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ABSTRAKT 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på förskollärares och barnskötares inställning till 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolan. Hur verksamma känner 

kring användandet av teknik i dagsläget och även om verksamma känner att de har 

kompetensen som krävs för att tillämpa IKT. Studien baseras på en kvantitativ 

enkätundersökning där 50 enkäter delats ut till verksamma i fem olika förskolor, i en 

mindre kommun i södra Sverige. Resultaten visar att förskollärare och barnskötare i 

förskolan är positiva till användning av IKT, samt att de är positiva till att utveckla sin 

förmåga genom kompetensutveckling. Det nämns att IKT är ett hjälpmedel och 

komplement till förskoleverksamheten, dock ser de verksamma i förskolan IKT som 

tidskrävande. Vi lever i ett samhälle där teknik har en stor roll, och det leder till att barn 

tidigt kommer i kontakt med den. Det är av stor vikt med kompetenta lärare som kan 

vägleda barnen i deras IKT-användning. Studien tar sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet, där samspel är en viktig del i lärandet och utforskandet av 

sin omvärld.  

 

 

Nyckelord: IKT, informations- och kommunikationsteknik, förskola, sociokulturellt 

perspektiv, samspel, kompetensutveckling, pedagogers förhållningssätt. 
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1 INTRODUKTION 
Läroplanen för förskolan skriver om det livslånga lärandet, där det tas upp vikten av 

att barnen utvecklar en förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta. Detta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av informationsflöde och 

en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt tillägnar 

sig de kunskaper som alla i dagens samhälle behöver kunna (Skolverket, 2010).  

Medierådet (2010) skriver att IKT är något som har blivit allt mer aktuellt i vårt 

samhälle. Barn kan allt mer om teknik, dagens tvååringar har någon gång använt sig 

av dator eller annan teknik. Detta har vi även kunnat uppmärksamma under vår 

verksamhetsförlagda utbildning genom att barnen pratar om teknik eller att det syns i 

deras lek. Lundkvist (2005) menar att datorer och IT kan bli ett hjälpmedel i 

förskolan. Vi tycker det är intressant att ta reda på hur förskollärare och barnskötare 

tänker kring kompetens att möta informationstekniken.  

Vi är två lärarstudenter som under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

uppmärksammat hur förskollärare och barnskötare i förskolan på olika sätt har 

använt sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Vi tycker därför att 

det är givande att uppmärksamma vilken inställning förskollärare och barnskötare 

har till IKT och dess användning i förskolan eftersom teknik- och dataanvändning är 

ett aktuellt ämne. Vi har uppmärksammat att kunskapen varierar från förskola till 

förskola och pedagog till pedagog, i hur de använder sig av datorer och andra 

teknikprylar. Genom en kvantitativ undersökning vill vi få kunskap kring hur 

verksamma i förskolan känner kring sin kunskap om IKT, och hur de använder sig av 

det i verksamheten.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden sammanställs olika aspekter kring användandet av informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan med stöd av litteratur och forskning inom ämnet.  

2.1 Datoranvändning i förskolan 

Findahl (2012) menar att Internet idag blivit en del av vardagslivet, både på jobbet 

och hemma. Synen på Internet och dess användningsområden är idag i huvudsak 

positiv. Två tredjedelar av Sveriges befolkning använder dagligen Internet som en 

informations- och kommunikationsteknik.  

Lindahl och Folkesson (2012a) skriver att i många länder, däribland Sverige, har 

användningen av informations- och kommunikationsteknik ökat markant i förskolan. 

Enligt Lindahl och Folkesson (2012a) har forskning visat positiva effekter på barns 

inlärning och utveckling och detta kan kopplas till användandet av IKT. I förskolan 

ska barn ses som kompetenta individer och därför är det betydelsefullt att låta barnen 

följa med i samhällets utveckling och därmed informationssamhället. Barn är en del 

av samhället och bör därför behandlas som samhällsmedborgare. Barnen i förskolan 

ska därför ha inflytande över verksamheten och vad som sker där.  

 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna 

sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver. … Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens (Skolverket, 2010, s. 6). 

 

Lundkvist (2005) anser att barn ska få bekanta sig med teknik och enkla tekniska 

hjälpmedel redan i förskolan. Det är något som barn behöver lära sig för att passa in i 

dagens tekniska samhälle. Lindahl och Folkesson (2012b) menar att datorer 

stimulerar barn till att arbeta tillsammans. Forskning visar vidare att datorer är mer 

effektiva till att stimulera språk och socialt samspel i lek, genom olika pedagogiska 

appar som stimulerar språk och samspel, än vad leksaker gör. Datorer bör vara 

lättillgängliga för alla barn, då de är en stor del av dagens samhälle. Ellneby (2005) 

skriver att datorn kan underlätta och hjälpa ett pedagogiskt arbete, men att det då 

krävs att den används. Det krävs att arbetslaget på förskolan diskuterar användandet 

kring teknik. Viktiga frågor att reflektera över är: varför, hur, när och vid vilken 

ålder ska barnen börja använda sig av tekniken. Lundkvist (2005) skriver att genom 

datorer och IT erbjuds nya möjligheter att utforska sin omvärld och konstruera 

kunskap som inte är tillgänglig utan teknik. Införandet av IKT i förskolan skapar 

möjligheter, inte bara för barnen utan även för de verksamma i förskolan (Lindahl 

och Folkesson, 2012a). 

Enligt Bjervås (2011) kan IKT vara ett stort hjälpmedel vid pedagogisk 

dokumentation, genom att använda sig av exempelvis videoinspelningar, bilder och 

ljudinspelningar. Genom att använda sig av IKT vid dokumentation kan barnen få en 

återblick i vad som hänt på förskolan och reflektera över varför de har gjort vissa 

saker. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan barns läroprocesser och barns 
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strategier synliggöras. Dokumentation av barns lärande ger läraren en djupare 

förståelse för barnens begränsningar, styrkor samt intressen. 

2.2 Digital kompetens 

Lundkvist (2005) skriver att datorer och multimediala verktyg skapar nya 

möjligheter och förutsättningar för lärande. Detta gör dock att det ställs nya krav på 

förskollärarna samt barnskötarna om deras kunnande och IT-kompetens. Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) menar att genom att vara en del av ett yrke 

som står inför många förändringar och att kompetensen ökar, krävs det att 

verksamma i förskolan ser till sina egna värderingar och kunskaper. I dagens 

informationssamhälle krävs det att lärare har kompetens för att hjälpa barn i sin 

utveckling till fullvärdiga samhällsmedborgare.  

EU-kommissionen (2006) slår fast att digital kompetens är en nyckelkompetens som 

alla medborgare bör ha för livslångt lärande. I dagens informationssamhälle krävs det 

att ha kunskap kring datorn och tekniken som följer med detta. Det finns olika 

nyckelkompetenser som innebär en kombination av kunskap, färdigheter och 

attityder. Alla anses vara lika viktiga för att bidra till ett framgångsrikt liv. Forsling 

(2011) skriver att med digital kompetens menas att du kan hämta fram information, 

bedöma, lagra, producera och kommunicera med och genom digitala medier.  

Hildén (2006) menar att en förutsättning för att använda sig av IKT i förskolan är att 

det finns tillgång till tekniken som behövs för detta. Det krävs att verksamma inom 

förskolan behärskar utrustningen och tekniken för att barn ska få möjlighet att 

använda den. Datorer är ett hjälpmedel i verksamheten och det är viktigt att barn får 

möjlighet att lära sig använda datorn. Det är ett komplement till förskolans 

verksamhet genom att barn utvecklar sin sociala förmåga, språket och sin fantasi. 

Enligt Johansson (2000) är det pedagogen som kan revolutionera undervisningen och 

göra lärandet till något helt nytt genom användandet av exempelvis datorn.  

Ihmeideh (2009) menar att om barn ska kunna använda informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan måste det finnas lärare som har kompetens att 

använda sig av datorer i verksamheten. Med andra ord krävs det en vana av att 

använda teknik tillsammans med barn. Stephen och Plowman (2003) skriver att det 

krävs ett nytt sätt att tänka för att kunna använda IKT som ett effektivt 

undervisningskomplement och vid lärandesituationer. Radetić-Paić och Ružić-Baf 

(2012) skriver att det inte bara är viktigt med digital kompetens hos pedagoger, utan 

även att det finns en pedagogisk kompetens där förståelse för användning av IKT är 

viktigt. Därför är det betydelsefullt att kompetensutveckla personal inom förskolan. 

Johansson (2000) skriver att det gäller för pedagoger att ha kunskap om användning 

av IKT för att skapa meningsfulla lärande situationer, men även kunna känna av när 

det passar bättre med ett annat verktyg än IKT. 

Lundkvist (2005) menar att våga använda nya tekniker är det första steget till ny 

kunskap. Datorer finns överallt i många olika former och för barn är datorer lika 

självklara i vardagen som TV och telefoner. Samhället förändras och nya 

läromönster utformas. IKT kommer att få ett stort inflytande hos människor i sättet 

att tänka och bilda kunskap. Att vara datorlärd är i dagens samhälle lika viktigt som 

det en gång var att kunna läsa och skriva. Enligt Ellneby (2005) är de värderingar 

som förskollärare och barnskötare har kring informations- och 

kommunikationsteknik överförbara till barnen. Om aktiviteter vid datorn får större 

uppmärksamhet än andra delar i verksamheten präglar det barn och sin syn på teknik. 
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2.3 Digital teknik tar fokus från annat 

Findahl (2009) skriver att det talas om att barn idag tillhör en digital generation, barn 

kommer i kontakt med informations- och kommunikationsteknik vid tidig ålder. 

Dock är det viktigt att de traditionella medierna inte glöms bort så som tidsskrifter 

och radio. Johansson (2000) skriver att informations- och kommunikationsteknik i 

förskolan ses som någonting som handlar om antingen/eller-resonemang. Författaren 

syftar då på att antingen använda sig av IKT eller inte. Men IKT borde istället handla 

om både och, alltså en blandning av gamla och nya medier. 

Sheridan m.fl. (2011) menar att verksamma i förskolan visar på vikten av att barn lär 

i alla situationer dagligen. Barns intresse för datorer och annan teknik är därför 

meningsfullt att uppmärksamma, barns vardagssituationer ses som en del i deras 

lärande. Lundkvist (2005) skriver att Lärare i förskolan visar oro över att 

datoranvändning och teknik tar för stort fokus hos barnen. Det finns en rädsla inom 

verksamheten att barn blir stillasittande då de använder sig av datorn och surfplattor. 

Med detta syftar de verksamma på att barn spelar mycket dator och att det är det som 

gör att de tappar mycket av den grovmotoriska motoriken. Barn behöver få tillgång 

till verktyg i användandet av dagens teknik men samtidigt bör inte variationen av 

arbetssätt i verksamheten försvinna. Informations- och kommunikationsteknik ska 

ses som ett komplement till den redan befintliga verksamheten. Internet och datorn 

skapar nya möjligheter att kunna tillföra en ny dimension av lärande och 

utforskande.  

2.4 För- och nackdelar med IKT 

Lindahl och Folkesson (2012a) skriver om datorn som en vän eller fiende, i de 

situationer som dator och teknik möjliggör barn som kompetenta medborgare anses 

datorn som en vän. Samtidigt kan användandet av IKT vara påtvingat och bli en 

börda för verksamheten. Många verksamma har negativa erfarenheter av datorer och 

annan teknik och detta skapar en negativ attityd till ny teknik och användandet av 

den. På detta sätt kan datorn bli en fiende för verksamheten. 

Lundkvist (2005) menar att samtidigt som internet öppnar nya möjligheter för 

identitetsskapande och lärande finns det en risk att gränsen för hur barn tänker kring 

vad som är verkligt och overkligt suddas ut. Vuxna förebilder behövs för att hjälpa 

barn i sin identitetsskapande process för att kunna använda teknik och virtuella 

världar på ett klokt sätt. Lindahl & Folkesson (2012b) skriver om rädslan för att barn 

ska förlora sin barndom och bli passiva i och med datoranvändning och 

dataspelande.  

Lundkvist (2005) skriver att det krävs lärare som behärskar möjligheterna som 

informationstekniken har för att kunna använda teknik på ett kunskapsutvecklande 

och ett lärandeinriktat sätt. De negativa aspekterna av teknik är de som oftast lyfts 

fram och det är de vuxna som ser IKT som något destruktivt. Den yngre 

generationen har ett mera öppet tankesätt till de möjligheter som IKT erbjuder. 

Informations- och kommunikationsteknik blir ett naturligt redskap för både lärande 

och lek. Radetić-Paić och Ružić-Baf (2012) menar att verksamma lärare känner att 

de inte har den kompetens som behövs för att använda IKT som ett pedagogiskt 

verktyg, kompetensen påverkas av lärarnas eget intresse för teknik samt deras vilja 

att lära.  

Enligt Ellneby (2005) är satsningar på datorer och annan teknisk utrustning i 

förskolan är dyrt. Datorer åldras fort och det krävs dessutom utbildning och kunskap 
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av pedagogerna för att klara av att använda dem, det behövs även tekniker som 

snabbt kan åtgärda fel som uppstår. Johansson (2000) menar att det krävs av 

kommuner och huvudmän att hålla tekniken uppdaterad eftersom att det ständigt 

kommer nya teknikprylar och programvaror. 

Radetić-Paić och Ružić-Baf (2012) menar att användningen av teknik spelar in i hur 

resultatet blir, antingen positivt eller negativt. Det är många faktorer som spelar in, 

exempelvis tid, kunskap och sociala faktorer. Lundkvist (2005) menar att det finns en 

rädsla för att barn tappar det grovmotoriska då det blir mycket stillasittande när 

teknik används. Dock menar Radetić-Paić och Ružić-Baf (2012) att 

koordinationsförmågan, minne, självförtroende och problemlösning stärks och 

utvecklas med hjälp av IKT. Genom att använda sig av teknik lär barn och vuxna sig 

att använda sin finmotorik, då de med små handrörelser ska klara olika uppgifter.  

Det talas om elektromagnetisk strålning från teknik och dess inverkan på barn och 

vuxna samt även på miljön. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2013) finns det dock 

inga hälsorisker som är fastställda med exponering av låg strålning från trådlösa 

nätverk och teknik. Dock talar Strålskyddsstiftelsen (2013) om att kortskiktiga 

problem med disponering av strålning kan vara koncentrationssvårigheter, påverkan 

på minnet, huvudvärk och sömnproblem. Strålsäkerhetsmyndigheten (2013) skriver 

om två dokumenterade områden där strålning kan medföra hälsorisker som är 

exponering av magnetfält från kraftledningar och elektriska apparater samt 

radiovågor från mobiltelefoni. Det föregår forskning kring hur strålning påverkar 

människors hälsa men ännu kan det inte fastställas några säkra samband mellan 

strålning från digital teknik och dess hälsoeffekter. I olika studier har forskare 

försökt påvisa ett eventuellt samband mellan mobilanvändning och ökad risk för 

cancer. Enstaka forskningsresultat tyder på ett samband, men det har dock inte 

kunnat bekräftas av världsomfattande studier.  

2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Findahl (2009) skriver att människan bär med sig kunskap och formas av sina 

föräldrar och personer i sin närhet. Det är i samspel och dialog med andra som barn 

växer som personer. Det sociokulturella perspektivet innebär att barn föds in i en 

social värld, som har utformats genom kulturella och historiska processer som har 

funnits innan barnets födelse, och som kommer att bestå efter dess död. Hundeide 

(2006) menar att barns utveckling är en kulturellt styrd process. Styrningen sker inte 

alltid medvetet, utan som en del i den kulturella gemenskapen är människor bärare av 

uppfattningar och bilder som anses normala för utveckling och barnuppfostran. Det 

innebär att vi som förskollärare och barnskötare är vägledare för barnen, vi kommer 

att förmedla våra grundläggande värderingar och uppfattningar automatiskt till 

barnen. 

Enligt Hundeide (2006) är barn sociala varelser som lär i samspel med andra 

människor, detta är en viktig del i det sociokulturella perspektivet. Genom sampel 

med andra människor skapas olika kontrakt som har en stor del i barns utveckling. 

Dessa kontrakt skapas till stor del av att barn känner trygghet till sina 

omsorgspersoner. Utan denna trygghet kan barn gå miste om lärandetillfällen. 

Relationen till sina omsorgspersoner är därför av stor vikt och i förskolan kan 

pedagogerna ses som viktiga personer i barns utveckling och lärande. Barn behöver 

en vägledare i sin sociala utveckling som stöttar och utmanar. Det krävs därför ett 

engagerat samspel men även gränssättning för att visa på vad som inte är socialt 

acceptabelt. Skolverket (2010) nämner att i förskolan ska grunden för det livslånga 
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lärandet läggas. Utbildningen i förskolan syftar till att barn ska utveckla och inhämta 

kunskaper och värden som utvecklar dem.  

Säljö (2010) betonar även vikten på att människor genom omgivningen lär sig hur de 

ska agera samt vad som är tillåtet och uppmuntrat. Författaren menar även att 

kommunikation och språk är en central del och utgör en länk mellan omgivningen 

och barn. Det anses vitigt att kommunicera om vad som händer i barns omgivning, 

och att barn blir delaktig i detta. Människor lever på kunskaper och insikter som de 

har lånat av andra.  

Säljö (2010) skriver om en förespråkare för det sociokulturella perspektivet som 

heter Lev S. Vygotskij. Enligt Vygotskij har omgivningen och samspelet mellan barn 

och vuxna en stor roll för den individuella utvecklingen. Genom ett gott samspel med 

de vuxna utvecklas barnen till kompetenta samhällsmedborgare. Vygotskij talar om 

olika redskap och verktyg som är till stor hjälp vid att förstå vår omvärld. 

Informations- och kommunikationsteknik kan i detta fall kopplas som en hjälp till att 

förstå vår omvärld, och det är därför av stor vikt att använda de redskap som följer 

med detta. Omvärlden förändras ständigt och därmed de redskap och verktyg till 

följd.  
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3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur IKT (informations - och 

kommunikationsteknik) används i förskolan. Vi vill ta del av förskollärares och 

barnskötares syn på data och teknikanvändning och hur deras inställning är till att 

använda IKT i förskolan.  

3.1 Frågeställning 

De frågor som ska besvaras i studien är: 

 Vilken teknik används i dagsläget i förskolan och vad har de för inställning 

till den? 

 Hur är förskollärares och barnskötares inställning till IKT och dess 

användning i förskolan? 

 Anser sig förskollärare och barnskötare ha tillräcklig kompetens för att 

tillämpa IKT i förskolan? 
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4 METOD 
Under denna rubrik presenteras val av metod, genomförande, bearbetning av material 

samt metoddiskussion.  

4.1 Metodval 

Patel och Davidson (2011) skriver att det finns olika metoder för att samla in 

material för att kunna besvara frågeställningar som är ställda inför en 

forskningsstudie. Det kan ske genom observationer, intervjuer eller enkäter. Det är 

även möjligt att använda sig av flera av dessa metoder i kombination med varandra. 

Vi valde bort observationer då vi ansåg att det skulle behövas kompletterande 

intervjuer för att få svar på våra frågeställningar, vilket vi ansåg att tiden inte skulle 

räcka till för. Då återstod intervjuer eller enkäter och vi valde att använda oss av 

enkäter, då vi ville ha reda på vad så många som möjligt tycker om IKT i förskolan.  

4.2 Forskningsstrategier 

Bryman (2002) beskriver skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

forskningsstrategier där de kvalitativa lägger fokus på det som deltagarna ger uttryck 

för och den sociala verkligheten och förståelsen, medan kvantitativ forskning är 

inriktat på statistik och siffror. Dimenäs (2007) beskriver kvantitativa studier som 

något som används för att förklara något medan en kvalitativstudie används för att 

förstå något. Det går även att använda dessa metoder i en kombination med varandra, 

men det förklaras som mycket tidskrävande. Vi har gjort är kvantitativ studie, där vi 

med hjälp av enkäter med frågor och svarsalternativ samlat information för att kunna 

få svar på studiens frågeställningar. 

Trost (2012) menar att vid enkätundersökningar är kvantitativa studier mer värda än 

kvalitativa, men det går även att använda en blandning mellan kvalitativ och 

kvantitativ. Detta sätt kan man använda sig av ifall man vill ha reda på vad någon 

tycker om något, vilket är syftet med denna studie. Dimenäs (2007) skriver att 

oavsett metod i ett examensarbete krävs det tid för att det ska finnas något djup i den, 

och menar att det oftast ges för lite tid till examensarbeten för att kunna använda sig 

av två olika metoder.   

4.3 Enkätundersökning 

Vi ansåg att en enkätundersökning skulle passa undersökningens syfte för att det når 

ut till fler än om intervjuer skulle genomföras. Trost (2012) skriver att det går att 

göra olika typer av enkätundersökningar. Det går att använda sig av öppna frågor då 

den som svarar på enkäten får använda sina egna ord för att besvara frågorna. Ett 

annat alternativ på enkäter är att en fråga har svarsalternativ, den som svarar kryssar 

eller ringar in det som passa in. Trost (2012) och Patel och Davidsson (2011) skriver 

att det kan bli svårt att få svar på enkäter där öppna frågor används. Är den som 

svarar inte så insatt i ämnet låter denne hellre bli att svara, för att det annars skulle bli 

tidskrävande. Bryman (2002) menar att en enkätundersökning medför vissa 

nackdelar jämfört med intervju, exempelvis går det inte ställa följdfrågor och det 

finns en risk att få tillbaka enkäter som bara är delvis besvarade samt att det finns ett 

större bortfall vid användandet av enkäter som materialinsamling.  

Vi har valt att göra en enkät med olika typer av frågor, där vi använde oss av både 

öppna frågor och frågor med svarsalternativ, samt även attitydfrågor då de på en 

skala svarar vad de anser om frågan. Detta val gjordes medvetet för att ta del av 
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pedagogers ställningstagande samt vad de ansåg om IKT och dess användning i 

förskolan.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Som forskare idag krävs det att ha bra insikt i och känna till olika etiska principer 

och regler när en studie ska genomföras. Några av kraven är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav som är fyra 

forskningsprinciper som forskningsrådet inom Humanistisk-samhällsvetenskap har 

tagit fram som huvudkrav när det gäller forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att som forskare delge de som ingår i studien vilka 

villkor den deltagande har, som att det är frivilligt att delta. Forskaren ska även 

informera om den vetenskapliga vinst som undersökningen kan innebära. Även hur 

resultatet kommer att publiceras och att den insamlade informationen inte kommer 

att användas i något annat sammanhang än i forskning ska delges till den deltagande 

i studien. Samtyckeskravet innebär att deltagaren går med på att delta i studien, om 

personen är under 15 år ska vårdnadshavare godkänna detta. Deltagaren har även 

rätten att hoppa av studien utan att det ska medföra några negativa följder. Med 

konfidentialitetskrav menas det att utomstående i projektet inte ska kunna identifiera 

en deltagande, samt att alla som arbetar med projektet ska ha tystnadsplikt. Detta är 

speciellt viktigt vid frågor som är av etisk karaktär. Den sistnämnda 

forskningsprincipen, nyttjandekravet, innebär att forskaren endast får dela med sig av 

den deltagande individens personuppgifter för forskningssyftet till andra forskare 

med samma förpliktelser som den ursprungliga (Vetenskapsrådet, 2002).  

I vår enkät har vi berättat för deltagarna att enkäten är frivillig samt att det bara är vi 

som studenter som kommer ta del av den anonyma deltagandes svar. Eftersom 

enkäten är helt anonym kan vi inte koppla svar till specifika personer eller förskolor. 

Efter studiens avslut kommer de insamlade enkäterna att förstöras. 

4.5 Urval 

Vi valde att lämna ut enkäten till fem olika förskolor i en mindre kommun i sydöstra 

Sverige. Vi delade ut enkäten till tre förskolor i centralorten samt två förskolor i 

ytterområdet för att få en större spridning. Några av de förskolor som förekommer i 

studien har vi en viss personlig relation till, därför skedde inte urvalet helt 

slumpmässigt.  Alla pedagogiskt verksamma på förskolorna har haft möjlighet att 

besvara enkäten frivilligt. Trost (2012) menar att ju större urval desto större 

sannolikhet att resultatet ska vara representativt för den målgrupp som man vänder 

sig till.  

4.6 Genomförande 

Vi undersökte hur pedagogiskt verksamma i förskolan ser på IKT och den teknik 

som följer med detta, vad användes för teknik i dagsläget och anser de verksamma 

att de har tillräckligt med kompetens för att hjälpa barnen i deras lärande och 

utveckling. Vi ville också veta vad de har för inställning till att barn använder sig av 

teknik och medier i förskolan. Vi delade ut 50 enkäter personligen till personal på 

förskolorna och fick tillbaka 33 enkäter varav alla som svarade var kvinnor i åldrarna 

22-61 år. De personer som svarade på enkäten blev slumpmässigt utvalda då de själv 

fick välja om de ville besvara enkäten och hjälpa oss med vår studie. Enkäten bygger 

på frågor som vi ville få besvarade utifrån våra frågeställningar och vårt syfte med 

studien.  
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4.7 Sammanställning av data  

Patel och Davidson (2011) menar att det material som är insamlat behöver 

komprimeras, systematiseras och bearbetas för att kunna besvara de frågor som är 

ställda. Då det i denna undersökning använts kvantitativ metod krävs kvantitativ 

bearbetning. I resultatdelen har vi sammanställt diagram av det material som vi 

samlat in genom enkäter. Då sammanställningen av data skulle genomföras valde vi 

att utgå från en fråga i taget. Bryman (2002) menar att den information som kan 

utläsas i en undersökning, varierar beroende på frågornas utformning. Eftersom att vi 

har använt oss av både öppna frågor och frågor med svarsalternativ måste dessa 

bearbetas på olika sätt. Vi började bearbeta de frågor som hade fasta svarsalternativ 

och skapade olika diagram för att tydliggöra undersökningen. Bryman (2002) skriver  

att diagram är den vanligaste metoden för att beskriva kvantitativ data. En stor fördel 

med diagram är att de är lätta att tolka och förstå. Efter att vi sammanställt frågorna 

med fasta svarsalternativ i diagram gick vi vidare till de öppna frågorna. De öppna 

frågorna lästes först igenom för att kunna uppmärksamma likheter och skillnader. Vi 

kunde utifrån detta sortera svaren från enkäterna i olika högar för att kunna 

uppmärksamma fördelningen mellan de olika svaren. Slutligen sammanställdes 

svaren i löpande text där det går att utläsa svaren från enkäterna.   

4.8 Metoddiskussion  

Vi valde att göra en enkätstudie med både öppna och slutna frågor, eftersom att vi 

fann det relevant för vår undersökning. Fördelarna som finns med enkät är att det 

finns möjlighet till att nå ut till många människor än jämförelsevis intervjuer, detta är 

något som Trost (2012) skriver. Observationer hade varit en möjlighet för att se hur 

verksamma arbetar med IKT i förskolan, men då hade vi tappat verksammas tankar 

och vad de anser. I så fall skulle intervjuer varit ett komplement till observationerna, 

för att få reda på de verksammas ställningstagande. Vi anser att enkätundersökningen 

var det självklara valet för oss och i vår undersökning, då vi ville få svar från många 

olika verksamma i olika förskolor. Vi känner att observationer och intervjuer hade 

varit mer tidskrävande för att få fram vad vi ville undersöka, detta hade också 

begränsat antalet medverkande för studien. Många verksamma är stressade och 

känner press för att hinna med allt som ska göras, en enkät anser vi inte vara lika 

tidskrävande för de verksamma som en intervju skulle vara.  

Enkäterna delades ut till fem förskolor i en mindre kommun i sydöstra Sverige, och 

enkäterna fördelades jämnt beroende på antal verksamma på de olika förskolorna. 

Trost (2012) skriver om att ju större urval desto större sannolikhet att resultatet blir 

mer representativt för de målgrupper som ingår i studien.  Därför valde vi att lämna 

ut enkäterna till 50 verksamma personer i förskolan, varav vi fick tillbaka 33. Av de 

svarande är 22 förskollärare och 11 stycken är barnskötare.  I första hand valde vi att 

lämna ut enkäterna till de förskolor som vi antingen praktiserat eller vikarierat på, 

detta eftersom att vi hade en personlig relation till de verksamma på dessa förskolor. 

Vi ansåg att en personlig relation skulle gynna antalet svarande av enkäterna och att 

vi på detta sätt skulle kunna minska bortfallet. Två av förskolorna har vi ingen 

personlig relation till. Vi har inte uppmärksammat någon skillnad på antal svarande 

mellan de förskolor som vi delat ut enkäterna personligen på eller inte. De som 

svarade var enbart kvinnor i åldrarna 20-61 år men flertalet var över 40 år. Något vi 

frågat oss i efterhand är om detta kan ha påverkat vårt resultat då det i första hand 

bara är kvinnor som svarat och i andra hand att medelåldern på de svarande är 

ganska hög.  
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Vi upptäckte nackdelen med att det var svårt att få in svaren eller att de inte svarat på 

de öppna frågorna. Dock tror vi att bortfallet hade varit större om vi valt att skicka ut 

enkäterna via post till förskolor vi inte haft någon personlig relation till, nu fick de 

verksamma enkäterna i handen samt ett ansikte på oss som forskande studenter.  En 

annan nackdel vi såg när vi senare sammanställde resultatet var att vi inte alltid 

förstod vad de menade med svaren på de öppna frågorna, och vi hade nu på efterhand 

velat ställa följdfrågor för att få utförligare svar. Bryman (2002) anser att öppna 

frågor bör uteslutas i enkäter, och att nackdelar med enkäter kan vara just att man 

inte kan ställa följdfrågor till de svarande för att utveckla svaren.  

I efterhand kan vi se att vi skulle ha strukturerat enkäten på ett annat sätt, och kanske 

ha tagit bort de öppna frågorna för att få mer direkta svar, detta skulle underlättat vår 

resultatsammanställning. Det är inte alla svarande som har skrivit utförliga svar och 

att vissa inte svarat alls, detta tycker vi är en nackdel. Dock anser vi att de svaren vi 

fått på de öppna frågorna har varit givande för vår undersökning. Vi känner även att 

frågor gällande ålder och kön var oväsentliga för vår studies syfte och 

frågeställningar och kan därför tas bort. 



14 

 

5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultaten från enkätundersökningen.   

5.1 Redogörelse av svaren 

Vi valde att sammanställa våra slutna frågor med redan förutbestämda svarsalternativ 

i olika diagram samt i förklarande text. De öppna frågorna sammanställdes genom 

löpande text, då de svarande med egna ord har fått besvara de ställda frågorna. 

Bryman (2002) skriver om att diagram är den vanligaste metoden för att beskriva 

kvantitativ data, samt att det är ett lättavläsligt sätt att redovisa data på. 

5.1.1 Teknik i verksamheten 
 

 

Figur 1 visar vilken teknik som är mest förekommande i förskoleverksamheten. 

Som figur 1 visar är kameran (100 %), datorn (90 %) samt digitala fotoramar (61 %) 

är den teknik som används mest i dagsläget på de förskolor där studien genomförts. 

Surfplatta (10 %) och annan teknik (0 %) är nästintill obefintlig, de som använde sig 

av surfplatta hade barn med speciella behov på förskolan. Dessutom var surfplattan 

ingenting som kommunen hade köpt in utan det var barnets föräldrar som hade 

bidragit med detta för sitt barns lärande.  
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Figur 2 visar de tillfrågades inställning till den tekniken som de i dagsläget använder 

i förskolan. 

 

Figur 3 visar de tillfrågades inställning till barns användning utav teknik och medier 

i förskolan.  

I figur 2 går det utläsa att de medverkande i enkäterna visar att de har en positiv till 

mycket positiv inställning till den teknik de i dagsläget använder i verksamheten, 

ungefär hälften (48 %) är mycket positiva, något färre (42 %) var ganska positiva 

medan ännu färre (10 %) var positiva. I figur 3 går det utläsa att mindre än hälften 

(40 %) var ganska positiva, något färre (33 %) positiva och ännu färre (27 %) var 

mycket positiva till att använda teknik och medier i förskolan. På frågan om det var 

någon annan teknik än den de använder idag, som de skulle vilja använda sig av i 

framtiden, svarade många att de skulle vilja använda sig av surfplatta. De ser 

surfplattan som ett smidigt och snabbt verktyg som kan användas tillsammans med 

barnen i den pedagogiska dokumentationen, alltså se vad man gjort och samtala om 
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hur och varför. Det framkom även att den är lätt att ta med sig i olika miljöer 

exempelvis på utflykter och i samlingar. Många anser även att surfplattan är lätt för 

barnen att lära sig, då de själva kan fota och använda sig av pedagogiska appar som 

stimulerar tänkande och lek. Förskollärarna och barnskötarna ser även en fördel att 

de slipper föra över bilder från kamera till dator för att kunna titta på dem. Det blir 

snabbare åtkomst till reflektion och återkoppling av det man gjort tillsammans med 

barnen. De tillfrågade ser många möjligheter med surfplatta, men betonar vikten av 

att använda den tillsammans med barnen så att det inte blir ett instrument för 

”barnpassning”.   

Det framkom även att några skulle vilja använda sig av digitala fotoramar, för att 

bland annat kunna uppmärksamma föräldrar på vad som hänt på förskolan. Många 

använder redan digitala fotoramar men skulle vilja utveckla användningsområdet. 

Genom att använda sig av en digital fotoram kan man återkoppla och reflektera över 

det som har hänt. En nackdel med digitala fotoramar är att det krävs överföring från 

kamera till dator och sedan över till ett USB-minne eller minneskort som sedan 

kopplas in i fotoramen. Denna process är tidskrävande och på många ställen 

uppdateras bilderna i fotoramen väldigt sällan just på grund av detta.  

Några få förskollärare och barnskötare vill även använda sig av projektor, just för att 

i samlingar kunna visa alla barnen samtidigt, det tilltänkta pedagogiska materialet 

samt att de ska kunna se och kunna reflektera kring innehållet. De vill kunna visa 

upp filmer på barn i aktivitet samt skapa en reflektion och diskussion kring det som 

barnen får syn på.  

5.1.2 Kompetens hos verksamma i förskolan 
 

 

Figur 4 visar om de tillfrågade anser sig ha kompetens i dagsläget för att använda sig 

av teknik och medier i förskolan.  

I figur 4 går det att utläsa att ungefär hälften (48 %) av de tillfrågade anser sig ha 

tillräckligt kompetens för att använda sig av teknik och medier i förskolan, medan 

lite mindre än andra hälften (45 %)  inte anser sig ha den kompetensen och väldigt få 

(7  %)  inte vet om de har det.  
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Figur 5 visar om de tillfrågade skulle kunna tänka sig att kompetensutveckla sig 

inom informations- och kommunikationsteknik. 

I figur 5 kan tydligt utläsas att en stor del (84 %) vill kompetensutveckla sig inom 

ämnet IKT, medan en mindre del (16 %) inte vet ifall de vill ha mer kompetens inom 

ämnet medan ingen har svarat att de inte vill kompetensutveckla sig. En del av de 

tillfrågade nämner att de gärna vill utveckla de kunskaper de redan har inom ämnet. 

De påpekar att det ständigt kommer nya sätt att använda sig av teknik, det är därför 

kompetensutveckling är av stor vikt för att kunna integrera de nya teknikerna i 

verksamheten.  Det tas även upp att det är viktigt att tekniken används för att främja 

barns lärande. Många av respondenterna känner att de behöver utveckla sin 

kompetens inom just surfplattan, som tidigare i resultatet går att läsa att de vill börja 

använda sig av i verksamheten, men få som gör detta i dagsläget. Även 

kompetensutveckling inom dator och bildhantering känner många att de skulle 

behöva. Just användningen av medier tillsammans med barnen var det ett fåtal som 

kände att de skulle behöva mer kompetens inom. En sak som framkom var att många 

känner tidspress och skulle vilja lära sig hur man använder IKT på ett mer ”smidigt” 

sätt i verksamheten. Tid är något som många känner sig stressade över, att det är 

mycket som ska hinnas med på kort tid. I enkäterna går det att utläsa en stor vilja hos 

de verksamma i förskolan att vilja kompetensutveckla sig för att på bästa sätt kunna 

tillämpa teknik i förskolan. 

5.1.3 Barns lärande 
Respondenterna lyfter många fördelar med att använda informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan. De skriver att IKT är ett bra hjälpmedel och 

komplement till lärandet och undervisningen i förskolan. Förskollärarna och 

barnskötarna ser det som ett snabbt sätt att kunna dokumentera verksamheten och 

vad som sker på förskolan under dagarna. Respondenterna menar att genom IKT kan 

barns tankar och funderingar synliggöras. De påpekar att IKT ligger i tiden, det är 

viktigt med användandet av teknik för att barnen ska kunna utvecklas. De menar 

även att vi lever i ett tekniskt samhälle där det krävs att barn har förståelse och 

kunskap för IKT samt för hur det används. Många respondenter lyfter att IKT är 
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något som barn idag får ta del av hemma och därför kan det skapas ett lustfyllt 

lärande då man sammanför hemmet och förskolan. Dock poängteras det att alla barn 

inte har tillgång till exempelvis dator och surfplatta i hemmet, men att det då är av 

stor vikt att de får bekanta sig med dessa tekniker i förskolan. I studien framkom det 

att respondenterna ansåg att de barn som är vana datoranvändare lär de barn som har 

mindre kunskap kring datorn. När barnen sedan blir äldre krävs det att de har 

kunskap kring olika tekniker och dess användning då det är en stor del av dagens 

samhälle. Många respondenter nämner även att barnen använder datorer och annan 

teknik mycket i hemmiljön och att det kan bli för mycket om det samtidigt används i 

förskolan.  

Nackdelar som förskollärare och barnskötare ser med användandet av IKT är att det 

kan leda till att barns motorik och andra fysiska moment med kroppen och tanken 

glöms bort. De menar att barnen genom användandet av IKT blir mera stillasittande 

än om de skulle göra en annan aktivitet exempelvis ute. Det nämns även en risk för 

strålning och dess negativa inverkan på barns inlärningsförmåga. Många påpekar att 

datorn och surfplattan inte ska användas som ett tidsfördriv för enbart spel i 

förskolan, utan att det ska finnas en pedagogisk tanke eller syfte bakom användandet. 

Många förskollärare och barnskötare ser tiden som en stor nackdel för användandet 

av IKT i förskolan, de känner sig stressade över framförallt att dokumentera 

verksamheten.  Genom svaren går det att utläsa att en del pedagoger ser IKT som 

något som barnen gör själva, exempelvis spel på datorn, då de skriver att barnen 

glömmer att leka för att de väntar på ”sin tur”. Respondenterna poängterar då att man 

inte ska glömma bort leken. De skriver att det finns en risk med att man lägger för 

stort fokus vid dokumentation än på att vara ”här och nu” med barnen. Det får inte 

glömmas bort att verksamma i första hand är i förskolan för barnens skull. Det är 

viktigt att man skapar en bra balans mellan IKT och verksamhet. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet samt kopplar diskussionen till aktuell litteratur 

och forskning som är relevant för vår undersökning. Diskussionen är uppdelad i tre 

underrubriker där vi diskuterar: teknik i verksamheten, kompetens hos verksamma i 

förskolan samt barns lärande.  

6.1 Teknik i verksamheten 

Internet och teknik har i dagens samhälle tagit en allt större plats och Findahl (2009) 

menar att barn idag tillhör en digital generation. De kommer tidigt i kontakt med 

digital teknik i vardagslivet. Findahl (2012) skriver om att två tredjedelar av Sveriges 

befolkning använder internet som en informations- och kommunikationsteknik. Våra 

resultat visar på att verksamma inom förskolan är positiva till användningen av IKT 

men de talar även om vikten av att inte glömma bort de traditionella medierna som 

tidskrifter och böcker, detta är något som Findahl (2009) styrker. IKT handlar ofta 

om antingen/ eller-resonemang hos lärare. Johansson (2000) menar då att det är 

viktigt med en blandning mellan gamla och nya medier för att skapa ett varierat 

lärande. Vi tycker att det bästa är att man blandar ny teknik med den traditionella 

tekniken som används i förskolan, för att kunna få ett så varierat och lärorikt sätt som 

bara går. Våra respondenter lägger stor vikt vid att inte glömma bort att variera 

arbetsätten där gammal och ny teknik möts. Respondenterna lyfter vikten av att barn 

idag får lära sig att IKT inte bara handlar om spel utan att det finns möjligheter att 

utforska sin omvärld genom tekniken. De menar även att det är viktigt att vuxna 

människor i barnens omgivning visar på gott omdöme kring användningen av teknik. 

Barn gör som vuxna gör och inte som de säger.  

Utifrån vår enkätundersökning kunde vi tydligt utläsa att datorn och kameran har en 

stor roll i förskoleverksamheten. Nästan alla förskollärare och barnskötare använde 

sig av dessa i den dagliga verksamheten. Troligen använder förskollärarna och 

barnskötarna tekniken för att dokumentera det som sker i verksamheten, med detta 

menar vi att barnen inte alltid får använda sig av tekniken som finns tillgänglig utan 

det är pedagogerna som använder den i sitt arbete. Många förskollärare och 

barnskötare visar på ett stort intresse för användning av surfplattor, men då det inte 

finns tillgång av det på förskolorna kan de inte utveckla sitt intresse. Radetić-Paić 

och Ružić-Baf (2012) menar att det egna intresset för teknik samt deras egen vilja att 

lära påverkar kompetensen som behövs för att använda sig av IKT som ett 

pedagogiskt verktyg. Vi tror att surfplattor till förskolor är en stor kostnad, dock ser 

vi det som en engångskostnad jämfört med datorer som kräver mer underhåll. 

Ellneby (2005) skriver att teknik är dyrt och den åldras snabbt vilket kräver att den 

ständigt kräver uppdatering. Johansson (2000) menar att det krävs av kommunen att 

hålla tekniken uppdaterad eftersom att det ständigt kommer nya teknikprylar och 

programvaror. Inte nog med att det krävs uppdaterad utrustning, det krävs också att 

kompetensutveckla personalen i förskolan för att de ska kunna använda sig av 

tekniken på bästa möjliga och pedagogiska sätt. Detta tycker vi är väldigt viktigt då 

det är personalens kompetens som avgör hur pedagogiskt användandet av tekniken 

blir.  Det är en liten procent av de tillfrågade förskollärarna och barnskötarna som 

har möjlighet att använda sig av surfplatta. Detta endast eftersom att föräldrar till ett 

barn med behov av surfplatta har bidragit med det. Detta finner vi lustigt att inte 

kommunen kan stå för en sådan sak när barnet får stor hjälp av att använda 

surfplattan. Då surfplattan är på frammarsch tycker respondenterna att det vore 

positivt om förskolorna kunde erbjuda barnen surfplattor för deras lärande. 
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Förskollärarna och barnskötarna ser fler möjligheter med att använda surfplattor än 

datorer, då de är mer flexibla än vad en dator är vilket vi håller med om.  

De tillfrågades inställning till den tekniken som de i dagsläget använder i förskolan 

visar på att de är positiva till mycket positiva till att fortsätta använda denna teknik. 

Det tror vi beror på att de känner trygghet till den teknik de i dagsläget använder. Vi 

tror även att de använder tekniken i förskolan men inte att barnen kanske alltid är 

medverkande i processen. Detta ser vi som en nackdel då barn genom samspel med 

andra lär sig och utvecklas. Hundeide (2006) menar att barn är sociala varelser som 

lär genom samspel med andra människor. Genom ett gott samspel skapas det 

kontrakt som bygger på att barn känner trygghet till vuxna människor i sin 

omgivning. Utan trygghet går de vuxna miste om lärandetillfällen för barnen. Barn 

behöver en vägledare i deras utveckling och lärande med bland annat IKT. 

Inställningen till barns användning av teknik och medier i förskolan är positiv till 

mycket positiv hos de tillfrågade förskollärarna och barnskötarna. Vi tror att detta 

beror på att man ser det som ett komplement till det som sker i verksamheten, det blir 

ett hjälpmedel för barn och lärarna i stävan efter lärande och utveckling. Lundkvist 

(2005) skriver att IKT skapar nya möjligheter att utforska omvärlden och konstruera 

kunskaper som inte är tillgängliga utan teknik.  

6.2 Kompetens hos verksamma i förskolan 

Utifrån resultatet angående verksammas kompetens kring IKT ansåg sig 48 % ha 

kompetensen som krävs och 45 % ansåg sig inte ha kompetensen, 7 % visste inte om 

de hade tillräckligt med kompetens för att utöva IKT. Resultaten finner vi intressanta 

då vi tänkt oss att flera respondenter skulle anse sig inte ha den kompetens som 

behövs. Radetić-Paić och Ružić-Baf (2012) visar på att verksamma lärare känner att 

de inte har den kompetens som krävs för att integrera IKT som ett pedagogiskt 

verktyg i verksamheten. Vi tror att det egna intresset för teknik och användningen av 

IKT i verksamheten påverkas av den tidigare kunskap som förskollärarna och 

barnskötarna besitter. Att ha digital kompetens är en nyckelkompetens som alla 

medborgare har rätt till, det har EU-kommissionen (2006) slagit fast. Som verksam 

inom förskolan krävs kunskap kring dator och teknik för att kunna hjälpa barnen i 

deras lärande kring informations- och kommunikationsteknik. 

I resultatet kan vi utläsa att det är många respondenter som vill kompetensutveckla 

sig inom IKT. Detta tror vi beror på att de vill veta hur de ska använda sig av sin 

kunskap, samt att de vill få nya synsätt och infallsvinklar på hur de kan integrera IKT 

i den befintliga verksamheten. Det är lätt att fastna i det som redan finns och är av 

vana, men att det då är viktigt med kompetensutveckling för att kunna komma vidare 

i lärandet. I resultatet kan vi tydligt utläsa att verksamma vill kompetensutveckla sig 

och vill använda sig av nyare teknik, men att det inte finns underlag till att göra detta. 

Förskolorna som vi har gjort vår undersökning på har inte lagt så stor vikt vid att låta 

barnen vara med vid teknikanvändning men verksamma har viljan att utveckla detta, 

bara de får kompetensen som krävs. Lundkvist (2005) menar för att lärarna ska 

kunna behärska möjligheterna med IKT krävs det att de ska kunna använda sig av 

tekniken på ett kunskapsutvecklande och ett lärandeinriktat sätt. IKT ska integreras i 

verksamheten för att det ska främja barnens lärande. Det är ett känt faktum att lärare 

kan känna rädsla för att integrera IKT i verksamheten. Men vi anser att de inte ska 

vara rädda, och att kompetensutveckling kan hjälpa verksamma inom förskolan till 

en större säkerhet vid användning av IKT.  
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Tidspress är något som är återkommande i resultatet. Förskollärare och barnskötare 

lyfter tiden som en orsak till att de inte använder IKT så mycket i verksamheten. De 

ser användandet av teknik som tidskrävande då det exempelvis ska fotas i förskolan, 

bilderna från kameran ska sedan läggas in på datorn och sedan eventuellt vidare till 

en fotoram eller blogg. De talar då om surfplattan och att de anser den vara en 

enklare teknik att använda sig av då allt är samlat till en teknikpryl. Med hjälp av en 

surfplatta kan de både fotografera och visa bilderna för barnen samtidigt och det tror 

vi är ett stort hjälpmedel för verksamma i förskolan. Vi anser att dokumentation tar 

en stor plats i förskolan och att det kanske inte alltid behövs dokumenteras så mycket 

som det görs. IKT har så många andra möjligheter än att bara dokumentera, bara 

fantasin sätter gränser. Sheridan m.fl. (2011) nämner att förskolläraryrket håller på 

att förändras. Kompetensen ökar och det är viktigt att se till sina egna värderingar 

och kunskaper. Det krävs att förskollärare och barnskötare i dagens samhälle har 

kompetensen som behövs för att hjälpa barnen till att bli samhällsmedborgare och 

därmed även IKT-användning. Vi anser att kompetensutveckling är av stor vikt för 

att utvecklas i sitt yrke och få nya möjligheter till att lära ny kunskap, inte bara i 

ämnet IKT utan även inom andra ämnesområden. Vi tror att många inom förskolan 

är rädda för att verksamheten ska förnyas. Många äldre pedagoger är rädda för det 

nya och vill inte se möjligheterna som tekniken kan ge som Lundkvist (2005) skriver 

om. Detta eftersom att de själva inte har den kunskap och kompetens som krävs och 

därför blir de bakåtsträvande. I det sociokulturella perspektivet lyfter Säljö (2010) 

Vygotskijs tankar kring att olika redskap och verktyg kan bidra till förståelse om vår 

omvärld. Vi kan koppla Vygotskijs tankar om redskap och verktyg till IKT, där det 

då blir en hjälp till att förstå vår omvärld. Genom IKT skapas ett lärande då teknik 

används på ett gott och fördelaktigt sätt.  

6.3 Barns lärande 

I resultatet lyfter respondenterna att IKT är ett bra hjälpmedel och komplement till 

den befintliga verksamheten och de ser det som ett snabbt sätt att dokumentera 

verksamheten. Dock anser vi att det är viktigt att inte bara använda sig av IKT för 

dokumentation utan även för annat pedagogiskt lärande. Exempelvis genom att låta 

barnen använda sig av tekniken för att utveckla förståelse för den och lära genom 

olika tekniker. Det är viktigt att se till den teknik som passar bäst in i verksamheten 

och för just det lärande tillfället. IKT är inte bara dokumentation utan det har så 

många fler möjligheter, bara fantasin sätter gränser. Att pedagogerna mest ser IKT 

som möjlighet till dokumentation tror vi beror på att de inte har tillräcklig kunskap 

om hur de ska integrera den på andra sätt i verksamheten.  

I förskolan bör IKT handla om ett lärande hos barnen, att det ska finnas ett syfte med 

tekniken och hur den används. Det är som Ellneby (2005) skriver om att datorn bara 

används till lek och spel förtjänar den inte sin plats i förskolan. Det krävs att inom 

arbetslaget på förskolan diskuterar kring användandet av teknik och att alla får 

komma till tals med sina kunskaper och åsikter kring ämnet. Lundkvist (2005) 

nämner att genom datorer och IT erbjuds nya möjligheter att utforska sin omvärld 

och konstruera kunskap som inte är tillgänglig utan teknik. I studien framkom det att 

respondenterna anser att barn lär av varandra. De barn som kan mer om dator och 

dess användningsområden, lär de barn som inte har lika stor kunskap om datorer. 

Detta kan vi koppla till Säljö (2010) som lyfter Vygotskij och hans tankar kring 

sampel och lärande. Vygotskij menar att barn lär genom att samspela med andra, 

barn är sociala varelser som behöver en vägledare. Vi anser att det inte bara är vuxna 

som kan vägleda barn utan även att barn kan vägleda varandra. Vi tycker att det är 



22 

 

viktigt att barn får använda sig IKT tillsammans för det är genom samspel med andra 

som man lär sig bäst, detta är något som Säljö (2010) samt Hundeide (2006) skriver 

om. Säljö (2010) och Lindahl och Folkesson (2012b) skriver om att datorn 

uppmuntrar barnen till att arbeta tillsammans. Forskning inom området visar även att 

datorer främjar språk och socialt samspel mer än vad traditionell lek gör.  

Förskollärarna och barnskötarna ser informations- och kommunikationsteknik som 

ett snabbt sätt att kunna dokumentera verksamheten och vad som sker på förskolan 

under dagarna. Bjervås (2011) skriver att IKT är ett bra hjälpmedel för den 

pedagogiska dokumentationen. Genom dokumentation av barns lärande får läraren 

en djupare förståelse för barnens begränsningar, styrkor samt intressen. Det är viktigt 

att vara ”här och nu” med barnen. Dokumentation kan ses som en risk då fokuset 

läggs på att dokumentera vad man gör, istället för på barnens lärandeprocesser. Det 

är viktigt att det skapas en god balans mellan verksamheten och IKT, eftersom det är 

barnens lärande som ska stå i fokus. Vi anser att IKT inte får ta över verksamheten 

utan att det ska ses som ett hjälpmedel för de verksamma och på så vis underlätta 

vardagen i förskolan. Känner förskollärarna och barnskötarna sig pressade över att 

dokumentera och inte hinna, anser vi att det inte är ett måste att dokumentera varje 

tillfälle. Det är då viktigare att barnen får använda sin tanke och återblicka över det 

som gjorts tidigare.  

Det talas om nackdelar med IKT och vikten av att inte glömma bort det motoriska 

och andra fysiska moment. Respondenterna i vår studie känner en oro över att barnen 

blir mer stillasittande med IKT. Dock anser vi att det är upp till den enskilde hur den 

använder sig av IKT i verksamheten. Det behöver inte vara vid en fast punkt utan 

man kan ta med sig IKT överallt där lärande sker. Genom svaren går det att utläsa att 

en del förskollärare och barnskötare ser IKT som något som barnen gör själva, 

exempelvis spel på datorn, då de skriver att barnen glömmer att leka för att de väntar 

på ”sin tur”. Vi tycker att informations- och kommunikationsteknik är till för att barn 

och verksamma inom förskolan tillsammans ska utforska omvärlden. Återigen kan vi 

se hur förskollärares och barnskötares okunskap begränsar användningen av teknik. 

Genom att tillsammans utforska tekniken skapas möjligheter till utveckling både för 

barn och vuxna, de lär av varandra.  

En annan negativ aspekt som respondenterna i undersökningen nämner är strålningen 

från datorer och annan teknik som kan ha negativa effekter på inlärningsförmågan 

hos barnen. Strålskyddsstiftelsen (2013) talar om att kortskiktiga problem med 

disponering av strålning kan vara koncentrationssvårigheter, påverkan på minnet, 

huvudvärk och sömnproblem. Dock försiggår forskning kring hur strålning påverkar 

människors hälsa men ännu kan det inte fastställas några säkra samband mellan 

strålning från digital teknik och dess hälsoeffekter. Vi menar på att 

teknikanvändningen hos barn ska ske med måtta. Barn ska få använda teknik då det 

hjälper dem att utveckla deras lärandeprocesser. Dator och surfplattor och datorer bör 

inte användas för spel och nöjen på förskolan utan det får barnen göra hemma. Vissa 

respondenter menar att barnen använder sig av mycket teknik i hemmen och att det 

blir för mycket teknikanvändning om den även används i förskolan till lek.  

6.4 Slutdiskussion 

Slutligen vill vi poängtera att IKT ska användas för barns lärande och inte enbart för 

spel och lek. Det talas om att strålning från teknik har negativa effekter på bland 

annat koncentrationsförmågan, men det finns inga världsomfattande studier som kan 

säkerställa detta. Det finns även en rädsla för att barn blir mer stillasittande och deras 
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grovmotorik blir lidande. Trots många negativa aspekter som lyfts med användning 

av informations- och kommunikationsteknik ser vi fler positiva fördelar. De positiva 

fördelarna är bland annat att barn får möjlighet att lära med teknik och inte bara se 

teknik som ett sätt att spela. Barn utvecklar sin finmotorik och koordinationsförmåga 

genom användning av teknik. De kan även utveckla sitt minne och 

problemlösningsförmåga genom olika pedagogiska appar. Visserligen kan detta 

tränas genom andra gemensamma problemlösningslekar, men eftersom vi lever i en 

teknisk värld är det viktigt att barn får möta olika sätt att träna detta. Teknik ska 

användas gemensamt mellan barn och vuxna och ska ses som ett digitalt hjälpmedel. 

Samspel mellan vuxna och barn skapar ett lärande av varandra. Det är viktigt att som 

verksam i förskolan se IKT som ett medel för utveckling, istället för att se vilka 

begränsningar det kan medföra. Förskollärareyrket förändras ständigt och därför är 

kompetensutveckling mycket viktigt. Flexibilitet är av stor vikt. 

Verksamma i förskolan är förebilder och ett stöd för barnen i deras resa fram i 

teknikens värld. Vi lever i ett tekniskt samhälle och det krävs idag att barn har en 

förståelse för tekniken och dess användning. Vi tycker att barn tidigt bör komma i 

kontakt med IKT och hur det kan bli ett hjälpmedel till lärande och utveckling. Ett 

krav i dagens samhälle är kompetens inom IKT, det är då viktigt att barn får goda 

förebilder och förutsättningar. Det är dock viktigt att inte glömma bort att det finns 

andra lärandesätt för barnen, det är viktigt med variation. Variationen av arbetsätt 

anser vi vara viktigt, att barnen ska få möjlighet till lärande i olika former skapar en 

bra grund för barnen att stå på i sitt livslånga lärande.  

6.5 Pedagogiska implikationer 

Vi lever idag i ett samhälle där tekniken har fått en stor plats, detta ställer krav på 

alla att ha kunskaper om teknik. Det är viktigt att barn tidigt introduceras in i dagen 

informations- och kommunikationssamhälle. Verksamma i förskolor kräver kunskap 

om hur de på bästa möjliga sätt ska kunna introducera barnen in i detta samhälle. 

Genom kompetensutveckling kan verksamma i förskolan få lära sig att på ett 

pedagogiskt sätt använda IKT och se dess möjligheter. 

Ihmeideh (2009) menar att om informations- och kommunikationsteknik ska kunna 

användas i förskolan måste det finnas lärare som har kompetensen att använda sig av 

datorer i verksamheten. Det krävs en vana av att använda teknik tillsammans med 

barnen. Stephen och Plowman (2003) nämner att det krävs ett nytt sätt att tänka för 

att kunna använda IKT som ett effektivt sätt vid undervisning och lärande i 

utbildningsverksamheten. 

6.6 Vidare forskning 

Vi skulle vilja se fler forskningsstudier om vilka effekter dator och teknikanvändning 

har på barn och deras hälsa. Strålning är något som det talas mycket om, men det 

finns dock inga omfattande studier som visar på att det skulle vara skadligt för 

hälsan.  

Vidare forskning av vår studie skulle kunna vara kring rektorers och huvudmäns 

inställning och syn på IKT i förskoleverksamheten. Vad anser de om detta och vilka 

möjligheter och begränsningar ser de med IKT i förskolan. Hur de ser på 

kompetensutveckling för de verksamma. Det vore även intressant att utöka 

forskningens omfattning, exempelvis i kommuner där satsningar på IKT har gjorts 

och varför.  
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Bilagor 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som heter Johanna Karlsson & Matilda Kronstrand och vi 

utbildar oss vid Linnéuniversitetet till förskollärare. Vi håller just nu på att skriva vår 

C-uppsats som handlar om IKT (Informations och kommunikationsteknik). Vi skulle 

vara tacksamma om ni ville besvara vår enkät eftersom vår uppsats bygger på den 

studie som vi gör utifrån detta. Enkäterna besvaras helt anonymt och det är bara vi 

som kommer att använda oss av svaren vid vår sammanställning. 

  

Jag som besvarar enkäten är: Kvinna Man 

Ålder: _____________  

Typ av befattning samt år inom yrket: _________________________________________  

 

1. Vilken teknik använder du i dagsläget i verksamheten på förskolan? 

 

Dator       Kamera Surfplatta  Digitala fotoramar   annat, i så fall vad? _____  

 _______________________________________________________________________  

 

2. Hur är din inställning till den teknik som du i dagsläget använder? (ringa in det 

som stämmer bäst) 

 

 Mycket positiv                          Negativ 

 5  4  3  2  1 

 

3. Vilken annan teknik än den du använder idag skulle du vilja/kunna tänka dig att 

använda och varför?  ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

VÄND 
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4. Vilken är din inställning till barns användning av teknik och medier i förskolan? 

(ringa in det som stämmer bäst) 

 

 Mycket positiv                          Negativ 

 5  4  3  2  1 

 

 

5. Anser du dig ha tillräcklig kompetens för att använda teknik och medier i 

förskolan?  

 

Ja  Nej  Vet inte   

 

6. Skulle du kunna tänka dig att kompetensutveckla dina kunskaper inom IKT? 

 

Ja  Nej  Vet inte   

 

Om du svarar ja – inom vilket område skulle du vilja ha kompetensutveckling? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

7. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda IKT i förskolan? 

 

Fördelar: ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Nackdelar: _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Tack på förhand! 

Johanna Karlsson & Matilda Kronstrand 

 


