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Abstract 

The purpose of this work is to examine whether ICT is implemented in preschools, how the 

tools are used and if the curriculum goals that affect ICT area is followed. The focus of the 

study is pedagogues’ views on the use of ICT in preschool. To get answers to the purpose and 

my questions was performed a questionnaire survey in four preschools. Out of 53 

questionnaires distributed, 22 came back. In addition, a literature review has been made on the 

implementation of ICT in preschool and school. The results show that pedagogues believe 

that our modern lifestyle demands that even young children should be introduced to the world 

of technology. Pedagogues show many activities there they use ICT in the daily activities. 

However, shows pedagogues concern, that ICT will take over so the pedagogue presence is 

not so important anymore, for children's knowledge acquisition. Pedagogues consider that 

they have too little technical knowledge to be able to guide children in the right way. 

Moreover, considering the over if the kids get enough computer time at home and should have 

other activities to occupy themselves with in preschool. 

Keywords:  

Digital technology in preschool, ICT in preschool, pedagogues approach, technology in 
preschool 
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att undersöka om IKT implementeras på förskolorna, på vilket sätt 

verktygen används och om läroplansmålen som berör IKT området följs. Fokus i 

undersökningen är pedagogernas syn på användandet av IKT i förskolans verksamhet. För att 

få svar på syfte och frågeställningar utfördes en enkätundersökning på fyra förskolor. Av 53 

utdelade enkäter kom 22 besvarade tillbaka. Dessutom har en litteraturstudie gjorts för att se 

vad det står i litteraturen om implementering av IKT i förskola och skola. Undersökningens 

resultat visar på att pedagogerna anser att vår moderna livsstil kräver att även små barn 

introduceras i teknikens värld. Pedagogerna visar på många aktiviteter som de använder IKT 

till i den dagliga verksamheten. Dock visar pedagogerna oro över att IKT ska ta över så att 

pedagogens närvaro inte blir så betydelsefull längre för barnens kunskapsinhämtning. 

Pedagogerna anser att de har för lite teknisk kunskap för att kunna vägleda barnen på rätt sätt. 

Dessutom funderar de över om barnen får tillräckligt med datortid i hemmet och bör få andra 

aktiviteter att sysselsätta sig med i förskolan.  

Nyckelord:  

Digital teknik i förskolan, IKT i förskolan, pedagogens syn, teknik i förskola 
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1. Inledning 

Barns användande av IKT inom förskola och skola är högst aktuellt just nu eftersom den 

moderna livsstil som vi lever i blir mer och mer tekniskt avancerad. I den här undersökningen 

kommer benämningarna IKT och digital teknik att användas. IKT är en förkortning som står 

för Informations och kommunikations teknologi. Med IKT och digital teknik menas i detta 

arbete, barns användande av stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och smartboards. 

För att pedagogerna som besvarade enkäten skulle ha en klar bild över vad IKT och digital 

teknik menades med i denna undersökning skrevs en förklarande text i inledningen av enkäten 

(se bilaga 2). Jag är uppvuxen på 80-talet och teknikens framfart har följt med genom åren. 

Från den stora klumpiga mobiltelefonen till dagens minimala och nintendo med sladd till 

dagens trådlösa spel har tekniken växt fram och förblivit som en naturlig del av vardagen. 

Den mesta av min kunskap har jag erövrat på egen hand genom att ha vågat trycka på alla 

knappar och vara orädd för att det ska bli fel. Eftersom datorer är vardag i mitt liv fascineras 

jag av dem som ser det helt tvärtom, som blir nervösa och svettiga då de får en uppgift som 

ska skrivas på datorn. Som snart färdig förskollärare blir detta en utmaning, dels att få hjälpa 

kollegor som är rädda för att använda datorn, men också att ha det med sig i arbetet då det 

utformas aktiviteter för den dagliga verksamheten på förskolan. Det är viktigt, anser jag, att 

komma på olika inlärningsvägar så att varje enskilt barn får lära på ett lustfyllt sätt, eftersom 

barn tar till sig kunskap på olika vis. Därför, anser jag, är IKT ett bra verktyg som 

kompletterar den pedagogiska inlärningen. Pedagogens uppdrag blir att se till att barnen ser 

tekniken som ett hjälpmedel i vardagen. Undersökningen grundar sig på en 

enkätundersökning där pedagogerna på fyra förskolor har fått dela med sig av hur deras syn 

på användandet av IKT i förskolans verksamhet ser ut. Dessutom ger undersökningen mer 

insikt i vad pedagogerna använder IKT till i den dagliga verksamheten på förskolan, vilket ger 

tips som jag kan använda i verksamheten som färdig förskollärare. Det finns inte så mycket 

skrivet i litteraturen om hur pedagogerna, ser på att vår moderna livsstil kräver, att det ska 

finnas IKT på varje förskola och skola. Det är av stor vikt att få kunskap kring detta, anser 

jag. 
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1.1 Syfte 

Barn som växer upp i vårt samhälle omges av IKT från att de föds. I Läroplanen för förskolan 

står det att: 

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

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

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

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” 

(Skolverket 2010, s 6). 

Dessutom ska förskolan enligt läroplanen för förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar 

sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket 

2010, s 10).  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagogernas syn ser ut när det gäller barns 

användande av IKT i den dagliga verksamheten på förskolan.  

1.2 Frågeställningar 

Hur uttrycker sig pedagoger om barns användande av IKT i förskolan? 

Vilka är användningsområdena för IKT i förskolans dagliga verksamhet, enligt pedagogerna? 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer det tas upp vad det står i litteraturen om IKT i förskola och skola. 

2.1 IKT 

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) menar att i och med att persondatorn slog igenom 

under 80-talet, medförde det att informationsteknologin fick en annan funktion, i den 

pedagogiska undervisningen. Den första uppgiften för pedagogerna blev att förstå sig på hur 

datorns programmering fungerade, detta för att få en tydligare bild och förståelse över hur 

teknologin fungerade. Under årens lopp har dock fokus för användandet av datorerna 

förändrats. Från att ett fåtal elever fick lära sig om hur de programmerade datorn och använde 

sig av ordbehandling, till att alla elever idag ska använda datorn till att lära sig igenom den 

nya teknologins olika pedagogiska program. Elevers användande av datorn innefattar idag en 

mängd olika aktiviteter såsom surfa på internet, söka information, skicka e-post och 

konstruera powerpoint presentationer. Den tekniska tillgängligheten har för elever ökat och 

det kommer hela tiden krav på undervisningens innehåll från både föräldrar, politiker och 

media. (ibid.) ”Informationsteknik (IT) gick under 1990-talet gradvis över till att benämnas 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)” (Trageton 2005, s 26). Datorn bytte 

användningsområde då de kopplades upp mot internet. Den gick från att vara en ”burk” vars 

innehåll bestod av vad man stoppat in i den, till att bli ett verktyg att kommunicera med. 

Datorn borde i detta skede ha bytt namn, för den blev en helt annan maskin (Rask, 2006). 
”Att tala, läsa, skriva och räkna är grundläggande baskompetenser. Kunskap i 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har idag blivit den femte 
baskompetensen. Både Norge och Sverige har satsat miljarder på att öka 
användningen av IKT i skolan. Tidigare var intresset fokuserat främst på tekniken, 
men gradvis har intresset för den pedagogiska användningen av IKT ökat. Men det 
finns ännu få undersökningar om inlärningseffekten av IKT” (Trageton 2005, s 9). 

IKT ses inte i läroplanerna som ett mål i sig, utan IKT ska vara ett hjälpmedel för barnen att 

nå övriga mål i läroplanerna. Om pedagogen inte använder leken som utgångspunkt vid 

användande av IKT i lärsituationerna så strider det mot läroplanernas intentioner, då de tar sin 

utgångspunkt utifrån att allt lärande ska ske under lekfulla förhållanden. (ibid.) 

Redan då barnen är små får de kännedom om den vardagliga teknik som finns runt dem. De 

ser de vuxna använda datorn, sin smartphone och tv:n och de vill gärna prova själva. Där har 

förskolan en central roll och kan stötta barnen i denna upptäckarglädje. Då de får tiden att 
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undersöka detta IKT material under lustfyllda förhållanden, får de en ökad förståelse för på 

vilket sätt detta material kan bli ett hjälpmedel i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

2.2 Styrdokument 

Så här tar läroplanerna för förskola och skola upp på vilket sätt pedagogerna kan arbeta med 

IKT. 

 
Förskola 
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) menar att vårt samhälle präglas av förändringar 

som avlöser varandra i ett högt tempo, därför krävs det att samhällsmedborgarna har 

förmågan att kommunicera och att de vet hur ny kunskap söks. Detta medför att pedagogerna 

i förskolan har ett stort ansvar att se till att barnen förbereds för detta redan då de är små. Det 

är viktigt att varje barn får ett intresse för olika medier, bilder och texter och att de vet hur de 

kan använda dessa tillsammans med andra, de får möjlighet att fundera kring 

användningsområdena, vilket ger en större förståelse. I förskolan ska barnen få tillgång till 

multimedia och informationsteknik (IKT), detta kan barnen använda bland annat i processer 

med skapande material. Barnen får ta del av tekniken de omges av i vardagen och de tillåts att 

utforska hur den fungerar. Det är viktigt att utmana barnen inom naturvetenskap och teknik, 

vilket leder till ett intresse att utforska mera. (ibid.)  

 
Grundskola 

Undervisningen inom teknik i grundskolan ska bidra till att eleverna utvecklas till att bli 

individer som kan hantera den nödvändiga tekniken som används till de vardagliga sysslor vår 

moderna livsstil kräver. Pedagogernas uppgift utifrån skolans uppdrag blir att få eleverna 

nyfikna på vad de kan använda tekniken till. Genom undervisningen skall eleverna få kunskap 

om teknik i vardagen och dess specifika förkortningar. Pedagogerna ska dessutom bidra till att 

eleverna kan visa egna idéer och lösningar inom teknikens område (Skolverket, 2011). 

 
2.3 När den gamla pedagogiken möter den nya IKT- inspirerade  

2001 tog regeringen beslutet att lärare på alla nivåer inom förskola och skola skulle få 

kunskap om IKT och vad man bäst kan använda det till. Genomförandet av detta beslut har 

tagit tid och är än idag inte slutfört. Uppgiften är stor då det rör sig om att alla pedagoger ska 
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få utbildning och att förskolorna och skolorna ska utrustas med IKT verktyg, vilket tar tid att 

genomföra (Ljung-Djärf, 2004). Det är viktigt att alla pedagoger på avdelningen har kunskap 

om hur datorn används. Dock krävs det inte att alla pedagoger är lika intresserade, det kan 

liknas vid de andra aktiviteterna på förskolan. Även här är olika pedagoger mer intresserade 

än andra och det medför variation i utbudet av aktiviteter som barnen får ta del av och det är 

enbart positivt (Hildén, 2005). När pedagogerna introducerar IKT för barnen på avdelningen, 

har de ett stort ansvar. Pedagogernas brist på kunskap och utbildning inom IKT hämmar 

barnets inlärning, detta medför ofta att barnen till slut inte ber pedagogen om hjälp utan 

istället tar hjälp av sin kamrat. Skillnaden mellan förskola och skola är att i förskolan tillåts 

mer lek och skapande, vilket leder till att deras kunskaper inom IKT förs in i andra aktiviteter 

på förskolan (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Rask (2006) menar att alla bär med 

sig erfarenheter från allt vi upplevt i våra liv, en del erfarenheter stannar kvar och rotar sig 

djupt. Dessa är svåra att bortse ifrån när vi tar del av ny teknik. Det kan jämföras med vår 

erfarenhet av att cykla. Hur den cykeln bromsades när man lärde sig cykla är svårt att bortse 

ifrån. Det blir därför ganska farligt om 50-talisten bromsar med pedalen på en modernare 

cykel med endast handbroms. Faran med att förskolans verksamhet börjar om på nytt varv i 

augusti varje år är att många förskolor hamnar i gamla hjulspår och ofta ställs frågan: Hur var 

det nu igen vi gjorde förra året? Detta medför att pedagogerna är riktigt illa ute eftersom 

hjulspåren tenderar att bli väldigt djupa under årens lopp. Det är därför väldigt svårt att ändra 

om, tänka nytt och föra in ny teknik i verksamheten. Den förskola som istället ser till barnens 

behov kommer att leva i nuet, en mer aktuell fråga i början på terminen blir då istället: Hur 

gör vi i år? (ibid.) 

2.4 Olika synsätt på införande av IKT i förskolan 

Ljung-Djärf (2002) menar att det är viktigt att pedagogerna visar barnen datorns olika 

användningsområden. Enbart för att datorn kommer in på avdelningen blir den inte ett 

hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten.  Barn idag har tekniken runt sig dagligen, det är 

viktigt att påpeka, att bara för att barnen omges av IKT, så har de inte automatiskt kunskaper 

om hur t.ex en dator fungerar och används. De växer in i IKT- världen. Deras kunskap växer 

genom att få erfara IKT aktiviteter och genom att delta i den datorkultur som finns i dagens 

samhälle. Att utveckla IKT kompetens är inte enbart något som barnen har behov av, även de 

vuxna runt omkring barnet behöver den kunskapen för att kunna vägleda barnet på bästa sätt. 

Vidare frågar hon sig för vem utmaningen är störst, för barnet eller den vuxne? Hur 
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pedagogerna tänker och känner kring IKT i förskolan får konsekvenser för den dagliga 

verksamheten på förskolan. Vad pedagoger i ord uttrycker stämmer oftast inte överens med 

hur pedagogen agerar tillsammans med barnen. Pedagoger uttrycker att IKT är viktig att 

införa redan då barnen är små ”men inte när som helst, inte hur som helst och framför allt inte 

hur mycket som helst. Det är inte heller så värdefullt att det kan ersätta eller tillåtas ta tid från 

annan viktig verksamhet i förskolan” (Ljung-Djärf, ibid., s 298). Pedagogerna visar således på 

vikten av att barnen använder IKT men visar i samma stund upp IKT som en riskfylld 

aktivitet. I förskolans värld är datorn en ny företeelse och ses som ett hot mot den 

grundläggande tanken om vad barn är i behov av. Dessa behov kan sammanfattas i: 

utomhuslek, aktiviteter som främjar den motoriska utvecklingen, att samspela med andra barn 

och att barnen fungerar bra i gruppsammanhang. (ibid.) Den pedagogiska undervisningen 

innebär att eleverna ska få kunskap om något. Om inte undervisningen har ett innehåll blir det 

inte en meningsfull aktivitet för eleven. Idag är det pedagogen till stor del som ansvarar för att 

ett meningsfullt utbyte sker. Författarna frågar sig vilken kunskap som eleverna tar till sig om 

IKT tar över pedagogens uppgift (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Föräldrars och 

pedagogers ointresse för barnens IKT användande leder till en spricka mellan dessa 

generationer. Då de vuxna saknar kunskap leder det till svåra kommunikationsproblem mellan 

generationerna. Det finns en lång tradition bakåt i tiden inom pedagogiken om hur man ska 

lära sig. Pedagogerna ser sig som de enda som kan lära ut och ser IKT som ett hot mot sin 

profession (Klerfelt, 2007). 

Lundkvist (2005) menar att hur pedagogerna ser på IKT påverkar om de använder den i 

verksamheten. Vidare tar han upp att Säljö hävdar att  
”tekniken till följd av den tekniska utvecklingen i samhället kommer att bidra till att 

man kan lösa problem, samtidigt som IT kommer att skapa flera problem: Frågor om 

bristande kompetens i att hantera teknikens resurser kommer snart att ha samma vikt 

som traditionella frågor om skriv- och läskunnighet och andra basfärdigheter. Att 

vara datalitterat kommer att vara lika viktigt som det en gång vara att kunna läsa och 

hantera papper och penna” (Citerat i Lundkvist 2005, s 47). 

2.5 IKT kompletterar de dagliga aktiviteterna på förskolan 

För att det ska bli en positiv start för datoranvändande på avdelningen krävs det att 

pedagogerna visar de olika sätt som datorn kan användas på. När man använder datorn i 

förskolan så väljer man inte bort andra aktiviteter, utan istället lägger man till aktiviteten 

datorlek. Det är tre steg som är viktiga att följa när man introducerar datorn på 
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förskoleavdelningen. För det första är det av stor vikt att barns användning av datorn i 

förskolan har en målsättning. Det måste finnas mål med aktiviteterna i förskolans verksamhet, 

datoranvändandet är inget undantag. Därför behöver pedagogerna noga tänka igenom vilka 

mål som datoranvändandet uppfyller. För det andra är det viktigt att pedagogerna sätter sig in 

i vad datorspelen handlar om och hur de utförs, för att sedan introducera varje barn. Slutligen 

gäller det för pedagogerna att veta om barnen är mogna att själva hantera datorn och 

programmet. Viktigt här är att vara en närvarande pedagog fast en bit ifrån. Barnen blir nu bra 

vägledare för sina kompisar (Hildén, 2005). Även Klerfelt (2007) tar upp vikten av en 

närvarande pedagog vid barnens interaktion med datorn. Utan denna närvaro ser hon ingen 

framtid för IKT i förskolans värld. Om pedagogerna ska kunna ändra uppfattning om 

införandet av IKT i förskolan till att bli mer positivt inställd, behöver de inse hur barn idag 

lever och lär. Pedagogerna behöver kunskap om hur barnens fritid ser ut, endast då kan 

pedagogerna möta barnen på den nivå de befinner sig. När pedagogerna har den kunskap som 

krävs kan de se hur de nya verktygen kan leda till förändring hos barnen. (ibid.) Andersson 

(2000) menar att datorn enbart är ytterligare ett sätt för barnen att uttrycka sig på. Det handlar 

om att pedagogerna ska göra det användandet varierande. 

Många pedagoger undrar hur gamla barnen bör vara vid introduktion av datorn. Det är inget 

att fundera över. Det är som övriga aktiviteter såsom böcker och pussel, då barnet visar 

intresse är det moget för att få använda datorn. All aktivitet i förskolan bör utgå ifrån barnens 

intresse, då lär barnen på ett lustfyllt sätt (Hildén, 2005). Trageton (2005) däremot menar att 

datorer ska användas när de ger barnen mer än böcker och andra upplevelser. Barn under sju 

år har inte någon nytta av datorn, utan den är mer till skada.  
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3. Metod 

När man utför en undersökning så finns det både kvantitativa och kvalitativa metoder för 

datainsamling. Skillnaden mellan dessa olika metoder är enkelt uttryckt att kvantitativa 

metoder står för sifferredovisning och kvalitativa metoder står för redovisning av de åsikter 

som lämnats muntligt eller skriftligt (Eliasson, 2010). I undersökningen blandas dessa 

metoder i den enkätundersökning som utfördes (se bilaga 2). Både kryssfrågor och frågor där 

pedagogerna får skriva sitt svar, finns med. Jag avråddes från början av att enbart använda 

mig av enkäter, eftersom enkätundersökningar oftast inte generar de svar man tror. 

Enkätundersökningar är förblindande eftersom man tror att den är lätt att genomföra. Den 

främsta svagheten, som bör tänkas igenom är hur frågorna konstrueras (Johansson & Svedner, 

2006). Jag valde ändå att utföra denna undersökning eftersom jag ville få in information från 

ett större område. Mycket tid lades ner på att formulera frågorna på bästa sätt. En fördel med 

att utföra en enkätundersökning är att respondenten har gott om tid på sig att besvara frågorna 

vilket medför att de blir mer genomtänkta svar än vid en intervju (Ejlertsson, 2005). Inom 

förskolan har pedagogerna oftast inte tid att gå undan för en intervju, detta hade jag med i 

beräkningen när jag valde metod. En enkät kan pedagogerna fylla i med barnen lekandes runt 

sig.  

3.1 Urval 

Fyra förskolor valdes ut på en liten ort i Mellansverige. Från början var det tänkt att fråga alla 

nio förskolor som finns på orten. Men jag insåg snabbt att det skulle ta mycket längre tid att 

gå igenom svaren. Nu deltar fyra förskolor varav sexton avdelningar och enkäter lämnades ut 

till 53 pedagoger.  

3.2 Genomförande 
Förskolorna kontaktades per telefon, där de tillfrågades om de var intresserade att delta och 

alla tackade ja till att delta. Två dagar senare åkte jag till förskolorna och lämnade ut enkäter 

personligen på varje avdelning. Pedagogerna fick svara på 13 frågor (se bilaga1 och bilaga 2). 

Det var kryssfrågor blandat med frågor där pedagogerna ombads att utveckla sina svar mer. 

Enkätfrågorna var gjorda så att syfte och frågeställning skulle bli besvarade.  I förskolornas 

personalrum ställdes en egengjord brevlåda där enkätsvaren skulle lämnas. Pedagogerna hade 

en vecka på sig att svara på enkäten och sedan hämtades svaren som kommit in av mig 

personligen. Av 53 utlämnade enkäter blev 22 besvarade. Ett bortfall på 31 stycken.  
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3.3 Databearbetning  
Alla enkätsvar hämtades samma dag. Varje förskola lades för sig i högar.  

Sedan skrevs alla svar in i ett Excelprogram där det fanns kolumner med varje fråga för sig. 

Detta för att lättare kunna se mönster i svaren. En kolumn för alla förskolor och sedan en 

kolumn för varje förskola. Först bokfördes kryssfrågorna och sedan bokfördes svarsfrågorna. 

Ordagrant skrev jag av det som det var nedskrivet av pedagogerna. I resultatet över 

pedagogernas skrivna svar så finns samma svar med på fler frågor än en, detta beror på att 

flera pedagoger skrivit: ”se förra frågan”. Då skrevs svaret av som pedagogen skrivit på 

föregående fråga. Då allt var nerskrivet skrevs dessa kolumner ut och gicks igenom noggrant 

för att komma fram till vilka frågor som kunde slås ihop då jag redovisar resultatet. Svar på 

alla frågor redovisas inte eftersom jag insåg att flera frågor gav liknande svar. Dessa rubriker 

blev det slutligen i resultatredovisningen:  

 

• Pedagogernas yrkeserfarenhet 

• Pedagogernas intresse för IKT  

• Pedagogernas IKT kompetens 

• Pedagogens syn på barns användande av IKT i förskolans dagliga verksamhet 

• Användningsområden för IKT i förskolans dagliga verksamhet 

 
3.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav som bör finnas med när en undersökning görs. 

Hur dessa fyra krav har uppfyllts i undersökningen visas nedan: 

Informationskravet har uppfyllts genom att det medföljde ett informationsblad med enkäten 

(se bilaga 1). I informationen upplyses deltagarna om att deras svar är anonyma och att även 

deras förskola är anonym. De upplyses om att deras medverkan är frivillig och att de som inte 

vill delta, inte heller kommer att ifrågasättas. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att pedagogerna muntligt informerades om att när de 

lämnar in enkäten ger sitt samtycke till att den används i undersökningen. Pedagogerna 

informerades om att för att behålla deras anonymitet så kunde inte namnunderskrifter samlas 

in och pedagogerna kunde inte heller skriva namn på enkäterna, eftersom deras anonymitet i 

så fall skulle röjas. Pedagogerna informerades dessutom om att de inte kunde ångra sitt 

deltagande i efterhand då enkäterna inte var namngivna. 
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Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att de ifyllda enkäterna lämnades i en brevlåda 

som jag gjort och den gick endast att öppnas av mig. Pedagogerna informerades via 

informationsbrevet (bilaga 1) om att enkäterna endast skulle läsas av mig och då resultatet var 

nertecknat skulle enkäterna förstöras. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att allt material endast använts till examensarbetet och 

rådata materialet har förstörts. 
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4. Resultat  
Här kommer resultatet från enkätundersökningen som gjordes på fyra förskolor att redovisas. 

Av 53 utlämnade enkäter blev 22 enkäter besvarade. Undersökningens utgångspunkt är att få 

svar på mina frågeställningar som är:  

• Hur uttrycker sig pedagoger om barns användande av IKT i förskolan?  
• Vilka är användningsområdena för IKT i förskolans dagliga verksamhet, enligt 

pedagogerna? 
 
 

4.1 Enkätresultat  

4.1.1 Pedagogernas yrkeserfarenhet 

Här redovisas hur länge pedagogerna arbetat i förskola och vilken utbildning de har. 

Tabell 1:                                               
Hur länge har du arbetat på förskola? 

          0-5 år 6 
 

                               
       6-10 år 2 

         11-15 år 3 
         16 år eller mer 10 
          

Tabell 2: 
Examen? 
Förskollärare 16 

 Barnskötare 0 
 Outbildad 1 
 Annat  5 
  

Majoriteten av pedagogerna har arbetat på förskola i mer än tio år. En pedagog har inte 

kryssat i hur länge den arbetat. När det kommer till examen så är majoriteten av pedagogerna 

förskollärare. Fem pedagoger har kryssat i annat, dessa pedagoger är lärare. Ingen pedagog är 

barnskötare och en pedagog är outbildad. 
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4.1.2 Pedagogernas intresse för IKT 

Här redovisas vilket intresse som pedagogerna har för digital teknik men här redovisas även 

deras innehav av produkter som kan användas till digital teknik. Digital teknik menas här de 

produkter som visas i tabell 2. 

 
Tabell 1:                                                   
Är du intresserad av digital teknik?                                                                         

 
Tabell 2: 
Vilket av dessa har du hemma och vet hur de används? 

 
Majoriteten av pedagogerna är intresserade av IKT. En pedagog har inte kryssat. 

Majoriteten av pedagogerna har en bärbar dator hemma och nästan hälften av pedagogerna 

har en smartphone. De nyttjar IKT på fritiden. 

 
4.1.3 Pedagogernas IKT kompetens 

Här redovisas hur pedagogerna uppskattar att de har teknisk kompetens för att kunna vägleda 

barnen men även hur de erövrat eventuell kompetens inom det tekniska området. 

Tabell 1:                                                           
Anser du att du har tillräcklig teknisk kompetens för att kunna vägleda barnen i hanteringen 
av digital teknik? 
Ja 11 

 Nej 9 
  

Tabell 2: 
Om Ja, på vilket sätt har du erövrat den kunskapen? 
 
På egen hand 10 

 Utbildning 5 
 Annat  0 
 

Ja 18 
        Nej 3 
        

Bärbar dator 20 
 Stationär dator 14 
 Surfplatta 5 
 Smartphone 12 
 Annat  0 
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Frågan, om de har kompetens att vägleda barnen i hanteringen av digital teknik, delar 

pedagogerna i två läger. Elva pedagoger anser att de har tillräcklig kompetens och nio 

pedagoger anser att de inte har det. Utöver dessa grupper har två pedagoger kryssat i både ja 

och nej.  

På frågan var de erövrat sin kunskap svarar tio pedagoger att de lärt sig på egen hand och fem 

pedagoger via utbildning. En pedagog har inte kryssat i på denna fråga. 

 

4.1.4 Pedagogens syn på barns användande av IKT i förskolans dagliga 
verksamhet 
 
Här redovisas först i tabellform pedagogernas syn på barnens tillgång till IKT i förskolan. 

Därefter sammanfattas pedagogernas argument då de beskriver sin syn på IKT i förskolan 

som framkommit i undersökningen. 

 
     Tabell 1:                               Tabell 2:                          Tabell 3:                           Tabell 4: 
Anser du att barn                  Anser du att                     Hur ser barnens            Använder barnen    
bör få tillgång till               digital teknik kan               tillgång ut till                    digital teknik 
IKT i förskolan?                  främja barnens                  digital teknik,                 dagligen på din  
                                                lärande?                        på din avdelning?                avdelning? 
Ja 19 

 
Ja 21 

 
Stationär dator 11 

 
Ja 8 

Nej 0 
 

Nej 0 
 

Bärbar dator 8 
 

Nej 14 

      
Surfplatta 20 

   
      

Smartboard 0 
   

      
Övrigt skriv vad 1 

    

(Med digital teknik menas här de produkter som finns i tabell 3) 

I stort sett alla pedagoger (tre har inte kryssat) anser att barn bör få tillgång till IKT i 

förskolan. I stort sett alla pedagoger (en har skrivit nja) anser att digital teknik kan främja 

barnens lärande. Majoriteten av avdelningarna har en surfplatta tillgänglig för barnen. 

Ungefär hälften har tillgång till en stationär dator. Men på frågan om de använder IKT 

dagligen lutar det mer åt nej än ja. 14 nej mot 8 ja. 

 

Pedagogerna har många argument då de beskriver sin syn på att barnen använder IKT i 

förskolan. Ur pedagogernas svar har jag kommit fram till fyra områden som pedagogerna 

nämner. Jag sammanfattar här en del av de argument som framkommit i undersökningen.  
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1. Vår moderna livsstil påverkar implementering av IKT i förskolan  

Pedagogerna nämner att vår moderna livsstil är orsak till att IKT har börjat implementeras på 

förskolorna. Pedagogerna menar att samhället blir mer och mer baserat på teknik och att 

barnen behöver få grundkunskap om IKT på förskolan. Tidig kunskap om IKT kommer att 

hjälpa barnen i deras lärande när de börjar skolan, menar pedagogerna. Men pedagogerna 

anser att barnen bör få denna IKT kunskap i måttlig mängd. Pedagogerna menar att det inte 

går att bromsa IKT utvecklingen. Pedagogerna menar att ”Kan barnen redan nu se det som ett 

hjälpmedel tror jag att det blir en hjälp längre upp i åldrarna”. 

2. Barns ålder på avdelningen påverkar om IKT implementeras                       

Pedagogerna diskuterar huruvida små barn bör introduceras i IKT världen eller om de kan 

vänta i några år. Någon pedagog menar att: ”Små barn har så mycket annat att upptäcka”.  

Medans en annan pedagog anser att: ” Ipaden är ett bra verktyg för de små barnen (yngsta). 

Alla barn skall ha samma förutsättningar när de börjar skolan, därför skall vi erbjuda olika 

möjligheter här”.  

                                                                                                 

3. Barns IKT implementering i hemmet påverkar förskolans IKT utbud 

Pedagogerna argumenterar för och emot IKT implementering i förskolan genom att nämna 

hur mycket tid barnen använder IKT i hemmet. Någon pedagog anser att barnen kanske har 

liten tillgång i hemmet och anser då att det är förskolans uppgift att introducera barnen i IKT 

världen. En annan pedagog menar att barnen inte får sitta så mycket med datorn eftersom 

pedagogen tycker att många barn redan sitter och spelar spel så mycket hemma. 

 

4. IKT bör användas på rätt sätt 

Pedagogerna är eniga om att de anser att IKT måste implementeras på ”rätt” sätt. Pedagogerna 

menar att det rätta sättet att implementera IKT är att använda IKT lagom mycket. De menar 

att IKT kan vara ett bra pedagogiskt redskap om det används på rätt sätt så kan barnen lära sig 

mycket. Någon pedagog benämner särskilt att leken är det viktigaste på förskolan och menar 

att IKT måste implementeras på ett lekfullt sätt. Pedagogerna menar att det är viktigt att: ”Inte 

glömma av det sociala” och någon pedagog vill att barnen ska lära sig "umgås" i första hand. 

4.1.5 Användningsområden för IKT i förskolans dagliga verksamhet 

Här sammanfattas pedagogernas svar på hur de arbetar för att nå de mål i läroplanen som 

berör IKT. Ur pedagogernas svar kom nedanstående tre områden fram som gemensamma.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


20 

 

1. Använda IKT till pedagogiska spel 

Pedagogerna nämner spel som den främsta aktiviteten som barnen använder IKT till i 

förskolan. Som ett exempel nämner de: ”Gör egna memory tillsammans och spelar spel”. 

Pedagogerna är dock noga med att poängtera att spelen på förskolan är pedagogiskt 

utformade. 

 

2. Använda IKT till Pedagogiskt lärande 

Pedagogerna nämner att de använder IKT i många av de kunskapsinlärande situationer som 

barnen är med om på förskolan. Pedagogerna visar på att IKT används för barn som har 

svårigheter med att lära in kunskap. Pedagogerna berättar om att de använder Ipaden i arbetet 

med att utveckla och förstärka vissa barns språkutveckling. Dessutom använder de IKT i 

samlingarna för att med bilder och ljud underlätta för barnens lärande. 

  

3. Dokumentation av barnens aktiviteter i förskolan 

Pedagogerna visar på hur de använder sig av Ipaden i skogen där de tar kort på växter och 

djur som de sedan på förskolan reflekterar kring tillsammans med barnen. De filmar och 

fotograferar barnen med Ipaden som de sedan samtalar om för att barnen ska kunna se sitt 

eget lärande. Filmerna blir ett stöd för barnen när de ska återberätta sina upplevelser, menar 

pedagogerna. 
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5. Diskussion 

Här kommer det att diskuteras den datainsamlingsmetod som användes. Dessutom kommer 

det att diskuteras resultatet och ställa det mot den litteratur som använts. 

5.1 Metoddiskussion 

Enkätundersökning valdes för att besvara frågeställning och syfte. Enkät valdes som enda 

datainsamlingsmetod för att få in material från ett större område. Undersökningen var helt 

anonym. Brevlådor gjordes och ställdes ut på förskolorna och de kunde enbart öppnas av mig. 

Alla avdelningar som deltog fick personligt besök av mig och enkätinnehållet förklarades, 

detta ansåg jag skulle höja deltagandet. Så det förvånade mig att antalet besvarade enkäter var 

så lågt. Det lämnades ut 53 enkäter och det kom enbart 22 stycken enkäter tillbaka som var 

besvarade. Mitt material blev därför något tunt. Dock anser jag att jag fick svar på 

frågeställningen. Möjligtvis kan svaren ha gett en skev bild då de pedagoger som tog sig tid 

att besvara enkäten kanske är enbart positiva till IKT implementering och att de som inte 

svarade kanske är enbart negativa till implementeringen, eller tvärtom. Men detta är enbart 

spekulationer från min sida och inget som jag kan säga att det är så, men det är helt klart 

tänkvärt. Dessutom är det noterbart i undersökningen att ingen är barnskötare av de som 

besvarade enkäten. Det får mig att undra om det finns barnskötare bland de som valde att inte 

svara, eller om den nya reviderade läroplanen (skolverket, 2010) som förstärkt ansvaret för 

förskollärare genom att ha rubriker som ”Förskollärare ska ansvara för” antingen skrämt bort 

barnskötarna eller om rektorerna redan arbetat bort dem. Kan det vara så att barnskötarna 

känner att de inte får uttala sig? Jag är barnskötare som nu vidareutbildat mig på 

förskollärarprogrammet och jag vet att på förskolorna dras det en gräns mellan barnskötarna 

och förskollärarna. De båda grupperna har fram tills den nya reviderade läroplanen kom utfört 

alla på förskolans förekommande arbetsuppgifter tillsammans. Hur det ser ut nu kan jag inte 

svara för. Jag anser att man bör värna om barnskötarna och se till så att de får gå en 

vidareutbildning med bra villkor. Deras kunskap anser jag skulle vara en oerhörd förlust att 

förlora inom barnomsorgen. För det finns många barnskötare som arbetat i barnomsorgen i 

många år och den kunskap de besitter av arbetserfarenhet tar många år för de unga 

nyutbildade förskollärarna som gått direkt från gymnasiet till högskolan. För att få in fler 

besvarade enkäter kunde jag ha ringt till förskolorna och påmint pedagogerna om att besvara 

enkäten och möjligtvis gett pedagogerna lite längre tidsfrist. Detta tror jag dock hade förhalat 

mig i mitt arbete med att sammanställa svaren. Det hade blivit rörigt att lägga in svar i 
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efterhand. Möjligtvis hade det kunnat komma fram mer fördjupade svar på hur pedagogerna 

tänker, om pedagogerna även hade intervjuats. Dock anser jag att enkäten möjliggör för 

pedagogen att sanningsenligt och utan att ifrågasättas kunna lämna sina personliga åsikter om 

ämnet. En allmän bild inom förskolan är att det är känsligt att ha en annan åsikt än vad som är 

”rätt” att tycka. Därför anser jag att enkäten var ett bra val, eftersom det är lättare att svara 

vad man verkligen tycker, om man inte behöver sitta ansikte mot ansikte och säga sin åsikt. 

Även Ejlertsson (2005) visar på att fördelen med att utföra en enkätundersökning är att 

respondenten har gott om tid på sig att besvara frågorna vilket medför att de blir mer 

genomtänkta svar än vid en intervju. (ibid.) 

Jag anser dock att det hade varit intressant att även göra observationer på barnens användande 

av IKT i förskolan för att få en mer verklig bild på mitt undersökningsområde. Observationer 

valdes bort eftersom de är mer tidskrävande. Det skulle ha tagit tid att ringa runt till 

förskolorna och fråga om de har IKT på förskolan och om barnen får använda den. När de 

besvarade enkäterna gicks igenom insåg jag att några frågor gick in i varandra. Det var flera 

pedagoger som exempelvis skrev, se föregående fråga. Jag förstod att de tyckte att de redan 

besvarat den frågan. Även Johansson & Svedner (2006) menar att enkätundersökningar är 

förblindande eftersom man tror att den är lätt att genomföra. Den främsta svagheten, som bör 

tänkas igenom är hur frågorna konstrueras, uppmanar de. (ibid.) 

Denna insikt hade jag med mig då jag skrev enkätfrågorna ändå blev det flera frågor som gick 

in i varandra. Lärdom att ta med sig är att se över frågorna ännu mer vid ett annat tillfälle. 

Flera frågor var inte ifyllda. Frågan om kön tror jag enbart handlar om att de missat frågan. 

Men frågor där pedagogerna ombads om utförligt svar handlar mer om, tror jag, att de inte 

hunnit eller orkat svara. Men det är rena spekulationer från min sida. Detta hade kunnat följas 

upp av en intervju, med dem som inte svarat på en del frågor, men då hade anonymiteten 

försvunnit, eftersom deras namn inte skrevs på enkäterna. Eftersom antalet besvarade enkäter 

är lågt blir undersökningens pålitlighet låg. 

5.2 Resultatdiskussion 

Här tittar jag på undersökningens resultat och jämför det med vad litteraturen säger. 

5.2.1 Pedagogernas intresse för IKT & IKT kompetens 

Utifrån undersökningen så får jag uppfattningen att många pedagoger känner att de inte har 

den kompetens som krävs för att de på ett bra sätt ska kunna introducera IKT på ett bra sätt 
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för barnen.  I undersökningen så anser elva pedagoger att de har tillräcklig IKT kompetens 

och nio pedagoger anser att de inte har tillräcklig IKT kompetens. De som ansåg sig ha 

tillräcklig kompetens skrev vidare att de kunde aldrig få för mycket kompetens, så de 

efterfrågade mer kurser inom ämnet. Någon pedagog nämner att ”Ja, jag är lite för feg för att 

”försöka själv” och trycka på olika grejer”. Pedagogen menar att hon får lära sig av sina 

kollegor som har kompetensen. Två pedagoger hade kryssat i både ja och nej, på frågan om de 

har tillräcklig IKT kompetens för att kunna introducera barnen på ett bra sätt. Detta får mig att 

undra över hur dessa två tänkte. Kan det vara så att de har gått kurser inom IKT ämnet under 

årens lopp. Men det känner väl alla igen att enbart gå en kurs hjälper inte kunskapen att stanna 

kvar i minnet. Kunskapen måste användas praktiskt för att den ska stanna kvar. Dessutom 

måste kunskapen då och då uppdateras, eftersom kunskap inom IKT är en färskvara. Tekniken 

förändras allteftersom åren går. Pedagogerna i undersökningen som svarat både ja och nej 

kanske känner att de aldrig blir fullärda. De har utbildning men vill ta del av dagens IKT 

verktyg, men känner att deras kunskap brister. Om så är fallet kan enbart dessa pedagoger 

svara på, men detta är min tolkning utifrån den erfarenhet jag har ifrån VFU:n och arbete 

inom barnomsorgen. När jag har arbetat i förskolan som barnskötare före min studietid, så vet 

jag att inom förskolan finns en vetskap om att kommunerna inte har så mycket pengar och att 

få gå på kurs händer inte så ofta. De flesta pedagoger har med årens lopp som de arbetat, vant 

sig vid detta och ifrågasätter oftast inte bristen på kunskapshöjande kurser på arbetstid. Detta 

visar även undersökningen på då det är det tio pedagoger som svarar att de erövrat sin 

kompetens på egen hand och fem pedagoger svarar att de erövrat den via utbildning. I 

undersökningen tar pedagogerna upp stressen över att den moderna livsstil vi lever i kräver att 

IKT introduceras bland barnen. Pedagogerna i undersökningen tar upp att de saknar tid till att 

själva lära sig hur de använder datorerna innan de kan introducera dem till barnen. 

Pedagogerna menar att de laddar ner appar, men de har ingen tid till att sätta sig in i hur de 

används. En följd blir, tror jag, att barnen får lära sig på egen hand och i samspel med 

kompisar. Jag undrar hur pedagogiska dessa spel verkligen är som pedagogerna laddar ner, 

när pedagogerna inte har tid att sätta sig in i spelen, vet de inte vad spelen handlar om. Detta 

medför dessutom att de inte kan hjälpa och vägleda barnen då de stöter på hinder. En följd 

blir, tror jag, att IKT aktiviteterna blir mer barnpassning. Något som är lätt att ta till då barnen 

inte kommer på något annat att göra. Därmed inte sagt att alla förskolor ser ut så här. Det 

visar undersökningen på. Det finns de förskolor där pedagogerna får tid för IKT kurser och är 

medforskare med barnen under IKT aktiviteten.  
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Ljung-Djärf (2002) frågar sig för vem som utmaningen är störst, för barnet eller den vuxne? 

Att utveckla digital kompetens är inte enbart något som barnen har behov av, även de vuxna 

runt omkring barnet behöver den kunskapen för att kunna vägleda barnet på bästa sätt. (ibid.) 

Hildén (2005) menar att det är viktigt att alla pedagoger på avdelningen har kunskap om hur 

datorn används. Dock krävs det inte att alla pedagoger är lika intresserade, det kan liknas vid 

de andra aktiviteterna på förskolan. Även här är olika pedagoger mer intresserade än andra 

och det medför variation i utbudet av aktiviteter som barnen får ta del av. (ibid.) 

5.2.2 Pedagogens syn på barns användande av IKT i förskolans dagliga 
verksamhet 

Hur pedagogerna tänker och känner kring IKT i förskolan får konsekvenser på olika sätt i den 

dagliga verksamheten på förskolan. Vad pedagoger i ord uttrycker stämmer oftast inte överens 

med hur pedagogen agerar tillsammans med barnen. Pedagoger uttrycker att tekniken är viktig 

att införa redan då barnen är små ”men inte när som helst, inte hur som helst och framför allt 

inte hur mycket som helst. Det är inte heller så värdefullt att det kan ersätta eller tillåtas ta tid 

från annan viktig verksamhet i förskolan” (Ljung-Djärf 2002, s 298).  

Noterbart i undersökningen är att det inte var någon pedagog som kryssat i att de inte ansåg 

att barn bör få tillgång till IKT i förskolan, utan de pedagoger som var skeptiska hade skrivit 

något positivt och sedan lagt in ett ”men” i meningen. Pedagogerna visar således på vikten av 

att barnen använder tekniken men visar i samma stund upp IKT som en riskfylld aktivitet. 

Flera pedagoger tar upp att det är samhället som styr IKTs framfart. De menar på att 

samhällets utveckling är ett måste. De pedagoger som är positiva till tekniken eller som ser 

det som ett måste för att inte hindra samhällsutvecklingen, menar att det är den tekniken som 

barnen växer upp med och som de kommer att använda sig av i framtiden. Dock finns det 

pedagoger som ser faran med att introducera IKT i förskolan. De tar om och om igen upp att 

”det digitala får inte ta över annat som är viktigt”. Dessutom använder de uttryck som att 

IKT:n måste implementeras på ”rätt” sätt. Enligt pedagogerna är det rätta sättet att då använda 

IKT lagom mycket. Min uppfattning från VFU:n och då jag arbetat i förskolan är att många 

pedagoger är skeptiska när nya pedagogiska hjälpmedel ska introduceras. Då datorn som 

arbetsredskap till pedagogerna introducerades för några år sedan var det de yngre 

pedagogerna som skrev på datorn och skrev ut foton. De äldre kände att det tog för mycket tid 

från barngruppen att lära sig hur datorn fungerade. Dessutom hade de inget intresse av att lära 

sig. Nu när Ipaden och datorn introduceras i barngruppen är det ett likadant motstånd. Om 
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några år tror jag att IKT kommer att vara ett naturligt inslag i förskolans dagliga verksamhet. I 

undersökningen anser alla pedagoger att barnen bör få tillgång till IKT i förskolan och alla 

pedagoger anser att digital teknik kan främja barnens lärande. Men på frågan om de använder 

IKT dagligen lutar det mer åt nej än ja. 14 nej mot 8 ja. Det får mig att fundera över varför 

pedagogerna svarat så. Varför anser pedagogerna att IKT är ett bra verktyg om de inte sedan 

låter barnen använda verktyget. Kan det vara pedagogernas egen brist på IKT kompetens som 

ställer till det för dem. Pedagogerna kanske känner sig osäkra i situationen och väljer hellre 

aktiviteter som de behärskar, eller är det så att pedagogerna har svarat att barnen bör få 

tillgång till IKT i förskolan och att de anser att digital teknik kan främja barnens lärande, 

eftersom det förväntas av pedagogen att svara så i dagens samhälle. Frågan är om de 

verkligen tycker så? Jag anser att det är pedagogernas syn som styr hur mycket IKT som 

introduceras för barnen i förskolan och om pedagogerna uppfyller de läroplansmål som berör 

IKT. Därför anser jag att det är viktigt att ta upp till diskussion vilken syn och intresse man 

som pedagog har för användandet av IKT i arbetslaget på avdelningen. Då kan barnen få ta 

del av de intresserade pedagogernas kunskap, vilket medför ett lustfyllt lärande för barnen och 

pedagogen.  

I förskolans värld är datorn en ny företeelse och ses som ett hot mot den grundläggande 

tanken om vad barn är i behov av. Dessa behov kan sammanfattas i: utomhuslek, aktiviteter 

som främjar den motoriska utvecklingen, att samspela med andra barn och att barnen fungerar 

bra i gruppsammanhang (Ljung-Djärf, 2002). Andersson (2000) menar att det fortfarande 

handlar om att datorn ställs emot annan pedagogisk aktivitet. Det ska inte handla om antingen 

datorer eller andra aktiviteter utan istället datorn som ett komplement till de andra 

aktiviteterna på förskolan. Det är av största vikt att pedagogerna frågar sig vad de vill med 

datoranvändningen. (ibid.) Både Klerfelt (2007) och Lundkvist (2005) tar upp hur 

pedagogerna ser IKT som ett hot mot sin profession, då de ser sig själva som de enda som kan 

lära ut och problematiken pedagogerna känner över att IKT ställer höga krav på deras 

tekniska kompetens. (ibid.) 

I förskolans värld i Sverige i alla fall är det ”lag” på att gå ut varje dag. Att få frisk luft är så 

viktigt, enligt pedagogerna. I undersökningen har flera pedagoger nämnt att de prioriterar att 

vara utomhus framför IKT tid inomhus. Det som jag tänker då är att flera pedagoger inte ser 

helheten av vad de kan använda IKT verktyget till. Jag menar att de endast ser IKT som ett 

verktyg att sitta still med för att spela spel på. Den uppfattningen får jag i alla fall. För att IKT 
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ska bli ett permanent inslag i förskolans värld tror jag att pedagogerna bör få upp ögonen för 

IKTs alla möjligheter. För att få upp ögonen så krävs det att rektorerna ger pedagogerna tid 

för utbildning. Om pedagogerna ser vilka möjligheter för kunskapsinlärning de kan ha 

tillsammans med Ipaden i alla aktiviteter på förskolan så kommer de att jubla. Flera 

pedagoger använder argumentet att barnen sitter så mycket hemma med datorn att de är i 

behov av andra aktiviteter i förskolan. Medan flera andra pedagoger menar att barnen kanske 

inte har någon tillgång till IKT i hemmet och då är det förskolans uppgift att introducera dem i 

IKT världen. Jag ställer mig följande fråga när jag ser dessa svar: Hur vet dessa pedagoger hur 

mycket barnen sitter vid datorn hemma? Är det fakta eller är det rena spekulationer från 

pedagogernas sida? Jag menar att det är viktigt att som pedagog inte ha förutfattade meningar 

om barns hemförhållanden så att barnen inte behandlas olika. 

5.2.3 Användningsområden för IKT i förskolans dagliga verksamhet 

För att det ska bli en positiv start för datoranvändande på avdelningen krävs det att 

pedagogerna visar de olika sätt som datorn kan användas på. Viktigt är att pedagogerna sätter 

sig in i vad datorspelen handlar om och hur de utförs, för att sedan introducera varje barn. 

(Hildén, 2005). Även Klerfelt (2007) tar upp vikten av en närvarande pedagog vid barnens 

interaktion med datorn. Utan denna närvaro ser hon ingen framtid för IKT i förskolans värld. 

(ibid.)  

Flera pedagoger i undersökningen tar upp att de anser det viktigt att sitta med barnen vid 

användningen av IKT produkterna. De anser att stunden med IKT verktyget annars inte blir 

pedagogisk inlärning. När jag varit ute i verksamheten har jag inte sett detta arbetssätt, vilket 

jag tycker vore det bästa. När jag varit ute på förskolorna har barnen suttit själva vid datorn 

eller tillsammans med kompisar. När barnen stött på problem har de rådfrågat en kompis om 

hjälp framför att fråga pedagogen. 

Även Ljung-Djärf (2002) tar upp vikten av att pedagogerna visar barnen vad datorn som finns 

på avdelningen kan användas till. Enbart för att datorn kommer in på avdelningen blir den inte 

ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten.  Barn idag har tekniken runt sig dagligen, 

men viktigt att påpeka här är att bara för att de omges av tekniken så har de inte automatiskt 

kunskapen om hur den används och fungerar. De växer in i teknikvärlden. Deras kunskap 

växer genom att få erfara tekniska aktiviteter och genom att delta i den datorkultur som finns i 

dagens samhälle. (ibid.) IKT ses inte som ett mål i sig i läroplanerna, utan IKT ska vara ett 
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hjälpmedel för att nå övriga mål som tas upp i läroplanerna. Om pedagogen inte använder 

leken som utgångspunkt vid användande av IKT i lärsituationerna så strider det mot 

läroplanernas intentioner, då de tar sin utgångspunkt utifrån att allt lärande ska ske under 

lekfulla förhållanden (Trageton, 2005).  

I undersökningen skiljer pedagogerna IKT från leken. ”Vi vill att barnen ska lära sig 

leka/”umgås” i första hand” och ”Leken är viktigare” är svar som pedagogerna lämnat i 

undersökningen på frågan om barnen använder digital teknik dagligen på förskolan. Från 

svaren utläser jag att pedagogerna inte anser att IKT är ett sätt för barnen att lära på ett lekfullt 

vis. Utifrån min erfarenhet från VFU:n och då jag arbetat i förskolan anser jag att barnen som 

använder IKT verkar väldigt tillfreds och glada vid datoranvändandet och de sitter oftast fler 

än ett barn framför datorn, vilket visar på att barnen interagerar med varandra och är sociala. 

Jag menar att om bara pedagogerna fick tiden till att sitta och ”leka” själva med datorerna så 

skulle de se det lustfyllda lärandet som barnen redan upptäckt och på det sättet så skulle 

pedagogerna kunna se fördelarna med att införa IKT i verksamheten. 

Då barnen får tiden att undersöka detta tekniska material under lustfyllda förhållanden, får de 

en ökad förståelse för på vilket sätt detta IKT material kan bli ett hjälpmedel i vardagen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) menar att 

kunskap kommer till en på många olika sätt. De menar att genom att förstå fakta så kommer 

förståelsen. Detta medför att då barnet klarar av uppgiften så blir det förtroget med vad 

uppgiften handlar om. Förskolans verksamhet ska grunda sig på barnens tidigare erfarenheter. 

Dessutom ska förskolan ha barnens intressen som ett mål när de inspirerar barnen till att söka 

fakta. Genom att leka och att få skapa och utforska tillsammans med andra barn i gruppen tar 

barnen kunskapen till sig. (ibid.)  

Jag menar att det är genom barnens intressen som pedagogerna kan fånga upp barnen. Det är 

på det sättet som de får barnen att bli intresserade och inspirerade. Barn som växer upp idag i 

vårt moderna samhälle omges av tekniska produkter från att de är små. De ser sina föräldrar 

använda sin smartphone och dator och surfplatta. Barn intresserar sig för det som intresserar 

deras föräldrar och senare deras pedagoger i förskolan.  

Därför är det viktigt att pedagogerna visar intresse för IKT i förskolan för som Skolverket 

(2010) skriver så präglas vårt samhälle av förändringar som avlöser varandra i ett högt tempo, 

därför krävs det av samhällsmedborgarna att de har förmågan att kommunicera och att de vet 
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hur ny kunskap söks. Skolverket menar att det är pedagogerna i förskolan som har till uppgift 

att se till att barnen introduceras för IKT redan som små. (ibid.) 

I undersökningen ger pedagogerna många exempel på hur de använder IKT för att nå upp till 

målen i läroplanen som berör teknik. De gör egna memory, använder IKT i samlingar, söker 

information, utvecklar barns språkutveckling, använder IKT till det matematiska tänkandet, 

visar hur teknik fungerar, reflekterar över aktiviteter med hjälp av IKT och dokumenterar 

barns lärande.  

Många pedagoger undrar hur gamla barnen bör vara vid introduktion av datorn. Det är inget 

att fundera över. Det är som övriga aktiviteter såsom böcker och pussel, då barnet visar 

intresse är det moget för att få använda datorn. All aktivitet i förskolan bör utgå ifrån barnens 

intresse, då lär barnen på ett lustfyllt sätt (Hildén, 2005). Trageton (2005) däremot menar att 

datorer ska användas när de ger barnen mer än böcker och andra upplevelser. Barn under sju 

år har inte någon nytta av datorn, utan den är mer till skada. (ibid.) 

Pedagogerna i undersökningen ger en delad bild av hur de tänker om barns ålder vid 

introducerande av datorn. De pedagoger som anser att små barn inte bör introduceras i IKT 

världen menar att det finns så mycket annat 1-2 åringar har att upptäcka. En pedagog tar upp 

att de tidigare tackat nej till datorer på hennes avdelning eftersom hon arbetar med de små. 

Hon menar att de på hennes avdelning vill att barnen bör lära sig ”umgås” i första hand. 

Pedagogen berättar att de på hennes avdelning snart får en Ipad och att hon och hennes 

kollegor då får diskutera hur de ska använda den i barngruppen. De pedagoger som inte ser 

barnens ålder som ett hinder för att introducera IKT i tidig ålder menar att Ipaden är ett bra 

verktyg för de små barnen . Utifrån min erfarenhet menar jag att pedagoger i många 

aktiviteter, såsom skogsutflykter, smålegot etc, låter de ”små” barnen vänta tills de blir 

”större”. Jag menar att pedagogerna många gånger hämmar barns upptäckarglädje. Om 

pedagogen sitter med barnet som ett pedagogiskt stöd, utvecklas även de ”små” barnen genom 

att få använda Ipad och dator. Jag har sett många ”små” barn hantera IKT verktygen på ett 

fascinerande sätt. Barn lär sig blixtsnabbt hur de ska hantera Ipaden och datorn. De testar och 

är inte rädda för att göra fel. 
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5.3 Slutord 

Undersökningen visar att pedagogerna svarat att de är positiva till implementeringen av IKT i 

förskolan, men deras uttryckssätt om implementeringen av IKT, får mig att undra om deras 

svar är sanningsenliga. Utifrån deras uttryckssätt får jag känslan av att det råder viss skepsis 

till att införa IKT i förskolan. Pedagogerna vet att vår moderna livsstil kräver att IKT 

implementeras även på förskolan men de är oroliga över om tekniken kommer att ”ta över” 

pedagogens roll för det lustfyllda lärandet. Pedagogerna tar upp att de saknar rätt teknisk 

kompetens för att kunna vägleda barnen på rätt sätt. Dessutom är de fundersamma över om de 

små barnen verkligen är i behov av att redan när de är små få ta del av teknikens värld. 

Pedagogerna har svårt att se att IKT kan användas under lekfulla förhållanden.  

 

5.4 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att komplettera med djupintervjuer. Dessutom hade det varit 

intressant att göra observationer för att se om det som pedagogerna svarat stämmer med 

verkligheten. Dessutom hade det varit intressant att göra en undersökning på förskolor som 

använder IKT dagligen invävt naturligt i de andra aktiviteterna på förskolan kontra de 

förskolor som vägrar ta in datorn i förskolans värld.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


30 

 

6. Referenslista 
Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). Bland barn och datorer.     

Lärandets villkor i mötet med ny media. Lund: Studentlitteratur. 
 

Andersson, Bobo (2000). Barn ska leka och vara ute i friska luften. I A. Johansson (red).    
Multimedia i förskola och skola, s. 83-85. Solna: Ekelund.      

 
Ejlertsson, Göran (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik.  

Lund: Studentlitteratur. 

Eliasson, Annika (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

Hildén, Anita (2005). Datorlek i förskolan: [små människor - stora behov]. Malmö: Elevdata 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen:  
undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

 
Klerfelt, Anna (2007). Barns multimediala berättande, en länk mellan mediakultur och  

Pedagogisk praktik. Avhandling, Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för 
pedagogik och didaktik. 

 
Ljung-Djärf, Agneta (2002). Fröken, får jag spela data? Datorn i Förskolans lärandemiljö.  

I R. Säljö & J. Linderoth (red). Utm@ningar och e-frestelser: It och skolans lärkultur,  
s. 280-301. Stockholm: Prisma. 

 
Ljung-Djärf, Agneta (2004). Spelet runt datorn –  

Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan.  
Doktorsavhandling i pedagogik: Malmö högskola.  
http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_486/soc_486.pdf (hämtad 2012-11-15) 

 
Lundkvist, Marina (2005). Förskolans datorkultur i barn- och vuxenperspektiv.  

Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 
 
Rask, Stig Roland (2006). När det gamla möter det nya: Om skolan och den nya tekniken. 

Solna: Ekelund/Gleerups utbildning. 
 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 (Rev. uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.  
Stockholm: Skolverket. 

 
Trageton, Arne (2005). Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola.  

Stockholm: Liber. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


31 

 

 
Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans    

läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/89/51/20e75aa2.pdf 

 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


32 

 

Bilaga 1 

Jag heter Ann-Sofie Tillman och läser sista året på förskollärarprogrammet på distans från 
Karlstads universitet.  

I mitt examensarbete ska jag skriva om ”Pedagogers syn på barns användande av IKT i den 
dagliga verksamheten på förskolan” (IKT står för Informations och kommunikations 
Teknologi och kan motsvaras av digital teknik). 

Jag behöver din hjälp att genom enkäten, lämna dina åsikter och erfarenheter kring ämnet. 
Din medverkan och din förskola kommer vara helt anonym.  

Enkäten läggs i den brevlåda som jag tagit med mig. Den är endast öppningsbar av mig.  

Måndag den 19 november hämtas brevlådan och de som inte hunnit eller velat delta behöver 
inte förklara sig. Enkäterna kommer enbart att läsas av mig och då resultaten nedskrivits 
förstörs enkäterna. 

På enkäterna kommer det att stå en siffra. Varje förskola kommer ha olika siffror. Detta är för 
att jag ska kunna se om det finns skillnader i synpunkter förskola till förskola, men även 
mellan pedagogerna på samma förskola. Jag har dock inte noterat vilken förskola som får 
vilken siffra. Så då jag sammanställer resultatet kommer jag inte att veta vilken förskola som 
hör ihop med vilka synpunkter. 

Jag är väldigt tacksam för att ni vill hjälpa mig med denna undersökning. 

Har ni några frågor så tveka inte att höra av er. 

xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx@live.se 

Vänligen Ann-Sofie   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


33 

 

Bilaga 2 

Frågeformulär 
Undersökning gällande pedagogers syn på barns användande av IKT i den dagliga 
verksamheten på förskolan.  
IKT står för Informations och kommunikations teknologi, i frågeformuläret kommer jag 
dessutom använda benämningen digital teknik. Med IKT och digital teknik syftar jag på barns 
användande av stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och smartboards m.m.  
Barnen kan använda dem till att spela på, titta på film, titta på foton, spela in och spela upp. 
Pedagogerna kan använda dem tillsammans med barnen på väldigt många olika sätt.  
Jag är intresserad av vilken syn ni har på införandet av den digitala tekniken i verksamheten 
på Er förskola.  
Om ni inte har tillgång till digital teknik så har ni säkert argument till varför det är så. Dessa 
synpunkter intresserar mig. 
 
 
 
 
 
 
1, Ålder? 
20 år eller yngre [  ]        21-29 [  ]        30-39 [  ]        40-49 [  ]        50 år eller äldre [  ] 
 
2, Kön? 
Kvinna [  ]      Man [  ] 
 
3, Hur länge har du arbetat på förskola?  
0-5 år [  ]              6-10 år [  ]              11-15 år [  ]              16 el. mer [  ] 
 
4, Examen? 
Förskollärare [   ] Barnskötare [  ] Outbildad [  ] Annat nämligen?_______________________ 
 
5, Vilken inriktning har din examen? 
Inriktning: 
Kommer inte ihåg [  ] 
Ingen inriktning [  ] 
 
6, Är du intresserad av digital teknik? Ja [  ]   Nej [  ]   
Om Ja, på vilket sätt och varför? Utveckla gärna: 
 
 
 
 
Om Nej, varför inte? Utveckla gärna: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Detta frågeformulär innehåller 13 alternativfrågor. Sätt kryss i rutorna.  
På en del frågor finns möjligheten att utveckla era svar, för att ge er mer öppna 
svarsmöjligheter. Får ni inte plats får ni gärna skriva på baksidan. 
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7, Vilket av dessa har du hemma och vet hur de används? 
Bärbar Dator [  ] Stationär Dator [  ]Surfplatta [  ]Smartphone [  ] Annat nämligen? 
 
8, Hur ser barnens tillgång ut till digital teknik, på din avdelning?  
Stationär dator [  ] Bärbar dator [  ] Surfplatta [  ] Smartboard [  ] Övrigt skriv vad: 
Utveckla gärna varför tillgången är stor, liten eller avsaknaden av digital teknik: 
 
 
 
 
9, Använder barnen digital teknik dagligen på din avdelning? Ja [  ] Nej [  ] 
Om Ja, på vilket sätt används den? Utveckla gärna: 
 
 
 
 
 
Om Nej, varför inte? Utveckla gärna: 
 
 
 
 
 
 
10, Anser du att barn bör få tillgång till IKT i förskolan? Ja [  ] Nej [  ] 
 
Om ja, vilka argument stödjer din åsikt?  
Utveckla gärna: 
 
 
 
 
 
Om nej, vilka argument stödjer din åsikt?  
Utveckla gärna: 
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11, Anser du att du har tillräcklig teknisk kompetens för att kunna vägleda barnen i 
hanteringen av digital teknik?  Ja [  ] Nej [  ] 

 
Om Ja, på vilket sätt har du erövrat den kunskapen? På egen hand [  ] Utbildning [  ] Annat: 
  
Om Nej, skulle du vilja få mer kunskap inom området?  
Utveckla gärna på vilket sätt: 
 
 
 
 
12, Anser du att digital teknik kan främja barnens lärande? Ja [  ] Nej [  ] 
 
Om Ja, på vilket sätt?  
Utveckla gärna: 
 
 
 
 
 
 
Om Nej, vilka argument stödjer din åsikt?  
Utveckla gärna: 
 
 
 
 
 
 
13, Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) tar upp vikten av att barnen får lärdom om 
teknik i deras vardagliga miljö och att förskolan ska sträva efter att tillämpning av multimedia 
och informationsteknik ska ingå i förskolans uppdrag, som ett av sätten barnen ska kunna 
uttrycka sig på. 
 
Hur arbetar ni på er avdelning med dessa läroplansmål? 
Utveckla gärna:
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