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Abstract 
 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas inställning till användningen av IKT 

som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet, både i lärande syfte gällande barnen 

men även synliggöra förskollärarnas uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som 

kan uppstå. För att ta reda på detta användes en enkät som kvantitativ analysmetod med 

hjälp av sajten Survey Monkey. Enkätfrågorna skapades utifrån frågeställningarna och 

bestod av 22 stycken frågor, enkäten skickades ut i tre olika Facebookgrupper och 

sammanlagt valde 93 personer att delta. Resultatet delades upp i kategorierna: IKT en 

del av samhället och framtiden, barns lärande är oändligt, resurser utgör hinder och 

stora möjligheter med IKT. Det framkom att IKT användandet ses som en nödvändighet 

och en viktig del att kunna för barnen både nu och i framtiden. Lärandet är också en 

viktig aspekt där matematik, digitala verktyg, samspel och språk är ämnen som 

respondenterna såg i användandet av IKT. Hinder som uppstår i IKT användandet är 

brist på tid, dålig ekonomi och brist på kunskap och utveckling. Möjligheter som 

uppstår med IKT användningen är oändliga eftersom det finns förutsättningar till att 

skapa aktiviteter som innefattar läroplansmålen som förskolan ska arbeta för. Denna 

studie tydliggör pedagogers synsätt på IKT med fokus på  barns lärande och det ges en 

inblick om och hur de använder IKT i förskolans verksamhet. 
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Inledning 

Digitaliseringen blir mer omfattande, både i dagens samhälle och inom förskolan. 

Ljung- Djärf (2004) menar att IKT har blivit allt vanligare i utbildningen på skolan och 

förskolan de senaste årtionden. I hemmen kan förutsättningarna för barnen se olika ut 

angående möjligheten av att få ta del av informations och kommunikationsteknik (IKT). 

IKT innebär kommunikation mellan människor och teknik (EDU 2018). IKT handlar 

om undervisning med digital teknik i förskola och skola.  Eftersom att förskolan ska 

samarbeta med hemmen gällande barns utveckling kan detta vara ett område där 

pedagogerna får en stor roll gällande barns möjlighet till IKT användning. Läroplan för 

förskolan (Skolverket 2016) tydliggör förskolans uppdrag och det framkommer att om 

barn ska fungera i samhällets förändringstakt krävs det att pedagoger stödjer barnen i 

deras utveckling gällande att kommunicera, samarbeta samt söka ny kunskap. Därför är 

det av stor vikt att förskollärare håller sig uppdaterade och arbetar för att barnen ska få 

möjlighet att utveckla kunskaper inom IKT som pedagogiskt verktyg. För att detta ska 

vara möjligt krävs det att förskolan har ekonomi samt resurser för att tillämpa IKT i 

verksamheten, detta kan vara ett problem då förutsättningarna kan se olika ut. 

Förskollärarna har en viktig roll för barnen, de ska finnas där och stötta och stimulera 

barnen i deras utveckling och lärande. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) menar 

att IKT redan är en stor del av barnens liv i dagens samhälle och att det kommer 

fortsätta i samma takt i framtiden. Det är inte bara en nödvändighet att förstå sig på IKT 

utan även en fråga om att följa med i utvecklingens takt som innebär att alla barn måste 

få tillgång till användandet av IKT-verktyg. 

  

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) menar att barnen ska utveckla sin förmåga 

att använda och utforska enkel teknik i vardagen. I den kommande läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) sägs att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla 

kunskaper som krävs för att leva i ett modernt samhälle. Därav undersöker studien hur 

pedagogers inställning till IKT som pedagogiskt verktyg används i förskolans 

verksamhet, både i lärande syfte gällande barnen men även synliggöra förskollärarnas 

uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som kan uppstå. Appelberg och Eriksson 

(1999) framhäver att i dagens informations och kunskapssamhälle är det höga krav på 

att arbeta för ett livslångt lärande. Författarna menar att samhället bör följa med i 

utvecklingen som sker, lära oss och förstå den nya tekniken för att skapa ett livslångt 

lärande. 
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Bakgrund 

  

Under denna rubrik redovisas historia angående IKT och dess framväxt i samhället samt 

i förskolans verksamhet. Det som också framkommer i detta avsnitt är 

Europaparlamentets ställningstagande till IKT och Läroplan för förskolans delar 

angående IKT. 

  

Trageton (2014) tydliggör att innan år 1990 användes begreppet IT i förskolans 

verksamhet och under slutet av 1990-talet kom den stora förändringen att övergå från 

begreppet IT till IKT. Förändringen innebar en övergång från informationskälla i 

huvudsak till en kommunikationskanal. Forsling (2011) lyfter fram att det var år 2011 

som det fattades ett regeringsbeslut om att IT (informationsteknologi) skulle införas i 

förskolans läroplan och börja användas på förskolorna. Författaren förtydligar att 

förskolorna skulle införskaffa datorer för att möjliggöra att barnen fick tillgång till IT. 

Det är även en förutsättning att varje förskola ska ha tillgång till datorer eller lärplattor 

etc för att kunna utforska och upptäcka IKT som verktyg (Sheridan och Pramling 

Samuelsson 2003). Klerfelt (2007) belyser att datorn är ett kulturellt verktyg som kan 

förändra människans relation till omvärlden. Davidsson och Thoresson (2017) har gjort 

en undersökning om svenskarnas internetvanor som belyser statistik och att lärplattan är 

något som barn använder oftast. De menar att 80 % av barnen i åldrarna 2–3 år 

använder lärplatta dagligen medan i 4–11 årsåldern använder 90 % av barnen lärplattan 

dagligen. Klerfelt (2007) lyfter att det finns en digital kunskapsklyfta mellan de olika 

generationerna vilket kan påverka barnens möjligheter till lärande, hon menar att det är 

av stor vikt att pedagogerna har någon slags digital kompetens för att gynna barnens 

utveckling. 

  

Digital kompetens definieras som en säker och kritisk användning av internet och 

digital teknik på fritiden, i arbetslivet och för att kunna kommunicera 

(Europaparlamentet 2006). Med det menas att det krävs erfarenheter, utbildning och 

kunskap för att använda tekniken som finns i samhället på rätt sätt. Europaparlamentet 

(2006) framhäver att digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som behövs 

i dagens samhälle för att skapa ett livslångt lärande. Europaparlamentet förtydligar att 

teknik kan skapa möjligheter i vardagen och kan gynna både kreativitet och innovation 

om den används på rätt sätt. Europaparlamentet menar att för att ha en digital 
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kompetens krävs det kunskap, erfarenheter, utbildning och medvetenhet om hur du kan 

och bör använda teknik i vardagen.  Käck och Männikkö Barbutiu (2012) lyfter att 

digital kompetens innebär att det finns kunskaper om hur tekniken fungerar och vilken 

roll den har men även att det finns färdigheter att söka efter, samla och bearbeta den 

information som finns och använda den på ett kritiskt och reflekterande sätt. 

  

Vad säger läroplanen om IKT? 

Läroplan för förskolan (Skolverket 2016) skriver om förskolans värdegrund och 

uppdrag där mål och riktlinjer utgör förskolans arbete. Många olika områden behandlas 

i syfte att stärka barns utveckling och lärande samt utveckla deras kunskaper och 

värden. I denna studie är IKT intresseområdet och därför tydliggörs vad läroplan för 

förskolan lyfter fram om det. 

Läroplan för förskolan (Skolverket 2016) beskriver att förskolan ska sträva efter att 

varje barn får chans att utveckla hur teknik i vardagen fungerar samt ge barnen 

möjlighet att använda IKT-verktyg som kan främja deras utveckling och lärande. I den 

kommande läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) har IKT getts ett större och 

bredare utrymme jämfört med i dagens läroplan. I den kommande läroplanen tydliggörs 

vikten av att barnen ska utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt gentemot 

digital teknik för att i framtiden kunna förstå vilka risker och möjligheter som finns men 

även för att värdera information. Utbildningen i förskolan ska syfta till att utveckla 

barnens digitala kompetens, detta görs genom att ge barnen möjlighet till att utveckla en 

förståelse för den digitalisering de möts av i vardagen. Barnens nyfikenhet ska tas 

tillvara på genom att utmana och stimulera deras intresse för teknik, detta innebär att 

barnen ska få chans att forma, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, likväl 

digitala som andra. Till sist är det förskollärarnas uppgift att ansvara över att barnen får 

möjlighet att använda IKT-verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande 

(a.a). 
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Tidigare forskning 

  

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som är relevant i förhållande till vår studie, i 

synnerhet lyfts lärplatta och dator, på grund av att dessa verktyg framhävs mest i 

forskning. Nedan kommer vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt böcker att 

redovisas. Den tidigare forskningen är disponerad i olika teman för att läsaren lättare 

ska kunna följa med i texten. Forskningen som redovisas är nationell och internationell 

och har sökts fram via databasen Eric (EBSCOhost). Ord som använts i sökandet för att 

få fram litteratur inom vårt valda ämne är IKT, ICT, digitala verktyg, förskola, 

preschool, kindergarten, iPad, lärplatta (vilket är samma sak som surfplatta, iPad eller 

läsplatta. Inom förskolan används “ordet” lärplatta i pedagogiska sammanhang. En 

lärplatta kan vara av många olika märken), dator, förskola, digitalisering, media och 

förskollärare. Det som uppmärksamats är att det finns begränsat med tidigare forskning 

inom IKT området. 

 

Pedagogens roll 

Det finns olika uppfattningar om hur pedagogens roll gentemot IKT ska vara i 

förskolans verksamhet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) beskriver att det är 

pedagogernas interaktioner tillsammans med barnen som skapar ett lärande om IKT. 

Sheridan och Pramling Samuelsson belyser att för att ett lärande ska ske är det 

pedagogernas uppgift att synliggöra lärandet inom IKT, pedagogerna måste ha 

utbildning samt att de ska kunna möta varje barns individuella intresse och stimulera 

samt utmana barnens lärande. Detta är någonting som även Forsling (2011) framhäver 

när hon beskriver att förskollärarna måste vara öppna och våga prova nya arbetssätt och 

verktyg för att utmana, stimulera och utveckla barnens lärande. Författaren tydliggör att 

datorn bör ses som ett verktyg som kan gynna barnets lärande. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2003) beskriver att den viktigaste aspekten handlar om att pedagoger 

måste tillåta barnen att använda IKT-verktyg till att söka kunskap och kommunicera 

med sig själva samt med andra barn. Pedagogernas uppgift blir att motivera barnen att 

undersöka och inte vara rädda för att använda IKT som ett verktyg. Steinberg (2013) 

tydliggör att pedagogerna utgör en stor och viktig del av den digitala fortbildningen på 

förskolan. Vilket innebär att det är alla pedagoger på förskolan som bidrar till att barnen 

får möjlighet att utveckla deras IKT kunskaper.  För att utvecklas inom IKT är 

fungerande verktyg en förutsättning, det krävs även en plan gällande 
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kompetensutveckling för arbetslaget för att kunna lyckas. Steinberg till skillnad från 

Sheridan och Pramling Samuelsson menar att pedagogerna i början ska låta bli att 

utbilda sig inom tekniken. Steinberg (2013) menar att barnen ofta har lätt att lära och 

utforska verktygen och att de i sin tur kan lära pedagogen i många fall. Detta är även 

något som Olsson (2015) uppmärksammar, barnen tar enkelt och snabbt till sig den 

digitala tekniken och skapar ett lustfyllt lärande. Steinberg (2013) fortsätter med att 

poängtera att inlärningsprocessen kommer naturligt och att pedagogerna inte behöver 

kunna allting på en gång, en viktig aspekt är därför att hjälpas åt inom arbetslaget för att 

finna strategier till hur man kan ta IKT utvecklingen framåt. Det är samtidigt 

pedagogens roll att informera barnen att IKT-verktygen och dess innehåll som används 

på förskolan kan se annorlunda ut än vad de är van vid hemma, detta menar Stephen och 

Plowman (2003). De fortsätter med att belysa att pedagogerna måste ge barnen en 

introduktion och förklara och göra barnen medvetna om varför och till vad dessa 

verktyg används i förskolan. 

  

Nilsen (2018) skriver i sin avhandling om datorer och lärplattor i dagens förskolor där 

hon genom observationer studerat barns och pedagogers aktiviteter med lärplatta och 

dator. Hon betonar vikten av pedagogens roll i att finna och hjälpa barnen att sätta ord 

på exempelvis olika föremål som kan synliggöras när barnen sitter med lärplattan. I ett 

exempel synliggör Nilsen pedagogens roll genom att pedagogen hjälper barnet att 

hantera lärplattan då barnet inte utvecklat ett verbalt språk, samspelet mellan pedagog 

och barnet utgör ett lärande för barnet menar Nilsen. Hon fortsätter med att betona att 

alla pedagoger som medverkade i hennes studie var eniga om att lärplattan används som 

ett pedagogiskt redskap i verksamheten och att lärplattan har en naturlig plats i 

verksamheten. Däremot anser pedagogerna i studien att de själva har en större och mer 

betydelsefull roll än lärplattan i sig. Fortsättningsvis följer ett avsnitt om pedagogens 

engagemang i förskolan. 

  

Pedagogens engagemang 

Pedagogens engagemang har stor betydelse för hur IKT kan utformas i verksamheten, 

detta avsnitt belyser hur deras engagemang kan främja barnens lust till att lära. Det 

handlar om att pedagogerna själva måste vara positiva till användandet av IKT för att i 

sin tur kunna inspirera barnen och för att kunna få in IKT i barnens vardag. Om 

pedagoger utvecklar ett intresse och en attityd som innebär att se möjligheter istället för 
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hinder inom användandet av IKT innebär det att förskolan har kommit en bra bit på 

vägen genom att uppmuntra barnen till den digitala världen och dess möjligheter. Det är 

även något som Olsson (2015) tydliggör, pedagogernas engagemang i att vara en 

medforskande pedagog är grundläggande för att inspirera barnen till lärande. Forsling 

(2011) framhäver att om pedagogerna inte känner sig motiverade eller har som vana att 

använda dator påverkas barnen av pedagogernas förhållningssätt och barnens möjlighet 

till lärande och kunskap blir begränsade. Forsling menar att om pedagogerna är osäkra 

på datorer hamnar lärandet åt sidan och datorn blir ett lekmaterial. Pedagogen bör kunna 

hantera redskapen på rätt sätt för att barnen ska ha möjlighet till ett lärande. Masoumi 

(2015) belyser att pedagogernas uppfattningar och förväntningar gentemot IKT-verktyg 

har stor betydelse för hur användningen av dessa kommer ske i verksamheten. Masoumi 

menar att pedagogens förhållningssätt kring IKT-verktyg är avgörande faktorer och 

detta är även något som Nilsen (2018) poängterar. Nilsen menar att pedagogernas 

attityder är avgörande faktorer om hur ett lärande för barnen ska uppstå vilket även 

påverkas av samspel, stöttning och engagemang. Från pedagogens engagemang övergår 

det nu till vilka hinder som kan uppstå vid användandet av IKT. 

 

Hinder med användningen av IKT i förskolan 

Det finns flera faktorer som kan påverka vilka hinder som kan uppstå vid användandet 

inom IKT, detta avsnitt handlar om vilka dessa hinder kan vara. Nikolopoulou och 

Gialamas (2013) belyser hinder kring användandet av IKT i förskolan där studien 

främst belyser datorområdet. Hindren som framkommer inom användandet av datorer i 

förskolan är att det är brist på ekonomiska resurser, brist på administrativ och tekniskt 

stöd samt att utbildningsmöjligheterna var otillräckliga. Brist på stöd kan innebära att 

pedagogerna inte har tillräckligt med tid för att planera, öva och lära sig datorns 

användningsområden. Det innebär även att pedagoger inte får tillräckligt med utbildning 

inom IKT området och sin tur inte kan lära ut till barnen. För att öka pedagogers 

förtroende gällande datoranvändningen krävs det att de får utbildning inom IKT 

området. Det handlar om att öka medvetenheten och se möjligheterna kring IKT 

användandet för att minska de hinder som uppkommer och istället fokusera på barns 

lärande av datorns användning (a.a). Appelberg och Eriksson (1999) framhäver även att 

barn och ungdomar har lättare att lära sig den nya tekniken än vuxna och att barnen 

vågar prova nya saker och slutar inte prova om de inte förstår vilket en vuxen skulle ha 
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gjort. Detta kan bli problematiskt då de vuxna är till för att ge stöd och vägleda barnen i 

deras lärande. 

  

Sandberg (2002) menar däremot att pedagoger och barn i förskolan har tillgång till 

datorer där datorn betraktas som ett viktigt verktyg för barns lärande. Det råder även 

delade meningar kring datorns användande och pedagoger beskriver att de är 

fascinerande men samtidigt skrämda av datorns användning. Däremot beskrivs brist på 

tid och otillräckliga resurser som hinder för användandet av datorer i verksamheten. 

Pedagoger tydliggör vikten av att ha kunskap inom datoranvändandet för att kunna lösa 

problem som kan uppstå när barn sitter vid datorn, samtidigt som de vill ha stöttning 

och mer resurser för att datoranvändandet ska vara lärorikt. Sandberg menar att fokuset 

ska vara på att pedagogerna förstår vilket samhälle barnen kommer att växa upp i och 

därför försöka stötta barnen i deras digitala utveckling istället för att skydda dem från 

den. Pedagogerna måste även vara öppna för att vi idag befinner oss i ett samhälle där 

digitaliseringen är ett faktum och där datorer kommer ha en stor plats för barnen. 

Sandberg fortsätter med att belysa attityderna kring datoranvändandet och att det måste 

förbättras och att pedagogerna måste se möjligheter istället för hinder för att stötta 

barnen i dagens utveckling kring datorer (a.a). 

 

Möjligheter med användandet av IKT i förskolan 

Fortsättningsvis följer nu ett avsnitt som belyser vilka möjligheter IKT användandet kan 

skapa i förskolan. Forsling (2011) lyfter fram att IKT kan ses utifrån tre olika aspekter 

vilka är inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Hon menar att 

inlärningsaspekten innebär att användningen av IKT skulle ge pedagogerna och barnen 

omväxling och förändring över hur de arbetar men även att relationen mellan barn och 

pedagog skulle genomgå en positiv förändring om barnen upplever att arbetssättet blir 

lärorikt och lustfyllt. Om man ser utifrån arbetslivsaspekten så innebär det att förskolan 

får möjlighet att förbereda barnen inför samhället och deras framtida yrke genom IKT i 

verksamheten. Forsling lyfter även demokratiaspekten och med den menas att alla 

medborgare har rätt till en utbildning. 

Olsson (2015) beskriver att IKT-verktyg skapar nyfikenhet och engagemang hos barnen 

samtidigt som det bidrar till mer kommunikation. Hon lyfter fram att barn måste få ta 

till sig kunskap på olika sätt och inte bara genom de traditionella arbetssätten som 

exempelvis läsning. Detta är även något som Lindgren (2016) beskriver när hon lyfter 
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fram att tekniken gör barnen till producenter och medskapare. Lindgren menar att 

tekniken kan bidra till att aktivera barnen på ett positivt sätt. Att en lärplatta med 

applikationer (appar) kan användas som ett komplement i verksamheten. Olsson (2015) 

menar att lärplattan utvecklar barns språkutveckling genom att de får samspela och 

samtala med varandra under processens gång och det är inte ovanligt att de allra tysta 

barnen vågar tala. Pedagogerna måste tidigt erbjuda barnen olika inlärningsmöjligheter 

gällande språket och att använda lärplatta är ett viktigt komplement. Det finns även 

språkappar där barnen kan känna igen sig och tillsammans med deras egna erfarenheter 

och upplevelser kan sådana appar bidra till samtal och samspel (a.a.). Lindgren (2016) 

hävdar att lärplattan bland annat kan användas som en uppslagsbok, för att lära sig 

siffror eller bokstäver samt för att spela spel. Hon menar att lärplattan kan användas 

som en samlingsplats där barnen får möjlighet att utveckla deras sociala samspel genom 

att samtala, dela upplevelser och kunskaper. Stephen och Plowman (2003) menar också 

att IKT-verktyg kan främja barnens möjligheter till att utveckla kunskap inom 

exempelvis matematiska begrepp, läsa och skriva samt natur och teknik. 

Fleischer och Kvarnsell (2015) lyfter att de möjligheter som finns med digitaliseringen 

bland annat är att barnen får möjlighet att vara kreativa och upptäcka nya uttryckssätt. 

Appelberg och Eriksson (1999) belyser att om barnen redan i förskoleåren får tillgång 

till datorn kommer de se datorn som ett naturligt hjälpmedel i vardagen. 

Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskningen att pedagogerna i förskolan har en stor roll för 

barnens lärande och utveckling inom IKT (Steinberg, 2013; Nilsen, 2018; Sheridan och 

Pramling Samuelsson, 2003; Forsling, 2011; Stephen och Plowman, 2003; Olsson, 

2015; Masoumi, 2015). Den tidigare forskningen har präglat studien eftersom den 

belyser att pedagogernas engagemang och förhållningssätt påverkar huruvida IKT lyfts 

fram i förskolans verksamheter. 
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Problemformulering 

  

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018, s 9) poängterar att “Utbildningen ska 

också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge 

dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.” 

  

Utifrån Läroplan för förskolans (Skolverket, 2018) målsättningar blir det tydligt att 

förskolan ska arbeta för att alla barn ska få möjlighet att använda och utveckla sina 

kunskaper inom digital kompetens, men för att detta ska ske krävs det ett flertal olika 

resurser. Med det menas bland annat ekonomiska resurser, tillgång till utbildning, 

tillgänglig personal och tid. Utifrån den tidigare forskningen har det blivit synligt att 

pedagogerna har en stor påverkan på barnens liv eftersom de har möjlighet att 

bestämma vad som ska ingå i barnens undervisning. För att pedagogerna ska ha 

möjlighet att väva in IKT i verksamheten behövs ett intresse av pedagogerna samt 

resurser som kan tillgodose läroplanens och barnens behov. IKT är ett verktyg som kan 

vara positivt för förskolans verksamhet om det används på rätt sätt och med de rätta 

resurserna. Problemet som uppstår är att alla pedagoger har olika syn på IKT i 

förskolans verksamhet samt att brist på resurser kan bidra till att pedagogerna väljer att 

inte arbeta med IKT i förskolans verksamhet. Detta problem leder oss till nedanstående 

syfte och frågeställningar. 
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Syfte och frågeställningar 

  

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas inställning till användningen av IKT 

som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet, både i lärande syfte gällande barnen 

men även synliggöra förskollärarnas uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som 

kan uppstå.  

 

 Vilken inställning har pedagoger till IKT som pedagogiskt verktyg i förskolans 

verksamhet? 

 Hur kan IKT främja barnens lärande enligt pedagogerna? 

 Vilka hinder ser pedagogerna med användningen av IKT i samband med barnens 

lärande? 

 Vilka möjligheter ser pedagogerna med användningen av IKT i samband med 

barnens lärande? 
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Metod 

  

Under denna rubrik synliggörs vilka undersökningsmetoder som använts i studien. Här 

redovisas enkätformen som används, urval av deltagare, genomförande, etiska 

ställningstaganden samt bearbetning av materialet. 

 

Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers inställning till användningen av 

IKT som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet, både i lärande syfte gällande 

barnen men även synliggöra förskollärarnas uppfattningar om vilka hinder och 

möjligheter som kan uppstå. För att kunna synliggöra detta användes en kvantitativ 

enkätstudie som metod. Patel och Davidson (2011) belyser att en kvantitativ metod 

innebär att data samlas in för att kvantitativt analyseras, det kan exempelvis vara genom 

enkäter eller undersökningar där det finns möjlighet att få fram statistik som är mätbar. 

Frågorna som respondenterna fick svara på hade bearbetats ett flertal gånger för att på 

ett optimalt sätt få svar på studiens frågeställningar. Arnqvist (2014) menar att man 

använder sig av enkäter när man vill att ett stort antal personer ska svara på enkäten och 

därför valdes enkät eftersom målet var minst 50 svar och där enkät gav en större 

spridning på urvalet. Anledningen till att målet var minst 50 svar var för att få en större 

insikt om vad pedagoger i allmänhet tänker och tycker om IKT, även om inte resultatet 

kan generaliseras, eftersom urvalet inte är representativt. 

  

Bryman (2011) beskriver att enkät innebär att respondenterna själva måste läsa och 

svara på frågorna till skillnad från en intervju där intervjuaren sköter detta. Bryman 

beskriver också att enkäter är positiva i och med att respondenterna själva kan välja tid 

och plats för att besvara enkäten till skillnad från intervjuer där tid och plats måste 

bestämmas i förväg. Det som kan vara en nackdel med att använda sig av enkät som 

metod är att respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor om något problem skulle 

uppstå. Därför valdes att i informationen av enkäten skriva ut vår mailadress där 

respondenterna hade möjlighet att maila oss om de hade några funderingar. Bryman 

beskriver att enkäter är effektivare än intervjuer, det är lättare att bearbeta materialet och 

lämpar sig oftast bättre utifrån respondenternas behov än exempelvis en intervju. Detta 

togs i åtanke och en enkät skapades med både öppna och slutna frågor via sajten Survey 

Monkey. 
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Urval 

Hjalmarsson (2014) förtydligar att innan enkäten utformas behöver det finnas en klarhet 

över vilka personer som ska medverka i enkäten, detta kallas population. I denna studie 

är populationen pedagoger inom förskolan. Ordet pedagoger används istället för 

förskollärare då det ej går att försäkra sig om att alla respondenter är förskollärare. 

Hjalmarsson (2014)  menar att ett urval bör göras för att precisera populationen inom ett 

specifikt område. I denna studie är urvalet att pedagogerna ska vara verksamma inom 

förskolans verksamhet. Bryman (2011) beskriver begreppet sannolikhetsurval vilket 

innebär att forskaren vet sannolikheten som personerna har för att medverka i enkäten. 

Med andra ord betyder detta att sannolikhetsurvalet i denna studie är att personerna som 

deltar i denna studie ska vara verksamma inom förskolan. För att kunna nå ut till så 

många pedagoger som möjligt som är verksamma inom förskolan publicerades enkäten 

i tre olika Facebookgrupper. Dessa Facebookgrupper är slutna och endast medlemmar 

kan se vilka inlägg som postas. Enkäten postades i Facebookgrupperna Förskolan.se 

som har cirka 36 600 medlemmar, Idébank för förskollärare/lärare som har cirka 47 500 

medlemmar och pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i förskolan som har cirka 

43 800 medlemmar. I alla grupper får vem som helst bli medlem där kravet är att du 

måste ha en koppling till förskola eller skola, dessa krav går dock att undgå om du 

ljuger om svaret på medlemsfrågan. I och med att enkäten skickades ut i dessa grupper 

var vi medvetna om att personer som inte är bekväma med datorer kanske ej har 

medverkat och detta kan ha påverkat resultatet. I Facebookgrupperna uppmanades 

personerna att svara på enkäten för att hjälpa oss samla in underlag till arbetet.  

 

Önskade målet på minst 50 deltagande uppfylldes och totalt deltog 93 personer i 

enkäten och åldrarna varierade från 19 år till 60 år eller mer. Utifrån respondenternas 

svar går det att utläsa att 19 stycken var 20–29 år, 30 stycken var 30–39 år, 30 stycken 

var 40–49 år, 11 stycken var 50–59 år och tre stycken var 60 år eller mer. Denna fråga 

utgörs från kvotskalan där man exempelvis mäter respondenternas ålder och där absolut 

nollpunkt finns (Arnqvist 2014). Av alla som svarade på enkäten hade en person 

yrkesrollen fritidspedagog, en är montessorilärare, en är pedagogista och förskollärare 

medan resterande 84 hade utbildningen förskollärare. Eftersom enkäten lades ut i tre 

Facebookgrupper hade studien kunnat få in 127 900 svar men eftersom att enkäten bara 

ligger högst upp i flödet en kort stund är det många som missar inlägget med enkäten. 

Det betyder att studien fick ett bortfall på 127 807 personer. Bryman (2011) tydliggör 
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begreppet bortfall som innebär att individer som valts ut för att delta i studien väljer att 

ej delta, detta är ett förekommande dilemma i surveystudier. Enligt statistik från 

Skolverket (2017) synliggörs det att det var 108 584 anställda i förskola som arbetar 

med barn under år 2017. Med tanke på att studien har ett bortfall på 127 807 personer 

innebär det att alla som är medlemmar i dessa Facebookgrupper inte bara är verksamma 

i förskolan utan även i skolan. Detta innebär också att en och samma person kan vara 

medlem i alla tre grupper och detta har hafts i åtanke under studiens gång. Majoriteten 

av respondenterna är alltså förskollärare och 42 av dem har varit verksamma inom 

förskolan i noll till nio år, 22 personer har varit verksam i 10–19 år, 16 personer har 

varit verksam i 20–29 år, 12 personer har varit verksamma i 30–39 år och 1 person har 

varit verksam i förskolans verksamhet i 40 år eller mer. 

  

Genomförande 

Innan skrivprocessen började lästes olika metodböcker och andra examensarbeten för att 

få mer kunskap och riktlinjer för hur man ska förhålla sig till frågor, etiska 

överväganden samt hur arbetet skulle struktureras upp. Webbplatsen Survey Monkey 

valdes som plattform för att skapa enkäten på grund av erfarenheter från sidan sedan 

tidigare kurser. 

  

Bryman (2011) belyser att slutna frågor medför ökad jämförbarhet i svaren och att det är 

lätt att bearbeta svaren. Respondenten har genom slutna frågor lättare att besvara 

frågorna samtidigt som svaren är lätta att gå igenom då svarsalternativen oftast har varit 

ja eller nej. Reinecker (2003) och Bryman (2011) tydliggör vikten av öppna frågor där 

svaret önskas vara mer än ett ja eller nej och där respondenterna själva får möjlighet att 

svara med egna ord. Samtidigt kan öppna frågor innebära en framkomst av ovanliga 

eller oförutsedda svar som kanske inte var tanken från början, vilket kan vara positivt 

eftersom respondenterna får chans till att svara utifrån sina egna tankar. Eftersom att de 

öppna frågorna kräver mer tid av respondenterna valdes färre av dessa. Totalt var det 22 

frågor i enkäten (se bilaga 1 för alla frågor) varav nio slutna frågor, 11 öppna frågor och 

två påståenden som innebär att respondenterna får använda sig av en skala från 1 till 

100 där de ska sätta markören på den siffra som stämmer bäst in. Den inledande delen 

på enkäten går in på bakgrundsinformation om respondenterna, vad deras ålder är, 

vilken profession de har samt hur länge de varit verksamma inom yrket. Andra frågan i 

enkäten handlar om vilken profession personen i fråga har där alternativen är 
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förskollärare, barnskötare eller om annan ange vilken. Bryman (2011) beskriver att detta 

kallas nominalvariabel vilket innebär att kategorierna inte går att rangordna. Vilket i 

detta fall fall stämmer överens med fråga två som handlar om yrkesprofessionen. 

Fortsättningsvis följde ett avsnitt om pedagogernas inställning till IKT, vilket lärande de 

kan se hos barnen samt vilka hinder och möjligheter de kan se uppstå. Bryman (2011) 

förtydligar att respondenterna lätt ska kunna förstå på vilket sätt de ska svara på 

frågorna, om de ska ringa in, kryssa i eller stryka under svaret. Detta togs i åtanke och 

efter varje fråga förtydligades om de svarande skulle kryssa i ett eller flera alternativ 

och på påstående frågorna beskrevs vad skalan 0–100 innebar, vilket betydde att 0 var 

ingen kunskap medan 100 betydde mycket stor kunskap. Detta kallas ordinalvariabel 

vilket betyder att svaret kan rangordnas från det lägsta värdet till det högsta värdet 

(Bryman 2011). Diagrammen som visas under resultatet kan varje person välja att 

kryssa i ett eller flera alternativ. 

 

Enkäten bestod av flest öppna frågor men även några slutna kryssfrågor (se bilaga 3 för 

alla diagram) eftersom det ska gå snabbt att fylla i och för att respondenterna inte ska 

tröttna. Detta är något som Bryman (2011) tydliggör, enkäten måste engagera läsaren så 

de inte blir uttråkade och detta görs lättast genom att utforma lätta svarsalternativ att 

kryssa i samt att inte skapa en alltför omfattande enkät. Löfdahl (2014) poängterar även 

detta, att den som svarar på enkäten ska kunna markera sina svar lätt och att det ska vara 

lätt för oss att registrera svaren. Enkäten utgjordes av enkel och inbjudande grafik där 

respondenterna lätt kunde förstå och läsa sig till upplägget. I missivet (se bilaga 2) av 

enkäten kunde respondenterna se vilka rättigheter de hade och att de hade två veckor på 

sig att fylla i enkäten innan den plockades bort. När enkätfrågorna var utformade 

skapades en pilotenkät för att testa om enkäten behövde förändras. Bryman (2011) 

nämner att det är en fördel att göra en pilotundersökning för att säkerställa att enkätens 

frågor är förståeliga, om instruktionerna är tillräckligt utförliga samt om ordningsföljden 

på frågorna är passande. Löfgren (2014) poängterar också att man bör låta någon man 

känner svara på pilotenkäten och därmed utföra eventuella misstag med personerna man 

känner för att sedan lära av dem. Pilotenkäten skickades därför ut till tre personer vi 

känner och som fick möjlighet att svara på enkäten samt ge oss respons över hur de 

tyckte upplägget och frågorna var. När responsen hade samlats in blev det några 

justeringar som kunde göras för att förtydliga enkäten, det var bland annat någon 

mening som skulle tydliggöras, tas bort eller läggas till men i överlag såg enkäten bra 



 

15 

 

ut. En tanke var att lägga ut enkäten senare under kvällen om det var en veckodag i syfte 

att få så många personer som möjligt att se inlägget då de flesta arbetar under dagtid. 

Enkäten lades även ut en lördag klockan 09 för att många precis har vaknat och öppnar 

Facebook de första de gör på morgonen innan de kliver upp och därmed kan se inlägget 

direkt. Detta är något vi har erfarenhet av men det betyder inte att alla åldersgrupper gör 

likadant. Efter att enkäten hade varit ute en vecka skickades en påminnelse genom att 

skriva en kommentar till Facebook inlägget så fler personer skulle se eller påminnas om 

att svara på enkäten, vilket även Bryman (2011) tydliggör kan vara bra. Detta 

resulterade i fler svar inom den närmsta timmen efter påminnelsen. 

  

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2017) synliggör fyra etiska principer som bör följas i 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att ha ett etiskt förhållningssätt 

informerades deltagarna om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att 

de får avsluta sitt deltagande när som helst. I denna studie användes hemsidan Survey 

Monkey till att skapa enkäten och detta bidrog till att alla som svarade på enkäten 

förblir anonyma. Med det menas att inget namn eller ort på personer blev synligt och 

ingen person kunde skadas av deltagandet. Alla svar som samlades in från enkäten är 

endast tillgängliga för oss som skriver arbetet och svaren kommer endast användas till 

forskningsändamålet som deltagarna har informerats om. Vetenskapsrådet (2017) 

belyser att forskarna inte bara har ett stort ansvar gentemot de som medverkar i 

forskningen utan även mot de som tar del av forskningsresultatet. Det betyder att 

forskaren bland annat bör göra sitt bästa för att tala sanning och noggrant granska och 

redovisa resultatet. Vetenskapsrådet poängterar även att de personer som medverkar i 

forskningen ska skyddas från skador eller kränkningar. Med det menas att personerna 

bör behandlas med stor konfidentialitet för att ingen ska skadas. Denna studie är 

sanningstrogen genom att resultatet noggrant har granskats och där resultatet redovisas 

utifrån respondenternas svar, där de blev informerade om anonymitet i deras deltagande. 

Roos (2014) poängterar även vikten av trovärdigheten och reliabiliteten där det är 

viktigt att all insamlad data har samlats in på ett noggrant sätt och att det även finns en 

tillräcklig mängd av insamlad data för att kunna redovisa ett resultat. Detta strävades 

efter i arbetet och vi var även noga med att själva inte dra några förutfattade meningar 

eller ta någonting förgivet. Arbetet strävade efter hög giltighet och validitet och det 
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innebär att man mäter det som är avsett för att mäta, att man har en lämplig metod samt 

lämpliga frågor och ord i enkäten för att kunna få svar på studiens syfte (Roos 2014). 

  

Bearbetning av material 

Efter att enkäten varit tillgänglig i tre olika Facebookgrupper i totalt 19 dagar samlades 

materialet in (93 respondenter hade valt att svara på enkäten, vilket utgör 0,073 %) och 

därefter började materialet att analyseras. Fokuset låg först och främst på att gå igenom 

respondenternas svar för att sedan kategorisera svaren utifrån det valda syftet och 

frågeställningarna. Därefter undersöktes enkätsvaren närmare genom att filtrera och 

jämföra några svar och frågor. En filtrering som gjordes var på åldern, där valdes att 

jämföra 20–29 åringarnas svarsresultat med 40–49 åringarnas. Detta gjordes för att ta 

reda på om det är någon skillnad på hur de olika åldersgrupperna arbetar med IKT- 

verktyg i verksamheterna. Dessa grupper valdes att studera för att de var många 

respondenter i båda åldersgrupperna och för att spannet mellan 20-29 år och 40-49 år 

var störst. Det gjordes även en filtrering när det gäller utbildning, men eftersom 

majoriteten av respondenterna är förskollärare kunde inga skillnader märkas. I resultatet 

redovisas procent för att synliggöra i vilka mått materialet har analyserats. Mönster och 

samband försökte hittas i de öppna frågorna för att se om respondenterna tänker lika 

kring vissa frågor eller om de hade skilda svar. Utifrån analysen av enkäten 

sammanställdes kategorier i resultatet som utgår från frågeställningarna. 
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Resultat och analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet. Utifrån analysen av enkäten har kategorier skapats 

för att synliggöra svaren på frågeställningarna. De kategorier som synliggörs är IKT en 

del av samhället och framtiden, barns lärande är oändligt, resurser utgör hinder och 

stora möjligheter med IKT. Under resurser utgör hinder och stora möjligheter med IKT 

har underkategorier skapats med teman som framkom från respondenternas svar.  

 

IKT en del av samhället och framtiden 

Under denna rubrik synliggörs det att IKT är en del av dagens samhälle då vi använder 

olika digitala verktyg vardag när vi bland annat kollar på tv, använder telefonen eller 

handlar på affären. Det som framkommer är även att IKT är en del av framtiden och att 

vi bör arbeta med IKT i förskolan för att barnen ska utvecklas i samhällets takt. Under 

denna kategori förtydligar respondenterna IKT-verktyg som ett viktigt redskap i 

verksamheten som barnen tillsammans med pedagogerna ska uppleva och upptäcka. 

Pedagogers förhållningssätt gentemot IKT-verktyg visar sig vara väldigt positivt, 76 

personer tyckte IKT var roligt och 54 personer ansåg att IKT var nödvändigt i samband 

med barns lärande. 

  

Diagram nr 1. I detta diagram redovisas svaren från fråga fyra i enkäten. 

 

Diagram 1 visar respondenternas inställning till IKT i samband med barns lärande. I 

denna fråga hade respondenterna möjlighet att välja flera svarsalternativ.  

76

0 1

54

15 14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Roligt Tråkigt Onödigt Nödvändigt Svårt Om annat,
ange vad

A
n

ta
l P

er
so

n
er

Svarsalternativ

Vad är din personliga inställning till IKT i samband med 
barns lärande?

Antal personer som
har valt detta
svarsalternativ



 

18 

 

Det som återkommer i respondenternas svar är att IKT är en del av samhällets 

utveckling och att det är viktigt att barnen följer med i samhällets utvecklingstakt. Hela 

40 % alltså 37 av 93 av de svarande poängterar att IKT är en viktig del av barnens 

framtid.   

  

Vi ska arbeta forskningsbaserat och följa med samhällets utveckling. Barnen 

måste ges samma förutsättningar att bli demokratiska samhällsmedborgare och 

kunna hantera den teknik som finns i vardagen. 

  

Hela samhället digitaaliseras så det är nödvändigt att arbeta med IKT i 

förskolan. Dessutom ger det massa möjligheter till utforskande och skapande 

vilket gör lärandet roligt och lustfyllt. 

  

Barnen måste förberedas för samhället. Alla barn måste få prova på då inte alla 

kanske har de förutsättningarna genom sina familjer. Det finns med i LPFÖ. 

  

En av respondenterna lyfter i sitt citat att alla inte har samma förutsättningar att få prova 

olika IKT-verktyg hemma vilket gör det tydligt att det är av stor vikt att barnen får 

prova att använda olika IKT-verktyg i förskolan. Det blir även synligt att 

respondenterna anser att dagens samhälle är digitaliserat vilket innebär att förskolan bör 

arbeta med samma redskap för att barnen ska få en grund för framtiden.  

 

I enkäten har 38 stycken svarat att de använder IKT-verktyg tillsammans med barnen 

alla dagar i veckan, 44 stycken har svarat att de använder IKT-verktyg en eller flera 

gånger i veckan medan åtta stycken har svarat att de använder IKT-verktyg en eller flera 

gånger i månaden. Det som synliggjordes utifrån detta resultat är att det var fler 

respondenter i åldrarna 40–49 än 20–29 år som använde IKT-verktyg tillsammans med 

barnen oftare än vad de yngre respondenterna gjorde. Men ändå framkommer det att de 

som var i åldrarna 40–49 år inte använder dator eller lärplatta hemma lika mycket som 

de yngre i åldern 20–29 år. Utifrån de insamlade svaren blev det även tydligt att 

respondenterna i åldrarna 40–49 år är mer rädda att göra fel än de yngre respondenterna. 
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Barns lärande är oändligt 

I kommande avsnitt presenteras respondenternas svar gällande barnens lärande i 

samband med IKT. Det som framkommer är att lärandet är oändligt om en pedagog är 

närvarande och ger barnen stöd i deras lärande och utveckling.  

På frågan, använder ni IKT som ett hjälpmedel för att främja barnens lärande var alla 

respondenter utan en person överens om att de tycker att IKT främjar barnens lärande. 

I enkäten var det 93 personer som svarade på frågan om barnen får använda IKT-

verktyg själva utan pedagogers närvaro och 58 av dessa personer säger att barnen får 

använda IKT-verktyg utan pedagogers närvaro medan 35 personer säger att barnen inte 

får använda IKT-verktygen utan pedagogers närvaro. 39 st av respondenterna ansåg 

oberoende av respondenternas ålder att barns lärande ibland även kan främjas när 

barnen får använda IKT verktyg utan pedagogers närvaro. Utifrån svaren från 

nedanstående tabell blev det synligt att pedagogerna ser stora lärandemöjligheter i 

användningen av IKT, exempelvis är det höga procent på språk, digitala verktyg, 

matematik och samspel. 

  

Diagram nr 2. I detta diagram redovisas svaren utifrån fråga 13 i enkäten. 

 

Diagram 2 visar vilket lärande respondenterna kan se hos barnen i användning av IKT. I 

denna fråga hade respondenterna möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
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19 personer har kommenterat att de kan se annat lärande i användningen av IKT och 

nedan tydliggör två citat som visar vilket annat lärande de kan se. 

  

Vi kan se lärande inom alla områden beroende på syftet av användning av 

digitala verktyg samt pedagogernas möjlighet att fördjupa undervisning med 

hjälp av digitala verktyg. 

  

Jag ser allt, men det handlar om att jag som förskollärare har ett syfte med att 

barnen använder de digitala verktygen som en del i min undervisning med ett 

specifikt kunnande om något är uttalat. 

  

Dessa två citat belyser vikten av pedagogens engagemang och beroende på syftet med 

användningen främjas lärande inom alla områden. Det är upp till varje förskollärare att 

fördjupa sig inom lärplattan och kunna se vilket annat lärande som kan främjas i 

användandet av IKT-verktygen. Respondenterna menar att lärandet inom IKT området 

är oändligt och att det handlar om hur pedagogerna väljer att se på användningen av 

IKT samt hur deras förmåga att fördjupa sig inom ämnet anpassas efter barnens lärande. 

  

Om ett IKT verktyg presenterats på rätt sätt med ett tydligt budskap för barnen 

berikar det lärandet hos barnen att få sitta själva och utforska, det blir ett 

kooperativt lärande där socialt samspel och problemlösning leder till lärande. 

Vygotski ansåg att barn lär av barn, att interaktionen är oerhört viktigt. 

Självklart ska man som pedagog alltid finnas i närheten som stöd och 

vägledning. 

  

Denna kommentar visar på en tilltro till barns egna förmåga att lära med och av 

varandra. Kommentaren syftar till att berika samspel och problemlösning som en del av 

barns lärande. Respondenten synliggör barns egna lärande som något positivt och menar 

att barn har stora möjligheter att lära sig av varandra och behöver inte alltid ha en 

pedagog närvarande för att ett lärande ska ske. I detta fall innebär det att barnen kan 

hjälpas åt för att lösa problem och att pedagogen kan finnas som stöd i bakgrunden om 

vägledning skulle behövas. Respondenten menar att barn klarar av mycket själva bara 

de har fått rätt redskap att arbeta utifrån och detta ska berika barnens interaktioner 

tillsammans.  
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Enligt bilden nedan blir det tydligt att lärplattan används allra mest av respondenterna 

men även datorn och bluebot används flitigt som redskap i förskolan. 45 st av 

respondenterna har även valt att fylla i kolumnen annat. Det som framkom från 

kolumnen annat är att det är många som även använder projektor, smartphone, 

digitalkamera eller mikroskoppuck som även kallas webbägg eller WIFI puck. Detta 

innebär att det finns fler verktyg än lärplatta och dator som är aktuella i verksamheten. 

Diagram nr 3. Detta diagram synliggör svaren på fråga sju i enkäten. 

 

Diagram 3 visar vilka eller vilket verktyg respondenterna använder i verksamheten 

tillsammans med barnen. I denna fråga hade respondenterna möjlighet att välja flera 

svarsalternativ.  

 

Resurser utgör hinder 

Under denna rubrik synliggörs vilka hinder som kan uppstå med användningen av IKT i 

samband med barns lärande. Utifrån respondenternas svar har tre stycken teman 

framkommit som tydliggör att det är resurser som utgör hinder i samband med lärandet 

av IKT. Respondenterna belyser några olika områden kring hinder vid IKT 

användandet. Det som framkommer som återkommande teman är att brist på tid, dålig 

ekonomi och bristande utbildning/ kunskap är avgörande faktorer till hur mycket IKT 
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används i verksamheten. Dessa tre resurser utgör den största delen av hinder som 

respondenterna ser med IKT användningen.  

 

Brist på tid 

En av resurserna som utgör ett hinder i samband med lärandet av IKT är tid. Det var 11 

st av de svarande som menar att tiden inte räcker till eftersom man vill kunna vara och 

finnas till för varje enskilt barn men de menar även att det ska finnas pedagoger som 

täcker upp om en annan pedagog behöver gå iväg för att använda IKT tillsammans med 

några barn.  

  

Jag ser tidsbrist som ett hinder. Att man inte räcker till för varje enskilt barn. För 

stor grupp. Svårt att fokusera på det man gör när det är ont om personal som kan 

sköta kringuppgifter. 

  

För stora barngrupper. Vill gärna kunna göra det i liten grupp men då blir 

kollegorna ensamma med de övriga. För små utrymmen. För lite pengar. För lite 

utbildning. Faktorer som utför hinder för att kunna arbeta med ikt i den 

utsträckning jag egentligen vill. 

  

Dessa citat belyser området kring övriga i arbetslaget och att dessa blir lidande om en 

pedagog går iväg för att arbeta med IKT i en mindre grupp. Tid är en stor och 

avgörande faktor menar respondenterna och de förtydligar att tiden inte räcker till för 

varje enskilt barn eftersom det är stora barngrupper. Respondenterna vill kunna arbeta 

med IKT i mindre barngrupper men menar att det är svårt när det är brist på tid och 

personal som kan vara med övriga barn i gruppen. Respondenterna tydliggör att övriga 

kollegor blir lidande om en pedagog behöver gå iväg med en grupp barn för att kunna 

arbeta ostört med IKT och detta skapar ett återkommande problem.  

 

Dålig ekonomi 

Det som även återkommer från respondenterna är att det finns för lite pengar för att 

kunna använda IKT i den utsträckning man skulle vilja. Ekonomi är en resurs som utgör 

en avgörande faktor till hur mycket pedagoger kan arbeta med IKT i verksamheten. För 

att kunna utforska och arbeta med IKT krävs utrustning och redskap och där utgör 

ekonomin en viktig aspekt. Brist på pengar är ett återkommande mönster och 
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respondenterna visar stor vilja till att arbeta med IKT men att budgeten från förskolan är 

för liten och begränsad.  

  

Ekonomin. Vi skulle gärna vilja köpa in en Bee-boot men där sätter ekonomin 

käppar i hjulet. 

  

Detta innebär att viljan att använda IKT finns där men att ekonomin är en avgörande 

faktor för att göra det möjligt. En annan respondent menar att de inte kan köpa in de 

appar och den teknik de önskar. Detta innebär att barnen i förskolan blir lidande för 

förskolans bristande ekonomi och att det begränsar både barn och pedagoger i 

arbetslaget att kunna arbeta med IKT i den utsträckning som den kommande läroplanen 

för förskolan föreskriver.  

  

Bristande utbildning/ kunskap 

En annan resurs som utgör hinder vid användningen av IKT är att det är bristande 

kunskaper och utbildning hos pedagogerna. I enkäten var det 10 personer som mena att 

det är brist på kunskap och åtta personer poängterar att de vill ha utbildning inom 

ämnet. I analysen av enkäten blir det tydligt att utbildning och bättre utrustning är 

huvudsakliga faktorer för att pedagogerna ska använda IKT-verktyg tillsammans med 

barnen. Det krävs alltså att pedagogerna har kunskap i hur verktygen fungerar, hur de 

kan användas tillsammans med barnen för att gynna deras utveckling men även att 

utrustningen fungerar som den ska och finnas tillgänglig. Pedagogerna skulle vilja ha 

mer resurser och utbildning då många anser att dessa aspekter är begränsade. Några citat 

som belyser att utbildning och kunskap skapar hinder: 

  

Kunskap hos personal. Lärares rädsla för ikt. Kunskapen och viljan hos hos alla 

pedagoger saknas. Jag anser att de enda hinder som finns är intresset hos 

pedagogerna.   

 

Att få med kollegorna på tåget, att de ser nyttan av det, att de ser barnens 

intresse, nyfikenhet och kunnande. Att vi lär oss av och med varandra 

  

Dessa citat tydliggör att det finns för lite utbildning hos personalen och att intresset 

bland kollegorna kunde varit större, vilket utgör hinder i IKT användningen. 
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Respondenterna belyser i sina svar en kritik mot övriga kollegor där de menar att några i 

arbetslaget inte ser IKT som något positivt. Rädslan kring IKT utgör ett stort hinder och 

respondenterna menar därför att utbildning kan göra att pedagogerna känner sig mer 

trygga i användandet av IKT. Kunskap och utbildning är två stora faktorer och dessa 

resurser krävs för att utvecklingen och intresset kring IKT ska öka i verksamheterna. 

Det som också framkommer är att 17 respondenter inte ser något hinder alls i IKT 

användningen i samband med barns lärande, vilket blir synligt i analysen. 

 

En annan sak som blir synlig i analysen är att 69 st av alla respondenter anser att de har 

ekonomiska resurser för att använda IKT som ett verktyg tillsammans med barnen men 

76 personer anser att de vill ha mer resurser för att arbeta med IKT. Genom att 

analysera enkäten blir det tydligt att majoriteten av respondenterna anser att de har 

resurser för att arbeta med IKT tillsammans med barnen men ändå skulle vilja ha mer. 

  

Stora möjligheter med IKT 

Utifrån respondenternas svar framkom det att det finns stora möjligheter med IKT i 

förskolans verksamhet. Under denna kategori synliggörs det att IKT är ett komplement i 

undervisningen, det kan skapa möjligheter att barnen får samspela och utvecklas 

tillsammans men även att IKT bidrar till ett lustfyllt lärande.  

 

Komplement i undervisningen 

De möjligheter som respondenterna såg med användningen av IKT i samband med 

barnens lärande var bland annat att IKT kan användas som ett verktyg och komplement 

för barnens lärande och utveckling. Med det menas att IKT bör användas som verktyg 

för att förstärka och utveckla undervisningen i förskolans verksamhet. Nedan följer 

några citat som beskriver detta: 

  

Alla möjliga metoder för att expandera undervisningen. Ikt ska inte vara något 

utöver i barnens utbildning utan ett verktyg för att variera och expandera det vi 

redan gör med barnen. 

Massor av möjligheter till fördjupad undervisning inom alla olika 

ämnesområden och en helt ny dimension i barns lek och utforskande. 
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Utifrån respondenternas svar framkom det tydliga mönster som visar att IKT kan bidra 

med ett lärande och utvecklingsmöjligheter hos barnen inom bland annat digital 

kompetens, matematik och språk. Det många av respondenterna nämner är även att 

IKT-verktygen kan hjälpa till att söka information och undersöka olika fenomen och 

föremål närmare. Som tidigare nämnt blir det synligt att respondenterna tycker att IKT 

är ett redskap som kan bidra till att utveckla barnens möjligheter till lärandet.  

Samspela med varandra  

Några andra möjligheter med IKT som respondenterna såg var bland annat samspel, 

samarbete och reflektion. Dessa tre aspekter kräver att barnen arbetar tillsammans för 

att utveckla ett lärande.  

Barnen lär sig problemlösning, samarbete, matematik och kan söka information 

om saker som intresserar. De kan bidra med sin kunskap till andra kompisar och 

hjälpa varandra i ett sällskap. Barnen kan dokumentera sitt eget lärande. 

 

Möjligheter för barnen att lära sig vad man kan använda det till och hur. Men 

även bland annat språk, matematik och samspel övas. Kan vara ett bra 

hjälpmedel för barn med särskilda behov. 

Många av respondenterna menar att användningen av IKT i samband med barnens 

lärande är oändliga bara det finns rätt kunskap, material och pedagoger. Respondenterna 

lyfter även att IKT kan bidra till att barnen får öva på samarbete och att de får ta del av 

varandras olika kunskaper och kompetenser. Det blir även synligt att användningen av 

IKT kan bidra till att fånga upp barnens intressen och skapa möjligheter till ett lustfyllt 

lärande vilket är en viktig del i förskolan. Respondenterna menar att barnen utvecklas 

när de får arbeta i par eller i grupp och att deras kunskaper kan förmedlas vidare till 

övriga barn i gruppen och de får möjlighet att lära sig av varandra. Detta bidrar även till 

att barnen blir mer delaktiga och att de känner sig behövda samt stolta när de får hjälpa 

sina kompisar. Respondenterna belyser att barnen är duktiga på samspel och att deras 

kunskaper kring IKT kan användas för att främja det gemensamma lärandet 

Lustfyllt lärande fångar barnen 

 Ett av de stora möjligheterna med IKT som respondenterna framhävde var att de ansåg 

att IKT kan bidra till ett lustfyllt lärande som lätt kan fånga upp barnens intresse. Detta 
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gör att IKT är ett positivt redskap som kan användas för att bidra till barnens utveckling 

och lärande. Nedan följer två citat som belyser detta.  

  

Massor av möjligheter! Bl.a Barnens intressen fångas lätt med hjälp av ikt. 

Lustfyllt lärande och ett sätt för barnen att befästa sina kunskaper inom ett ämne. 

Vi använder det också för att locka barnens lekar och teman vidare. 

 

Enligt citaten ovan blir det synligt att IKT är ett verktyg som barnen tycker är lustfyllt 

och lätt fångas upp av. Detta bidrar till att pedagogerna kan använda IKT som ett 

verktyg i deras undervisning med barnen. Ett av citatet synliggör även att IKT kan 

användas för att utveckla barnens lekar och teman, vilket betyder att IKT är ett redskap 

som kan användas på många sätt för att skapa nya och spännande aktiviteter som barnen 

tycker är lustfyllda. Ett lustfyllt lärande är en viktig del i förskolans verksamhet för att 

barnen ska få möjligheten till lärande och utveckling. 

 

Resultatsammanfattning 

Det som blev synligt i pedagogernas inställning till IKT var att majoriteten tycker att 

IKT både är roligt och nödvändigt och där mycket av fokuset låg vid barnens framtid 

och att digitalisering är och kommer bli en stor del av barnens liv. Därav menade 

pedagogerna att det är viktigt att använda IKT i förskolans verksamhet, dock framkom 

det i resultatet att 76 personer av de svarande vill ha mer resurser till IKT vilket innebär 

att förskolorna har möjlighet att arbeta med IKT men att förutsättningarna kan se bättre 

ut. Utifrån respondenternas svar gällande barns lärande dras slutsatsen att lärande kan 

främjas när barnen använder IKT-verktyg. Det som framkom som viktigt var att 

pedagogernas närvaro och engagemang hjälpte barnen i deras lärande samt att vikten av 

ett pedagogiskt syfte med IKT användningen skapade ett lärande. Genom att skapa 

förutsättningar för att IKT ska fungera i verksamheten krävs tid, ekonomi och 

utbildning. Dessa tre aspekter blev återkommande teman i vad pedagogerna ansåg vara 

hinder med att använda IKT i verksamheten. Pedagogerna eftersträvar mer resurser för 

att kunna arbeta med IKT-verktyg i den utsträckning de får möjlighet till. Det som 

också blev synligt gällande vilka möjligheter IKT kan innebära var att möjligheterna är 

många bara det finns resurser och personal. 
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Diskussion 

  

Under följande rubrik diskuteras inledningsvis metodvalet för studien. Därefter 

diskuteras resultatet och det resultat som synliggörs i studien där en jämförelse med 

tidigare forskning har synliggjorts. 

 

Metoddiskussion 

Metodvalet för studien bidrog till att få en inblick i respondenternas inställning till IKT 

som ett pedagogiskt verktyg, hur IKT kan främja barnens lärande samt vilka hinder och 

möjligheter som finns med IKT enligt respondenterna och för detta användes enkät som 

metodval. Om en annan metod hade valts hade resultatet förmodligen sett annorlunda 

ut. Eftersom enkäterna skickades ut i olika Facebookgrupper var vi medvetna om att 

respondenternas svar skulle påverkas eftersom de använder sociala medier och troligtvis 

redan har någorlunda intresse och kunskap om digitala verktyg. Hade enkäterna skickats 

ut via jobbmejl eller via personlig kontakt hade svaren troligtvis blivit mer varierad 

eftersom man hade nått ut till de som inte använder sociala medier. Roos (2014) 

poängterade vikten av trovärdighet och reliabilitet och i denna studie uppnåddes hög 

reliabilitet genom att vi var noggrann med den insamlade datan, vi analyserade den 

själva och det var endast vi som hade tillgång till den. Roos (2014) beskrev också att det 

måste finnas tillräcklig mängd av den insamlade datan för att ett resultat ska kunna 

redovisas. Detta uppnåddes genom att ett resultat gick att redovisa utifrån 

respondenternas svar och medverkan från enkäten. Efter avslutad analysering raderades 

hela enkäten. 

  

När respondenternas svar samlades in blev det synligt att det var mycket få personer 

som valt att delta i studien (93 st) med tanke på att Facebookgrupperna hade ca 127 900 

medlemmar. Detta innebär att bortfallet blev mycket högt, Bryman (2011) förtydligade 

att bortfall inom surveyundersökningar brukar vara ett stort dilemma och där personer 

lätt kan missa att en undersökning läggs ut. Tolkningen är att detta bland annat beror på 

att vissa inte orkar engagera sig,  inte har tid men även att många har missat när enkäten 

har lagts ut.  Med tanke på att svarsfrekvensen blev låg påverkar det studiens 

kredibilitet, om fler hade valt att svara på enkäten hade det kunnat gå att generalisera 

mer. Svarsfrekvensen försökte påverkas i enlighet med vad Bryman (2011) skrev, att 

det kan vara bra att uppdatera Facebookinlägget med enkäten kontinuerligt men 
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tydligen gav det inte mycket. Antal respondenter är något som påverkar studien och 

hade det blivit fler svar hade det kunnat gå att generealisera mer. Däremot uppnåddes 

målet på minst 50 svarande och därmed blev det tillräckligt med svar för att kunna 

påvisa ett resultat samt dra slutsatser utav det vilket innebär att trovärdigheten för 

studien är hög (Roos 2014). 

  

En annan aspekt som togs hänsyn till är att när respondenterna har möjlighet att sitta 

hemma själva och svara på enkäten kan det påverka deras svar, med det menas att 

respondenterna har möjlighet att “hitta på” för att svaren ska se bra ut. Svaren kan alltså 

ha sett annorlunda ut om  en annan metod hade valts som exempelvis intervju, eftersom 

respondenterna då inte har tid att svara politiskt korrekt. Med politiskt korrekta menas 

att respondenterna ska ha tid att tänka ut sina svar utifrån vad läroplanen och regeringen 

tycker är lämpligast för förskolan. För att göra studien ännu mer intressant hade det gått 

att göra observationer för att verkligen se hur pedagogernas svar stämmer in med 

verkligheten. Dock kan det vara en svårighet att göra observationer med tanke på att 

IKT som pedagogiskt verktyg kanske inte används varje dag och det hade blivit 

omöjligt att fånga varje ögonblick men även att det är ett tidskrävande projekt som inte 

hade varit möjligt att göra inom studiens tidsram. Intervjuer hade kunnat valts för att få 

en mer personlig kontakt med respondenterna men valet att ha en bredare studie bidrog 

till att skapa en enkät istället. Vilket även Arnqvist (2014) menade, att man använder sig 

av enkäter när man vill att ett större antal personer ska svara på enkäten. 

 

Även om studien har kunnat utföras annorlunda och är begränsad har den valda 

metoden gett svar på forskningsfrågorna om IKT som pedagogiskt verktyg i förskolan 

enligt ett visst urval av respondenter och därmed har studien uppnått hög validitet och 

metoden anses vara framgångsrik för denna studie. Vilket även Roos (2014) 

poängterade, validitet uppnås när man utfört lämpliga frågor och när man mäter det som 

är avsett för att mäta för att få svar på studiens syfte. 

 

Resultatdiskussion 

 

IKT är en del av samhället och framtiden 

I resultatdelen synliggörs fyra kategorier som är skapta utifrån frågeställningarna för att 

ge svar på studiens syfte. Den första av dessa kategorier var, IKT är en del av samhället 
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och framtiden. Utifrån respondenternas svar blir det synligt att respondenterna tycker att 

IKT är en del av framtiden samt att de tycker att IKT är roligt och viktigt. I den 

kommande läroplanen (Skolverket, 2018) tydliggörs det att förskolan ska arbeta för att 

barnen utvecklar kunskaper som krävs i vårt samhälle. Studien visar att respondenterna 

är medvetna om vad som krävs i deras yrkesroll och vikten av att arbeta med IKT i 

förskolans verksamhet. 

I avsnittet ”Tidigare forskning” framhävde Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) 

att ett lärande inom IKT sker när pedagogerna interagerar tillsammans med barnen samt 

att pedagogernas uppgift är att motivera barnen till att utforska och prova olika IKT-

verktyg. Olsson (2015) belyser att pedagogerna ska inspirera barnen till ett lärande och 

att deras förhållningssätt har stor inverkan på barnen. Med andra ord så blir det tydligt 

att det är pedagogernas engagemang och intresse som styr vilken möjlighet barnen får 

till att utveckla deras kunskap inom IKT. I resultatet synliggörs dock att 76 personer vill 

ha mer resurser för att arbeta med IKT och där görs tolkningen att dessa resurser bland 

annat kan vara ekonomiska, utbildning och tid. Utifrån detta resultat tolkas att brist på 

resurser även kan påverka pedagogernas synsätt gentemot IKT. Med det menas att om 

ekonomiska, utbildnings och tidsresurser inte finns kan det bidra till att pedagogerna får 

en negativ syn på IKT i förskolan och inte får någon motivation eller inspiration till att 

arbeta med det. 

 

Barns lärande är oändligt 

Enligt resultatet kunde det utläsas att lärplatta var det verktyg som användes allra mest 

av pedagogerna på förskolorna, vilket också var i enighet med vad Davidsson och 

Thoresson (2017) belyste i sin undersökning om svenskarnas internetvanor. Där 

framkom att lärplattan användes oftast och att hela 80 % av barnen i två till tre års ålder 

använder den dagligen. Intressant var dessutom respondenternas egna svar där de 

betonar vikten i att pedagogerna måste ha ett pedagogiskt syfte med användningen av 

IKT-verktygen för att ett lärande ska ske. Pedagogens roll verkar vara en viktig aspekt 

för att främja barnens lärande gällande IKT vilket även Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2003) belyste i sin studie. Studien visar att alla respondenter utom en var 

eniga om att lärandet främjas genom IKT, vår tolkning är att det är personer som är 

positivt inställda till IKT och personer som ser att IKT kan främja barnens lärande. 

Resultatet visar att respondenterna ser stora lärandemöjligheter i IKT användningen och 

att bland annat språk, matematik och samspel är de ämnen som visar på mycket höga 
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procent. Det som var intressant var att majoriteten av de svarande såg inte bara ett utan 

flera olika lärande i användningen av IKT, vilket går att tolka som positivt då barnen får 

ut ett varierande lärandemönster beroende på vilken aktivitet de väljer att göra på 

exempelvis lärplattan. Varierande lärandemönster innebär att barnen får ett brett lärande 

inom olika ämnen, exempelvis matematik, språk och samspel. Utifrån respondenternas 

svar kunde det utläsas att 58 personer ansåg att barnen får sitta själva med IKT-verktyg 

utan en pedagogs närvaro. Nilsen (2018) menade att pedagogers attityder är avgörande 

faktorer och att stöttning och engagemang från pedagogens sida är avgörande faktorer 

för att ett lärande hos barnen ska ske. 

 

Resurser utgör hinder  

Studiens resultat visar ett återkommande mönster gällande vilka hinder som uppstår i 

IKT användandet i förskolan. Respondenterna belyser att tid, utbildning och ekonomi är 

dem stora faktorerna som påverkar användandet. Det är i likhet med vad Nikolopoulou 

och Gialamas (2013) poängterar om hinder som kan uppstå är brist på ekonomiska 

resurser, brist på tekniskt stöd och brist på utbildningsmöjligheter. Intressant är att 

respondenterna har varit relativt överens om att dessa aspekter är dem största i 

IKTanvändandet och det är dessutom stora saker som kräver eftertanke om hur 

förskolan ska hantera detta på. Liksom Sandberg (2002) belyser respondenterna att brist 

på tid är en orsak till att IKT användandet blir lidande, pedagogerna vill finnas till för 

varje barn men det ska även finnas pedagoger som täcker upp om någon måste gå iväg. 

Tid och användande är något som måste prioriteras och tid kanske måste avsättas för att 

få in mer IKT användande i verksamheten. Utifrån flertalet kommentarer om att det är 

brist på ekonomiska resurser påpekade respondenterna att viljan med att arbeta med IKT 

finns där men att de blir begränsade eftersom det är brist på pengar. Det som går att 

utläsa är att förutsättningarna ser olika ut på olika förskolor och det är en fråga om vad 

förskolan väljer att lägga sina pengar på, en tanke är att ta en diskussion i arbetslaget 

och kanske dra in på något annat för att få mer resurser till IKT. Intressant är dessutom 

att 17 av de 93 respondenterna ansåg att det inte fanns några hinder alls med 

IKTanvändandet och slutsatsen som dras från det är att dessa personer kanske har 

tillräckliga resurser för att kunna arbeta med IKT i verksamheten. 

 

Stora möjligheter med IKT  

Utifrån respondenternas svar i enkäten kom det fram att de flesta ansåg att IKT bör ses 

som ett verktyg som kompletterar den traditionella verksamheten i förskolan. I avsnittet 
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” Tidigare forskning” framhävs det att Olsson (2015) lyfter fram vikten i att barn får 

möjlighet att få kunskap på olika sätt och inte bara på traditionella arbetssätt. Olsson 

(2015) och Lindgren (2016) framhäver att de tekniska verktygen kan bidra till att barnen 

blir aktiverade, nyfikna och engagerade i lärandet vilket är positivt för barnens 

utveckling. 

IKT har stor potential till att bidra till barnens lärande enligt respondenterna, några 

lärandeområden som nämndes var bland annat digital kompetens, matematik, språk men 

även samarbete, samspel och reflektion. Olsson (2015) hävdade att genom att använda 

lärplatta så bidrar det till att barnen får samspela och samtala med varandra vilket skapar 

möjlighet till språkutveckling. Detta var även något som Lindgren (2016) tog upp 

genom att belysa att lärplattan skapar en samlingsplats där barnen fick möjlighet att 

samspela, samtala och reflektera med andra. Utifrån respondenternas svar blir det även 

synligt att de anser att IKT är viktigt för att barnen ska följa med i den digitala 

utvecklingen och för att skapa ett livslångt lärande vilket är i enighet med vad den 

kommande Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) belyste. IKT kan bidra till ett 

lärande inom många olika områden beroende på hur pedagogerna väljer att förhålla sig 

till verktygen. 
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Slutsats 

  

Generellt sett är synen på IKT i denna studie väldigt positiv, vilket kan ha att göra med 

att respondenterna är positiva till den digitalisering som sker i dagens samhälle och 

bekväma med användandet. IKT beskrevs att vara en stor del av barnens framtid 

(Sheridan och Pramling Samuelsson 2003) och ett komplement till den traditionella 

verksamheten. I resultatet blir det tydligt att respondenterna anser att det var viktigt att 

barnen får möjlighet att utveckla dessa kunskaper redan i förskolan. 

  

I inledningen beskrevs att alla barn inte har möjlighet att utforska eller bekanta sig med 

IKT-verktyg i sina hem och att det därför är extra viktigt att barnen får möjlighet att 

utforska detta i förskolan. Med tanke på att respondenterna överlag är väldigt positiva 

och använder IKT ofta i verksamheten innebär det att barnen får möjlighet att använda 

och utforska dessa IKT-verktyg på förskolan vilket främjar deras lärande inom olika 

områden. Dessa områden är exempelvis språk, matematik, digitala verktyg och samspel 

vilket framkom i resultatet. I den kommande läroplanen för förskolan ligger stor vikt 

vid digitalisering och digital teknik jämfört med den nuvarande läroplanen där 

digitalisering inte framkommer lika mycket. Vilket innebär att förskollärarna i dagens 

förskolor har ett ansvar att hålla sig uppdaterade och arbeta för att barnen ska få 

utveckla kunskaper inom IKT som ett pedagogiskt verktyg (Skolverket 2018). 

  

Vi hoppas att denna studie kan säga något om vilka hinder och möjligheter som kan 

uppstå med arbetet med IKT i förskolan och att studien ska se till att pedagoger 

bibehåller sitt positiva synsätt som respondenterna i denna studie visat gällande IKT. 

Men även att pedagoger som är aktiva i förskolans verksamhet ser att IKT har en stor 

roll i barnens framtid och kan skapa stora möjligheter som ett pedagogiskt verktyg som 

gynnar barnens utveckling och lärande. 
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Förslag på vidare forskning 

  

I denna studie valdes att skicka ut enkäterna i olika Facebookgrupper, detta kan ha 

bidragit till att respondenterna redan hade en positiv syn på IKT vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Det som skulle vara intressant att se som en vidareutveckling på 

studien är att se hur studien skulle sett ut om en liknande enkät skickades ut genom 

jobbmejl eller delades ut personligen. För att se vilka skillnader som skulle uppstå samt 

vilket synsätt de som inte använder Facebook har på IKT. 
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Bilaga 1 - Enkätfrågor 

  

1.      Vad är din ålder? 

 

2.      Vilken utbildning har du? 

  

3.      Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

  

4.      Vad är din personliga inställning till IKT i samband med barns lärande? 

5.      Förklara mer utförligt varför din inställning till IKT ser ut så. 

  

6.      Använder ni IKT-verktyg tillsammans med barnen i verksamheten? Med IKT-verktyg 

menar vi exempelvis lärplatta, dator, bluebot, beebot eller annat verktyg. 

  

7.      Om du inte användet IKT-verktyg tillsammans med barnen kan du hoppa över denna 

fråga. Vilka eller vilket verktyg använder ni i verksamheten tillsammans med barnen? 

  

8.      Om du inte användet IKT-verktyg tillsammans med barnen kan du hoppa över denna 

fråga. Hur ofta används IKT-verktyg tillsammans med barnen? 

  

9.      Vad skulle få er att använda IKT-verktyg tillsammans med barnen oftare? 

  

10.  Får barnen använda IKT-verktyg själva utan pedagogers närvaro? 

  

11.  Om barnen inte får använda IKT-verktyg utan pedagogers närvaro kan du hoppa över 

denna fråga. Upplever du att barnens lärande främjas när de får använda IKT-verktyg 

själva utan pedagogers närvaro? 

  

12.  Om du inte använder IKT-verktyg tillsammans med barnen kan du hoppa över denna 

fråga. Använder ni IKT som ett hjälpmedel för att främja barnens lärande? 

  

13.  Om du inte använder IKTverktyg tillsammans med barnen kan du hoppa över denna 

fråga. Vilket lärande kan ni se hos barnen i användningen av IKT? 

14.  Jag upplever att jag har tillräckligt med kunskap om IKT för att kunna använda det 

tillsammans med barnen. 



 

 

 

  

15.  Jag känner mig/ skulle känna mig bekväm med att använda IKT-verktyg tillsammans 

med barnen. 

  

16.  Om du inte känner dig/ skulle känna dig bekväm med användandet av IKT-verktyg 

tillsammans med barnen, vad tror du att det beror på? 

  

17.  Om du känner dig/ skulle känna dig bekväm med användandet av IKT-verktyg 

tillsammans med barnen, vad tror du att det beror på? 

  

18.  Har ni ekonomiska resurser för att använda IKT som ett verktyg tillsammans med 

barnen? 

  

19.  Vill ni ha mer ekonomiska resurser till IKT? 

  

20.  Vilka hinder ser du vid användningen av IKT-verktyg tillsammans med barnen? 

  

21.  Vilka möjligheter ser du av användningen av IKT-verktyg tillsammans med barnen? 

  

22.  Var det något du saknade i enkäten? 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Missiv 

  
  
Hej pedagog! 

 

Du besitter kunskaper och erfarenheter som skulle vara till stor hjälp för oss. Vi skulle 

uppskatta om du tog dig tid att svara på en enkät för att hjälpa oss synliggöra hur 

pedagogernas inställning till användningen av IKT som pedagogiskt verktyg ser ut i 

förskolan. Samt hjälpa oss synliggöra vilka hinder och möjligheter som kan uppstå i 

användandet av IKT tillsammans med barnen. 

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och i enkäten syftar IKT till olika 

digitala verktyg som kan förekomma i förskolans verksamhet. Den kommande Läroplan 

för förskolan (Skolverket, 2018) framhäver att förskolan ska ansvara för att alla barn får 

möjlighet att använda digitala verktyg för att stimulera och utveckla deras lärande. I den 

kommande Läroplanen för förskolan blir det tydligt att IKT är ett högaktuellt ämne inom 

förskolans värld och därför fann vi detta ämne intressant att studera.  

 

Vi som skriver detta heter Stina Ekengren och Sofia Kouva Cornejo och studerar 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Denna hösttermin skriver vi vårt 

examensarbete i pedagogik. Vi har valt att använda oss av en enkät för att samla in 

data till examensarbetet. Medverkan i denna undersökning är helt frivillig och du kan 

närsomhelst välja att avsluta ditt deltagande. Enkäten kommer vara helt anonym, vi 

kommer inte ha möjlighet att se vem som svarar och dina personuppgifter kommer ej 

att bli synliga för någon. Allt material som vi samlar in kommer förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Efter avslutad kurs kommer examensarbetet publiceras i databasen DIVA. 

Detta samtycke ger oss tillstånd att granska och analysera era anonyma svar i 

enkäten.  

 

Enkäten kommer vara tillgänglig till måndag den 22/10.  

 

Övriga frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på 

stinasofia12@gmail.com 

Handledare: Åsa Carlson, asacan@hig.se 

  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Stina och Sofia. 

  



 

 

 

Bilaga 3 - Diagram 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 


