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Abstract  

The foundation of the Swedish preschool is based on the curriculum Lpfö98 /10. In 

these policy documents there are some different goals that the preschool teachers 

strives to use in the educational work. One of the learning objectives in the 

technology subject is to encourage pupils to develop through experience and 

guidance. The curriculum Lpfö98 /10, marks the importance, that the preschool 

teachers take responsibility for the pupils safety, their development and that every 

child has a good learning environment (Skolverket, 2010). The purpose with the 

present study is to examine how teachers use new information and communication 

technology in their everyday work. A research has been done in four different 

preschools in Sweden about the use of (ICT). The method used in the research is 

structured observations. The result of this study presents differences in how 

pedagogues act and support ICT in preschool, both in frequencies and choice of 

activity. The most common way of act and support ICT was when pedagogues helped 

the children in their use of ICT. 
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SAMMANFATTNING  

Förskolans läroplan (Lpfö98/10) är grunden i det pedagogiska arbetet som bedrivs 

inom förskolan. I detta styrdokument finns olika ämnesområden som förskollärare 

ska eftersträva att införliva i det pedagogiska arbetet. Ett av de två läromålen belyser 

ämnet teknik där vikten av barns utforskande får en central del i kunskapandet kring 

ämnet. Lpfö98/10 betonar förskollärarens roll och ansvar som förebild och arrangör 

av en god läromiljö (Skolverket, 2010). Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka hur pedagoger uppmärksammar IKT i förskoleverksamhet till exempel 

surfplattor, datorer och mobiler. Den metod som tillämpas i undersökningen är 

strukturerade observationer som avgränsats till fyra olika förskolor i Sverige. 

Observationerna är inriktade på förskollärares sätt att uppmärksamma informations- 

och kommunikationsteknologi i förskoleverksamhet. Resultatet i föreliggande studie 

påvisar att pedagogers sätt att uppmärksamma IKT i förskoleverksamhet skiljer sig 

både frekvensmässigt och i val av aktivitet. Det mest förekommande sättet som 

pedagoger uppmärksammade IKT var när pedagogerna hjälpte barnen i sitt 

användande av IKT. 
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1. Inledning 

Som blivande förskollärare i min utbildnings slutfas så fick vi till uppgift att skriva ett 

examensarbete. Studenterna tilldelades olika ämnesområden och det område som jag 

tilldelades var fysik och teknik i förskolan. Denna studie fokuserar på teknik och det 

jag intresserade mig för att undersöka var förskollärares beteende i förhållande till 

informations- och kommunikations teknologi (IKT). Intresset för att göra en 

undersökning om teknik uppkom då ämnet diskuteras mycket i media och under min 

egen utbildning. IKT är enligt min erfarenhet relativt nytt och under utveckling inom 

förskolans verksamhet, detta har väckt min nyfikenhet till att undersöka hur 

förskollärarna hanterar och tillämpar det i sitt arbete. Under de fyra praktikperioder 

som förekom under min förskollärarutbildning, har mina observationer av 

pedagogers uppmärksammande av IKT varit få. De gånger som IKT förekom så 

skapades aldrig några gemensamma aktiviteter mellan barn och vuxen. Det som jag 

observerade var att barnen erbjöds att kolla på tv då pedagogerna tog itu med andra 

arbetsuppgifter. Enligt den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010) så ska 

förskollärare ansvara för att barnens intresse för teknik utmanas och stimuleras 

under deras vistelse i förskoleverksamheten (ibid).  

1.1 Läroplan för förskoleverksamhet i Sverige 

Förskollärare som verkar inom den svenska förskolan ska tillämpa läroplanen 

(lpfö98/10) i sitt pedagogiska arbete (skolverket, 2010). I detta styrdokument 

formuleras olika målområden som ska eftersträvas, två av dem belyser ämnet teknik. 

Det ena läroplansmålet som belyser teknik betonar att barn i förskolan ska få 

möjlighet att utveckla ”sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik fungerar”(Skolverket, 2010, s.10). Förskola i utveckling är en 

förtydligande av- och ett komplement till förskolans läroplan, som framtagits av 

skolverket på uppdrag av regeringen. I denna implementering betonas förskollärares 

yrkesroll i förskolan samt att den beskriver vilket förhållningssätt de ska tillämpa. 

Förskollärares roll i förskolan är att agera förebilder, där de bidrar till barns 

utveckling och positiva attityd till teknik (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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Men för att barn ska kunna upptäcka teknikens roll måste den finnas tillgänglig och 

vara förstålig. Barns utveckling med teknologi kan urskiljas genom att studera vilken 

förmåga som förekommer kring fantasi, kreativitet och nyskapande 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Genom en medveten reflektion kring olika 

situationer förstärks det kreativa tänkandet, vilket är en viktig del för barns 

problemlösningsförmåga. Barns teknikanvändning främjar även deras förmåga att 

iaktta samt analysera, vilket kan anses vara en grund för att finna tekniska lösningar 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Barn lär enligt Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) 

genom lek, socialt samspel, utforskande, samtala, reflektera och genom skapande. 

Barns lärande ska utgå från samspelet med vuxna men även med andra barn, detta då 

barn lär av andra. Barngruppen ska enligt lpfö98/10 ses som en central del av barns 

lärande och utveckling. Barn som vistas i förskolan ska stöttas till att utveckla en god 

självbild där de uppfattar sig som lärande och produktiva individer. Barn ska 

uppmuntras till att tänka själva och stöttas i att känna tillit till sin egen förmåga när 

det kommer till att lära sig (ibid). I förskolan förekommer olika pedagogiska 

hjälpmedel (Loveless, 2001) till exempel digitala verktyg som datorer, surfplatta, 

telefoner och tv-aparater. De uppräknade materialen ingår i gruppen informations- 

och kommunikationsteknologi (IKT).  Förskollärare kan i sitt uppdrag utnyttja IKT 

som stöd för sitt eget arbete samt inom pedagogiska aktiviteter för att underlätta 

barns inlärning (ibid). 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares sätt att uppmärksamma IKT i 

förskolans verksamhet. 

1.3 Frågeställning 

Hur uppmärksammar förskollärare informations- och kommunikations teknologi? 
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2. Forskning- och litteraturgenomgång 

2.1 Informationsteknologi och förskollärares åsikter 

I en bok av Bruzelius (2011) lyfts IT-revolutionen, till detta område hör utveckling av 

datorer- och telekommunikation. Nutidens främsta tekniska uppfinning är 

mikroprocessorn som är en del i datorer. Den finns i nästa alla produkter och 

sammanhang som exempelvis i datorer, leksaker, klockor och skivspelare mm. 

Produkterna den återfinns i används som inslag inom organisationer och vår vardag. 

Informationsteknologin är spridd världen över och utvecklas i hög hastighet (ibid). I 

en turkisk studie av Kol Suat (2012)  beskrivs förskollärares användande av datorer 

som stöd i det pedagogiska arbetet. Studiens syfte är att undersöka pedagogers 

åsikter kring datorer som stöd i det pedagogiska arbetet. Resultatet av forskarens 

upptäckt redovisades i åtta olika tabeller var av en framhöll pedagogers uppfattning 

om sitt användande av- och vilka effekter de uppfattar att datorer har i barngruppen 

och i sitt jobb. Den värdefullaste effekten av att använda datorer som stöd var enligt 

deltagarna att datorn kan användas till att ge en upplevelse av att se och höra under 

samma sekvens (ibid).  

2.2 Barns användande av IKT 

Barn kan behöva stöd i sin lärprocess av vuxna vid lek och kunskapsinhämtning 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Olika valmöjligheter erbjuds när det 

kommer till användning av händer och fingrar beroende på om de får tillgång till 

digitala verktyg eller papper (Price et al. 2015). Det undersöktes hur barn använde 

surfplatta jämfört med vanligt papper. Resultatet visade att surfplattan fick mer 

beröring på skärmen samt på funktionens färgpalett än när barnen rörde pappret och 

färgpaletten. Tiden det tog för barn att fylla i en färdig mall på en katt, tog kortare tid 

på Ipad än med fingermålning på vitt papper. Troligtvis berodde en del av skillnaden 

i tid på att barnet var tvunget att röra på sig med annan rytm och rörelse samt 

beröring för att nå färgen och pappret. Handflatan används oftare vid målning på 

pappersark än vid användning av surfplatta (ibid).   
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2.3 Förskollärares uppfattning av barns kunskapsprocess  

I en kvalitativ studie av Öztürk (2016) blev tio deltagande pedagoger intervjuade och 

data inhämtades också från fokusgrupper. Syftet med studien var att identifiera 

förskollärares observationer kring inlärning kopplat till kognitiva och sociokulturella 

närmanden samt praktiska utformaningar av konstruktivistisk inlärning utifrån 

förskolans läroplan. Resultatet i studien visade att pedagogernas uppfattning kring 

barns lärande skiljdes åt när det kom till huruvida lärsituationen var styrd eller 

egenstartad hos barnen. Majoriteten av pedagogerna var eniga om att kunskapande 

sker vid individuella interaktioner och i socialt interagerande samt att barnens 

lärande var mer framgångsrikt vid egenstartade aktiviteter än de lärarstyrda (ibid). I 

en amerikansk studie av McCarrick och Xiaoming (2007) framhålls det i 

resultatdiskussionen, att barn som har tillgång till en dator i förskolan eller i hemmet 

har högre kognitiv förmåga än de som inte kan ta del av dem. Studien lyfter även den 

positiva betydelsen för koncentrationen kring uppgifter då barn får använda datorer. 

Studien som genomfördes diskuterades utifrån bland annat ett sociokulturellt 

perspektiv där forskarna fann att barn föredrog att utforska datorer tillsammans med 

andra framför att använda datorn på egen hand (ibid).  

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande studie bottnar i ett sociokulturellt perspektiv (Kroksmark, 2010) där 

lärande sker genom människors interaktion med kulturella redskap. Teorin är 

utformad av Vygotskji och hans teori innebär bland annat att människor medierar 

kunskap genom fysiska och intellektuella redskap (ibid).  Perspektivet har relevans 

för föreliggande studie eftersom frågeställningen i studien handlar om hur pedagoger 

uppmärksammar IKT. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan IKT/digitala verktyg 

ses som kulturella redskap då de bär på mänskliga funktioner (Kroksmark, 2010).  

I boken ”Lärande i praktiken” betonas det sociokulturella perspektivet på lärande. 

Utgångspunkten i detta perspektiv är mänskligt samspel, människan föds i kollektiva 

verksamheter som delas och utvecklas gemensamt i samspelet med andra (ibid).  

Perspektivet utgår från att kunskap sker i takt med erövrandet av nya erfarenheter 

som skapas ihop med andra. Människan lär av andra och får på så vis hjälp att inse 

hur världen är uppbyggd, hur den kan tolkas och förstås. Ett centralt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet är ”mediering” ett begrepp som syftar till att människan 
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lär med och av sin sociala omgivning. ”Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, 

beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och 

uppmuntrar” (Säljö, 2014, s.66). I boken Den tidlösa pedagogiken betonas skolans 

roll i kunskapsprocessen, där aktörerna ska arrangera sociala sammanhang där 

handling och medvetande skapas via de kulturella verktygen (Kroksmark, 2010). Det 

sociokulturella perspektivet är det perspektiv som föreliggande studie bottnar i och 

som kommer genomsyra studiens diskussionsdel. 

3. Metod 

3.1 Metodologisk ansats 

Strukturerad observationsstudie är en metod som bygger på systematiska 

iakttagelser. Genom att observera pedagogernas tillvägagångssätt kan information 

inhämtas utan yttre påverkan (Bryman, 2011). Detta genom att deltagarna inte styrs i 

sina val av tekniska verktyg och i deras beteende kring hur de använder dem i sitt 

arbete. 

3.2 Metodval 

Den metod som föreliggande studie utgår ifrån är systematisk strukturerade 

observationer. Observationsschemat Interaktion Analysis Categories (FIAC) av 

Flanders valdes som inspiration till studien för att den är anpassad till 

klassrumsobservationer (Bryman, 2011). Observationsschemat valdes för att 

underlätta anteckningsförfarandet och sammanställningen av den. 

Observationsschemat tillämpades i studien efter en egenutarbetad version, med 

Flanders schema som bakgrund (Bryman, 2011; se Bilaga 1). I observationsschemat 

användes ett kategorischema. I det används siffror som avkodning för att ingen 

utöver observatören själv ska veta vad de representerar samt för att det är 

tidsbesparande att slipa att läsa eller skriva text under observationen. För att kunna 

fylla i schemat behöver observatören lära sig vad siffrorna representerar utantill så 

att observationen fortlöper utan längre avbrott (Bryman, 2011). Avgränsningarna 

inom studien som kopplas till observationsschemat var längden på 

observationstillfällena. Längden på varje observation var 120 minuter totalt och var 

femte minut noterades observatörens upptäckter. Innan genomförandet av den 
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huvudsakliga undersökningen genomfördes en testobservation. Den utfördes på en 

förskola som var känd av författaren sen tidigare och testet genomfördes för att 

kunna utvärdera om observationsschemat behövde omstruktureras, omformuleras 

eller tillföras något nytt (Bryman, 2011). Metoden för att kontakta berörd 

förskolechef och personal genomfördes via telefon och samtycket från dessa 

inhämtades över mail eller direkt då deltagarna skrev under en samtyckesblankett på 

plats (se bilaga, 2 & 3).  

3.3 Urval      

I urvalet begränsades studien till att fokusera på pedagogers sätt att uppmärksamma 

IKT i förskoleverksamhet. När förskolor valdes ut begränsades urvalet till ett 

geografiskt område som för denna studie var två olika kommuner i mellersta Sverige, 

sedan användes sökmotorn Google för att kunna systematiskt välja ut de tio första 

förskolorna som listades i sökresultatet. Därefter kontrollerades kontaktuppgifter till 

förskolor i det valda området och förfrågningar skickades ut till de utvalda 

förskolorna. Alla de förskolor som tackade ja till att delta valdes sedan ut som 

deltagare i studien. Antalet förskolor som fick förfrågan om att delta blev begränsat 

på grund av författarens tidsbegränsningar, möjlighet att praktiskt besöka de 

geografiska områdena och studiens omfattning. De avdelningar som valdes ut att 

delta i studien var två ifrån varje förskola och som hade en utbildad förskollärare på 

avdelningen.  I samråd med förskolechef så rekommenderades utvalda avdelningar 

till föreliggande studie vilket kom att begränsa urvalet.  

3.4 Genomförande 

De påtänkta och aktuella avdelningarna till undersökningen kontaktades innan 

genomförandet via telefon. Redan vid denna kontakt fick respondenterna möjlighet 

att neka till sin medverkan. Genom att en testobservation genomfördes till en början 

med det ursprungliga observationsschemat blev en omformulering tvungen att 

genomföras så att det anpassades bättre till syftet med studien (se Bilaga 1). Denna 

förändring gjordes då inhämtad data delvis inte var tillfredställande mot 

frågeställningen som studien behandlar. Det var inte enbart observationsschemat 

som var tvunget att anpassas inför de slutliga observationerna utan även hur jag som 

observatör var tvungen att vara i sättet för att inte dra till mig uppmärksamhet. Detta 
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genom att tillexempel förändra mitt klädval, mitt tonläge när jag kom in på 

avdelningen och även min energi för att jag skulle framstå som ointressant.  

Ute på fältet där observationerna genomfördes, inträffade automatiskt en förändring 

i placeringen av mig som observatör.  Ifrån de första observationerna lärde jag mig 

att min närvaro påverkade barnen i deras förhållning till de aktiviteter som gruppen 

eller förskollärarna uppmuntrade till. Jag började automatiskt placera mig i hörnet av 

rummen men undvek även medvetet ögonkontakt med barnen under observationen. 

Jag satt alltid på en stol under noteradet för att inget barn skulle sätta sig i knät eller 

intill plus att jag medvetet skapade en yta som distanserade mig mot andra. Ett 

medvetet val som gjordes var att anteckna i ett pappersblock i stället för att använda 

dator eller ipad, detta då jag ansåg att de skulle inneha en viss dragningskraft och 

riskera att dra till sig uppmärksamhet vilket inte var önskvärt och skulle undvikas. 

Totalt genomfördes nio observationer eftersom testobservationen också räknas, men 

enbart åtta av dem användes till resultat.  

3.5 Etiska hänsynstaganden 

De etiska hänsynstagandena som jag förhåller mig till är grundade på samtycke och 

att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. Studiens undersökning genomförs 

efter att deltagarna givit sitt tillstånd att medverka plus att alla deltagande parter ska 

vara informerade om studiens syfte och resultatpublicering. Föreliggande studie ska 

inte vara av kränkande eller diskriminerande art samt att alla deltagare ska vara 

anonyma under både genomförandet av studien samt i publiceringen. För att 

säkerställa anonymitet har jag avidentifierat alla deltagare så att inga personuppgifter 

röjs eller går att spåra. I studiens fortskridande kommer jag vara objektiv och skydda 

deltagarna från eventuell skada detta utifrån de fyra grundläggande 

individskyddskraven som finns formulerade i vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer.  

  

De fyra individskyddskraven som finns är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betonar att 

deltagare i olika forskningsundersökningar ska informeras om vilket syfte eller 

funktion som de fyller för studien samt att medverkan i studien är frivillig och kan 

avbrytas när som hen önskar. Samtyckeskravet syftar till att alla deltagare i studien 



8 
 

ska lämna samtycke till att delta i undersökningen samt att om deltagarna är under 

omyndiga så ska vårdnadshavare ge sitt samtycke till att barnen deltar i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie har rätt att 

bestämma villkoren för sitt deltagande under en studie, exempelvis hur länge de vill 

medverka och att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan de ska drabbas av 

negativa konsekvenser. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och innebär att 

deltagarna inte får utsättas för påtryckningar om de vill dra sig ur en undersökning. 

Deltagarna som omfattas i en studie ska heller inte ha ett beroendeförhållande till 

forskaren (Vetenskapsrådet, 2011). 

3.6 Databearbetning  

De handskrivna noteringarna ifrån observationerna transkriberades till data som 

representerar svaret på frågeställningen i föreliggande studie. Insamlad data 

inhämtades ifrån observationsschemat och bearbetades i Microsoft Excel. De data 

som användes var de uppmätta värdena för varje enskild pedagog och adderades för 

att slutligen komma fram till en totalsumma som beskriver pedagogernas sätt att 

uppmärksamma IKT.  Diagram framställdes för att tydliggöra svarsdata för varje 

enskild pedagog och fördes sedan in i bilaga 5. Det diagram som representerar data 

för samtliga pedagoger framställdes i studiens resultatdel.  Diagramen kontrollerades 

sedan mot resultatet för att undvika att data missvisades. Resultatet analyserades 

genom att data avkodades, kategoriserades, tematiserades och sammanställdes i text 

för att förklara diagramen för läsaren på ett enkelt och tydligt sätt. Variationer och 

mönster bearbetades dessutom för att utröna om det fanns något att påvisa i 

resultatet. Studiens frågeställning syftar till att undersöka förskollärares användning 

av IKT vilket besvaras med data som beskriver frekvensen av aktiviteter som 

uppmärksammar IKT.  

4. Resultat 

Resultatet i föreliggande studie påvisar att pedagogers sätt att uppmärksamma IKT i 

förskoleverksamhet skiljer sig både frekvensmässigt och i val av aktivitet. Hur 

pedagogerna enskilt och totalt tillsammans uppmärksammade IKT i 

förskoleverksamhet kommer att presenteras efter följande underrubriker ”4.1 

Enskilda pedagogers aktivitetsval” och ”4.2 Pedagogers aktivitetsval”. Diagram som 

förtydligar resultat är förminskade men finns som bilagor i fullständig storlek. 
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Resultaten redovisas utefter första observerade pedagogen och sedan följer resultaten 

för nästa observerade pedagog i turordning. Ordningen av aktiviteter med IKT som 

pedagogerna använde beskrivs utifrån vilken de använde mest frekvent till minst.  

4.1 Enskilda pedagogers aktivitetsval 

 

Bild nr. 1 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.1 

Resultatet (se bilaga 5, bild nr.1) visade att pedagog 1 uppmärksammade IKT mest 

genom att hjälpa barnen i sitt användande av IKT, detta förekom nio gånger. Det näst 

vanligaste var att samtala om IKT med barnen vilket förekom sju gånger. Den tredje 

mest förekommande aktiviteten som användes vid fyra tillfällen var erbjudande av 

IKT till barnen. Pedagog 1 använde IKT för eget bruk som näst sista val i sättet att 

uppmärksamma IKT vilket förekom tre gånger. De minst använda aktiviteterna 

användes inte alls av pedagog 1, den ena var den aktivitet där pedagogen visar upp 

IKT och den andra var den aktivitet där pedagogen kunde skapa aktivitet med IKT. 

Detta är den pedagog vars användningsfrekvens var högst (se bilaga 5, bild nr.1).  
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Pedagog 2 har använt sig av alla olika sätt att uppmärksamma IKT utifrån det som 

observerats som aktivitet (Se bilaga 5, bild nr.2). Det mest frekventa sättet att 

uppmärksamma IKT av Pedagog 2 var genom att hjälpa barnen i sitt användande av 

IKT, detta förekom sju gånger. Samtal med barnen om IKT var den aktivitet som 

uppmärksammades näst mest, detta förekom sex gånger. Pedagog 2 använde IKT 

genom eget bruk som tredje mest förekommande sätt, vilket noterades vid tre 

tillfällen. Pedagog 2 erbjöd barnen IKT två gånger vilket var lika många tillfällen som 

hen visade upp IKT för barnen, dessa hade en relativt låg användningsfrekvens och 

förekom näst minst. Den aktivitet med lägst användningsfrekvens var den där 

pedagogen kunde skapa aktivitet med IKT, detta genomfördes en gång (Se bilaga 5, 

bild nr.2).  

 

Bild nr. 3 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr. 3 

Pedagog 3 uppmärksammar IKT på alla sätt utom att skapa aktivitet kring IKT, vilket 

gäller generellt för de flesta pedagoger och därmed tillhör denne majoriteten (Se 

Bilaga 5, bild nr.3). Resultatet visade att Pedagog 3 la störst fokus på IKT när hen 

hjälpte barnen i deras användande, detta förekom vid sju tillfällen. Den aktivitet som 

användes näst mest var avkodning nummer tre där IKT användes i pedagogens eget 

bruk vilket förekom fem gånger under tidsintervallet. Totalt samtalade pedagogen tre 

gånger om IKT med barnen vilket var den tredje vanligaste aktiviteten. Näst sist 

hamnar aktiviteterna där pedagogen visar upp IKT och den aktivitet där barnen 

erbjuds IKT som pedagog 3 använde en gång vardera (Se Bilaga 5, bild nr.3).  
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Bild nr. 4 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.4 

Pedagog 4 har uppmärksammat IKT på alla olika sätt utifrån observationsschemat 

vilket endast utfördes av totalt två pedagoger (Se Bilaga 5, bild nr.4). Resultatet 

visade att pedagog 4 hjälpte barnen i användandet av IKT mest frekvent, detta 

inträffade vid sju tillfällen. Den näst vanligaste aktiviteten var då pedagogen 

samtalade om IKT med barnen, detta noterades fem gånger. Pedagog 4 använde IKT 

för eget bruk fyra gånger vilket också placerade denna aktivitet som tredje mest 

förekommande. Pedagog 4 erbjöd barnen IKT vid tre tillfällen vilket gör att denna 

aktivitet förekom näst minst.  De två aktiviteter som förekom allra minst var 

pedagogens uppvisande av IKT för barnen och där pedagogen kunde ha skapat en 

aktivitet med IKT, dessa förekom en gång vardera (Se Bilaga 5, bild nr.4).  

 

Bild nr. 5 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.5 
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aktiviteten av pedagogen. Pedagogen samtalade om IKT med barnen fem gånger 

under observationen vilket innebär att det var den näst vanligaste aktiviten. Den 

tredje vanligaste aktiviteten som pedagogen använde var IKT för eget bruk som 

noterades vid fyra tillfällen under observationstiden. Pedagogen erbjöd barnen IKT 

vid tre tillfällen vilket gör denna aktivitet till den fjärde vanligaste. De två aktiviteter 

som användes minst frekvent av pedagog 5 var när pedagogen skapade aktivitet med 

IKT samt den aktivitet där pedagogen kunde visa upp IKT, dessa observerades en 

gång vardera (Se Bilaga 5, bild nr. 5).  

 

Bild nr. 6 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.6 

Pedagog 6 var den pedagog som hade lägst användningsfrekvens totalt i 

uppmärksammandet av IKT (Se Bilaga 5, bild nr. 6). Resultatet visade att pedagog 6 

använde IKT fem gånger för eget bruk vilket gör aktiviteten till den mest frekvent 

använda. Pedagogen hjälpte barnen i deras IKT användande tre gånger vilket 

noterades som näst mest förekommande. De aktiviteter som förekom som tredje 

mest frekventa var de då pedagogen erbjöd barnen IKT och när pedagogen samtalade 

om IKT med barnen, dessa förekom vid två tillfällen vardera. Pedagogen skapade 

aktivitet med IKT en gång under observationen och därmed var det den aktivitet som 

förekom näst minst. Pedagog 6 visade inte upp IKT vilket gjorde att denna aktivitet 

fick lägst användningsfrekvens (Se Bilaga 5, bild nr. 6). 
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Bild nr. 7 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.7 

Pedagog 7 har liknande resultat som pedagog 2 men skiljer sig på två områden, 

framförallt vad gäller att skapa aktivitet där denne inte alls uppmärksammade IKT på 

det viset (Se Bilaga 5, bild nr. 7). Att pedagog 7 inte skapade någon aktivitet med 

barnen är en gemensam faktor för de flesta pedagogerna. Resultatet visade att den 

mest frekvent använda aktiviteten av pedagog 7 användes åtta gånger, detta då hen 

hjälpte barnen i deras användande av IKT. Pedagogen samtalade om IKT med barnen 

sex gånger under observationen och var den aktivitet med näst högst 

användningsfrekvens. Pedagog 7 använde IKT för eget bruk två gånger vilket hade 

samma användningsfrekvens som när pedagogen erbjöd barnen IKT. Den aktivitet 

med näst lägst användningsfrekvens var den då pedagogen visade upp IKT vilket 

förekom en gång (Se Bilaga 5, bild nr. 7).  

 

Bild nr.8 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr. 8 
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8). Resultatet visade att Pedagog 8 använde IKT fyra gånger för eget bruk vilket var 

lika många gånger som hen hjälpte barnen i deras användande av IKT, dessa två 

aktiviteter hade högst användningsfrekvens. Pedagogen samtalade om IKT med 

barnen tre gånger vilket gav denna aktivitet näst högst användningsfrekvens. De 

aktiviteter som hade den tredje högsta användningsfrekvensen var de aktiviteterna då 

pedagogen visade upp- och erbjöd barnen IKT, detta förekom vid två tillfällen. Den 

aktivitet med lägst användning var den aktivitet där pedagogen kunde skapat aktivitet 

kring IKT, denna användes inte av pedagog 8 (Se Bilaga 5, bild nr. 8). 

4.2 Pedagogers aktivitetsval 

 

Bild nr. 9. Det totala användandet hos samtliga pedagoger. 
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Det vanligaste sättet att uppmärksamma IKT hos samtliga pedagoger var att hjälpa 

barnen i sitt användande och detta utfördes sammanlagt av alla pedagoger 50 gånger 

under tidsintervallet 120 minuter. Det näst vanligaste sättet att uppmärksamma IKT 

var att pedagogerna samtalade om IKT med barnen vilket totalt utfördes 33 gånger. 

Pedagogernas egna bruk var det tredje vanligaste sättet att uppmärksamma IKT och 

detta utfördes 32 gånger. Det fjärde vanligaste sättet att uppmärksamma IKT var 

pedagogernas erbjudande av IKT till barnen, vilket förekom totalt 18 gånger. Den 

aktivitet som förekom näst minst i pedagogernas uppmärksammande, var den 

aktivitet där IKT visades upp för barnen vilket användes vid sju tillfällen totalt. Den 

aktivitet som hade lägst användningsfrekvens var den som pedagogen förväntades att 

skapa aktivitet som endast genomfördes vid tre tillfällen.  

5. Diskussion  

5.1 metoddiskussion  

Genom att tillämpa strukturerade observationer så uppkom både fördelar och 

nackdelar med valet av metod. En upptäckt som kom att underlätta studiens 

undersökande del var att genomföra en testobservation. I denna test så synliggjordes 

olika brister i till exempel det observationsschema som utgicks ifrån. Utan att på 

förhand genomfört en testobservation så skulle eventuellt bristerna uppdagas senare 

och föranlett problem i arbetet med att svara på studiens frågeställning. En annan 

upptäckt som uppdagades var att kategorierna som skulle observeras behövde utökas 

och formuleras om.  

De fördelar som jag upplevt med att arbeta efter strukturerade observationer är att 

inhämtandet av data genomfördes utan att tappa fokus från de observationer som 

syftar till att svara på studiens frågeställning. En fördel med metoden är att 

respondenterna inte vet exakt vad som observeras vilket medför en låg påverkan på 

inhämtad data. Ytterligare en fördel med metoden var att den förhöll sig adekvat till 

föreliggande studie, detta då den kan användas till att belysa beteenden och inte 

inhämtar respondenternas utsagor om hur de arbetar med IKT. De svårigheter som 

jag påträffade med strukturerade observationer var att de tar lång tid att genomföra 

samt att det krävs omfattande arbete för att kunna använda observationer till att 

generalisera resultat. Det är enligt mig svårt att arbeta med denna metod under 
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tidsbrist då tillräcklig data ska inhämtas för att kunna besvara frågeställningen.  

Metoden är tidskrävande och under studien var den största nackdelen den osäkerhet 

som medföljer då mängden data inte kan förutses, vilket påverkar studiens tidsplan. 

Med hänsyn till metodens utformning så skulle jag rekommendera andra att 

genomföra en testobservation på förhand. Detta för att skapa en insikt i hur 

databearbetningen kan genomföras samt att forskaren får en uppfattning om 

studiens omfattning. Med stöd av en testobservation underlättas också arbetet med 

att utröna om metoden är adekvat för studien eller om ytterligare en metod ska 

läggas till för att inhämta den data som kan svara på frågeställningen.    

5.2 resultatdiskussion 

Som resultat av denna strukturerade observationsstudie påvisades det att 

förskollärares sätt att uppmärksamma IKT i förskolan varierar i val av aktivitet samt 

frekvens i användandet. Loveless (2001) beskriver att det kan finnas varierat utbud 

av IKT- material i olika förskolor vilket också kan ha påverkat resultatet i 

föreliggande studie eftersom pedagogerna haft olika tillgångar till IKT. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv skulle resultatet kunna bero på pedagogernas tidigare 

erfarenhet av IKT samt att de kulturella normerna kan vara en faktor som avgör 

pedagogens beteende i förhållande till teknik. Begränsat utbud av IKT material i 

förskoleverksamhet kan komma att hämma pedagogernas aktivitet kring IKT och 

därmed försvåra möjligheterna att uppnå de målområden som gäller för ämnet 

teknik (Skolverket, 2010).  Om pedagogerna inte kan erbjuda IKT material till barnen 

så får barnen inte möjlighet att på egen hand starta aktiviteter vilket Öztürk (2016) 

menar är det bästa sättet för barn att lära sig.  

I föreliggande studie var det mycket ovanligt att pedagoger startade aktivitet kring 

IKT, något som tyder på brister i stöd vid utlärning. Pedagogernas roll som förebilder 

och deras sätt att bidra till barnens positiva attityder kring teknik kan bli 

problematisk om tillgångarna är allt för små (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Pedagoger som förebild är viktigt för barn eftersom de vill ha med en deltagande 

vuxen med i lek- och lärprocessen (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). I 

föreliggande studie var pedagog sex den respondent som hade lägst frekvens i 

uppmärksammandet av IKT vilket kan ses som en brist i sitt sätt att agera förebild för 

barnen när det kommer till att stödja dem i sin lärprocess med hjälp av IKT. Vid 
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jämförelse med pedagog ett, som hade högst frekvens vad gäller uppmärksammandet 

av IKT, bidrog mer till att underlätta barnens möjligheter till att finna egna tekniska 

lösningar samt att kunna utföra analyser och iakttagelser (Skolverket, 2010; 

McCarrick & Xiaoming, 2007; Utbildningsdepartementet, 2010). IKT stödjer barnens 

meningsskapande eftersom dem under lärandet erbjuds att se, höra och beröra under 

samma sekvens och i samband med interaktionen (Price et al. 2015; Suat, 2012). 

Resultatet i föreliggande studie kategoriseras utefter hur ofta respondenterna 

uppmärksammade IKT, vilket skapar funderingar kring huruvida en pedagog kan 

bedömas utifrån sitt IKT-användande. Sammanfattningsvis finner jag det mest 

intressant om de pedagoger som använder traditionella utlärningsmetoder kan 

påvisas vara lika bra, sämre eller rent av bättre pedagoger inom utlärningssynpunkt 

på teknikområdet.  

6. Konklusion  

Utifrån underlaget i denna studie går det inte att dra generella slutsatser men inom 

studien går det att påvisa tendenser och lokala slutsatser. En slutsats som kan dras 

utifrån föreliggande studies resultat är att IKT ofta uppmärksammas av pedagoger 

genom att dem hjälper barn i deras användande. Denna studie påvisar att det finns 

utvecklingsområden kring ämnet teknik i förskolan vilket borde utgå ifrån att 

möjliggöra barns interaktion med vuxna samt deras tillgång att interagera med IKT. 
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Bilaga 1.   

Observationsschema  

 



 
 

Bilaga 2.  

Samtyckesblankett förskolechef  

Hej, mitt namn är Louise Engström Lindh och jag studerar till förskollärare på 

Karlstads universitet.  Jag har nyligen startat min sjätte termin där examensarbetet 

ska genomföras. Det ämne som jag skriver om är teknik i förskolan. Syftet med min 

studie är att undersöka hur pedagoger uppmärksammar tekniska verktyg i 

förskoleverksamhet.   

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra strukturerade observationer 

av pedagoger. Min förhoppning är att jag får besöka förskolorna xxx avdelning xxx 

datum xxxx och genomföra mina observationer.  Min studie kommer vara anonym 

och lämnar inte ut namn på förskolor eller deltagarna. Studien ska vara saklig och 

genomförs med försiktighet så att jag gör så liten påverkan som möjligt på barngrupp 

och anställda.  Studien kommer att publiceras i universitetets bibliotekskatalog när 

den blivit samanställd och granskad. Innan genomförandet av studien kommer jag 

inhämta godkännande från förskolechef och anställda samt informera 

vårdnadshavarna om vad syftet med min närvaro är.  

Jag önskar Ert godkännande för att få göra min observationsstudie på förskolorna 

XXXX datum XXXX. för att genomföra undersökningen krävs ert godkännande, 

detta kan skickas skriftligt formulerat via mail eller genom att ni fyller i blanketten 

nedan som överreks till mig.  

Skicka svar på Lindh.louise@hotmail.com och vid övriga frågor så kontakta mig på 

telefon nr: 073-424 80 28  

Med vänlig hälsning, Louise Engström Lindh 

Här med lämnas samtycke för genomförande av studie 

JA 

NEJ  

Underskrift:_________________Namnförtydligande:________________ 

Ort:_______________________Datum:________________________ 

mailto:Lindh.louise@hotmail.com


 
 

Bilaga 3.  

Samtyckesblankett förskollärare 

Hej, mitt namn är Louise Engström Lindh och jag studerar till förskollärare på 

Karlstads universitet.  Jag har nyligen startat min sjätte termin där examensarbetet 

ska genomföras. Mitt examensarbete bygger på att genomföra en strukturerad 

observationsstudie där jag vill observera hur pedagoger använder tekniska verktyg i 

förskolan. Min förhoppning är att jag får besöka förskola xxx på avdelning xxx datum 

xxxx och genomföra mina observationer.  Min studie kommer vara anonym och 

lämnar inte ut namn på förskolor eller deltagarna. Studien ska vara saklig och 

genomförs med försiktighet för att påverka så lite som möjligt på barngrupp och 

anställda.  Deltagandet i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst. När 

Studien är genomförd kommer den att publiceras i universitetets bibliotekskatalog 

efter att den blivit samanställd och granskad. Innan genomförandet av studien 

kommer jag inhämta godkännande från både förskolechef och den anställda som är 

objekt för min observation men även informera vårdnadshavarna om vad syftet med 

min närvaro på förskolan är.  

Jag önskar Ert godkännande för att få göra min observationsstudie på avdelning 

XXXX och observera dig som pedagog. För att kunna genomföra undersökningen 

krävs ditt godkännande, detta görs i ett skriftligt formulerat mail eller genom att fylla 

i blanketten nedan som sedan överräcks till mig.  

Lämna ditt svar direkt till mig eller skicka svar på Lindh.louise@hotmail.com och vid 

övriga frågor så kontakta mig på telefon nr: 073-424 80 28  

Med vänlig hälsning, Louise Engström Lindh 

Här med lämnas samtycke för genomförande av studie 

JA 

NEJ  

Underskrift:____________________Namnförtydligande:________________ 

Ort:__________________________Datum:________________________ 

mailto:Lindh.louise@hotmail.com


 
 

Bilaga 4. 

Informationsbrev till vårdnadshavare  

Hej! 

jag heter Louise Engström Lindh och studerar till förskollärare på Karlstads 

universitet. 

Under vecka 17 så kommer jag att närvara på avdelning xxx då jag genomför en 

observationsstudie med pedagogers arbete i fokus.   

Min undersökning kommer enbart lägga fokus på pedagogerna men om ni har frågor 

så är ni välkomna att framföra dessa. Med vänlig hälsning Louise Engström Lindh. 

 

 

  



 
 

Bilaga 5. 

 

Bild nr. 1 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.1 

 

Bild nr. 2 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.2 
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Bild nr. 3 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr. 3 

 

Bild nr. 4 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.4 
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Bild nr. 5 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.5 

 

 

Bild nr. 6 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.6  
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Bild nr. 7 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr.7 

 

Bild nr.8 Diagram över beteende kring IKT, pedagog nr. 8 
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