I mycket hög grad 

 b. I ganska hög grad 

 c. I ganska låg grad 

 d. Inte alls 

 

5)  

Är digitala medel för dig en svårighet eller en tillgång för den pedagogiska 

verksamheten? 

 a. I mycket hög grad 

 b. I ganska hög grad 

 c. I ganska låg grad 

 d. Inte alls 

 

Övriga kommentarer: 
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10.2. Informationsbrev till förskolorna 

Månad, Årtal 

HÖGSKOLANS FÖRSKOLA 

 

Hej! Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Gävle som just nu skriver vårt 

examensarbete där vi vill undersöka hur olika digitala medel som till exempel 

lärplatta/iPad, dator och IWB (interaktiv skrivtavla) används i förskolan. Vi vill 

även ta reda på pedagogernas inställning till användandet av IKT (informations- 

och kommunikationsteknik). Genom att ta er tid till att besvara vår enkät ger ni 

oss möjligheten att utforska hur det är på utvalda förskolor i mellansverige.  

Enkäten är frivillig att besvara och det är möjligt att välja att inte delta i 

undersökningen. Ert deltagande kan ske helt anonymt om så önskas. Svaren ni 

ger oss är det vi som kommer att läsa för att sedan sammanställa det, därefter 

kommer allt insamlat material att sparas på högskolan i Gävle under en två års 

period för att arbetet ska kunna undersökas närmare. Efter den två års perioden 

kommer allt material att förstöras.  

När ni är färdig med att besvara frågorna lägger ni enkäten i kuvertet märkt med 

IKT. Om ni har fler frågor, kontakta Hanna eller Emelie. Vidare instruktioner finner 

ni på enkäten.  

 

 

 

 

VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 
EMELIE - OFK13ELO@STUDENT.HIG.SE EL. 073-0493903 
HANNA - OFK13HFN@STUDENT.HIG.SE EL. 070-6925717 
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