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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma barnskötares och förskollärares syn 

på IKT i förskolan. Utifrån studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor: Hur ser det 

digitala användandet ut i förskolan? Vilka erfarenheter och uppfattningar har barnskötare 

och förskollärare kring IKT i förskolan? Samt hur upplever barnskötare och förskollärare 

IKT- användandet i undervisningen? För att besvara dessa frågor genomfördes en 

kvantitativ studie, en webbenkätundersökning publicerades i en medlemsgrupp på 

Facebook. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv, där bland annat artefakter 

anses mediera kunskap till människan när det sker i sociala samspel tillsammans med barn 

och vuxna. Resultatet visar att det finns skillnader och likheter mellan barnskötare och 

förskollärare och det framgår att utbildning kan ha betydelse och påverkan när det kommer 

till syn och användande av IKT i förskolan. Resultatet visar även att förskollärare anser sig 

ha lättare att tillämpa IKT i undervingen och att de även givits mer möjlighet till 

utbildning, men att bristen på digitala- eller personalresurser verkar vara ett hinder i 

undervisningen. Oavsett yrkeskategori visade resultatet av enkätundersökningen att det 

fanns en mycket positiv inställning till IKT och att det betraktas som fördelaktigt med att 

tillämpa digitala lärresurser i undervisningen. Vår förhoppning med studien är att utöka 

kunskapen om hur förskollärare och barnskötare betraktar samt tillämpar IKT i förskolan 

och i undervisningen, genom att visa de skillnader och likheter som resultatet visar 

gällande IKT.  
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1. Inledning  

Under utbildningens gång har vi enats om att IKT (Informations- och 

Kommunikationsteknologi) i förskolan är något som blivit mer framträdande, viktigt och 

synligt i styrdokument samt i verksamheter. Digitaliseringen har till stor del blivit självklar 

i samhället för både barn och vuxna, det mesta tyder även på att det kommer att fortlöpa 

framöver. Men i förskolans värld är IKT  för många ett nytt eller ett komplicerat fenomen.  

Därför ansåg vi det viktigt att undersöka hur det digitala användandet ser ut i förskolan och 

vilka erfarenheter samt uppfattningar barnskötare och förskollärare har kring IKT. Våra 

tidigare erfarenheter från VFU-perioderna (verksamhetsförlagd utbildning) skiljde sig inte 

markant, handledarna upplevde det ofta som utmanande att kombinera digitala verktyg 

som en läranderesurs i undervisningen. Därför ansåg vi det intressant att undersöka hur ett 

större antal barnskötare och förskollärare upplever IKT-användandet i undervisningen och 

när digitala verktyg upplevs som bra hjälpmedel inom ämnesområden. Frågor som vilka 

digitala verktyg som används samt vilka för- eller nackdelar barnskötare och förskollärare 

upplever med IKT är frågor som studien undersökt. Vidare ges bland annat en historisk 

tillbakablick av tekniken och dess betydelse inom skolväsendet, en beskrivning av studiens 

teoretiska perspektiv och vad forskningen säger kring användandet av IKT.  

I och med den senaste revideringen av läroplanen är det nu fastställt och tydligt att teknik 

och digitala verktyg ska användas i förskolans undervisning. Detta är en av anledningarna 

till att området IKT i förskolan ansågs som ett aktuellt, intressant och viktigt område att 

undersöka och uppmärksamma.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka yrkesverksamma barnskötare och förskollärares syn på 

IKT i förskolan.  

Utifrån det beskrivna syftet formulerades frågeställningar som forskningen utgått ifrån:  

• Hur ser det digitala användandet ut i förskolan? 

• Vilka erfarenheter och uppfattningar har barnskötare och förskollärare kring IKT i 

förskolan?  

• Hur upplever barnskötare och förskollärare IKT-användandet i undervisningen?  
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2.  Bakgrund  

Det har skett en snabb teknologisk utveckling i samhället. I en undersökning från år 2016 

framgick det att barns tillgång till digitala verktyg hade ökat dramatiskt under en två års 

period; bland familjer som hade barn upp till åtta års ålder hade lärplattan i hemmen ökat 

med en faktor fem, år 2011 ägde åtta procent av familjerna digitala lärplattor och år 2013 

hade antalet stigit till 40 procent (Kervin, 2016, s. 65). Under år 2011 rapporterades att 

yngre barn använder digitala verktyg fem minuter varje dag och år 2013 hade tiden ökat till 

15 minuter varje dag (Kervin, 2016, s. 65). Följer trenden samma mönster sedan den första 

mätningen kan det antas att barns användning uppgått till 30 minuter om dagen år 2015 

och 60 minuter år 2017. En ökad digitalisering i samhället leder till förändringar inom 

institutioner som förskola och skola, det framgår till exempel i förskolans läroplan att 

tekniken ska vara med i undervisning för att utveckla kunskap, lärande och för att alla barn 

ska ges samma möjlighet till att utveckla digital kompetens (Lpfö98, 2018, s. 9).  

Nielsen (2014, s. 1-2) belyser det faktum att förskolan fastställts som det första i ledet i 

Sveriges utbildningssystem och att förskolan är en pedagogisk verksamhet som är 

målstyrd. Detta innebär ökade krav på personalens kompetens och i arbetet med digitala 

verktyg krävs det vissa kunskaper hos pedagogen, man talar om digital kompetens; att 

pedagogen har god kunskap kring de digitala verktygen eftersom de förmedlar kunskapen 

vidare till barnen (Ljung–Djärf, 2004, s. 17). Enligt Forsling (2011, s. 76) innefattar digital 

kompetens att besitta grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga att kunna hämta fram, 

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

Europaparlamentet tog fram några fokusområden för nyckelkompetenser för det livslånga 

lärande, av de totalt  åtta punkter är en att besitta just digital kompetens (Forsling, 2011, s. 

76).  

I april år 2017 meddelade Regeringskansliet i ett pressmeddelande att Regeringen ska ge 

Skolverket i uppdrag att se över läroplanen för förskolan:  

“En bra förskola lägger grunden för ett jämlikt skolsystem. Det görs ett starkt arbete i förskolan 

i dag, men den 20 år gamla läroplanen ger inte tillräckligt stöd i arbetet och det riskerar att göra 

att likvärdigheten brister. Därför ska Skolverket arbeta fram en modern revidering av 

läroplanen, bland annat i samarbete med forskarsamhället, säger utbildningsminister Gustav 

Fridolin” (Regeringskansliet, 2017). 

Syftet med översynen var bland annat att se över tidigare förslag och komplettera 

läroplanen när det kom till hur barns digitala kompetenser kan stärkas i förskolan 

(Regeringskansliet, 2017). Den nya läroplanen för förskolan verkställs den 1 juli år 2019 

och skolverket arbetade även fram ett förtydligande kring vad som förväntas av 

förskollärarens uppdrag:  

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk 

och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och får använda digitala 

verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2018, s. 10). 

Vidare belyser den senaste revideringen att det även bör finnas ett förtydligande var gäller 

begreppet undervisning och hur förskollärarens roll är förankrat till det:  
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“Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns  

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” 

(Skolverket, 2018, s. 10).  

Slutligen belyser förskolans läroplan begreppet digital kompetens och vad det innebär:  

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 

genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 

vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 

värdera information”(Skolverket, 2018, s. 6).  

Utifrån detta leder frågeställningarna in oss på ämnet IKT i förskolan. Därför har området 

betraktats som relevant och aktuellt att undersöka i och med den reviderade läroplanen som 

träder i kraft 1 juli år 2019.  

3. Tidigare forskning  

I detta kapitel redogörs för vad forskning och styrdokument säger kring vad som krävs av 

verksamhet och personal i arbetet med IKT samt hur lärande samspelar med digitala 

verktyg i undervisningen. Vidare beskrivs bland annat teknikens historia inom 

skolväsendet, dess roll i förskolan samt hur IKT allt mer vuxit fram till ett fokusområde.  

3.1 Teknologins historia och utveckling inom skolväsendet  
Redan under 1950–talet diskuterade möjligheten att implementera digitala verktyg i 

utbildningar. Ett nytt förtydligande av begreppet behövdes då det inte längre enbart 

användes till att söka information (Diaz, 2012, s. 19). IT (Informationsteknologi) som var 

det vanliga uttrycket kunde också användas som ett kommunikationsverktyg, genom den 

ökade digitaliseringen utvecklades IT-begreppet till IKT och det uttrycket har blivit allt 

mer förekommande inom förskola och skola (Diaz, 2012, s 19-20). Digitaliseringen har 

ökat kraftigt under de senaste 20 – 30 åren, då skolan även fick tillgång till internet har 

användandet ökat till att innefatta bland annat administrativt arbete samt till att underlätta 

föräldrakontakten (Hylén, 2011, s. 5). Märkbart är att i modern tid har fokus successivt 

förflyttats mer till den digitala kompetensen; frågor som hur IKT ska användas i lärandet 

och vilka kunskaper som främjas är i ständig diskussion (Hylén, 2011, s. 5).  

Under 1970-talet kom de stationära datorerna till klassrummen, syftet var att de skulle vara 

ett hjälpmedel för barns lärande men lärare ställde sig frågande till hur datorerna skulle 

användas i undervisningssyfte (Säljö, 2010, s. 54). Samma fråga ställer sig flera 

förskollärare och lärare än idag till de digitala verktygen, då det råder en osäkerhet kring 

hur digitala verktyg ska tillämpas i undervisningen (Säljö, 2010, s. 54-55). Undervisning 

kan för många vara ett begrepp som förknippas med skolan, men det omdiskuterade 

begreppet har etablerats och finns nu med i den senaste revideringen av förskolans 

läroplan. Enligt läroplanen  är undervisning förskollärarens ansvar och kan ske planerat 

eller spontant eftersom barns lärande ständigt pågår (Lpfö98, 2018, s.7). Undervisning är 

något som ingår i utbildningen och det innebär att barnen utmanas och stimuleras utifrån 

stipulerade mål (Lpfö98, 2018, s. 7). Skollagen (2010, §8) definierar begreppet 
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undervisning som målstyrda processer som under ledning av förskolläraren syftar till 

utveckling och lärande, detta genom inhämtande och utvecklande av kunskaper samt 

värden (Lindström & Pennlert, 2015, s. 15). Ett ytterligare förnyande i läroplanen är 

införandet av nya begrepp som till exempel; digitala verktyg, digital teknik och adekvat 

digital kompetens, vilket är benämningar som nämns som viktiga i lärandet (Lpfö98, 2018, 

s. 9 och 15).   

3.2 IKT och digital kompetens 
Inom begreppet IKT ryms alla digitala tekniker som förekommer i samhället, som till 

exempel dator, tv, telefon samt andra digitala hårdvaror och även internet, eftersom IKT 

står för Informations- och Kommunikationsteknologi (Diaz, 2012, s. 19-20). Digitala 

verktyg i förskolan kan alltså användas som kommunikationsverktyg och med hjälp av 

olika informationstekniker kan barnen göra saker tillsammans genom till exempel spel 

eller söka information (Ljung-Djärf, 2004, s. 17). Strävansmålet är att tekniken ska bidra 

med kunskap och lärande för barnen i förskolan och att verksamheten ger alla barn en 

likvärdig undervisning, även när det kommer till att utveckla digital kompetens (Ljung-

Djärf, 2004, s. 17). Detta är också viktigt ur den aspekten att barns digitala förutsättningar 

kan se mycket olika ut, därför menar Ljung – Djärf (2004, s. 16-17) i sin avhandling 

“Spelet runt datorn- datoranvändande som meningsskapande i förskolan” att det är mycket 

viktigt att förskolan erbjuder och förbereder barnen inom området då samhället förändras i 

hög hastighet och kräver vissa kunskaper i framtiden. I forskningen konstaterades det att 

datoranvändandet i sig inte ger barnen lärande, utan att pedagogen måste finnas där och 

stötta för att lärande ska uppstå, det blir därför tydligt att pedagogens kompetens kommer 

att påverka barnens kunskaper (Ljung-Djärf, 2004, s. 17).  

Personal i förskolan behöver se möjligheterna med barns digitala intresse eftersom det 

främjar läs- och skrivkunskaper och det lär barnen att lyssna och kommunicera, detta 

menar Kervin (2016, s. 64) som också beskriver vikten av att pedagogerna 

uppmärksammar vad som engagerar barnen i den digitala leken som leder till lärandet. Förr 

trodde man att literacy var förmågan att läsa och skriva och att lärandet var oberoende av 

sociala sammanhang, men idag vet man mer; literacy sträcker sig längre än till 

skrivkunskaper och innebär förmågan att kunna använda färdigheterna i sociala 

sammanhang (Kervin, 2016, s. 65). Literacylärandet utvecklas också för att inkludera de 

färdigheter som krävs i ett tekniskt samhälle, med detta i åtanke måste de appar som väljs 

för att stödja språkinlärningen betraktas som en utökad definition av lärande (Kervin, 2016, 

s. 65). Det Kervin (2016, s. 71) även fann intressant var att inga av de appar som ingick i 

studien egentligen fokuserat på språk eller andra literacy-kunskaper, istället visade det på 

hur barn på ett lekfullt sätt och på eget initiativ hittade möjligheter inom de digitala 

sammanhang där de agerar. Vilket är en påminnelse om att literacy sträcker sig utanför 

enbart läs- och skrivfärdigheter, det vill säga att digital lek möjliggör olika typer av 

literacy-lärande när det sker i meningsfulla och sociala sammanhang (Kervin, 2016, s. 

71).  Kervin nämns fem ggr i samma stycke. Kan ngn plockas bort? 
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Forsling (2011, s. 81) beskriver vikten med IKT i förskolan ur två aspekter: demokrati- och 

inlärningsaspekten; det vill säga barn i behov av stöd ur arbetslivsaspekten vilket innebär 

samhällets syn på hur förskolan ska förbereda barnen inför det kommande arbetslivet. 

Forsling (2011, s. 91) konstaterade att digital kompetens även berör juridik, etik, kreativitet 

och innovation, men framför allt att lek, samspel och stöttning är grunden till att utveckla 

digital kompetens. Vidare diskuterar Forsling (2011, s. 76-77) betydelsen av digital 

kompetens i förskolan, i artikeln: “Digital kompetens i förskolan” lyfts frågor kring IKT i 

undervisningen, som till exempel: hur utvecklar barn och pedagoger den digitala 

kompetensen tillsammans? I dag är frågan hur det ska göras, inte om det behövs.  

Varför barn ska utveckla digitala kunskaper i förskolan kan vara en viktig fråga att ställa 

sig som pedagog, ett svar på det kan vara de digitala klyftorna som kan uppstå mellan 

barnen då barns förutsättningar att utveckla digital kompetens är beroende av bakgrund, 

kön, klass och etnicitet (Forsling, 2011, s. 78). Den reviderade läroplanen belyser att:  

“utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika 

förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan” (Lpfö98, 2018, s. 6). 

Detta skulle kunna beskrivas som en av förskolans grundstenar: alla barns rätt till en 

likvärdig utbildning, förskolan bör se till att de digitala klyftorna jämnas ut och blir till 

medborgerliga rättigheter som är viktiga för barnen (Forsling, 2011, s. 91). I en slutsats 

beskrivs det att förskollärares osäkerhet och okunskap kring IKT kan leda till att 

artefakterna blir ett lekmaterial och att de inte leder till lärande (Forsling, 2011, s. 92-93).  

3.2.1 Effekter och tillämpning IKT 

I licentiatavhandlingen “Barns aktiviteter med lärplattan i förskolan” av Nielsen (2014, s. 

15) belyses vikten av barns och vuxnas arbetssätt med lärplattor i undervisningen och vilka 

faror som kan uppkomma samt vilka faror som kan förknippas med dagens teknologi. De 

negativa konsekvenser som diskuteras är ett flertal fysiska skador och besvär som till 

exempel: försämrad läsförmåga, viktuppgång, risk för ökad aggressivitet eller våldsamhet, 

stress, risk till beroende, internetmobbning, minskad kreativitet, bristande social- och 

lekförmåga (Nielsen, 2014, s. 15). Men ett exempel på en mycket positiv situation är en 

treårig pojke i en förort i Sydney som ingick i Kervin (2016, s. 67) studie, som genom att 

ha googlat och sett ett stort antal YouTubeklipp sedan kunde förbereda och manövrera ett 

komplext modelltåg, även om man bör beakta kvaliteten av informationen som finns online 

så visar pojken på de positiva effekter av artefakten och kommunikationen kring den. En 

annan positiv aspekt är att barn ges möjlighet till att fotografera sin lek som senare kan 

delas med andra och då uppstår en reflektion av den tidigare leken (Kervin, 2016, s. 69).  

Det är viktigt att undersöka barnens digitala erfarenheter för att kunna utnyttja verktyget 

fullt ut (Kervin, 2016, s. 65). Nielsen (2014, s. 26) beskriver lärplattan och dess positiva 

fördelar: den kan användas av flera barn samtidigt samt att lärplattan lätt kan förflyttas 

mellan barnen fritt i miljön. Detta kan ses som en nackdel när det kommer till datorer, att 

de är svårare för barnen att hantera vid gemensamma aktiviteter som är en stor del i 

förskolans undervisning (Nielsen, 2014, s. 26). I en slutsats fastställdes det att de yngre 

barnen behövde hjälp med att hantera lärplattan och att stöttande instruktioner behövdes. 

Fördelaktigt var att låta dem gå runt med lärplattan och leka med den, för att aktiviteten 
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skulle bli meningsfull (Nielsen, 2014, s. 130). Nielsen kunde även se vikten av 

pedagogernas närvaro vid användandet av lärplattan att det hade en betydande effekt om 

barnen vägleddes och hur barnen vägleddes, lärarens didaktiska val var av stor vikt och de 

utmaningar som upptäcktes hos pedagogerna gällde balansen mellan leken och lärandet 

(Nielsen, 2014, s. 136). Det är viktigt att veta hur lek och lärande kan förhålla sig till 

varandra som spelandet och det digitala användandet, det är nödvändigt att begreppet lek 

omformuleras så att även digital lek inkluderas i det vi kallar lek (Nielsen, 2014, s. 18).  

I en studie av Otterborn, Schönborn och Hultén (2018, s. 17-18) ”Surveying preschool 

teacher´s use of digital tablets – General and technology education related findings” 

undersöks hur digitala lärplattor används i den svenska förskolans undervisning, de belyser 

hinder och möjligheter med att använda lärplattor i undervisningen utifrån förskollärares 

synpunkter. Svårigheterna med att använda digitala verktyg i undervisningen kan bland 

annat bero på att det är brist på dem samt att förskollärarna saknar den kompetens som 

behövs, dock upplevde förskollärarna det positivt att tillämpa digitala verktyg i 

undervisningen då barnens möjligheter till ett större inflytande ökar (Otterborn, Schönborn 

& Hultén, 2018, s. 17-18). Lärarna i studien ansåg att de behövde bättre instruktioner i hur 

de ska arbeta med digitala lärplattor i undervisningen och att det behövs 

kompetensutveckling inom IKT, lärarna angav även att det behövdes mer tid för planering 

och att barnens synpunkter behövde få ta mer plats i undervisningen (Otterborn, Schönborn 

& Hultén, 2018, s. 18-19).  

3.3 Medielek  
Forsling (2011, s. 85) beskriver begreppet medielek som en utvecklad form av det som 

associeras till vanlig lek. Begreppet medielek kom redan på 1980-talet och stod för barnens 

kollektiva rollekar. Barnen hämtar inspiration till medieleken från flera olika medieformer; 

inspiration, karaktärer och material kan utgå ifrån filmer, barnböcker, teatrar men också 

allt från radiointervjuer, musik som hiphop, melodier till hemsidor på internet (Forsling, 

2011, s. 86). Medieinnehållet sprids via olika kanaler och medier som barnen tar del av 

som de sedan tolkar i sina lekar och berättelser, ofta genom estetiska uttrycksformer 

(Forsling, 2011, s. 86). Leken kan även pågå framför en skärm då det sker i en förlängning 

av medieinnehållet och att barnen använder verktyget i sin lek, det är heller inte ovanligt 

att barnen använder en kamera och filmar i leken (Forsling, 2011, s. 86). En annan typ av 

medielek menar Forsling (2011, s. 87) är när barnen använder teknologin genom att vara 

inne i olika sociala rum, att leken sker i “chattrum” och barnen kan interagera och utbyta 

information genom till exempel bloggar, YouTube och andra sociala kanaler. Barns 

medielek kan ge en mycket god möjlighet för barnen att utveckla sin digitala kompetens 

(Forsling, 2011, s. 91). Här nämns Forsling sex gånger. 

3.4 IKT och dess tillämpning i ämnesområden  
I detta avsnitt återges exempel på hur de digitala verktygen kan tillämpas i språk- och 

matematikundervisningen med hjälp av appar, programmering och QR-koder. Vidare 
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beskrivs vikten av att förskolan anammar det digitala lärandet som beskrivs vara viktigt för 

barnens framtid.  

3.4.1 Digital tillämpning i undervisningen 
När barn är i förskoleåldern så läggs grunden för deras språkliga förmågor och med hjälp 

av digitala verktyg kan pedagogen stimulera och utveckla den språkliga kompetensen 

(Kristensson, 2014, s 12). Digitala verktyg kan användas i verksamheten som ett 

komplement och aktivera flera sinnen hos barnen i deras lärande och språkutveckling, men 

också i skapandet (Kristensson, 2014, s. 24). Behovet av att fokusera på barnens digitala 

lek och spel har hamnat i framkant, mycket på grund av den ökade tillgången av digitala 

lärplattor i förskolan; införandet av digital teknik för att läsa, skriva och kommunicera med 

är för många lärare en prioritet (Kervin, 2016, s. 64).  

Bergman (2015, s. 2) undersökte spel och lärande i forskningsstudien: ”Lärplattor och 

Appar i förskolan har kommit för att stanna men för vadå?” och studerade hur lärplattan 

kan hjälpa och förändra barns förutsättningar för lärande med olika appar inom språk och 

matematik. Bergman (2015, s. 15) beskriver apparna där barnen ges möjlighet att öva sina 

språkliga och matematiska förmågor; i appen Sock Puppets kan barnen spela in och 

återberätta sin dag som kan vara ett roligt sätt för barnen att verbalisera och lyssna. Vidare 

beskrivs appen Puppet Pals, där barnen ges möjlighet att utveckla språk och kan fota sig, 

applicera olika bakgrunder för att sedan berätta och samtala om vad de gjort tillsammans 

(Bergman, 2015, s. 15). Appen Kids games kan användas i större grupper där barnen 

sorterar och gissar ord (Bergman, 2015, s. 15). I en slutsats fastställdes att aktiviteter som 

innefattas av språkutveckling inte schemalades utan var något som utfördes vid samlingar, 

dock märktes ett kunskapslyft i barnens språkutveckling efter att IKT används som 

hjälpmedel (Bergman, 2015, s. 17 och 25).  

Bergman (2015, s 16) konstaterade i sin studie att när det kommer till matematik i 

förskolan är det är främst räkning, sortering och delning som planerades i styrda 

aktiviteter; matematikundervisningen sker annars inte som en integrerad del i den 

vardagliga sysselsättningen, den är inte genomtänkt då man arbetar inom olika ämnen. 

Synen på förskolans matematik är att det är någonting som barnen övar i vardagliga 

situationer och därför ansåg personalen att det inte behövs planeras (Bergman, 2015, s. 16). 

Matematik sker ofta under samlingar genom att till exempel räkna hur många barn som 

närvarar under en enskild samling (Bergman, 2015, s. 17). Studien visade även att de barn 

som övat matematik hade fått ökade kunskaper efter att de lärt sig nya färdigheter och 

begrepp med hjälp av digitala verktyg (Bergman, 2015, s. 25). 

I Uppsala kommun anordnades projektet: Plattan i mattan som Kjällander (2014, s. 3) 

beskriver närmare, där undersöktes digitala lärmiljöer där verktygen var lärplattor och 

appar och studien baserades på intervjuer med förskollärare. Förskollärarna ansåg att 

lärplattan var ett bra verktyg att använda i barnens språkutveckling, då det bland annat 

fanns möjligheter för barn som har ett annat modersmål än svenska, pedagogen kan med 

hjälp av en app som översätter text, läsa en saga för barnet som sedan omformuleras till 

barnet modersmål (Kjällander, 2014, s. 18). Med hjälp av sådana översättande språkappar 
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kan barnen prata på sitt modersmål och sedan lyssna tillsammans med de andra barnen 

(Kjällander, 2014, s. 18).  

3.4.2 Programmering och datalogiskt tänkande 
Enligt Sönnerås (2017, s. 7) är lärplattan, mobiler och datorer en lika självklar del i barns 

vardag som lego, dockor, bilar och klossar i ett digitaliserat samhälle där vuxna måste 

förhålla sig till detta, det gäller även i förskolan. Förskolan måste förändras i takt med 

samhället, möta upp den digitala kompetens som krävs då det hela tiden kommer ny teknik, 

det gäller att vara uppdaterad (Sönnerås, 2017, s. 8). Sönnerås (2017, s. 9) beskriver även i 

boken ”Programmering i förskolan” att programmering är en viktig del att arbeta med i 

förskolan eftersom det utvecklar ett datalogiskt tänkande hos barnen, det vill säga ett 

analyserande och problemlösande tänkande. Detta eftersom den digitala kompetensen och 

programmering kommer vara viktig i framtida yrken (Sönnerås, 2017, s. 10). För barn är 

programmering ett hjälpande verktyg att förstå hur digital teknik fungerar och i förskolan 

kan man arbeta med så kallad ouppkopplad programmering, som till exempel 

programmerings lekar och dansprogrammering (Sönnerås, 2017, s. 23). Ett exempel på när 

programmering kan användas med hjälp av en app är via Lightbot Jr och Blue Bot, om det 

finns fysiska robotar på förskolan kan barnen också öva det datalogiska tänkandet 

(Sönnerås, 2017, s. 24). Ett sätt att arbeta med den ouppkopplade programmeringen är att 

barnen programmerar pedagogen, barnen upptäcker snabbt att det behövs många mindre 

kommandon som att bre en smörgås (Sönnerås, 2017, s. 45). Vidare kan det diskuteras med 

barnen om vilka kommandon som behövs i andra situationer på förskolan och låta dem 

programmera varandra, när de exempelvis tvättar händerna (Sönnerås, 2017, s. 46). Det är 

viktigt att barnen får öva i sin egen takt och att det analoga och det digitala arbetet varieras 

eftersom det kan främja lärandet (Sönnerås, 2017, s, 24). Andra exempel som utvecklar ett 

datalogisk tänkande är lego, med hjälp av appar, en  penna och lärplattan (Sönnerås, 2017, 

s. 33). Barnen kan med hjälp av Lego återskapa banan från till exempel Lightbot Jr och 

sedan låta legofigurerna gå banan, detta är ett sätt att arbeta digitalt och analogt samtidigt 

vilket i sin tur gör att barnen lättare kan koncentrera sig under längre tid (Sönnerås, 2017, 

s. 33-34).   

En annan digital lärandeform är QR-koder (Quick Response) som beskrivs vara en 

avancerad form av streckkoder som ger snabb respons och läser koder via en QR- skanner 

(Sönnerås, 2017, s. 100-102). Det är det bra att låta barnen vara med och skapa QR- 

koderna med lärplattan, genom att till exempel fota djur de leker med eller andra intressen 

(2017, s. 100). Sedan kan man skapa en kod genom att använda till exempel appen Cloud 

QR, barnen blir då producenter och inte bara konsumenter (Sönnerås, 2017, s. 100-101). 

Ett annat exempel är att spela in när barnen sjunger och sedan skapa en kod till den som 

sätts upp på väggen, därefter kan barnen själva skanna in koden för att sedan lyssna och 

träna på sångerna när de önskar, på samma sätt kan man gå tillväga när barnen berättar om 

till exempel sin målning (Sönnerås, 2017, s. 102).  

”Lärplattan bör finnas tillgänglig på avdelningen precis som allt annat material, först då blir 

den ett naturligt inslag i vardagen och barnen använder den när de vill och behöver” 

(Sönnerås, 2017, s. 106). 
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Då det står skrivet i styrdokumenten att förskolan ska arbeta med digital kompetens i 

verksamheten, hävdar Sönnerås (2017, s. 114) att alla måste vara med på tåget! Barnen ska 

ges möjlighet till att bli producenter av digital teknik och inte bara konsumenter; det vill 

säga att barnen ska bli en del av framtiden i skapandet av ny teknik (Sönnerås, 2017, s. 

114). Regeringskansliet släppte år 2017 en digitaliseringsstrategi där målet var att: 

 “Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” 

(Regeringskansliet, 2017). 

Sönnerås (2017, s. 14) belyser fem delmål i denna strategi: digital kompetens, digital 

trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur. Samtliga av dessa 

aspekter är viktiga för att samhällsutvecklingen ska ges möjlighet till en god 

digitaliseringsutveckling och att målet ska stämma överens med revideringen av läroplanen 

(Sönnerås, 2017, s. 14-15).  

4. Teoretiskt perspektiv 

I kapitel 3 har vi belyst de digitala verktygens användande och framträdande roll i 

samhälle, styrdokument och undervisning. Flera forskningsstudier visar, likt Nielsen 

(2014, s. 26 och 136) att leken, det sociala samspelet och pedagogens roll är av stor vikt 

när det kommer till barns lärande av digitala verktyg. Detta anses till stor del beskriva och 

vara överensstämmande med studiens valda teoretiska perspektiv, nedan beskrivs 

perspektivet samt centrala begrepp som anses relevanta för studiens innehåll.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Lev Semjonovitj Vygotskij var den ryske psykologen som grundade det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2015, s. 90). Vygotskij beskrev människan som en social, biologisk, 

historisk och kulturell varelse där människan formas av kulturella samt sociala 

omständigheter i samarbete med hjärnan och biologin (Säljö, 2015, s. 91). Vygotskij 

menade även att lärande behöver ske utifrån människans fysiska, intellektuella och sociala 

förmågor i sociala sammanhang, då det är tillsammans vi utvecklas där språket är verktyget 

(Säljö, 2015, s. 91). Det är inte våra biologiska förutsättningar som styr lärandet utan 

människor utvecklas genom att använda fysiska redskap (det vill säga artefakter) så 

överförs våra handlingar så människan kan utföra sånt som annars inte skulle vara möjligt 

(även kallat mediering); gränsen för kunskapen går utanför kroppen (Säljö, 2015, s. 91). 

Eftersom barn växer upp på ett annat sätt idag än tidigare generationer och tillgången på 

medierade artefakter är stor, behöver barn ges möjlighet att använda verktygen i sociala 

sammanhang (Säljö, 2014, s. 231).  

4.1.1 Mediering  
I det sociokulturella perspektivet talar man om mediering som beskrivs som 

kunskapsöverföring genom fysiska, intellektuella och språkliga redskap (Säljö, 2014, s. 

81). Redskapen medierar kunskap till människor i sociala praktiker och genom dessa 

artefakter formas vårt tänkande och vår föreställningsvärld (Säljö, 2014, s. 81 ).  
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4.1.2 Artefakter 
Inom det sociokulturella perspektivet är artefakt ett vanligt förekommande begrepp. Enligt 

Ljung – Djärf (2004, s. 44-45) är artefakter ett redskap som människan använder sig av för 

att tillämpa kunskap och artefakter kan vara intellektuella tankeredskap eller fysiska. 

Genom artefakter medieras kunskap till människan, men detta sker endast i interaktion 

mellan individen och artefakter (Säljö, 2014, s. 29 och 80). Artefakter är alltså redskap som 

människor tillverkat och som används i vardagen, som till exempel informations- och 

kommunikationsteknologi och vidare beskriver Säljö att redskapen möjliggjort för 

människan att mediera kunskap (Säljö, 2014, s. 81).  

5.  Metod  

I detta kapitel presenterades den metod som tillämpats under arbetets gång, dels ur ett 

metodologiskt perspektiv samt det faktiska genomförandet.  

5.1 Metodologi och metodval 
När en forskning påbörjas inleds olika steg, enligt Bell (2006, s. 11) är första steget att 

klargöra ämnet och syftet med undersökningen, därefter utarbetas tillvägagångssätt och 

vilka verktyg som studien kräver, som till exempel vilka institutioner som ska kontaktas. 

Trost & Hultåker (2016, s. 17-18) menar att när syftet och forskningsfrågorna formulerats 

avgörs valet av studiens metod och för att gå vidare behövs kunskaper kring de olika 

metoderna för att samla in och bearbeta data. Vanligt förekommande är kvalitativa 

respektive kvantitativa studier, en kvalitativ metod är beskrivande, tolkande och forskaren 

är tänkande i situationen; medan en kvantitativ metod använder sig av siffror, det vill säga 

statistik, variabler och resultat (Trost & Hultåker, 2016, s. 17-18). Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar konstaterades att en kvantitativ metod skulle tillämpas genom en 

enkät, intresset var att statistiskt kunna utläsa två olika yrkesgruppers syn på IKT i 

förskolan och därmed få en generell uppfattning av hur det kan se ut. Därför uteslöts det att 

genomföra en kvalitativ observationsstudie för att minska tolkningsutrymmet och istället 

bearbeta ett tydligt resultat. Det är även möjligt att använda sig av båda metoderna i en 

studie (Trost & Hultåker, 2016, s. 18-19). Ett teoretiskt perspektiv väljs för att kunna förstå 

och analysera det empiriska materialet (Esaiasson, et.al, 2012, s. 23 och 39). Eftersom 

studiens inriktning är IKT i förskolan och undervisning (men även dess betydelse och 

inverkan på samhället i stort), valdes det sociokulturella perspektivet då socialt samspel, 

mediering av artefakter och pedagogens roll ansågs vara överensstämmande med 

perspektivet samt med studiens innehåll och tidigare forskning.  

5.1.1 Metodval   
Metoden som tillämpades var en kvantitativ studie där datainsamlingen genomfördes i 

form av en webbenkät. För att kunna genomföra syftet med studien valdes en variation av 

frågor där olika parametrar analyserades och slutligen presenterades i procentuell 

fördelning. Google Forms användes som verktyg för webbenkäten.   
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Sedan publicerades enkäten i medlemsgruppen: Förskolan.se eftersom medlemmarna till 

stor del bestod av den målgrupp denna studie riktar sig till, det vill säga barnskötare och 

förskollärare.  

Studiens insamling av tidigare forskning syftar till att ge en inblick i hur användandet av 

IKT ser ut i förskolan. Syftet med enkätundersökningen var även att undersöka 

barnskötares och förskollärares uppfattningar, erfarenheter och användande av IKT i 

verksamheten och i undervisningen. Detta för att se huruvida barnskötare och 

förskollärares digitala erfarenheter, uppfattningar och användande skiljer sig åt och om det 

framkommer några likheter.  

5.2 Urval och avgränsning   
Studiens urval anpassades utifrån arbetets omfattning samt beroende på tidsram. Därför 

föll urvalet på en Facebookgrupp: “Förskolan. se” som hade 36 640 stycken medlemmar 

där flera är yrkesverksamma inom förskolan. Detta skulle vara ett effektivt och 

kostnadsfritt tillvägagångssätt att nå ut till en större population (Trost, 2016, s. 29). En av 

avgränsningarna som gjordes var att inte ta med samtlig personal inom förskolan, utan att 

studien endast skulle undersöka barnskötares och förskollärares uppfattningar, erfarenheter 

och användande av IKT i förskolan. Detta beslutades då det ansågs mest relevant och 

intressant för studien att undersöka dessa yrkesgrupper för att få deras uppfattningar och 

erfarenheter samt hur olika utbildningar kan spegla förhållningssätt, kunskap och 

värdering.  

5.3 Forskningsetiska överväganden 
När enkäten publicerades i Facebookgruppen beskrevs syftet med undersökningen och det 

framgick tydligt vilka yrkesgrupper enkäten riktade sig till. En kort beskrivning om vilka 

som gjort enkäten framgick samt forskningsområdet. Det framgick även hur lång tid 

enkäten uppskattningsvis skulle ta och att deltagandet var anonym (Klerfelt, 2007, s. 81-

82). Klerfelt (2007, s. 81-82) beskriver att Vetenskapsrådet lyfter fram att forskaren alltid 

ska informera om syftet utifrån informationskravet och konfidentialitetskravet, det vill säga 

att inga personuppgifter visas eftersom undersökningen är anonym. Dessa krav är 

uppfyllda enligt vetenskapsrådets rekommendation i vår undersökning (Klerfelt, 2007, s. 

82). 

5.4 Arbetets genomförande 
Utifrån tidigare forskning och styrdokument strukturerades denna rapports metod och dess 

genomförande (Esaiasson, et.al, 2012, s. 20). Arbetets ämne valdes utifrån intresse och 

aktualitet samt för att IKT har fått en mer framträdande roll i den reviderade läroplanen. 

Som Bell (2006, s. 11) beskriver så valdes först syfte och frågeställningar, detta för att 

tydliggöra studiens inriktning och vad som behövs undersökas. Därefter diskuterades 

metod för datainsamling med hänsyn till tidsram, målgrupp och frågeställningar. Utifrån 

detta och det valda ämnet föll beslutet på att använda en kvantitativ forskningsmetod, som 

skulle ske via en enkätundersökning. Då studerades forskning och hur en enkät ska 
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utformas och begränsas på bästa sätt (Trost & Hultåker, 2016, s. 141). En omfattande 

bearbetning av enkätfrågorna påbörjades, viktigt var att frågorna var tydliga, icke 

värderande och subjektiva samt att de skulle ge svar på det som efterfrågades. Vidare 

diskuterade vi vad tidigare forskning visat och hur enkätfrågorna skulle identifiera det 

område som vi ville undersöka utifrån studiens forskningsfrågor (Bell, 2016, s. 171). 

Etiska ställningstaganden, för- och nackdelar kring frågorna och utifrån yrkesgrupperna 

diskuterades samt vilka begrepp som var relevanta och överensstämmande med studiens 

syfte och forskningsfrågor.  

Enkäten utformades med inledande demografiska frågor för att därmed ges en överskådlig 

bakgrunduppfattning av enkätdeltagarna, som information om till exempel ålder, 

befattning och yrkesverksamma år inom förskolan. Därefter utformades enkätfrågorna i 

betygsskalor, där skalan 1-5 angav till exempel hur deltagaren upplever digitala verktyg 

som hjälpmedel i undervisningen. Sedan applicerades flervalsfrågorna som skulle besvara 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter kring IKT i förskolan och i undervisning. 

Varierande typer av enkätfrågor, som exempelvis Upplever du att det är mycket enkelt att 

använda digitala lärresurser i undervisningen? och Vilka digitala verktyg används av 

barnen i din barngrupp? tillämpades då frågorna efterfrågade olika svar samt för att skapa 

en intresseväckande variation för deltagaren. Det första exemplet var en betygskalefråga 

och den andra utformades som en flervalsfråga.  

En pilotenkät, det vill säga en testenkät, skickades sedan till en barnskötare som gav 

feedback kring enkätens utformning och innehåll, enligt Bell (2016, s. 212) är det viktigt 

att skicka ut en pilot för att uppmärksamma eventuella brister. I detta fall byttes några 

kryssfrågor ut till flervalsfrågor då det framgick att endast ett svarsvalsalternativ 

begränsade deltagarens svarsmöjlighet negativt, även mindre språkformuleringsfel 

uppmärksammades och rättades till.  

Då intresset var att nå ut till ett stort antal barnskötare och förskollärare publicerades 

webbenkäten i en grupp på Facebook där flera av medlemmarna är verksamma inom 

förskolan, vilket antogs ge störst möjlighet till många svar (Trost & Hultåker, 2016, s. 

136). Webbenkäten var öppen i ett dygn och valdes då att stängas eftersom antalet 

svarande uppgick till 411 stycken. För att kunna genomföra en mer grundlig analys så 

exporterades data från Google Form i Excelformat. Väl i Excell kunde vi med enkelhet 

separera de svarande baserat på yrkesroll med hjälp av filterfunktionen, då en av de 

obligatoriska frågorna just var om individen var utbildad barnskötare eller förskollärare. 

Initialt i utvärderingen av data diskuterade vi om det vore intressant att även analysera 

svaren utifrån ålderskategori på de svarande (även en obligatorisk fråga) och kön. 

Omgående insågs att undersöka hur åldern på de svarande påverkar deras svar gällande 

IKT skulle kräva klart mycket mer arbete än vad som skulle kunna redogöras för i denna 

rapport, det omvända gällde genusperspektivet då kvinnor var i en klar överrepresentation i 

bägge yrkesroller.  

Respektive yrkesroll analyserades separat, totalt svarade 129 barnskötare respektive 282 

förskollärare. Därefter diskuterades resultaten gemensamt samt hur de kunde presenteras 

bäst i form av diagram, figurer eller tabeller. Då valdes även att Figur 1 och Figur 13 inte 
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skulle presenteras i procentform för att visa på antalet svarande i undersökningen inom 

respektive yrkesroll. Resterande tabeller och figurer anger procentsatsen på respektive 

svarsalternativ för att läsaren enkelt ska se fördelningen av svaren. I den data som 

exporterats till Excel återfanns respektives svar i en kolumn medan frågorna och 

svarsalternativen fanns på rader, det svarsalternativ som valts representerades av värdet ”1” 

medan övriga rutor var blanka. Den procentuella fördelningen räknades ut för respektive 

fråga i Excell och där skapades de tabeller och figurer som finns i denna studie.  

5.4.1 Arbetsfördelning  
Inledningsvis så valde vi tillsammans ut artiklar som kunde passa studien. Anna Strauss 

använde sig av databasen SwePub samt Googel och Lisa Bartha Söderman använde de 

databaser som fanns att tillgå via Uppsala Universitetsbiblioteks sökfunktion för att finna 

intressanta artiklar. Dessa delades upp jämt mellan författarna och bägge satt på eget håll 

och sammanställde de som ansågs intressant ur det perspektiv vi valt att analysera. Utöver 

det använde vi även litteratur som vi läst under förskollärarprogrammet. Frågorna togs 

fram gemensamt och vi undersökte tillsammans olika verktyg som kunde tillämpas för att 

genomföra enkätundersökningen. Respektive yrkesroll analyserades separat, där Anna 

Strauss analyserade resultaten för barnskötarna och Lisa Bartha Söderman analyserade 

förskollärarnas resultat. Resultaten diskuterades därefter gemensamt och val av diagram, 

figurer eller tabeller gjordes gemensamt för att få en entydighet i rapporten. Dispositionen 

och det generella upplägget för rapporten genomfördes gemensamt med stötting av 

handledaren.  

5.5 Reliabilitet och validitet 
Bell (2006, s. 117) menar att forskare alltid kritiskt ska granska den data som samlats in för 

att se om den är tillförlitlig eller inte. Reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten är ett mått 

på hur pass lika resultaten blir om datainsamlingen görs på samma sätt igen. Det är viktigt 

att vara medveten om att det finns olika faktorer som påverkar hur människor svarar i en 

enkät beroende på situation (Bell, 2006, s. 117). Forskaren behöver även se till validiteten 

det vill säga datainsamlingens giltighet; mäter och beskriver frågan det som forskaren vill 

ta reda på eller undersöka? Om frågan inte visar sig vara reliabel det vill säga tillförlitlig, 

då saknar frågan validitet (Bell, 2006, s. 117-118). Enligt Trost (2016, s. 63) hör dessa 

begrepp hemma vid kvantitativa studier så som en enkätundersökning. Denna studie anses 

ha tillförlitlighet för att den både har reliabilitet och validitet och för att ämnet är aktuellt 

och för att enkätfrågorna mäter och beskriver studiens syfte.   

6. Resultat 

I detta avsnitt redovisades enkätundersökningens resultat. Först presenterades variablerna 

som deltagarnas åldersintervall, ålder på barngrupp, yrkesverksamma år inom förskolan 

samt kön. Samtliga variabler i enkäten var obligatoriska för att läsaren och forskarna skulle 

ges en tydlig bild av urvalet och ifall någon av grupperna skulle vara överrepresenterade. 

Vidare presenterades enkätfrågorna, svarsalternativen och svaren med figurer (mestadels 
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liggande stapeldiagram) samt tabeller. Då syftet var att undersöka barnskötares och 

förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring IKT i verksamheten och undervisning, 

därför presenteras resultatet utifrån barnskötare och förskollärare i olika avsnitt. Antalet 

barnskötare som deltog i enkäten var 129 stycken och antalet deltagande förskollärare var 

282 stycken. Sammanlagt deltog alltså 411 stycken i undersökningen. I 

enkätundersökningen fanns frågor där deltagarna fick ange svar på en skala från 1 till 5. 

Där 1 innebär att personen inte alls instämmer med frågan eller påstående, respektive 5 där 

personen fullt instämmer med frågan eller påstående.  

6.1 Enkätundersökning - Barnskötare  
I följande avsnitt presenterades barnskötarnas resultat. Med hjälp av tabeller och figurer 

tydliggjordes och beskrevs barnskötarnas uppfattningar och erfarenheter kring användandet 

av IKT i barngruppen, undervisningen och verksamheten.  

Tabell 1 - Bakgrundsinformation om barnskötarna. 

Åldersintervall på svarande 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ 
 

 
25% 36% 17% 15% 8% 0% 

 

Ålder på barngrupp (år) 1-2 1-3 3-4 3-5 4-6 5-6 Annat 

 
8% 29% 8% 28% 10% 2% 14% 

Yrkesverksamma år inom förskolan 0-5 6-15 16-25 26-35 36-55 
  

 
59% 20% 8% 8% 4% 

  

Könsfördelning Kvinna Man Annat 
    

 
100% 0% 0% 

    

 

I Tabell 1 återfinns information om de barnskötare som deltagit i enkäten. De flesta 

barnskötare som deltog var inom åldern 26 - 35 år, där åldern på barnen i barngrupperna de 

arbetade med är 1 till 3 år, med en arbetslivserfarenhet inom förskolan om 0 till 5 år samt 

100 procent kvinnor.  
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Figur 1 – IKT- kunskaper, enligt barnskötarna. 

Figur 1 visar den omfattning av barnskötare som innehar digitala verktyg på sin avdelning 

samt om hen givits möjlighet till utbildning eller utvecklingsmöjligheter inom IKT på den 

yrkesverksammas arbetsplats. Cirka 94 procent angav att det finns digitala verktyg eller 

lärresurser på avdelningen, cirka 85 procent angav även att de besitter digital kompetens 

men enbart 56 procent svarade att de givits möjlighet till utbildning eller utveckling inom 

IKT på sin arbetsplats. 

 
Figur 2 – Barnens digitala erfarenheter, enligt barnskötarna. 

Figur 2 redovisar huruvida barnskötarna anser sig ha mycket god kännedom kring hur 

barngruppens digitala möjligheter, användande och erfarenheter ser ut i hemmet. Där 

svarsalternativen är på en skala från 1 till 5. Svarsalternativet med flest svar om 44 procent 

svarade 3 på frågan, vilket kan tolkas som att de har en generell kännedom om 

barngruppens digitala förutsättningar eller erfarenheter hemma. 
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Figur 3 - Enkelt med IKT i undervisningen, enligt barnskötarna. 

Figur 3 visar om barnskötarna anser att det är mycket enkelt att använda digitala lärresurser 

i undervisningen. 47 procent angav 4 eller 5 som svar, vilket visar på att nästan hälften av 

barnskötarna tycker det är enkelt att tillämpa digitala verktyg i undervisningen. 35 procent 

angav dock 3 som svarsalternativ, vilket var den största andelen i denna fråga.  
 

 
Figur 4 – IKT inom olika ämnen, enligt barnskötarna. 

Figur 4 redogör barnskötarnas upplevelse kring att använda digitala verktyg som 

hjälpmedel inom de olika ämnesområdena. Deltagarna valde alternativ på en femgradig 

skala huruvida de ansåg att digitala verktyg var ett mycket bra hjälpmedel (inom ett 

specifikt ämne) i undervisningen, om de instämde mycket (5) eller inte alls (1). Nedan 

redogörs samtliga fem frågor som i Figur 4 beskrivits som fråga A - E:  

Fråga A - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i 

språkundervisningen?  

Fråga B - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i 
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matematikundervisningen? 

Fråga C - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i teknik, 

naturvetenskap och bygg- och konstruktion undervisningen? 

Fråga D - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i den estetiska 

undervisningen?  

Fråga E - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i hälsa- och 

välbefinnande undervisningen?  

Förtydligande av Figur 4: 0 procent av barnskötarna anser att digitala lärresurser inte alls är 

ett mycket bra hjälpmedel i språkundervisningen (fråga A) medan 26 procent fullständigt 

instämmer. 

 
Figur 5 – Digitalt användande i situationer, enligt barnskötarna. 

I Figur 5 återfinns svarsfördelningen i procent för påståendet: “I min barngrupp används 

oftast digitala verktyg i dessa situationer”. Där två svarsalternativ sticker ut med klart flest 

svar om totalt 71 procent. Digitala verktyg används huvudsakligen spontant när barnen 

eller barnskötaren önskar (36 procent) samt vid en planerad aktivitet (35 procent). 
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Figur 6 – Barnens digitala användande, enligt barnskötarna. 

Figur 6 visar vilka digitala verktyg som används av barnen i barnskötarens barngrupp och 

övervägande procent delger lärplattan (40 procent). Nästan hälften så lite menar att barnen 

använder dator/tv (18 procent). Endast 1 procent anger att barnen inte använder digitala 

verktyg och 12 procent menar att barnen använder programmeringsverktyg.  

 
Figur 7 – Hur barnens digitala användande tillämpas, enligt barnskötarna. 

Figur 7 redogör vad barnen i barnskötarnas barngrupp använder de digitala verktygen till. 

Figuren visar att 21 procent anger att de används till foto eller film. 19 procent angav till 

spel och appar. Till att söka information, bilder samt musik svarade 18 procent och kort 

därefter kom dokumentation med 17 procent. QR-koder med 14 procent, programmering 

med 8 procent och 2 procent angav annat än de olika alternativen.  
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Figur 8 – Synliggörandet av barnens digitala erfarenheter i verksamheten, enligt barnskötarna. 

Figur 8 visar när barnskötarna uppfattar att barnens digitala erfarenheter blir som mest 

synliga i verksamheten. 24 procent angav i sång, musik, drama aktiviteter att barnens 

digitala erfarenheter blir som mest synliga. Därefter i barnens samtal eller berättande (21 

procent) och 15 procent i barnens rollekar respektive medielekar. 9 procent angav i 

symbolleken och 4 procent valde alternativen vet ej, annat eller aldrig.  

 

Figur 9 – Lättillgängliga digitala verktyg, enligt barnskötarna. 

Figur 9 redovisar vilka digitala verktyg som finns lättillgängliga för barnen i barnskötarnas 

barngrupp. Störst svarsfrekvens, om 48 procent, angav att det var lärplattan, på andra plats 

kom kamera eller mobiltelefon med 15 procent och på tredje plats kom dator eller TV med 

14 procent. Totalt 7 procent svarade att digitala verktyg inte finns tillgängliga för barnen 

samt 2 procent att andra verktyg tillämpas. 
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Figur 10 – Barnens utveckling av digital kompetens, enligt barnskötarna. 

Kan kommentarerna till bilden komma här?  
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Figur 10 redovisar vad barnskötarna ansåg att barnens digitala kompetens utvecklas mest 

av. Svarsalternativet: “Att pedagogen stöttar, utmanar och är närvarande i det digitala 

användandet” var överrepresenterade med 35 procent, på andra plats kom lärplattan som 

angavs av 30 procent, därefter kom “alla digitala verktyg” med 12 procent. 

Underrepresenterade var smartboard, dator/TV och kamera/mobiltelefon, där de tre 

alternativen totalt uppgick till 10 procent.  

 
Figur 11 – Hinder och nackdelar med digitala verktyg, enligt barnskötarna. 

Ovan i Figur 11 presenteras barnskötarnas upplevda hinder eller nackdelar med att 

involvera digitala verktyg i undervisningen. Störst procentandel med 17 procent angav 

hindret eller nackdelen; att hen eller en kollega har för lite kunskap om verktyget eller om 

innehållet. Därefter angavs det med 15 procent att hindret eller nackdelen var att koppla 

verktyget till barnens intressen och styrdokument. Totalt 15 procent svarade antingen: vet 

ej, ja annat eller att de inte upplever några hinder eller nackdelar. 

 
Figur 12 – Fördel och positivt enligt barnskötarna. 
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Figur 12 redogör barnskötarnas upplevda fördelar eller positiva effekter med att involvera 

digitala verktyg i undervisningen. Svarsalternativen: “Ja, att det väcker barnens intresse 

och nyfikenhet”, “Ja, att barnen ges samma möjligheter att utveckla sin digitala 

kompetens” samt “Ja, att barnen lär sig turtagning och att samarbeta” angavs av flest med 

20 procent på respektive alternativ. 18 procent valde att barnen bland annat utvecklar 

språk, ämneskunskaper, läs- och skrivförmåga samt digitala kompetens. Ingen av 

barnskötarna ansåg att det inte fanns något positivt eller fördelaktigt med att involvera 

digitala verktyg i undervisningen.   

6.2 Enkätundersökning - Förskollärare 
I följande avsnitt presenterades förskollärarnas resultat. Med hjälp av tabeller och figurer 

tydliggjordes och beskrevs förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter kring 

användandet av IKT i undervisningen, barngruppen och verksamheten.  

Tabell 2 – Bakgrundsinformation om förskollärarna. 

Åldersintervall på svarande 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ 
 

 
16% 23% 28% 26% 7% 0% 

 

Ålder på barngrupp (år) 1-2 1-3 3-4 3-5 4-6 5-6 Annat 

 
12% 27% 8% 25% 9% 1% 18% 

Yrkesverksamma år inom förskolan 0-5 6-15 16-25 26-35 36-55 
  

 
65% 10% 13% 11% 2% 

  

Könsfördelning Kvinna Man Annat 
    

 
98% 2% 0% 

    

 

I Tabell 2 återfinns information om de förskollärare som deltagit i enkäten. De flesta av 

förskollärarna som deltog var inom åldern 36 till 45 år, där åldern på barnen i 

barngrupperna de arbetade med är 1 till 3 år, med en arbetslivserfarenhet inom förskolan 

om 0 till 5 år samt att det var en klar överrepresentation av kvinnor.   
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Figur 13 – IKT kunskaper, enligt förskollärarna. 

Figur 13 visar den omfattning av förskollärare som innehar digitala verktyg på sin 

avdelning samt om hen givits möjlighet till utbildning eller utvecklingsmöjligheter inom 

IKT på den yrkesverksammes arbetsplats. De olika färgerna symboliserar antalet svar av 

deltagarna. Cirka 98 procent av förskollärarna svarade att det finns digitala verktyg eller 

lärarresurser i verksamheten, cirka 93 procent svarade även att de besitter digital 

kompetens medan cirka 68 procent ansåg att de givits möjlighet till vidareutbildning eller 

utveckling inom IKT.  

 
Figur 14 - Barnens digitala erfarenheter i hemmet, enligt förskollärare. 

Figur 14 redovisar huruvida förskollärarna anser sig ha mycket god kännedom kring hur 

barngruppens digitala möjligheter, användande och erfarenheter ser ut i hemmet. 

Majoriteten, 37 procent svarade 3 på frågan vilket kan tolkas som att de har en generell 

kännedom om barngruppens digitala förutsättningar eller erfarenheter hemma.  
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Figur 15 – Enkelt med IKT i undervisningen, enligt förskollärare. 

Figur 15 visas att förskollärarna anser att det är mycket enkelt att använda digitala 

lärresurser i undervisningen. 55 procent angav 4 eller 5 som svar, vilket visar på att en 

majoritet bland förskollärarna tycks tycka att det är enkelt att tillämpa digitala lärresurser i 

undervisningen. 32 procent angav dock 3 som svarsalternativet, vilket var den största 

andelen i denna fråga.  

 
Figur 16 – IKT inom olika ämnen, enligt förskollärare. 

Figur 16 redogör förskollärarnas upplevelse kring att använda digitala verktyg som 

hjälpmedel inom de olika ämnesområdena. Deltagarna valde alternativ på en femgradig 

skala huruvida de ansåg att digitala verktyg var ett mycket bra hjälpmedel (inom ett 

specifikt ämne) i undervisningen, om de instämde mycket (5) eller inte alls (1). Nedan 

redogörs samtliga fem frågor som i Figur 4 beskrivits som fråga A - E:  

Fråga A - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i 

språkundervisningen?  

Fråga B - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i 
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matematikundervisningen? 

Fråga C - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i teknik, 

naturvetenskap och bygg- och konstruktion undervisningen? 

Fråga D - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i den estetiska 

undervisningen?  

Fråga E - Upplever du att digitala lärresurser är ett mycket bra hjälpmedel i hälsa- och 

välbefinnande undervisningen?  

Förtydligande av Figur 4: 0 procent av förskollärarna anser att digitala lärresurser inte alls 

är ett mycket bra hjälpmedel i språkundervisningen (Fråga A) medan 39 procent 

fullständigt instämmer.  

 
Figur 17 – Digitalt användande i situationer, enligt förskollärare. 

I Figur 17 återfinns svarsfördelningen i procent för påståendet: “I min barngrupp används 

oftast digitala verktyg i dessa situationer”. Där två svarsalternativ sticker ut med klart flest 

svar om totalt 77 procent. Digitala verktyg används huvudsakligen vid en planerad aktivitet 

(39 procent) samt spontant när barnen eller förskolläraren så önskar (38 procent).  
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Figur 18 – Barnens digitala användande, enligt förskollärare. 

Figur 18 visar vilka digitala verktyg som används av barnen i förskollärarens barngrupp 

och övervägande procent delger lärplattan (39 procent). Nästan hälften så lite menar att 

barnen använder kamera eller mobiltelefon (19 procent). Endast en procent anger att 

barnen inte använder digitala verktyg och 16 procent menar att barnen använder 

programmeringsverktyg.  

 
Figur 19 – Hur barnens digitala användande tillämpas, enligt förskollärare. 

Figur 19 redogör vad barnen i förskollärarnas barngrupp använder de digitala verktygen 

till. Tabellen visar att 20 procent anger att de används till foto och/eller film. Både för 

dokumentation och för att söka information, bilder samt musik svarade 18 procent att det 

idag använder digitala verktyg idag. Kort efter kom; att söka information, bilder, musik 

och dokumentation med 18 procent. Tre procent anger att de används till något annat än de 

olika alternativen.  
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Figur 20 – Synliggörandet av barnens digitala erfarenheter i verksamheten, enligt förskollärare. 

Figur 20 visar när förskolläraren uppfattar att barnens digitala erfarenheter blir som mest 

synliga i verksamheten. 24 procent angav att barnens digitala erfarenheter synliggörs i 

barnens samtal eller berättande. Därefter i sång, musik, drama- aktiviteter (20 procent) och 

15 procent angav i barnens rollekar respektive i symbolleken. Totalt 6 procent valde 

antingen alternativen: vet ej, annat eller aldrig.  

 

 
Figur 21 – Lättillgängliga digitala verktyg, enligt förskollärare. 

Stapeldiagrammet i Figur 21 redovisar vilka digitala verktyg som finns lättillgängliga för 

barnen i förskollärarnas barngrupp. Störst svarsfrekvens, om 45 procent, angav att det var 

lärplattan, på andra plats kom kamera/mobiltelefon med 14 procent och på tredje plats kom 

programmeringsverktyg med 12 procent. Totalt 10 procent svarade att digitala verktyg inte 

finns tillgängliga för barnen samt 3 procent att andra verktyg tillämpas.   
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Figur 22 – Barnens utveckling av digital kompetens, enligt förskollärare. 

Samma här- kan text komma efter bilden?  
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Figur 22 redovisar vad förskollärarna ansåg att barnens digitala kompetens utvecklas mest 

av. Svarsalternativet: “Att pedagogen stöttar, utmanar och är närvarande i det digitala 

användandet” var överrepresenterade med 39 procent, på andra plats kom lärplattan som 

angavs av 23 procent, därefter kom “alla digitala verktyg” med 13 procent. 

Underrepresenterade var smartboard, dator/TV och kamera eller mobiltelefon.  

 

 
Figur 23 – Hinder eller nackdelar med digitala verktyg, enligt förskollärare. 

Ovan i Figur 23 presenteras förskollärarnas upplevda hinder eller nackdelar med att 

involvera digitala verktyg i undervisningen. Störst procentandel med 20 procent angav 

hindret eller nackdelen; att hen eller en kollega har för lite kunskap om verktyget eller om 

innehållet. Kort därefter angavs det med 18 procent att hindret eller nackdelen var 

resursbrist av digitala verktyg eller personal. Totalt 11 procent svarade antingen: vet ej, ja 

annat eller att de inte upplever några hinder eller nackdelar.   
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Figur 24 – Positivt eller fördelaktigt med digitala verktyg, enligt förskollärare. 

Figur 24 redogör förskollärarnas upplevda fördelar eller positiva effekter med att involvera 

digitala verktyg i undervisningen. Svarsalternativen: “Ja, att det väcker barnens intresse 

och nyfikenhet” och “Ja, att barnen ges samma möjligheter att utveckla sin digitala 

kompetens” angavs av flest med 20 procent på respektive alternativ. 18 procent valde att 

barnen bland annat utvecklar språk, ämneskunskaper, läs- och skrivförmåga samt digitala 

kompetens och lika många menade att barnen lär sig turtagning och samarbete. Ingen av 

förskollärarna ansåg att det inte fanns något positivt eller fördelaktigt med att involvera 

digitala verktyg i undervisningen. 

 

7. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel ska bland annat skillnaderna och likheterna mellan barnskötarnas och 

förskollärarnas resultat analyserats och diskuterats. Vidare presenteras även studiens 

slutsatser.  

7.1 Skillnader och likheter 
Utifrån Figur 1 och Figur 13 kan man se att barnskötarna generellt anser sig själva ha något 

sämre förutsättningar av IKT i förskolan. 94 procent av barnskötarna ansåg att det fanns 

digitala verktyg i verksamheten och vidare ansåg 56 procent att det gavs möjlighet till 

utbildningar i ämnet samt att 85 procent även ansåg sig själv besitta digital kompetens. 

Men noterbart är att 9 procent av barnskötarna angav att de inte vet om de besitter digital 

kompetens och motsvarande andel av förskollärarna var 0 procent. Vidare menar Forsling 

(2011, s. 92-93) att förskollärarens osäkerhet kring digitala verktyg kan göra att till 
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exempel lärplattan inte leder till ett lärande, utan endast blir en leksak. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet sker inte lärande med artefakter av sig själv utan kunskapen 

medieras genom artefakten till barnen i ett socialt sammanhang (Säljö, 2014, s. 81). Denna 

forskning påvisar vikten förskollärarens digitala kompetens men det kan antas att vikten av 

barnskötarnas digitala kompetens är lika viktig som förskollärarnas, då dem är mycket med 

barnen och också bidrar till barnens lärande.  

Figur 2 och Figur 14 visar att det inte är några större skillnader när det kommer till 

barnskötares och förskollärares kännedom kring hur barnens digitala erfarenheter ser ut 

hemma. Åtta procent av barnskötarna anser sig besitta mycket god kännedom och nio 

procent av förskollärarna ansåg sig besitta god kännedom, detta visar alltså på tydliga 

likheter kring barnskötares och förskollärares egna uppfattningar kring detta. Enligt Kervin 

(2016, s. 65) är det viktigt att ha kännedom kring barnens digitala erfarenheter och Forsling 

(2011, s. 78) menar att det är viktigt att ta hänsyn till de digitala klyftorna eftersom det ser 

olika ut i hemmen och barn kommer från olika bakgrunder. Då denna studie visade att 

barnskötare och förskollärare har mycket låg inblick i hur deras barngrupps digitala 

erfarenheter ser ut hemma skulle detta kunna vara ett område att belysa och öka 

kunskaperna kring, pedagogerna skulle till exempel kunna prata med föräldrarna och 

engageras mer av barnens teknikanvändande hemma.  

47 procent av barnskötarna i Figur 3 upplever att det är enkelt till mycket enkelt att 

använda digitala lärresurser i undervisningen, denna procentandel är ungefär hälften av 

barnskötarna. Av förskollärarna angav 55 procent (Figur 15 ) att det digitala användandet 

upplevdes enkelt till mycket enkelt i undervisningen. Då en stor andel av yrkesgrupperna 

anser att det är svårt eller utmanande att tillämpa IKT i undervisningen, kan det bero på att 

de upplever att artefakterna är begränsande i undervisning. Kervin (2016, s. 64) beskriver 

att pedagogerna behöver se möjligheterna med barnens digitala intressen samt undersöka 

vad det är som engagerar barnen i den digitala leken vad som leder till lärande. 

Artefakterna ger även en möjlighet till ett utökat literacy-lärande samtidigt som de digitala 

färdigheterna som behövs i ett digitalt samhälle utvecklas, det vill säga barns digitala lek 

möjliggör lärande när det sker i sociala och meningsfulla sammanhang (Kervin, 2016, s. 65 

och 71). Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där Säljö (2014, s. 231) 

beskriver hur Vygotskij ansåg att utveckling och lärande sker i sociala samspel med 

medierande artefakter när både barn och vuxna är aktiva i ett meningsfullt sammanhang.  

I Figur 4 och Figur 16 framgår det huruvida digitala verktyg är ett mycket bra hjälpmedel 

eller inte i ämnesundervisningen. Barnskötares och förskollärares uppfattningar kring 

språk- och matematikundervisningen var överensstämmande; båda ansåg att digitala 

verktyg var ett mycket bra hjälpmedel inom de ämnena. Svårigheterna med att tillämpa 

digitala verktyg i hälsa- och välbefinnande var störst, av barnskötarna angav 23 procent att 

det var mycket svårt till svårt och av förskollärarna angav 21 procent dessa svårigheter. 

Gällande Fråga C: teknik, naturvetenskap och bygg- och konstruktion och Fråga D: den 

estetiska undervisningen visar figuren för barnskötarna att 18 procent ansåg det mycket 

enkelt för bägge frågorna. Motsvarande svar för förskollärarna var 32 procent för Fråga C 

och 28 procent för Fråga D. Detta visar att förskollärarna generellt sett har ett mer positivt 
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förhållningssätt och möjligen mer kunskap kring digitala verktyg som hjälpmedel än vad 

barnskötarna har.  

I sökandet av forskning till denna studie hittades mest vetenskapliga studier kring språk 

och matematik, exempel på detta är bland annat Bergman (2015, s. 15) och Kervin (2016, 

s. 71). Då enkätens resultat visade att språk och matematik är ämnesområden som anses 

enkla att tillämpa IKT inom, skulle det kunna vara en orsak till att mycket forskning görs 

inom dessa ämnen.  

Figur 5 och Figur 17 visar att de situationer i verksamheterna där digitala verktyg mest 

frekvent förekommer är i en planerad aktivitet eller att det sker spontant, noterbart är även 

att förskollärarna använder digitala verktyg fyra procent mer i planerad undervisning än 

barnskötarna. En analys utifrån detta resultat är att förskollärarna har det övergripande 

planeringsansvaret. I frågan: “Vilka digitala verktyg används av barnen i din barngrupp” i 

Figur 6 och Figur 18, var lärplattan överlägset det populäraste och vanligaste verktyget 

bland både barnskötarna och förskollärarna, där båda visade ungefär 40 procent. I 

förskolan sker lärandet spontant, planerat och ofta i grupper vilket gör att lärplattan utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv blir en passande artefakt.  På förskollärarnas tredje plats kom 

programmering med 16 procent till skillnad mot barnskötarna där dator och TV används 

mer med 18 procent och programmering endast 12 procent. Utifrån personliga erfarenheter 

är detta inte överraskande att lärplattan används mest frekvent då det finns många 

användningsmöjligheter för barnen, Bergman (2015, s. 2) beskriver att lärplattan och olika 

appar kan ge goda förutsättningar för lärande. Lärplattan kan även tillämpas av flera barn 

samtidigt, den är lätthanterlig i olika miljöer och barnen kan gå runt med den (Nielsen, 

2014, s. 26). Det digitala verktyg som finns lättillgängligt för barnen visar även Figur 9 och 

Figur 21 att det var övervägande lärplattan hos båda yrkesgrupperna. Figur 7 och Figur 19 

visar att barnen mest använder digitala verktyg till foto och film enligt både barnskötarna 

och förskollärarna och att skillnaden var marginell, även kategorierna att söka information 

och dokumentation gav ett nästintill snarlikt resultat. Utifrån egna erfarenheter verkar 

många förskolor använda sig av pedagogisk dokumentation, vilket bland annat kan vara en 

orsak till att foto och film används mycket.  

En marginell men intressant skillnad återfinns i Figur 8 och Figur 20. Vid frågan när barns 

digitala användande blir synlig i verksamheten är att förskollärarna med 24 procent 

upptäckte det mest i barnens samtal och berättande och motsvarande procent upptäcktes i 

barnens sång, musik och drama hos barnskötarna. Enligt (Säljö, 2014, s. 81) är det sociala 

samspelet och språket en förutsättning för lärandet och det sociokulturella perspektivet 

belyser vikten av språklig kommunikation. Förskollärarnas resultat kan tolkas som att de 

vet betydelsen av att samtala med barnen.  I Figur 10 och Figur 22 var både barnskötarna 

och förskollärarna eniga om att pedagogens stöttning och närvarande i användandet av 

digitala verktyg är av största vikt när det kommer till barnens utveckling av digital 

kompetens. I kombination av detta kom lärplattan på en tydlig andra plats hos båda. Detta 

stämmer överens med vad forskningen säger kring pedagogens roll i sammanhanget och 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Nielsen (2014, s. 136) beskriver att när barn 

använder artefakter är pedagogens närvaro mycket viktig, även om och hur pedagogen 

vägleder, de didaktiska valen kommer att påverka vad barnen lär sig. Forsling (2011, s. 91) 
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menar att stöttning och samspel är grunden till att utveckla digital kompetens. Då lärplattan 

kom på andra plats visar det på att artefakten är ett verktyg som medierar kunskapen till 

barnen i samspel med pedagogen.   

Både barnskötarna (17 procent) och förskollärarna (20 procent) i Figur 11 och Figur 23 

ansåg att de hinder och nackdelar som oftast förekom i det digitala användandet i 

undervisningen var brist på kunskap hos sig själva eller hos en kollega. I en undersökning 

som Otterborn, et.al (2018, s. 17) gjorde framgick det även att pedagogerna var i behov av 

utbildning i hur IKT kan tillämpas i undervisningen och att svårigheterna grundade sig i att 

det saknades kompetens. På andra plats angav barnskötarna att det var svårt att tillgodose 

alla barns behov (15 procent) och intressant nog angav förskollärarna att detta enbart var 

det fjärde största hindret (10 procent). Barnskötarnas lägre och kortare utbildning kan vara 

en bidragande faktor till att det kan upplevs svårare att tillämpa och tillgodose alla barns 

behov i undervisningen. Läroplanen belyser att utbildningen ska vara lika i landet och ska 

ta hänsyn till alla barns behov och förutsättningar (Lpfö, 2018, s. 6). Den största 

differensen i svaren återfinns på svarsalternativet “Ja, det finns för få digitala- och/eller 

personalresurser”, där förskollärarna angav detta som näst största faktorn (18 procent) 

medan barnskötarna beskrev detta som den tredje största faktorn men med enbart 11 

procent. Anledningen till att förskollärarna upplever brist på resurser kan bero på att de ser 

flera användningsmöjligheter med IKT i undervisningen, detta kan delvis bero på att de 

besitter längre och mer ingående utbildning.  

Figur 12 och Figur 24, där det redogjorts för resultaten av positiva och fördelaktiga med att 

involvera digitala verktyg i undervisningen, är det anmärkningsvärt hur lika barnskötarna 

och förskollärarna har svarat. Dels angav ingen att de upplever att inte finns något positivt 

eller fördelaktigt med digitala verktyg i undervisning, vidare ses en tydlig trend där 

barnskötarna och förskollärarna totalt lagt cirka 80 procent av sina svar på de fyra sista 

svarsalternativen. Detta tyder på att det finns en positiv inställning till IKT hos barnskötare 

och förskollärare över lag men att tillämpningen ibland kan vara utmanande.  

7.2 Slutsatser 
Syftet med studien är att undersöka yrkesverksamma barnskötare och förskollärares syn på 

IKT i förskolan.  

Utifrån detta syfte formulerades nedanstående frågeställningar:  

• Hur ser det digitala användandet ut i förskolan? 

• Vilka erfarenheter och uppfattningar har barnskötare och förskollärare kring IKT i 

förskolan?  

• Hur upplever barnskötare och förskollärare IKT- användandet i undervisningen?  

Det digitala användandet sker främst utifrån lärplattan och barnen använder den främst till 

fotografering och filmning samt även till att söka information, bilder och musik. Vidare 

angav både barnskötare och förskollärare att digitala verktyg används mest i en planerad 

aktivitet men även ofta spontant. Vi såg även att det till stor del fanns digitala verktyg men 

att till exempel smartboard och programmeringsverktyg inte fanns i lika stor utsträckning 
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som lärplattan vilket kan leda till icke likvärdig undervisning. Vilket slutligen även kan 

inbringa konsekvenser för barnens framtida skolgång och arbetsliv då exempelvis 

programmering anses bli en allt mer efterfrågad kompetens.  

Barnskötares och förskollärares uppfattningar och erfarenheter skiljer sig inte markant åt 

kring IKT i förskolan, båda yrkeskategorierna angav att det fanns mycket positivt och 

fördelaktigt med digitala lärresurser i undervisningen. Resultatet visade att förskollärare 

anser sig ha lättare att tillämpa IKT i undervisningen och att de även givits mer möjlighet 

till utbildning men att bristen på digitala och/eller personalresurser var ett hinder i 

undervisningen. Barnskötarna ansåg att det var svårt att tillgodose alla barns behov men 

hade överlag en positiv inställning kring IKT i undervisningen. Båda yrkesgrupperna 

upplevde att digitala lärresurser var lättast att tillämpa i språk- och 

matematikundervisningen och svårast upplevdes inom ämnet hälsa- och välbefinnande. Det 

visade sig att förskollärarna generellt hade ett mer positivt förhållningssätt kring att 

använda digitala lärresurser som ett hjälpmedel inom undervisningen. Forskning visade att 

pedagogens närvaro och kompetens var avgörande när det kom till barns digitala 

användande, vilket stämde överens med vårt resultat; där både barnskötare och 

förskollärare angav att detta var den mest betydelsefulla faktorn i barns utveckling av 

digital kompetens.  

7.3 Vidare studier  
Under arbetets genomförande har flertalet områden identifierats som ej faller inom 

studiens begränsningsområden. Dels skulle det i en kvalitativ studie vara intressant att i 

detalj åskådliggöra hur personalen tillämpar digitala verktyg i undervisningen, även när 

och varför svårigheter uppstår.  

Vidare kan en studie undersöka hur verksamheterna skiljer sig mellan förskolor som redan 

har en etablerad IKT-verksamhet samt de som har en avsaknad av detta. Den reviderade 

läroplanen ställer krav på digitala kompetenser då detta ska implementeras. Hur 

säkerställer verksamheterna att det inte uppstår ett kompetensglapp hos pedagogerna som 

kan påverka barnens introduktion till IKT?  

En studie skulle kunna analysera eventuella skillnader mellan en etablerad IKT-förskola 

och hur digitala verktyg tillämpas i en verksamhet som Ur och skur. Hur påverkas 

möjligheten att tillämpa digitala verktyg i utbildningsperspektiv då det är en utomhus 

verksamhet?  

7.4 Slutord 
Slutligen har studien givit oss och förhoppningsvis även läsaren en ökad förståelse och 

kunskap  i hur IKT uppfattas och används i förskolan, framförallt tar vi med oss vikten av 

pedagogens roll och hur viktigt det är att tillämpa IKT i undervisningen.  
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I denna bilaga har de frågor som barnskötare och förskollärare fått svara på bifogats. 

Frågorna publicerades i Facebookgruppen som heter ”Förskolan.se” med 36 640 

medlemmar och verktyget som användes var Google Forms. 
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