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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om ämnet information- och kommunikationsteknik, även förkortat IKT, i 

förskolans verksamhet. Detta är intressant att undersöka då förskolans IKT utveckling ligger efter 

skolans, både när det gäller utbildad personal och arbetsplaner, trots att Sverige är ledande inom IT-

användning. Studien genomfördes med hjälp av en pappersenkät riktad mot förskollärare i ett 

geografiskt område inom en storstad. Totalt deltog elva förskollärare i undersökningen som ämnar 

besvara syftet att se förskollärarnas uppfattningar och utbildning kring IKT i förskolan. 

Frågeställningar som arbetet behandlar är när använder pedagogerna IKT, vad är syftet med IKT 

när det används, hur arbetar de med IKT i förskolan och vilken IKT utbildning förekommer bland 

förskollärare? Resultatet visar att en tydlig och positiv ledning underlättar personalers IKT-

utveckling. Om personalen också får möjlighet att diskutera IKT-införandet i verksamheten och även 

ser på IKT som vilket annat verktyg som finns på förskolan. Undersökningen fick en svarsfrekvens 

på 22 % och när en tolkar resultatet ser man att studiens resultat sammanfaller med tidigare forskning 

och därför är aktuellt för förskolans fortsatta utveckling.  

 

Nyckelord: Förskolan, Förskollärare, Enkät, IKT, Uppfattningar.  
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1 Inledning 

Under mina studier till förskollärare och som vikarierande barnskötare innan och under studierna har 

jag upplevt att det varit vitt skilda inställningar och uppfattningar kring IKT i förskolan bland såväl 

studiekamrater, administratörer, barnskötare som förskollärare.  

 

Läroplanen är förskolans styrdokument som verksamheten ska följa för att inte bryta mot skollagen 

(Lpfö98, 2010, s. 4). Läroplanen för förskolan säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande och hjälpa barnen utvecklas till samhällsmedlemmar. Medlemmarna i samhället utvecklas i 

takt med samhället och så borde även förskolan och dess personal, då den är en levande social och 

kulturell miljö (Lpfö98, 2010, s. 5-6). Förskolan ska vara en plattform som ska underlätta för barnens 

utveckling såväl socialt som fysiskt. Förskolan är där för att jämna ut de ojämlikheter som finns 

mellan barns uppväxt i Sverige, det ger barn lika möjligheter för att utvecklas och lära för livet. 

 

Samhället vi lever i blir mer och mer digitaliserat och man kan se att användandet av digitala 

medieplattformar så som Ipads/lärplattor, mobiltelefoner och datorer har ökat och användandet 

kryper längre ner i åldrarna vilket rapporten från Statens medieråd Småungar & medier 2015 visar 

(2015, s. 7-58). Vi går mot en mer digitaliserad utveckling och inget tyder på att den kommer att avta 

i den närmaste framtiden, utan snarare tvärtom. Men alla i samhället har inte tillgång till eller kunskap 

kring den digitala utvecklingen och de digitala verktyg som utvecklingen för med sig. Det finns en 

missuppfattning om att bara för att en är född efter en viss tid så kan man per automatik handskas 

med digitala verktyg eller IKT och behöver därför ingen undervisning eller stöd i sitt användande 

eller lärande (Löfving, 2012, s. 29). Men så är inte fallet, alla kan inte och inlärningen sker inte per 

automatik. Här kan förskolan hjälpa till genom att inspirera och leda vägen mot IKT-kunskap. Ur 

detta skapades ett intresse av att se hur förskollärarna ser på IKT och dess plats i förskolan.  

 

Skolverksamheterna har sedan 90- talet haft en stor satsning på IKT-kunskap för sina lärare och 

staten har satsat på många olika program för IKT-utveckling och gör det fortfarande, men för 

förskolan har inga liknande satsningar gjorts (Karlsohn, 2009, s. 86-145). Då IKT fortfarande är ett 

okänt eller nytt verktyg för vissa inom förskolan blir det intressant att se hur förskollärarna ska 

implementera och bearbeta dessa medieplattformar och verktyg för att ge en stabil grund för det 

livslånga lärandet. IKT är ett verktyg och område som utvecklas i en väldig fart, både genom digitala 

verktyg men även inom innovation och inspiration i hur man kan använda och arbeta med IKT. Det 

går att se på mängden program eller applikationer, även kallat appar, som ökar lavinartat varje år. 

Även mängden nya digitala verktyg såsom smartboard, robotar för att programmera själva eller 

pennor som läser upp text ökar snabbt. 

 

Det blir därför intressant att se på hur förskolan som ska skapa framtidens medborgare tänker kring 

användningen av framtidens verktyg och att se hur förskollärarna utbildas och fortbildar sig för att 

följa med i samhällets utveckling. Många av de förskollärare som ska utbilda kommande 

generationer har inte växt upp med den moderna tekniken och saknar grundläggande kunskap och 

tankesätt kring IKT (Svenning, 2014, s. 21). Vissa anser att IKT är något som man lär sig själv på 

sin fritid, inget man blir utbildad i. Det blir på så sätt även intressant att se om de som ska ha hand 

om barnens utbildning i sin tur får den utbildning som krävs för framtidens samhälle. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är ta reda på förskollärarnas uppfattningar om IKT och deras 

utbildning kring IKT i förskolan.  

1.2 Frågeställning 

Arbetets frågeställningar om vad förskollärarna anser: 

 

När använder pedagogerna IKT? 

Vad är syftet med IKT när det används? 

Hur arbetar de med IKT i förskolan? 

Vilken IKT utbildning förekommer bland förskollärare? 

 

 

2 Bakgrund 

I Läroplanen kan man läsa om förskolläraren och förskoleverksamhetens möjligheter och arbetssätt 

med IKT. 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle 

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att 

barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver (Lpfö98, 2010, s. 6). 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera 

och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i 

skapande processer som i tillämpning (Lpfö98, 2010, s. 7).  

Samtidigt visar skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2012 att pedagogerna har svårt att följa 

läroplanen och det pedagogiska uppdraget. I rapporten talar man om förskollärarnas brist på kunskap 

om teknik (Skolinspektionen, 2012, s. 7). Det lyfts även att de lärare som får kompetensutbildning 

är få och de förväntas själva sprida kunskapen till arbetslaget, vilket ger dåliga resultat. Personal med 

ny kunskap blir i vissa fall motarbetade av medarbetare vilka visar lite vilja att ta in ny kunskap eller 

nya synsätt. Rapporten belyser att de som motarbetar är medarbetare som arbetat i verksamheten 

länge, är utan pedagogisk utbildning eller med förlegad utbildning. Motståndet finns i vissa fall i 

verksamhetens styrning och arbetssätt, det ges inte tid att föra vidare kunskap, eller möjlighet i form 

av täckande personal resurser för att pedagogerna i arbetslaget ska kunna diskutera hur de vill och 

kan jobba med IKT (Skolinspektionen, 2012, s. 23). Skolverkets rapport belyser att förskolan ligger 

efter med IKT-kompetensen och större delen av förskolorna saknar handlingsplaner (Skolverket, 

2013, s. 21- 39). 
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2.1 Definitioner 

Här förtydligas och förklaras definitionerna IKT och digitala verktyg och hur de kommer utnyttjas i 

studiens text. 

2.1.1 IKT 

IKT och IT, används ibland likvärdigt. Definitionerna står för begreppen Informations teknik (IT) 

och information- och kommunikationsteknik (IKT). IKT är ett vanligare uttryck när man talar om IT 

i utbildningssammanhang, då man anser att IT numera inte bara kan ses som ett informationsmedel 

utan även ett kommunikationsmedel. Begreppet har på så sätt utvecklats i takt med den digitala 

utvecklingen (Nationalencyklopedin, 2015-10-20). I detta arbete kommer begreppet IKT och IT ses 

som likställt, detta är för att en del forskning talar om begreppet IT när det används och utnyttjas i 

enlighet med det mer uppdaterade begreppet IKT. I resten av arbetet kommer endast förkortningarna 

av Informations teknik (IT) och information- och kommunikations- teknik (IKT) utnyttjas.  

2.1.2 Digitala verktyg 
Digitala verktyg är verktyg som kan användas för att implementera IKT i förskolans verksamhet. 

Exempel på digitala verktyg är datorer, lärplattor, mobiler, sociala medier, Ipad o.s.v. (Löfving, 2012, 

s. 12). 

2.2 Forskning 

Det finns nationell och internationell forskning som berör området med olika synsätt och olika typer 

av forskning. Detta kommer att vara en grund för studien, som gör att studiens resultat kan ställas 

mot forskningens tidigare resultat. En bra början är att se över inställningen till IKT i skolväsendet. 

Forsling (2011, s. 90) argumenterar för att trots att IKT inte står tydligt utskrivet i form av de exakta 

orden IKT i läroplanens mål, står det att förskolan kan använda Multimedia och informationsteknik, 

vilket finns under förskolans uppdrag och inte under målen (Lpfö98, 2010, s. 7). Det får en ännu 

viktigare och starkare betydelse i ljuset av Europaparlamentets rekommendation kring att IKT är en 

av de nyckelkompetenser som krävs för livslångt lärande i skolan (Europaparlamentet, 2005). Även 

Bergman & Fors (2015, s. 25-26) säger att den digitala kunskapen är viktig för att samhället ska 

utvecklas och få en framgångsrik framtid. Forsling belyser att det inte bara är det enskilda barnet 

som tjänar på IKT i skolan i form av ny kunskap utan även samhället i form av utbildade medborgare 

och minskade kunskapsklyftor. Även Sheridan & Pramling Samuelsson (2003, s. 281) belyser att få 

tillgång till IKT är ett verktyg för att förhindra orättvisor i form av kunskapsklyftor oberoende av 

klass, kön eller härkomst. 

Sverige och IKT 

Sverige är världsledande inom IKT i form av mängden internetanvändare och datorer per capita. 

Søby (2013, s. 10-12) har tittat på flera länders handlingsplaner när det kommer till IKT och ser olika 

tekniker för att implementera IKT i skolverksamheterna, Sverige saknar dock en nationell 

handlingsplan för IKT i vårt skolväsen, trots att det lyfts som en viktig kunskap. Forskningen kommer 

fram till att tydliga riktlinjer behövs på flera nivåer såväl på individ som på organisations nivå, men 

handlingsplanen behöver ha en grund i verksamheten och dess traditioner tillsammans med kunskap 

och förståelse för verktygen man vill implementera. Det är de didaktiska och pedagogiska 

arbetsmetoderna som ska styra hur, och i vilket syfte, de digitala verktygen ska användas. Denna 

handlingsplan behövs för att ge alla en likvärdig kunskap och förberedelse för framtidens 
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teknologiska användning (Bølgan, 2012, s.164; Søby, 2013, s. 10-12). Forskningen kan inte säkert 

säga att digitala verktyg gör så att man lär mer, men det har visats att det kan ge positiv inverkan på 

barnens intresse och stimulera inlärning. Det som är avgörande för en god användning av digitala 

verktyg är att lärarens kompetens är tillräcklig för att leda redan inspirerade barn (Bølgan, 2012, 

s.164; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 281). IKT bör ses i huvudsak som ett verktyg för 

att ge större möjligheter i inlärningen (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 281; Bergman & 

Fors, 2015, s. 25-26). IKT ska få ta lika mycket plats och möjlighet att användas som andra verktyg, 

så som läsning eller skrivning i skolan, de bör inte få mindre eller mer utrymme. IKT kan integreras 

i verksamheten och bör inte ses som ett separat ämne.  

Personalen och IKT 

Forskningen ser skillnad mellan förskolor av hög och låg kvalité, de med hög kvalité integrerar och 

använder digitala verktyg i sin verksamhet, medan förskolor med låg kvalité inte använder digitala 

verktyg. Digitala verktygs förekomst ändrar inte hur pedagogerna arbetar, utan arbetssätten skapas 

via utbildning om hur man ser på inlärning och användandet och möjligheterna kring IKT. Det är 

inte de digitala verktygen som saknas i första hand utan det är utbildad personal för att få en stabil 

IKT-inlärning. Förskollärarna behöver stöd i att se hur IKT kan underlätta för barnen och dem själva. 

Förskolläraren lyfts som en vinnare i införandet av IKT i verksamheten då det visats ge en 

inspirerande och utvecklande möjlighet. Pedagogerna har ett behov av att se spel som det 

pedagogiska verktyg det är och sluta se det som ett opedagogiskt tidsfördriv (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2003, s. 281). Förskolläraren beskrivs som grundbulten i förskolans IKT-utveckling. 

Det räcker inte med att få engagerade lärare utan det måste finnas strukturer runt förskollärarna i 

form av utbildning och en organisation som kan stötta pedagogen, på så sätt kan IKT bli en självklar 

och stärkande roll i verksamheten (Forsling, 2011, s. 90-93). Bergman & Fors (2015, s. 25-26) tar 

upp att man bör implementera lärplattor eller andra digitala verktyg med ett tydligt syfte och 

arbetsplan, så man lättare kan se på verksamhetens förändring och verktygets användning. Att det 

finns personal tillgänglig som har tid och möjlighet att leda och stötta barnen. Men den viktigaste 

aspekten som arbetet belyser är pedagogernas kunskap och självförtroende i den kunskapen 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 281). 

 

När det kommer till verksamhetens hinder för att införa IKT så belyser Folkesson och Lindahl 

(2012a, s. 434) att normen av hur man ser på barnet saktar ner arbetet. De ser en dualitet mellan 

förskollärarens förmåga att se barnet som är i behov av stöd och barnet som kan själv. Förskolans 

verksamhet är ibland utformad så att aktiviteter görs av barnen helt utan vuxnas deltagande. I ett 

annat arbete belyses det att denna så kallade fria lek är ett sätt för förskolans verksamhet att särskilja 

sig från skolans verksamhet, en tradition man arbetar hårt att hålla kvar. En del pedagoger ser datorn 

som ett verktyg laddat med skolans kultur och för att den utför elevernas skoluppgifter på, medan 

andra ser datorn som ett sätt att göra styrda aktiviteter, men på ett lekfullt sätt, som följer förskolans 

traditioner. (Folkesson & Lindahl, 2012b, s. 1734-1736). Digitala verktyg anses av vissa vara ett 

sådant tillfälle där barnen inte kan arbeta själv genom fri lek utan behöver vuxnas stöd. På det sättet 

upplevs IKT som ett svårarbetat hinder då det invanda arbetssättet måste ändras och verksamhetens 

traditionella upplägg måste ändras för att ge tid till IKT.  
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Synen på IKT 

Det råder en dubbel syn om datorn som ett verktyg för att förstärka eller förhindra upptäckande och 

lärande genom flera sinnen, som rörelse, hörsel och syn. Forskarna ser även två olika inställningar 

till IKT när det kommer till barns lärande, vissa pedagoger argumenterar att man inte ska ha datorn 

då barnen inte vet hur man använder den och andra argumenterar för att man ska ha datorn så att de 

får en chans att lära sig att använda den. Forskarna ser att det är pedagoger som är positiva till datorn 

som ser möjligheterna och tolkar barnens lek genom ett filter av vad de gör, medan de som är 

negativa, som ser datorn som ett hinder, tittar mer på hur barnen leker än vad leken innebär 

(Folkesson & Lindahl, 2012b, s. 1734-1736). De negativt inställda pedagogerna fokuserar på 

traditionens utförande istället för traditionernas innebörd, de ser på barndomen som något fast och 

oföränderligt. Genom detta synsätt menar forskarna att de missar barnens egen vilja och behov för 

utveckling och lärande.   

 

Flera av de negativa pedagogerna menar att datorn kan börja användas i högre åldrar när 

verksamheten blir skolliknande, men inte innan, då det hotar barndomen och förskolans tradition. 

Personalen ser inte datorns potential i att t.ex. lära sig att stava eller skriva, då barnen inte lär sig att 

skriva i den traditionella formen av att forma bokstäver med händerna, utan bara genom ett 

knapptryck. Vissa förskollärare kan inte se att lära sig bokstävernas mening kan ha någon betydelse 

om de inte skrivs för hand (Folkesson & Lindahl, 2012b, s. 1734-1736). I slutändan kan man se att 

tradition väger tyngre än ny kunskap och nya synsätt i förskolans verksamhet. Förskollärarna som 

var positivt inställda hade en modernare utbildningsinställning och hade förmågan att analysera 

verksamheten ur ett Hur och Vad perspektiv, medan de negativa var fast i kunskaper och synsätt från 

60-talet.  

Utveckling 

Både Folkesson & Lindahl (2012a, s. 434) och Forsling (2011, s. 90-93) belyser förskollärarens 

behov av att vara flexibel och observant för att kunna leda en verksamhet som ska följa samhällets 

utveckling. Förskollärarna behöver se barnen som delaktiga i verksamheten och se över sin 

inställning till barnet som kompetenta, oberoende och aktiva deltagare. Förskoleverksamheten 

behöver se över sitt arbete för att inte fastna i invanda mönster och se över Hur de ska jobba med 

IKT inte om. De som är negativa, osäkra eller rädda för IKT tjänar inte i första hand på ren utbildning 

om IKT, utan behöver utbildas i nya synsätt och perspektiv. Forsling belyser att detta görs genom att 

se över de didaktiska frågorna och ställa verksamheten som en spegling av nutiden inte som det alltid 

brukade vara, dåtiden (2011, s. 90-93). Detta för att sedan introduceras till praktiska och teoretiska 

verktyg för IKT. Forskarna Folkesson & Lindahl belyser att förändringen kommer i vilket fall som 

helst, bara långsammare och mindre effektivt om personalen är utan aktuell och relevant kunskap 

(2012b, s. 1734-1736). Mer utbildning är något forskarna ser ett behov av i utbildningen till pedagog, 

så att man förhindrar att fastna i förskolans traditioner som inte gynnar verksamheten. Bergman & 

Fors (2015, s. 25-26) forskning såg att pedagogerna som från början varit så kallat 

”teknikpessimister” blev, efter handledning och utbildning tillsammans med aktivt införande av IKT 

på förskoleavdelningen, så bytte dessa inställning och blev positiva till verktyget. Vid interjuver kom 

det fram att enligt pedagogerna var det största hindret med att få tiden att räcka till för att själv få 

kunskap, vägleda barnen och organisera aktiviteter kring lärplattan. 
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Ett begrepp som används för att förklara kunskapsrelationen mellan elev/barn och lärare i den digitala 

världen benämner eleverna som digital natives och lärarna som digital immigrants. Där digital 

natives per automatik kan mer om IKT för att de är uppväxta med det medan en digital immigrant 

måste lära sig och kan aldrig bli lika självsäker i ämnet som digital natives. Men Bennett, Maton & 

Kervin (2008, s. 783-784) belyser dock att det finns lite till ingen vetenskaplig grund bakom 

begreppet digital natives. Utan menar mer på att ungdomar kan mer för att de utforskat ämnet mer, 

men det finns gott om barn och ungdomar som inte är införstådda med de digitala verktygen inom 

IKT. Då passar begreppet som Forsling (2012, s. 3 & 54-59) belyser i sin studie didigtal divides mer, 

som kan rota sig i förskollärarnas osäkerhet kring digitala verktygs plats i förskolan, de bildar i 

längden klyftor mellan samhällsmedborgare med eller utan kunskap om digitala verktyg. Med hjälp 

av IKT utvecklar såväl barn som pedagoger sin medialitterasitet som även kan ses som att de skaffar 

sig multilitterasitet då de lär sig nya teckensystem i form av lingvistiska, auditiva, visuella och 

spatiala system. Studien visade att hur IKT presenteras i verksamheten avgör både hur barnen och 

pedagogerna bemöter och hanterar IKT i livet. Forsling talar om att både barn och pedagoger besitter 

någon nivå av IKT-kompetens som betyder att de kan hantera, bedöma, lagra, skapa, kommunicera 

med och genom digitala verktyg. Barnen utvecklade sin IKT-kunskap genom medielek, där de 

använder olika digitala verktyg i sin fria lek. Detta är något pedagogen kan ta inspiration av genom 

leken och det utforskande arbetssättet så lär sig både barn och pedagoger mer kring IKT (Forsling, 

2012, s. 3 & 54-59). 

Verksamhetens inställning 

I forskning gjord i Norge på lärare som undervisar på lågstadiet har man sett att lärare med IKT-

positiva chefer och ledare så är lärarna mer benägna att uppleva IKT-positiva kolleger och själva 

vara positiva till IKT och använda det i sin verksamhet. Det verkar som om klimatet på skolan är 

avgörande för personalens beteende och uppfattningar (Arnseth & Hatlevik, 2012, s. 66). Det är 

viktigt att ha i åtanke då det i slutändan är den enskilda lärarens inställning och upplevelse till IKT 

som avgör hur effektivt digitala verktyg används i verksamheten. Detta beteende har man även sett 

på engelska förskolor, när den pedagogiskt ansvariga läraren visade de positiva sidorna av IKT och 

hur man använder de digitala verktygen så följde personalen efter och förändrade sin inställning ju 

mer de lärde sig om ämnet (Roberts-Holmes, 2014, s.12-13). Synen på barnen som digital natives 

eller digitala infödingar ihop med pedagogers egen osäkerhet med IKT gjorde så att pedagogerna lät 

barnen agera själva vid datorn utan pedagogisk ledning med stöttning från att barnen skulle vara egna 

upptäckare. Detta ledde dock till en negativ syn på behovet av pedagogisk stöttning, vare sig barnen 

kunde verktyget eller ej. Men när lärarna agerade med utforskare inom IKT ökade både barnens och 

pedagogernas självförtroende och inlärning om det digitala verktyget (Roberts-Holmes, 2014, s.12-

13). 
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Personlig kunskapsutveckling  

Det är inte bara i Sverige man sett behovet av att fokus behöver skiftas från IKT-kunskap till 

pedagogisk kunskap om hur man implementerar och arbetar med IKT. I Grekland genomförde 

Zaranis & Oikonomidis (2015, s. 214) en studie där de undersökte förskollärares inställning till IKT. 

Förskollärarna kunde delas in i tre grupper beroende på deras inställning till datorer i verksamheten. 

En grupp var neutral men använde IKT utan problem i sin pedagogiska roll i form av dokumentation 

och andra aktiviteter riktade mot pedagogerna. Den näst största gruppen var pedagoger som såg 

fördelarna med IKT och var positivt inställda till verktyget, men de hade problem att implementera 

det i hela verksamheten pga. brister i form av tid och förskolans ekonomi. Den minsta gruppen var 

skeptikerna, som inte hade någon vilja eller såg något syfte med att använda IKT i förskolan. Av alla 

grupperna var de senaste helt utan utbildning medan de andra mestadels hade lite utbildning. Det 

avgörande problemet för de grekiska lärarna anses vara utbildning, tid och kapital att genomföra en 

implementering av datorer i förskolan. I Grekland har mängden skeptiker ökat mellan 2007 och 2012, 

man tror att detta beror på den ekonomiska krisen och att förskollärarna har fått minskad lön. Att de 

därigenom inte ser sig ha vilja att utveckla sig själva eller verksamheten. Forskarna ser även ett behov 

av att förskollärarna behöver mer pedagogisk utbildning för att skaffa sig tydligare pedagogiska mål 

med verksamheten (Zaranis & Oikonomidis, 2015, s. 214). Alltså liknande resultat som i Sverige. 

Forskningen visar på att den nutida förskolläraren själv måste engagera sig i sin och verksamhetens 

kunskapsutveckling. Den belyser även behovet av att ha Var, När, Hur tydligt genomtänkt så att 

verksamheten följer sitt tilltänkta syfte. Det är förskolläraren som själv har ett stort ansvar av att hålla 

sig uppdaterad med aktuell forskning och kunskap som berör verksamheten, om t.ex. barn eller IKT 

(Sandberg m.fl., 2011, s. 434). Man har sett att för att förskollärarna ska kunna göra detta behövs tid, 

inspiration och ledning från verksamhetens styrande organ.  

Internationell forskning 

KINDERET projektet som genomfördes i Bulgarien, England, Portugal, Spanien och Sverige under 

2005 ville identifiera och förstå vilka teoretiska och praktiska behov förskollärarna har i förhållande 

till IKT-utbildning. De gjorde planer för att utbilda utbildare inom IKT i förskolan. De satsade på att 

utveckla interaktiva lärmaterial till utbildarna för att stötta utvecklingen av IKT-träning. Man tog 

fram träningsprogram för att uppmuntra gränsöverskridande samarbete mellan lärare och studenter 

via IKT och utvärderade dessa insatser. Projektet såg att förskollärare är engagerade och drivna i att 

utbilda sig inom IKT. Deltagarna var intresserade i att se på IKT:s roll i verksamheten ihop med dess 

faktiska funktion och användning. Forskarna visar att förskollärarnas intresse för utbildning behöver 

mötas med faktiskt utbildning. Men att utbildningen behöver formas efter den tänkta verksamheten, 

då behoven ser olika ut i de olika geografiska områdena. Oavsett vilket område forskarna tittade på 

så såg man att det största behovet var att det behövdes utbildning på alla områden som t.ex. 

teknologisk literacy, hur integrering av IKT ska gå till, hur man bedömer och evaluerar mjukvara 

och hur man använder grundläggande program och funktioner som Movie Maker eller mail (Cariocaa 

m.fl. 2005, s. 265–287). 
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2.3 Sammanfattning av bakgrunden 

Läroplanen för förskolan tar upp att IKT ska vara ett verktyg att använda i förskolan, det uttalas inte 

tydligt i just det ordvalet men i form av teknik, multimedia och informationsteknik i olika delar av 

läroplanen (Lpfö98, 2010, s. 7 & 10). Skolinspektionen är tydlig med att förskoleverksamheten måste 

se över sitt arbete med IKT och att det finns en attityd och kunskapsbrist bland personalen 

(Skolinspektionen, 2012, s. 7 & 23). När en ser över arbetets presenterade forskning och jämför det 

med arbetets frågeställningar så kan man kategorisera en större del av forskningen som svar på 

frågeställningarna. Forskningen belyser att pedagogerna använder IKT i form av dokumentation, 

men att de annars har svårt att se hur det ska implementeras i verksamheten. Pedagogerna är rädda 

för att förskolan ska bli för skolliknande om man använder datorerna, de kan inte se hur digitala 

verktyg kan användas i enlighet med förskolans tradition (Folkesson & Lindahl, 2012b, s. 1734-

1736).  

 

Forskningen tar upp att det pedagogerna verkar sakna mest, är ett tydligt syfte, och vad syftet innebär 

eller vad planen är kring att använda IKT, de behöver mer kunskap och hjälp i att ställa IKT mot de 

didaktiska frågorna (Forsling, 2011, s. 90-93). Några av förskollärarna som deltog i forskningen 

belyser att de vill låta barnen utforska de digitala verktygen själva utan pedagogernas vägledning, 

detta grundar sig i en missuppfattning om barnen som digital natives och pedagoger som saknar det 

medutforskande arbetssättet (Roberts-Holmes, 2014, s.12-13). Arbetssätten och inställningarna ovan 

kommer sig från att förskollärarna är osäkra på sin kunskap eller saknar kunskap. Genom tydliga 

riktlinjer och en ledning som är positivt inställd så kan man ändra pedagogernas uppfattning (Arnseth 

& Hatlevik, 2012, s. 66 & Søby, 2013, s. 10-12). Det som förskollärarna behöver förutom tydliga 

direktiv från sin ledning är tid att skaffa sig kunskapen och tid att vänja sig vid arbetsverktyget 

(Forsling, 2011, s. 90-93; Bergman & Fors, 2015, s. 25-26). Europaparlamentet (2005) är överens 

om att IKT är en av de grundläggande färdigheterna för livet, men svenska skolsystemet är inte 

överens om hur förskolan ska jobba med IKT eller hur utbildningen av framtidens förskolpedagoger 

ska gå till. Som Löfving skriver, så är det omöjligt att kunna allt, men det minsta vi som lärare kan 

göra är att vara öppna för att lära, diskutera och lära av varandra (2012,s 13).  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet i detta arbete lutar sig mot är det sociokulturella perspektivet, vilket utgår 

ifrån att gemenskapen och socialisationen mellan människor formar vår uppfattning av omvärlden. 

Kunskap är något som skapas mellan individer i ett försök att bearbeta situationer och olika 

perspektiv (Säljö, 2011a, s. 68; Löfving, 2012, s. 44). Det sociokulturella perspektivet ser på lärande 

som något som sker beroende på omvärldens krav och möjligheter. Med hjälp av fysiska och 

intellektuella redskap, så kallade artefakter, bearbetar vi våra möjligheter för utveckling. Fysiska 

redskap är pennan, kniven och kameran. Intellektuella redskap är sociala samspel, att veta hur man 

odlar och hur man använder Facebook (Säljö, 2011a, s. 71 & 76). Med hjälp av artefakterna kan 

människan utnyttja mer av sina förmågor genom t.ex. en miniräknare som förstärker intellektets 

förmåga, genom att hålla fler tal i huvudet.  Det sociokulturella seendet pendlar mellan empiriska 

(människan är skapad av påverkningar utifrån) och rationalistiska (människan skapas inifrån och är 

mer än bara sina erfarenheter) tolkningen av kunskap (Säljö, 2011a, s. 71 & 76).  

 

Ett problem med att förstå ett verktygs funktion eller nytta för en själv, kan ses som att personen i 

fråga inte fått uppleva eller se nyttan det redskapet kan ha i en situation, personen behöver nya 

perspektiv och hjälp av omgivningen att se verktyget i ett nytt perspektiv (Säljö, 2011a, s. 79). Man 

behöver nyttja och hitta personens proximala utvecklingszon, det är personens potentiella 

utvecklingsnivå där personen har tillräcklig kunskap för att börja förstå och tillräcklig okunskap för 

att vara intresserad av att lära sig mer om ett ämne (Säljö, 2011b, s. 167; Säljö, 2011a, s. 120; Löfving, 

2012, s. 44). Säljö talar om att det genom pedagogiska samtal och vägledning kan det ske ett 

perspektivbyte, men endast om båda parterna är mottagare och givare i det didaktiska samtalet, alltså 

att samtalet är genuint och deltagarna är båda intresserade av ett meningsutbyte. Man lär ihop, annars 

om utbytet är ensidigt blir det mer likt som att läsa en bok, vilket är självständigt grubblande i sitt 

huvud och själv försöka bearbeta det (2011a, s. 80-81). 

 

I studiens fall så kan socialisation ske genom kolleger, chefen, utbildare och samhället. 

Omgivningens önskemål eller samspel kan upplevas via t.ex. arbetslagsmöten, arbetsplatsmöten, 

utbildning, läroplanen eller arbetsplatspolicys. Artefakterna är de olika digitala verktygen och 

intellektuella redskap är hur man kan använda de digitala verktygen. Förskollärarna behöver enligt 

det sociokulturella synsättet få möjlighet att pröva och skaffa sig kunskaper i sociala stings, där man 

kan pröva deras labilitet, få nya synvinklar och dra lärdomar från egna och andras lärande. Detta 

faller i samma spår som forskningen belyser att det pedagogerna behöver är möjligheter att diskutera 

och bearbeta IKT via såväl de didaktiska frågorna men även förskolans tradition och arbetssätt 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 281). Förskollärarna och resten av den pedagogiska 

personalen behöver få uppleva goda exempel och även uppleva att det är okej att misslyckas så länge 

du reser dig och tar lärdom av dina misstag. Verksamheten kan behöva få möjlighet att lägga upp 

strategier för hur avdelningen och dess pedagoger ska lära sig om och hur, så de på detta sätt så kan 

se utvecklingens gång och alla utforskar samma områden och kan där av ta kunskap och se andras 

sätt att behandla ämnet (Löfving, 2012, s. 44-45). 
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4 Metod 

Studiens arbetsmetoder kommer nedan redogöras för och problematiseras under rubrikerna, val av 

metod, metodbeskrivning, urvalsgrupp, genomförande och etiskt ställningstagande. 

4.1 Val av metod 

Metoden för att samla arbetets empiriska material var tänkt att ske genom en skriftlig pappersenkät 

och en internetenkät. Valet av enkät genomfördes med en förhoppning att kunna nå ut till fler 

verksamheter och förskollärare på den korta tiden undersökningen har genomförts. Enkäten valdes 

därför att den sägs påverka deltagarnas svar mindre än en intervju, då deltagaren kan sitta ostört och 

avskilt från forskarens inflytande (Trost, 2012, s. 10; Esaiasson, 2007, s. 235). Nackdelar med 

enkätundersökning är dock att det behöver samlas mer data och att deltagandet i enkäten kan vara 

svårt att uppmuntra då det inte finns någon personlig kontakt med deltagarna. När det kommer till 

internetenkät blir för- och nackdelarna förstärkta, det blir mer fritt från påverkan och svårare att få in 

resultat beroende på avsaknaden av incitament, förutom den att stödja studien. Dock har 

internetenkäten en fördel att den är enklare att distribuera och dela till deltagare. Men där finns även 

en risk att enkäten kommer i kontakt med oseriösa deltagare som kan sprida den vidare till fler 

oseriösa och på så sätt ge falsk data (Trost, 2012, s. 135-146). 

4.2 Metodbeskrivning 

Metodbeskrivningen är uppdelad under rubrikerna tankar om syfte och frågeformulering, enkäten 

och forskningslitteratur. Detta för att ge en tydlig inblick i bearbetningen av metoden. 

4.2.1 Tankar om syfte och frågeformuleting 

Syftet arbetades fram efter olika överväganden och fördjupanden. Forskningen talar om att lågt IKT-

användande på förskolorna beror på förskollärarnas låga kunskap och avsaknad av utbildning i 

ämnet. Man talar även om att en del av förskollärarna har en föråldrad syn på samhället och negativ 

inställning till IKT, att de är rädda för IKT (Karlsohn, 2009, s. 350). Några funderingar som växte 

fram i arbetets början var hur förskollärarna ser på IKT och ifall de har samma syn på användandet 

eller icke användandet av de digitala verktygen som forskningsvärlden säger. Det fanns en 

förhoppning att arbetets resultat skulle belysa och föra fram ämnet om förskollärarnas inställning till 

IKT och hjälpa till att föra en djupare diskussion, där förskollärarnas egna uppfattningar om ämnet 

blir diskussionens grund. 

 

Som i alla arbeten har frågeställningarna bearbetats under arbetets gång. Arbetets första 

frågeställningar var angående förskollärarens uppfattningar kring IKT och vad förskollärarnas 

utbildning kring IKT var. Men dessa frågor kändes för stora och behövde omarbetas för att besvara 

syftet med arbetet. Den didaktiska verksamheten i förskolan ska planeras efter frågorna När, Var, 

Hur och Varför. För att ge ett tydligare fokus och tillvägagångsätt (Lindström & Pennlert, 2012, s. 

26). Så eftersom syftet är att undersöka förskollärarens uppfattningar och utbildning kring IKT, 

fördjupas arbetet genom att se hur de behandlar IKT enligt den pedagogiska planeringen. Alltså hur 

de didaktiskt tänker kring användandet av digitala verktyg i sin professionella miljö. Vilket i sin tur 
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kommer underlätta att se på hur förskollärarna uppfattar IKT inte bara genom egna tankar utan även 

genom praktiskt utövande i verksamheten. På detta sätt blev intresseområdet mer inriktat och 

tydligare att bearbeta frågan kring förskollärarnas IKT uppfattningar. 

4.2.2 Enkäten 

Enkäten är enfrågesökning och responsundersökning där syftet är att ta reda på förskollärares 

uppfattningar och attityder kring IKT, genom att ställa samma frågor till en slumpvald grupp 

människor som anses representera förskollärarna i helhet (Esaiasson, 2007, s. 227-228). Enkäten och 

internetenkäten består av samma frågor, i så lika utföranden programmen kunde ge mig, med samma 

skalor och alternativ, med vissa små visuella skillnader. I denna text kommer det talas om både 

pappers- och internetenkätens utformning som ”enkäten”. Enkäten bestod av 19 frågor, se bilaga ett. 

De blev luftigt utformade på två dubbelsidiga A4, den sammanpressade versionen går att se under 

bilagor. Med stöd ur boken Enkätboken av Trost (2012) sammanställdes frågorna. Det valdes att ha 

så få öppna frågor som möjligt med undantag från de där det verkligen var intressant att höra vad 

pedagogerna själva hade att säga. Detta var vid t.ex. ”Vad är IKT enligt dig”. Då alla former av val 

skulle förhindrat deltagaren att göra ett helt genuint svar då valen skulle tolkas som rätt svar.  

 

Det är även en hel del svarsalternativ frågor, som är frågor med valmöjligheter, dessa kan underlätta 

för deltagare som är osäker eller tvekande i sitt tycke. (Trost, 2012, s. 59 & 73). Enkäten är också 

blandad mellan sakfrågor som är rent faktamässiga och attityd- eller åsiktsfrågor (Trost, 2012, s. 65 

& 69). Undersökningen är även utformad så att den ska vara lättförståelig och tydlig, t.ex. börjar 

svarsalternativen alltid på samma summa, i detta fall ”ja”, ”inte alls” eller ”mycket lite” (Trost, 2012, 

s. 85). I första utformningen hade ja och nej frågorna varit utformade som inringningsfrågor men 

efter att läst enkätboken ändrades det så alla frågorna fick boxar (Trost, 2012, s.89).  

 

Valet att ha en numrering kom från att det skulle underlätta sammanställningen av svaren i enkäten. 

Av säkerhet mot deltagarens anonymitet i arbetet, sattes medgivandebrevet som ett separat blad i 

undersökningen så det lätt kan separeras för att ge anonymitet. Det valdes även att användas flera 

benämningar på ett och samma föremål för att minska på missförstånd och förvirring. Som t.ex. 

Lärplattor är ett mångbottnat begrepp som innefattar Ipads, paddor, surfplattor och lärplattor. 

Frågorna, formatet och frågeordningen har bearbetats efter omgångar av input och åsikter från 

utomstående angående dessa saker. Formuläret prövades av utomstående såväl yrkesaktiva som inte, 

detta för att vara säker på att utförandet av enkäten var begriplig och görlig. Datan från enkäten 

matades manuellt in i ett Exceldokument där man sedan får en sammanställning. Se bilaga 8.5. 

4.2.3 Forskningslitteratur 

Forskningslitteraturen införskaffades antingen genom tidigare känd litteratur, litteratur via 

instruktionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier eller via egna forskningsökningar. 

Forskningssökningen skedde i följande databaser Libris, EBSCO, ERIC, Teacher Reference Center 

och Education Research Complete. Vid sökningen användes följande söknings sats i olika 

sammansättningar: 

ICT AND Attitude* AND Preschool* AND Teacher 

IKT AND Attityd* AND Förskol* AND Pedagog* Lärar* 

Allt forskningsmaterial undersöktes att det var refereegranskat via Ulrichsweb, alternativt godkändes 

de via statliga verksamheter som t.ex. Skolverket, Vetenskapsrådet eller Mediebyrån. 
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4.3 Urvalsgrupp 

Arbetets urvalsgrupp blev bland förskollärare, då de är de med störst pedagogiskt ansvar och 

säkerställd utbildning mot läroplanen i förskolans verksamhet (Lpfö98, 2010,s. 2). Urvalet blev 

sedan när det gäller internetenkäten mer specificerat till förskollärare som jobbar i storstaden i 

kommunal verksamhet och för pappersenkäten förskollärare som jobbar på de åtta kommunala 

förskolor som ligger i ett och samma geografiska område i staden. Urvalet blev ett 

bekvämlighetsurval för att ta tillvara på den korta tid och de möjligheter som jag hade att kontakta 

förskolor, distribuera enkäterna och samla in enkäterna (Trost, 2012, s. 31).  

 

Det resulterade i att åtta förskolor kontaktades först via mail. Ungefär hälften kontaktades åter via 

telefon efter uppmaning från förskolechef. Internetenkäten planerades skickas ut via mail till alla 

avdelningschefer på kommunala förskolor i staden, email-adresserna planerades erhållas från 

kommunen i kontakt med utbildningsförvaltningen. Urvalsgruppen var för mig okänd och det fanns 

inga personliga band till deltagarna, med undantag från arbete som vikarierande barnskötare under 

en halvårsperiod, som genomfördes för fyra år sen på mindre en handfull av stadens förskolor vilka 

skulle få möjlighet att delta i undersökningen via internetenkäten. Dock borde detta påverkat 

minimalt med tanke på tiden som gått och mängden olika tim-vikarierande förskolorna vanligen ser. 

4.4 Genomförande 

Internetenkäten skapades via Google Formulär, en gratis applikation för att skapa internetenkäter via 

Google (2015-10-20). Internetenkäterna skickades ut med ett kontaktbrev till stadens 

utbildningsförvaltning. Efter en tid skickades påminnelse via mail, det hittades inget annat sätt att 

kontakta dem, då de inte ville kontaktas via telefon. Detta gjorde att inga internetenkäter kom ut till 

förskolorna i tid för undersökningens avslut. Utav de åtta förskolorna som kontaktades blev det sex 

deltagande förskolor och 50 förskollärare fick möjlighet att delta i studien. Pappersenkäterna 

sammanställdes i Word ihop med medgivande brev och infobrev. Det skrevs ut 50 enkäter och efter 

muntligt avtal med förskolorna om händelseförloppet delades de ut personligt till förskolorna. Några 

fick mail med påminnelse av att fylla i enkäten, andra fick personligt besök där deltagarna påmindes 

om att delta och alla enkäter samlades personligen in efter någon dag.  

 

Vid insamling av enkäterna återficks sammanlagt 43 stycken enkäter, var av 32 var blanka och elva 

var ifyllda enkäter, de sju saknade enkäterna antas vara hemtagna eller förlagda på förskolorna. Detta 

ger en svarsfrekvens på 22 %, vilket kan ses som en låg frekvens, dock ska man beräkna att deltagarna 

fick tre dagar på sig att fylla i enkäterna utan avsatt tid för det. Undersökningen har en låg till medel 

generaliseringsbarhet, detta beror på att svaren endast kom in från ett geografiskt områdes förskolor 

och från endast en stad. Det är på nivå för ett elevarbete men inte på nivå för en faktisk 

forskningsansats. Enkäten kommer bara tyda på mönster i just det undersöktas område. Så för denna 

enskilda stad kan resultatet vara en indikation på uppfattningar, men inte för en internationell eller 

nationell attityd. Sen får resultatet ställas mot tidigare forskning för att se om området i sig är 

representativ för tidigare forskning eller ej. Man bör även ta med i beräkningen att det är fullt möjligt 

att bara de förskollärare som är intresserade av ämnet IKT tog sig tiden att svara på enkäten. Då blir 

resultatet bara reflekterande av IKT-intresserade förskollärare och inte förskollärare i stort. 
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4.5 Etiskt ställningstagande 

Arbetet har tagit ställning angående de forskningsetiska principerna i humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66-69). Etisk hänsyn har tagits genom att 

information om studiens syfte gavs till deltagare i enkäten genom informationsbrev, deltagarna har 

genom att skrivit under deltagandebrevet verifierat att de läst informationsbrevet som innehöll 

arbetets syfte. Deltagarna har även haft möjlighet att kontakta mig via mail vid oklarheter eller frågor. 

Deltagarna har även frivilligt fått välja att delta och i vilken omfattning, t.ex. var det frivilligt 

vilka/hur många frågor man ville svara på. Deltagaren har även informerats om möjligheten att fram 

till den 23 november har möjlighet att dra sig ur deltagandet i arbetet.  

 

Deltagarna har även fått konfidentialitet genom att uppgifterna sparat i säkerhetsskyddade mappar 

på en persondator. Efter den 23 november blev medgivandebreven som är de enda som innehåller 

personuppgifter avlägsnade och deltagarna fick på så sätt anonymitet. Andra uppgifter som kan 

avslöja det geografiska området avlägsnades eller krypterades från alla insända enkäter den 23 

november. Arbetet är även skrivet på ett sådant sätt att deltagarna förblir anonyma. Deltagandes 

uppgifter är skyddade då deras uppgifter endast används till den forskning de frivilligt deltagit i. 

Sekretess råder via Uppsala Universitet, då det är möjligt att begära ut detta arbete men inte materialet 

arbetet är baserat på. Arbetet råder under tystnadsplikt att deltagarnas person inte kommer avslöjas 

så det går att koppla uttalanden till dem, dock kan tystnadsplikten alltid brytas vid lagbrott, men det 

kan inte ske vid studien då all persondata är anonymiserade (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66-69). 

Genom dessa olika åtgärder har arbetet tagit etiskt hänsyn och uppfyllt de forskningsetiska 

principerna.   
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5 Resultat  

Under resultatet kommer den insamlade datan från enkäten behandlas. Datan är indelad efter vilka 

deltagarna i studien är, vad de tycker om IKT, hur de jobbar med IKT och vilken utbildning de har. 

Resultaten kommer sammanställas i tydliga grafer och tabeller. I dessa grafer och tabeller så är 

deltagarna anonymiserade och identifieras som A till K, se tabellsammanställningen av 

pappersenkäterna i bilaga 5 för all samlad information. Frågorna och svaren kommer att kopplas till 

arbetets syfte och frågeställningar.  

 

Den sammanställda data från enkäterna finns att se i figur ett i form av en tabell, den går att hitta 

under bilagor. Enkätfråga tre om vilken förskola deltagarna har jobbat på utesluts ifrån arbetet pga. 

anonymitet och att det inte är relevant för arbetets resultat. Frågan ställdes för att lättare kunna se 

över deltagarnas uppgifter vid insamling och vid eventuell återlämning av enkäten innan uppgifterna 

anonymiseras. 

Vilka är deltagarna i studien? 

Det var 50 stycken pappersenkäter som delades ut till 6 förskolor med fler än 50 möjliga deltagare, 

11stycken besvarades och av de ifyllda enkäterna ses alla 11 som valida. Datan visar att deltagarna 

tillhörde olika ålderskategorier. De delades in enligt kategorierna visade i figur två.  

 
Figur 1 – Cirkeldiagram som visar deltagarnas åldersfördelning. 

Det syns att de flesta deltagare hör till någon av de yttersta åldersindelningarna, vilket visas av den 

blå och lila tårtbiten i cirkeldiagrammet. Den blå och röda tårtbiten överstiger medel värdet med fyra 

procentenheter, vilket motsvarar en deltagare. Åldersskillnaden bör inte ses som en avgörande faktor 

för att ha kunskap om förskolans verksamhet, då utbildning och kunskap kan varierar oberoende av 

ålder. Men det kan antyda att de yngre deltagarna har haft större möjlighet att vara bekant med IKT, 

även om det som Löfving (2012, s. 29) skriver så innebär åldern inte en självklarhet för IKT-

kompetens.  
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Figur två visar på att det fanns en stor obalans mellan deltagarna då en stor del av deltagarna är 

kvinnligt identifierande, i undersökningen identifierade sig tio av elva stycken deltagare som 

kvinnliga.  

 
Figur 2 – Cirkeldiagram som visar könsfördelningen i deltagargruppen. 

Detta reflekterar den obalans som finns inom förskolans verksamhet, det är ett väldigt 

kvinnodominerat yrke. Denna obalans som finns i förskolläraryrket och finns även till viss del i resten 

av utbildnings- och omsorgssektorn. Detta lyfter Statistiska centralbyråns broschyr På tal om kvinnor 

och män – Lathund om jämställdhet 2014 (2014, s.47). Vilket visar att 94-97% kvinnor dominerar i 

dom kommunala och privata förskolorna.  

 

Något som dock var relativt spritt mellan deltagarna var hur lång tid de spenderat på sin nuvarande 

arbetsplats. Denna fråga är relevant att undersöka för att det kan påverka deltagarnas kunskap om 

policys för användande av IKT och även hur väl deltagarna känner till vilka möjligheter och verktyg 

förskolan har tillgång till. Figur tre visar via ett stapeldiagram hur länge deltagarna jobbat på sin 

nuvarande arbetsplats. 

 
Figur 3 – Ett stapeldiagram som visar hur många som jobbat hur länge på sin nuvarande arbetsplats. 

Men att inte byta miljö eller verksamhet under en längre tid kan även leda till att ”fastna” i vissa 

mönster och förväntningar, det kan komma en ovilja att ändra på miljön eller arbetssätt då det alltid 

fungerat på det sättet och är tryggt. Eftersom det alltid har fungerat med de gamla metoderna skulle 

det därför inte finnas någon anledning till förändring. Samtidigt så kan det antas att tiden på 

arbetsplatsen påverkar hur trygg förskolläraren är i sin roll som pedagog och med sin roll i 

arbetslaget.  

  

1
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Man Kvinna
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2
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Deltagarna är uppdelade efter tid de jobbat på sin nuvarande arbetsplats
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Med en tydlig uppfattning om verksamheten kan det vara enklare att komma med nya idéer då 

pedagogen inte på samma sätt kan ses som ett ”hot” för förändring eller som om den försöker ta över 

verksamheten. Hur lång tid deltagarna i undersökningen varit på sin nuvarande arbetsplats varierade 

stort, men de flesta var relativt nya till sina verksamheter, med ett år eller mindre. 

En annan del som kan påverka arbetslagets uppfattning om pedagogen och även visa pedagogens 

kunskapsnivå är när deltagarna tog examen. Som man kan se i figur fyra så är medelvärdet för 

gruppen att examen skett vid 1998 medan medianen är vid 2002. 

 
Figur 4 – Linjediagram som visar när deltagarna tog sin examen och blev förskollärare. 

Dessa data har en stark koppling till syftet att ta reda på deltagarnas utbildning. Deltagarnas 

utbildning har därför skett i olika system och i olika tidsperioder, detta kan påverka deltagarnas 

möjlighet till utbildning om IKT. De som fått en mer nutida utbildning har många skrivit sina 

studieuppgifter via datorer och i varierande grad fått arbeta med IKT eller diskutera IKT på 

utbildningen. Samtidigt kan de som jobbat en längre period fått chansen att vidareutbilda sig i IKT 

som är mer riktat till deras verksamhet.  

 

Om man ser över datan från figur tre och figur fyra så kan man även se att flertalet deltagare troligen 

bytt arbetsplats under sin yrkesverksamma tid, med tanke på skillnaden mellan examensår och 

verksamtid på sin nuvarande arbetsplats. Byte av arbetsplats kan ske av flera anledningar pga. 

personliga omständigheter som t.ex. flytt, att man ogillar arbetssätt, ledning, lön eller arbetskamrater. 

Det kan även vara så att man fått bättre erbjudande från en annan verksamhet och det kan även ske 

genom att man blivit uppsagd, vilket kan ske av otaliga anledningar. Men i vilket fall så leder det till 

nya sociala interaktioner och sfärer. 
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Vad tycker deltagarna om IKT? 

Nu ska det redovisas och ses över vad resultatet säger om vad deltagarna tycker om IKT och dess 

plats i förskolan. Alla elva deltagare var rörande överens om att IKT ska vara en del av förskolan och 

att det ska arbetas med i förskolan. Samtidigt kan man i figur fem se att en överhängande del av 

deltagarna är positiva eller till och med mycket positiva till IKT i förskolan, medan några ställer sig 

neutrala till IKT. 

 
Figur 5 – Ett cirkeldiagram som visar förskollärarnas inställning till IKT. 

Så alla är överens om att IKT ska vara en del av förskolan men alla är inte positivt inställda till IKT.  

 

När det kommer till hur användbar IKT anses vara bland deltagarna så ställer sig en större del att det 

är ganska mycket eller mycket användbart, medan några anser att det är måttligt användbart, vilket 

kan ses i figur sex.  

 
Figur 6 – Ett cirkeldiagram som visar IKTs användbarhet enligt förskollärarna. 

Deltagarna är överens om att IKT ska användas i förskolan men är inte helt överens om hur 

användbart de tycker det är i verksamheten.  

 

Alla deltagare definierade vad IKT är enligt dem själva, detta blir intressant eftersom det kan visa 

vad de tycker om IKT och var de anser IKT hör hemma i förskolan. En större del av förskollärarna 

beskriver begreppet informations- och kommunikationsteknik. De flesta skrev även om vilka digitala 

verktyg som kan användas i den pedagogiska verksamheten för att arbeta med IKT som t.ex. Ipad, 

dator, smartboard, projektor osv. Mer än hälften tar upp IKTs roll som dokumentationshjälp eller 

möjliggörare av dokumentation.  

- Information & kommunikationsteknik, pedagogiskt verktyg i arbetet. 
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- Allt som har med digitala verktyg i pedagogiskt syfte att göra. Användandet av kamera, Ipads, 

projektor, blogg, storskärm. 

Några belyser att IKT är ett sätt att kommunicera mer specifikt med barnen medan andra ser det mer 

som ett verktyg för att jobba pedagogiskt, här misstänks att de menar samma sak men det är inget 

som kan säkerställas. Ord som hjälpmedel och läromedel används i samband med IKT.  Några menar 

att det är samhällets utveckling och att barn behöver lära sig att hantera tekniken. En förtydligar även 

att det inte är en typ av barnvakt. 

- Digitala resurser som ska vara en naturlig del av verksamheten och barnens vardag. Dock inte som 

barnvakt eller tidsfördriv, IKT används som redskap för att upptäcka världen och utforska den 

tillsammans. 

Pedagogernas tankar om IKT och deras uppfattningar om IKT liknar forskningens definition av IKT 

och dess användningsområden. Denna fråga kan även kategoriseras under vad deltagarna har för 

utbildning om IKT, men tror mer att det berör deras inställning och tankar kring IKT. Frågan berör 

många av arbetets frågeställningar, den belyser när pedagogerna använder IKT, till viss del visar den 

även förskollärarnas syften med användandet, genom dokumentation, kommunikation med barnen 

eller för att det är ett framtida kunskapsbehov att kunna använda digitala verktyg. Det visar även ifall 

förskollärarna har någon kunskap om IKT och dess innebörd för verksamheten, även om de inte visar 

på hur de har fått den kunskapen. Svaren belyser även förskollärarnas syfte med IKT. Det syns även 

vissa uppfattningar om IKT som något det inte är, ett tidsfördriv eller en barnskötare, förskolläraren 

ger utryck för att ha upplevt denna inställning till digitala verktyg någon gång i sitt jobb.  

 

Några av frågorna som inte var direkt tänkta att ge data för att bearbetas ihop med arbetets 

frågeställning eller syfte, visade sig även de ge viss data som kan ha betydelse för arbetet. T.ex. så 

var en större del av deltagarna intresserade av att ta del av arbetet när det är färdigställt och alla de 

intresserade ville få arbetet återkopplat till sig digitalt, via mail. Deltagarna fick i undersökningen 

chans att lämna egna kommenterare eller tillägg till enkäten och då framkom nyfikenhet i varför valet 

av pappersenkät användes i undersökningen. Två av förskollärarna belyser även att tiden är ett 

dilemma, eftersom det inte finns tid för att lära sig hur man kan jobba eller utnyttja IKT i förskolan. 

En annan skriver om sin förhoppning angående IKT i förskolan och hur det svåra är att implementera 

det i verksamheten så det blir en självklar del och ett hjälpmedel. 
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Hur jobbar deltagarna med IKT? 

Nu har det presenterats vilka deltagarna är och vad de anser om IKT, nu följer hur de arbetar och 

använder IKT i sin verksamhet. Större delen av gruppen anser sig använda IKT ganska mycket. 

Deltagarnas svar är mindre positiva vid frågan ange hur de anser sig själva använda IKT. De har 

svarat lägre ner i alternativen än de gjort tidigare i sina svar, ingen uttalar att de använder sig mycket 

av IKT. 

 
Figur 7 – Cirkeldiagram som visar förskollärarna bedömning av sin IKT-användning i förskolan. 

I vilken utsträckning pedagogerna använder IKT berör frågeställningarna när pedagogerna använder 

IKT och hur arbetar de med IKT i förskolan. Svaren visar på att de använder IKT och att de arbetar 

med det i förskolan, det visar även att enligt en större del har en uppfattning om att det ska användas, 

då de aktivt använder det i verksamheten.  

 

Det har visats att deltagarna avvänder IKT men inte vilka digitala verktyg som är involverade i 

användandet. Denna data är presenterad i diagrammet i figur åtta för att lättare visa deltagarnas 

tillgång av digitala verktyg i antal och typ.  

 
Figur 8 – Stapeldiagram som visar hur många deltagare som har tillgång till vilka digitala verktyg. 

Då kan man se att alla förskolor hade tillgång till digital kamera, Ipad/lärplatta, dator i någon form, 

internet och musikspelare i någon form. Annars varierar tillgången och utbudet mellan förskolorna. 

Ingen utav deltagarna angav att de hade tillgång till läsplatta, smartboard eller spelkonsol i form av 
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t.ex. Xbox på sina verksamheter. Man kan se att lägsta antalet digitala verktyg som en verksamhet 

hade tillgång till var 6 stycken, och att de som har flest digitala verktyg har elva, medianen är tillgång 

till 9 stycken digitala verktyg. Så ingen förskola saknar möjligheten att arbeta med digitala verktyg. 

Resultatet kan även bero på om deltagarna tidigare har funderat över vilka tillgångar de har, annars 

kan tillgångar som sällan används glömmas bort. Nu har vi svar på vilka verktyg de använder och 

nästa steg blir att sammanställa vilka som är deltagare när IKT används. 

 

I figur nio visas de kategorier som förskollärarna hade möjlighet att markera som deltagare i IKT 

sammanhang. Det är vanligast för pedagogerna att använda IKT i samband med arbetslaget eller helt 

själva. Näst vanligaste användnings sammansättningarna är pedagogen med en barngrupp på mellan 

sex till 20 stycken barn eller några barn mellan två till fem stycken själva utan pedagogen, tätt följt 

av några barn och pedagogen. Det finns även barn som ensamt får möjlighet att utforska IKT. 

 
Figur 9 – Cirkeldiagram som visar hur vanlig en deltagandeform är för IKT i förskolan. 

Om man sammankopplar det med tidigare svar kan tillfällena då man använder IKT som flitigast 

vara för att få kontakt med omgivningen, dokumentation, självinlärning och arbetsmötena. Detta 

visar på att när pedagogerna använder IKT vilket oftast är helt frånkopplat barnens deltagande. Det 

ska dock sägas att mer än hälften av IKT deltagarna är barn med eller utan pedagog. Så barnen är 

fortfarande delaktiga i IKT-användandet dock sällan aktivt delaktiga.  

 

Nu vet vi hur mycket de använder, vilka verktyg de använder och med vilka de använder IKT. Nästa 

fråga blir när förskollärarna väljer att använda IKT i verksamheten. Det besvaras genom fråga tio där 

pedagogerna fick möjlighet att fritt lista eller skriva om när de använder IKT. Flertalet skriver att de 

använder IKT när de dokumenterar verksamheten och barnen. Det används även vanligen vid 

arbetslagsmöten och planeringar, några tar upp att barnen använder det vid fri lek och vissa använder 

det som stämningshöjare i form av musik eller projektioner.  

- Dagligen, för dokumentation. För att söka efter något. Lyssna på musik och sagor på olika språk 

Verktygen används även för att själv söka kunskap och utbilda sig via t.ex. internet eller Youtube. 

Någon enstaka skriver att de använder IKT med barnen.  

- Tillsammans med barnen vid reflektioner, dokumentation, barnen får själva dokumentera. 

Flera skriver om att de dagligen använder IKT och även att de använder det i samspel med 

pedagogiska aktiviteter som då är kopplade till terminens teman. Detta visar tydlig koppling till 

frågeställningen om när pedagogerna använder IKT, det belyser även syftet med varför de använder 
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det till viss del. Syftet de skriver om är att de använder det för att utveckla barnens kunskap och sin 

kunskap om såväl IKT som annat. De används för att underlätta kommunikationen med såväl 

arbetslaget som föräldrar och chefen. De visar även på hur de arbetar med IKT, de arbetar med det 

dagligen och som en integrerad del i arbetet, här skiljer sig det dock mellan deltagarna om de arbetar 

med barnen och IKT eller mot dem, alltså om barnen är medskapare och har agens i förhållande till 

de digitala verktygen.  

 

IKT är inte alltid till för barnen utan ibland mer för att göra planering och verksamheten lättare för 

personalen. Men vad är då syftet när de använder IKT i verksamheten, det kan vi se i figur tio att alla 

deltagarna har som syfte att dokumentera verksamheten och barnen med IKT, annars ses det ofta 

som ett verktyg att lära annat eller för att följa barnens intresse. 

 
Figur 10 – Stapeldiagram över deltagarnas val av syfte med att använda IKT i förskolan. 

Därefter följer deltagarnas eget intresse och lärande om IKT i sig självt. Minst ansågs syftet vara 

uppmaning från chef eller ledning och aktiverande vid fri lek. Detta blir intressant att kombinera med 

tidigare uttalanden om att barnen själva använder digitala verktyg utan pedagogers stöd. Här har 

några kommenterat och förstärkt att när barnen är själva handlar det om pedagogiska spel. På så sätt 

får man en möjlighet att se på när förskolläraren använder IKT och att det är mestadels vid 

dokumentation. Detta visar även hur de arbetar med IKT i förskolan, de dokumenterar och följer 

barnens intresse i form av spel vilket är en del av läroplanens mål. Det används i låg utsträckning 

som en del av verksamheten i form av miljöförändring eller i barnens fria lek. 
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Vilken IKT-utbildning har deltagarna? 

Det har framkommit vilka deltagarna är, vad de anser om IKT och hur de arbetar med det. Det 

intressanta blir nu att se vad de utgår ifrån vid sina val och sina syften. I figur elva kan man se att 

större delen anser sig ha utbildning mot IKT, tre anser sig inte ha det. En av de som anser sig sakna 

utbildning har även lämnat en kommentar som skriver ut att förskollärarutbildningen skulle ge dem 

IKT-utbildning men anser inte att den var tillräcklig eller relevant. 

 
Figur 11 – Cirkeldiagram över deltagarnas upplevda utbildning inom IKT. 

Det intressanta blir att en då kan se att två av de tre som anser sig inte ha IKT-utbildning är unga och 

relativt nyexaminerade, en grupp som nästan automatiskt anses ha IKT-kunskaper (Löfving, 2012, 

s. 29). De har med stor sannolikhet fått jobba med IKT både under sin allmänna skolgång som under 

sin yrkesutbildning, vilket inte de som är äldre och har en äldre yrkesexamen fått möjlighet till. Detta 

resultat är starkt kopplad till arbetets syfte av att få reda på vad för form av utbildning förskollärarna 

har.  

 

Deltagarna anser att de har eller saknar utbildning, nästa steg blir att se hur aktuell deras utbildning 

var. På denna fråga har två av de tre som tidigare ansåg sig sakna utbildning svarat att de har 

utbildning. När man ser på datan som sammanställs i figur tolv så kan man se att en anser sig aldrig 

ha gått en utbildning, det är samma deltagare som inte anser sig ha en IKT-utbildning heller men som 

är nyligen utexaminerad. En större del av gruppens deltagare har gått någon form av IKT-utbildning 

det senaste året, medan några har haft två eller fler år sen sin senaste IKT-utbildning. 

 
Figur 12 – Cirkeldiagram över deltagarnas senaste tillfälle för IKT-utbildning. 

Personen som har gått IKT-utbildning för fem år sen är även en av de mer positivt inställda till IKT 

vilket man kan se när man tittar närmre på den sammanställda datan i tabellen bland bilagorna. 

Utbildning mot IKT har de senaste åren blivit populärt och större delen av deltagarna har någon form 

av IKT-utbildning.  
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Det blir nu intressant att sammanställa deltagarnas upplevda kvalité på sin utbildning, vilket har 

besvarats genom att deltagarna själva fick värdesätta sin utbildning. Dessa data sammanställs i figur 

tretton och visar att tio deltagare har svarat, medan en är från en av förskollärarna som ansåg sig 

aldrig ha gått någon IKT-utbildning. 

 
Figur 13 – Cirkeldiagram som visar hur lärorik förskollärarna ansåg sin senaste utbildning vara. 

Den andra yngre deltagaren som tidigare ansåg sig sakna utbildning, men som gått någon form av 

utbildning anser sin utbildning varit lite lärorik. Den tredje av deltagaren som ansåg sig sakna 

utbildning men gått någon form av utbildning för ca en månad sen anser att den var mycket lärorik. 

Större delen av de lärarna som ansåg sig ha utbildning och gått vid varierande tillfällen anser att det 

var måttligt, ganska mycket eller mycket lärorik utbildning de fått. Förskollärarna är i helhet positiva 

till IKT och använder det aktivt i förskolan, trots varierad utbildningsmängd och kvalité. 

Nu har resultatet sammanställts och det har klargjorts vilka deltagarna är, vad de tycker om IKT, hur 

de arbetar med IKT och vilken utbildning de ha inom IKT. Detta svarar mot studiens frågeställning 

och syfte.  

1

3

3

3

15 - Hur lärorik var utbildningen?

Lite Måttlig Ganska mycket Mycket
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6 Analys 

Nu följer en analys av den insamlade datan, det kommer att analyseras mot sig självt, vilket betyder 

att delar av resultatet kommer ställas mot varandra och jämföras sinsemellan och se vad det kan ge 

för nya resultat eller förtydliga resultaten. Datan kommer även analyseras mot tidigare forskning, 

och resultatet ses via ett sociokulturellt synsätt.  

Deltagandet 

Vi börjar med att titta på deltagare antalet och gruppen som deltog. Det var en relativt låg till normal 

svarsfrekvens och detta kan bero på flera faktorer, t.ex. var alla svarande positivt inställda till IKT i 

förskolan. Det kan falla sig så att de som inte ville ta sig tiden att svar på enkäten är neutrala, osäkra 

eller negativt inställda till IKT i förskolan och vill därför inte lägga tid på ett ämne som inte 

intresserar dem. Det låga svarsantalet kan även bero på att de fick för lite tid till att svara på enkäten, 

de hade ingen avsatt tid förutom personliga raster vilket kanske vill användas som just en rast att ta 

tid till att slappna av och fokusera på något annat än verksamheten. Eller så var det mycket belastning 

på verksamheterna och förskollärarna inte hade tid att fylla i enkäten pga. den anledningen. Det kan 

även bero på att de inte litar på mig som okänd forskare och student, de kan inte med hundra procent 

säkerhet veta hur deras uppgifter behandlas eller tolkas och därför kan en ovilja att delta födas. Det 

kan även vara osäkerhet från chefer och styrning då i de flesta fallen förskolechefen inte hade 

möjlighet att informera sina anställda utan jag fick själv informera med antingen en kort förvarning 

om att jag skulle komma eller ingen förvarning alls, i vissa fall var det förskolan direkt som 

kontaktades av uppmaning från chefen och då hade de anställda lite till ingen kunskap om vad chefen 

tyckte om att ta tid till att fylla i enkäterna.  

Deltagarnas Inställning 

Att deltagarna till större delen är de positivt inställda till IKT kan man se på resultatet, det intressanta 

blir då att ställa detta mot Skolinspektionens (2012, s. 7 & 23) rapport där de lyfter att förskollärares 

inställning till IKT inte är så positiv. Man kan då undra om den positiva inställningen kommer från 

en känsla av att man ska var positivt inställd till IKT eller om det som tidigare sagts bara är de positivt 

anställda som svarat på enkäten. Det kan handla om att man vill visa att enheterna är IKT-positiva 

för att locka nyutbildade eller studerande då deltagarna vet att arbetet är skrivet av en student och 

kommer redovisas mot klasskamrater. Skillnaden kan även komma sig från att Skolinspektionen har 

ett större urval och flera förskolor från olika sociala områden, allt från storstadskärna, småstad och 

landsbygd. Det blir även intressant om man sammankopplar positiviteten till IKT med deltagarnas 

identifiering, större delen av deltagarna identifierade sig med kvinnligt kön vilket reflekterar 

yrkesgruppens könsfördelning. Detta blir intressant då IKT-branschen också lider av en obalans fast 

åt andra hållet, det är ett mansdominerat område (Statistiska centralbyrån, 2014, s. 31 & 64).  
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Verktygets användning 

Enligt undersökningen använder deltagarna IKT mindre än de själva anser att det är användbart. 

Något som annars var väntat att matcha om deras tillgång att använda IKT mötte deras vilja. Då kan 

man fråga sig varför det inte matchade. Det kan bero på tid, att förskollärarna inte känner att de har 

tid att arbeta eller lära sig om IKT vilket tidigare forskning visat är en vanlig upplevelse bland 

förskollärarna (Folkesson & Lindahl, 2012b, s. 1734-1736). Om tiden är ett hinder så har kanske 

personalen inte möjlighet för pedagogiska samtal och vägledning som enligt det sociokulturella 

perspektivet är avgörande för inlärning (2011, s. 80-81). Det skulle innebära att det inte finns 

möjlighet att se över hur man vill arbeta, och därigenom komma fram till hur man kan arbeta för att 

uppfylla de önskade målen. Det kan även bero på att de saknar kunskapen om hur man använder och 

implementerar IKT i förskolans verksamhet på ett inspirerande och fungerande sätt (Cariocaa m.fl. 

2005, s. 265–287). Förskollärarna saknar då kunskapen om verktygets funktion, vilket är avgörande 

för att kunna se och tolka hur verktyget bäst kan utnyttjas för verksamhetens behov (Säljö, 2011a, s. 

79). Samtidigt kan det även handla om att cheferna eller ledningen inte är tydlig i sina förväntningar 

på hur personalen ska jobba med IKT (Hatlevik & Arnseth, 2012, s. 66). Trots att personalen på 

något sätt saknar möjlighet att använda IKT fullt ut i den omfattning de anser att de är användbart så 

kan man se att ett intresse för IKT finns, t.ex. så kan man tolka intresset för att få arbetet återkopplat 

till sig som ett sätt att hålla sig uppdaterade och nyfikna på ämnet. Detta intresse kan komma via 

både privat intresse eller av den lokala professionens inställning och kunskap om IKT. Alla vill även 

ha materialet skickat till sig via mail alltså ett digitalt verktyg, detta visar att de deltagarna i viss 

utsträckning använder digitala verktyg antingen privat eller i sitt arbete, vilket inte är en självklarhet. 

Deltagarnas Utbildning 

Resultatet angående deltagarnas avsaknad av utbildning blir intressant då det kan finnas fler 

anledningar för deltagarna att säga att de saknar utbildning, det blir även intressant att se att det är de 

yngre deltagarna som anser sig sakna utbildning, de som annars ska få det via sin 

förskollärarutbildning. Detta kan bero på att de anser att de ännu inte gått någon form av 

vidareutbildning eller IKT-inriktad utbildning. Det kan även bero på att de har en större uppfattning 

av begreppet IKT och därigenom inte anser sig kunna något om IKT än, även om de har viss kunskap 

om det. Det kan även komma av att de anger att den utbildning de gått varit undermålig eller inte gett 

relevant kunskap. Det blir även mer oklart när två av de tre deltagarna som ansåg sig sakna utbildning 

meddelar att de gått någon form av utbildning, en av dessa säger att den gav lite kunskap och då kan 

personen anse sig sakna tillräcklig kunskap för att kalla sig kunnig inom IKT-området. Men den 

andra av dem ansåg att deras utbildning var mycket bra, det kan då handla om att deltagaren 

missuppfattat föregående fråga eller att utbildningen var bra men inte tillräcklig för att deltagaren 

ska vilja uppfatta sig som kunnig inom området, personen saknar självförtroende för sin kunskap 

vilket påverkar hur en arbetar med verktygen man har tillgång till. Detta belyser Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2003, s. 281) som en av de viktigaste aspekterna för att få ett fungerande IKT-arbetssätt, 

att man har god tillit till sin egen förmåga. På så sätt kan även självförtroendet vara en påverkande 

faktor för att deltagarna inte jobbar med IKT så mycket. Detta kopplar även vid till deltagarnas 

proximala utvecklingszon, deras avsaknad av utbildning kan bero på att de inte ansåg att de kunde ta 

tillvara på det som undervisades (Säljö, 2011a, s. 120; Löfving, 2012, s. 44) Utbildningen låg inte i 

förskollärarnas proximala utvecklingszon vilket medför att ämnet upplevs som överväldigande eller 

helt ointressant, vilket gör att deltagaren inte litar på sin egen kunskap om ämnet och därför avstår 

från att utnyttja verktyget (Säljö, 2011b, s. 167). 
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Läroplanen 

Det är nästan ingen som nämner läroplanen som ett syfte att använda IKT i förskolan, man kan fråga 

sig om det är så att de missat att det står med eller ser deltagarna det inte som ett gott nog syfte för 

att belysa. Medan forskningen tar upp att det är en viktig del i varför förskolan ska jobba med IKT 

(Forsling, 2011, s. 90). Det är fler av deltagarna som skriver om att det är för samhällets utveckling 

och barnens intresse som är anledningen till att man arbetar med IKT. När det kommer till barnens 

intresse är det något som läroplanen trycker mycket på så deltagarna kanske jobbar efter läroplanen 

fast mer eller mindre ovetande. Utan de går bara på ett utryck att man ska följa barnens intresse vilket 

mer kopplas som förskolans tradition och synsätt på verksamheten än med läroplanen (Lpfö98, 2010, 

s. 6). Intressant blir där att fundera på hur de ställer sig mot detta påstående, är det för att samhället 

utvecklas och innehåller mycket IKT eller är det i ett syfte att minska framtidens kunskapsklyftor 

kring IKT, så som Bergman & Fors (2015, s. 25-26) belyser i sin forskning. 

Implementering 

Några av deltagarna belyser problemet med att de inte vet hur de ska implementera IKT i 

verksamheten, det blir här intressant att se på forskningens uppmaningar att se IKT som vilket 

verktyg som helst, så som en penna eller papper (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 281; 

Bergman & Fors, 2015, s. 25-26).  Man tar upp att det ska vara ett inspirerande verktyg och att det 

ska få lika mycket plats som vilket som helst av de andra verktygen förskolan använder. 

Förskollärarna behöver få tips och inspiration från andra som har lyckats eller misslyckats med 

implementeringen av IKT i verksamheten, de behöver en social kontext. Deltagarna behöver helt 

enkelt tillgång till nya intellektuella redskap för att kunna se hur verktyget bäst kan användas (Säljö, 

2011a, s. 71 & 76). Samtidigt kan man fråga sig om förskollärare har samma problem med att 

implementera andra verktyg i verksamheten som har starkare koppling till den traditionella förskolan. 

T.ex. så belyser Löfving ett moment där hon får höra att en verksamhet har en datorfri vecka och att 

verktyget inte ska arbetas med, utan någon direkt syftesförklaring från pedagogerna mer än att de 

inte vill att barnen ska använda datorn för mycket (2012,s 33). Detta belyser hur synsättet på IKT är 

annorlunda än andra verktyg i verksamheten, för hur skulle det se ut om man gjorde samma 

resonemang med ett annat verktyg, att förskolan ska ha en pennfri vecka då man inte vill att barnen 

ska använda pennan för mycket. Om det finns ett tydligt syfte för att utforska andra verktyg eller 

någon annan djupare pedagogisk mening kan en se detta som ett alternativ, men att bara göra det för 

att man finner pennan skrämmande och ny är ingen bra ursäkt.  
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7 Diskussion 

Här nedan kommer arbetets diskussion angående de resultat som studien gett att presenteras. Det 

som framkommit i denna studie är ett resultat för förskollärarna i det lokala geografiska områdets 

inställning till IKT, då urvalet skett från endast ett område och att pappersenkäten haft en så pass låg 

svarsfrekvens. Arbetet hade med längre tid kanske fått en bättre svarsfrekvens i det geografiska 

området, men det hade även gett möjlighet för ett större område eller fler områden att distribuera 

pappersenkäten i och internetenkäten kanske hade kunnat distribueras ut. Men av det som har samlats 

in så kan man se att mycket av resultatet sammanfaller med såväl nationell som internationell 

forskning. Förskolorna får ingen tydlig styrning från staten eller kommun med hur de ska arbeta med 

IKT, förskollärarna ser problematik i hur de ska implementera och arbeta med IKT i förskolan ihop 

med barnen. Man kan även se att digital natives inte existerar i arbetet då de yngre som möjligen 

skulle kunna anses som digital natives själva anser sig sakna kunskap om IKT. 

 

Syftet med denna studie är ta reda på förskollärarnas uppfattningar om IKT och deras utbildning 

kring IKT i förskolan. Studien har lyckats framställa data som svarar mot arbetets syfte, deltagarna i 

undersökningen har en positiv uppfattning kring IKT och de har varierande utbildning i form av 

utbildning varierande i både längd och kvalité, där några individer helt ansåg sig sakna utbildning. 

En allt för positiv och okritisk inställning till ett ämne eller verktyg kan även vara negativt, då 

personen kanske inte kritiskt granskar sina val eller ifrågasätter sitt användande av verktyget då de 

förlitar sig helt åt att ämnet eller verktyget är det rätta för den givna situationen. Det gäller att arbeta 

normkritiskt och granska sina tankar med den didaktiska planen.  Arbeta och problematisera sin tanke 

och syftet med var del man implementerar och jobbar med i förskolan.  

 

När det kommer till arbetets frågeställningar ser man att de blivit besvarade i olika utsträckning. 

Pedagogerna använder IKT vid flertalet olika tillfällen, men i störst utsträckning till dokumentation 

och arbetslagsuppgifter utan barnen. Näst vanligast använder pedagogerna IKT i samspel med hela 

barngruppen och tredje vanligast var att barnen fick arbeta själva i små grupper. Deltagarnas syften 

med att använda IKT varierade från att bara användas vid dokumentering till för att användas som 

ett verktyg att lära annat, för barnens eget intresse och enligt en deltagare så var alla syftets alternativ 

involverade i att använda IKT i verksamheten. Pedagogerna arbetade oftast själva eller i arbetslaget 

med IKT, i viss mån arbetade vissa med det i samspel med barnen. Den enda frågeställningen som 

inte blev fullständigt besvarad var vilken IKT-utbildning deltagarna hade, utan bara ifall de hade, när 

de senast hade fått det och hur den senaste utbildningens kvalité hade varit. Här hade troligen fler 

följdfrågor behövts i form av att be deltagarna förklara sin utbildning och om de var den enda 

utbildningen de hade eller om de hade mer.  

 

Arbetet har bearbetats genom det sociokulturella perspektivet, vilket kan ses genom att vi sökt vad 

deltagarna själva upplevt kring IKT i samspel med pedagogiska samtal och vägledning, verktygs 

funktion, proximala utvecklingszon och intellektuella redskap. Det har undersökts med vilka 

deltagarna socialiserar i samspel med IKT användandet, vilket i de flesta fallen var arbetslaget, större 

barngrupper eller själva vilket uteslutet socialisation. Om nu inte den tiden spenderas via 

internetforum eller liknande digitala socialisations plattformar. Arbetet har även lyft hur IKT 

presenteras och styrs via samhället eller styrande. Sverige till skillnad från flera andra länder saknar 

en arbetsplan för IKT-användning i såväl förskolan som skolan samtidigt så står det med som redskap 
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i läroplanen (Søby, 2013, s. 10-12 ; Lpfö98, 2010, s. 3). Men samtidigt är Sverige världsledande när 

det kommer till datoranvändning och internetanvändning. Det är oklart hur landets ledare tänker 

kring IKT, ämnet kanske anses för självklart för att kräva en nationell arbetsplan eller kräva att 

enskilda organisationer har en arbetsplan eller anses det tillräckligt tydligt för att det står med i 

läroplanen. Vissa enskilda förskolor och skolor har skapat en egen arbetsplan kring IKT, men detta 

leder till olikheter inte bara i syftet med IKT utan även för barnen (Skolverket, 2013, s. 21- 39). Varje 

enskild verksamhet skapar hjulet från grunden istället för en nationell plan som bygger på fakta och 

forskning. Skolan har haft en stor utbildningsvåg sedan 90-talet, men förskolan har inte fått samma 

möjlighet, men samtidigt undersöker Skolinspektionen förskolornas IKT-kunskap på samma sätt 

som skolans. Om förskolan vill ta igen de försprång skolan har genom sin stora IKT satsning på 90-

talet krävs det att förskolans styrande sätter in någon form av satsning i form av tid och utbildning 

så att klyftan kan minska (Karlsohn, 2009, s. 86-145).  

 

Traditionerna måste inte slängas ut, men de måste ses över via de didaktiska frågorna så man håller 

verksamheten aktuell och utvecklande i enlighet med samhället. 
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7.1 Metoddiskussion 
 

Stadens utbildningsförvaltning valdes att kontaktas i en förhoppning att enkäten skulle tas emot av 

deltagarna som en seriös och intressant enkät, det fanns även en förhoppning att de skulle kunna 

hjälpa mig nå ut till fler förskolor då alla inte har lättåtkomliga kontaktuppgifter. Men tyvärr så var 

utbildningsförvaltningen svårkontaktad. Om jag genom utbildningsförvaltningen fått ut 

internetenkäten hade detta gett betydligt mer och varierad data. Enkäten har omarbetats och 

bearbetats i omgångar så att de skulle vara lättförståeliga, tydliga, så att de skulle representera och 

svara på studiens syfte och frågeställningar. Önskar att deltagarna fått mer tid till enkäten, men tyvärr 

kunde inte det ges på grund av de givna tidsramarna för arbetet. 

 

Några av deltagarna ställde sig frågande om varför undersökningen genomförs analogt via 

pappersenkäten istället för genom digitala verktyg som mail eller internetenkät. Anledningen att jag 

valde att genomföra enkäten på papper var en förhoppning att möjliggöra även för de med låg IKT-

kunskap eller som känner sig osäkra på att använda mail eller internet. Men även för att de som är 

negativa eller tar avstånd från att använda digitala verktyg skulle känna att det var mindre hinder att 

fylla i enkäten. Så det fanns en viss förutfattad mening om att den planerade internetenkäten skulle 

ha ett mer positivt resultat gentemot användningen av IKT. Tyvärr kunde inte detta vare sig styrkas 

eller motbevisas då internetenkäten aldrig nådde de tilltänkta deltagarna. 

 

Det kanske hade varit mer effektivt att kontakta förskolorna bara via telefon, dock var det svårt att 

få tag på passande telefonnummer och det fanns också en oro att störa eller avbryta aktiviteter på 

förskolorna. Det fanns även en risk att deltagarna inte skulle vara närvarande eller för stressade att 

vilja delta i ett telefonsamtal. Det finns som tidigare sagt en liten chans att jag påverkat resultatet 

genom tidigare vikariat. Detta hade kunnat undvikas om jag valt att utföra studien i en annan stad, 

det är dock något som inte var genomförbart på grund av tids- och resebegränsningar.  

 

Jag som person har blivit mer informerad kring IKT, jag var tidigare positiv till IKTs möjligheter, 

men samtidigt negativ till flera av sätten jag upplevt att IKT används på. Arbetet har gett ett tankesätt 

över att IKT behöver övervägas och problematiseras. Jag blev även förvånad över att det inte var 

några negativt inställda deltagare, då det var något jag förväntat. Det är viktigt att påpeka att 

resultaten är vad dessa förskollärare säger att de gör och inte vad de faktiskt gör. Resultatet ger även 

bara en bild av de enskilda förskollärarna och deras förskolor inte hur IKT används i yrket som stort. 
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8 Fortsatt forskning 

En fundering som studien väckte är hur utbildningarna, chefer och de styrande ska få förskollärare 

intresserade av IKT. Avsaknaden av intresse kan kanske ha att göra med könsnormer, då IKT är ett 

manligt kodat kunskapsområde (Statistiska centralbyrån, 2014, s. 31 & 64). Det skulle vara intressant 

att undersöka om förskollärare som identifierar sig som män är mer positivt inställda till IKT. Det 

skulle även kunna vara intressant att se om uppfattningen angående IKT är uppdelat enligt andra 

faktorer så som geografisk eller klass position av förskolan. 

 

När det kommer till utbildning av förskollärare mot IKT så kommer frågan vad som är relevant att 

fokusera på efter man har klargjort syftet med IKT i sin verksamhet. Är det och de didaktiska 

frågorna, är det enskilda digitala verktyg och i sådana fall vilka, eller är det hur man berömmer 

mjukvara, eller är det att arbeta med mjukvara och i sådana fall vilken mjukvara är aktuell. Detta är 

områden som troligen kan leda till fortsatt intressant forskning. 

 

9 Slutord och yrkesrelevans 

Sandberg m.fl. (2011, s. 434) säger att det är den enskilda individen som bestämmer vad som ska 

läras, det är den enskilde som har det stora ansvaret för att uppdatera sig med aktuell forskning och 

kunskap som berör ens arbete. En enskild person kan själv ta på sig ansvaret för att utbilda sig, men 

det ska inte ske på bekostnad av fritid utan genom kompetensutveckling beviljad av förskolan och 

uppdragsgivaren. Det är organisationen som behöver ändras för att kunskapen ska kunna få möjlighet 

att tas till vara genom inspiration och diskussion mellan yrkesaktiva. Det är organisationens ansvar 

att göra det möjligt för förskollärarna att följa läroplanen. IKT ska vara en del av skolan, så nu är det 

upp till såväl styrande som yrkesaktiva i förskolan att ta tag i sin egen och verksamhetens utbildning.  

 

Förskolan är första etappen i Sveriges skolsystem och även om den inte är obligatoriskt så betyder 

inte det att verksamheten är obetydligt eller oviktigt. Förskolan ska som resten av skolväsendet ligga 

i fas med samtidens utveckling och bygga sin verksamhet på aktuell forskning och kunskap, och när 

det kommer till IKT ligger förskolan efter och skolan har ett försprång. Men ett försprång är ingen 

förlust, bara något att jobba mot. Förskolan är en verksamhet som har sin egen tradition men det 

betyder inte att nya influenser och verktyg ska uteslutas om de kan göra verksamheten bättre. 

Pedagoger måste få mer möjlighet att tala om hur man arbetar och varför man gör det, såväl inom 

arbetslagen, men även mellan enheter och mellan skolor, på så sätt kan man undvika att lägga energi 

på att uppfinna hjulet igen. En del i yrket är oroliga för att arbeta med IKT då de känner att de inte 

kan IKT helt, men en sådan inställning ser vi sällan till andra ämnen t.ex. så aktiverar vi barnen i 

biologi genom att gå ut och utforska naturen även om vi inte kan allt om biologi, men ändå så 

uppmuntrar vi barnen och oss själva att lära och upptäcka i stunden. Det är accepterat att inte kunna, 

men det kan inte vara en ursäkt för att inte utbilda sig och detta gäller för så väl pedagoger som 

ledning.   
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11 Bilagor 
11.1 Enkäten  

-Komprimerat till 2 sidor, utan raderna för svar och minskat typsnitt. 
Studie av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 

1.När tog du examen och blev förskollärare? 

År:…………. 

2. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

– Ange i månader eller år 

3. Vilken förskola jobbar du på? 

– Detta kommer inte publiceras 

4. Vad är IKT enligt dig? 

5. Anser du att IKT ska arbetas med på förskolan? 

– Välj en 

□Ja                         □ Nej 

6. I vilken utsträckning anser du att du använder IKT? 

– Välj en 

□ Inte alls               □ Lite                 □ Måttligt            □ Ganska mycket           □ Mycket 

7. Hur användbar anser du att IKT är? 

– Välj en 

□ Inte alls               □ Lite                 □ Måttligt            □ Ganska mycket           □ Mycket 

8. Hur är din inställning till IKT? 

– Välj en 

□ Mycket negativ      □ Negativ       □ Neutral       □ Positiv      □ Mycket positiv 

9. Vilka IKT verktyg har du tillgångtill på din arbetsplats? 

– Välj de som passar 

□ Digital kamera □ Video kamera 

□ Ipad/padda/lärplatta/surfplatta □ Dvd/Blu-ray spelare 

□ Läsplatta/Kindle □ Spelkonsol (t.ex. Xbox, Playstation) 

□ Smartboard/interaktiv tavla □ Stationär dator, Bärbar dator 

□ Projektor □ Internet 

□ Tv □ Telefon (mobil eller analog) 

□ VHS spelare □ Musikspelare (t.ex. CD, kassettband) 

 □ Radio 

 

10. När använder du IKT? 

11. När du använder IKT hur många deltagare brukar det vara? 

– Välj de som passar 

□ Själv (Pedagog) 

□ Pedagog och arbetslaget 

□ Själv (Barn) 

□ Pedagog och Barn (2-5st) 

□ Barn själva (2-5st) 

□ Pedagog och barngruppen (6-20) 

□ Barngruppen själva (6-20) 
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12. Vad är ditt syfte med att använda IKT i förskolan? 

– Välj de som passar 

□ Samhällets utveckling 

□ Eget intresse 

□ Barnens intresse 

□ Chefens/ledningens intresse 

□ Lärande om IKT 

□ Verktyg för att lära annat 

□ Dokumentation 

□ Miljön på förskolan 

□ Tidsfördriv / Spel 

□ Aktiverande vid fri lek 

Tillägg: ……………………… 

13. Anser du dig ha utbildning inom IKT? 

– Välj en 

□Ja                          □Nej 

14. När gick du senast på utbildning mot IKT? 

– Välj en 

□ Aldrig 

□ En månad sen 

□ 6 månader sen 

□ 1 år sen 

□ 2 år sen 

□ 3 år sen 

□ 4 år sen 

□ 5 år sen 

□ 6-10 år sen. 

□ 10-20 år se 

15. Hur lärorik var utbildningen? 

– Välj en 

□ Inte alls        □ Lite          □ Måttligt         □Ganska mycket         □ Mycket 

16. Vad identifierar du dig som? 

– Välj en, finns möjlighet att skriva icke-binär identitet 

□ Kvinna                 □ Man                   □………… 

17. Födelseår? 

– Ange 19XX 

19….... 

18. Vill du ta del av arbetet då det är färdigställt? 

– Om så önskas uppge din mailadress dit du vill ha arbetet. 

19. Kommentarer eller tillägg 

Tack för ditt deltagande! 

Jenny Larsson, Jenny.Larsson.6788@student.uu.se 
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11.2 Medgivandebrev 

Jenny Larsson 

Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15hp 

Ht 2015 

 

Till förskollärare som deltar i enkäten 

 

Medgivande till deltagande i en studie om IKT 
 
Studien, som kommer att handla om IKT (informations- och kommunikationsteknik) i förskolan, 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Jenny Larsson som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mina svar i enkäten kommer 

samlas in, samt att det jag skriver kommer att analyseras. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas, fram till publicering den 11 nov.  

 

 

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

 

Önskar Kopia på arbetet vid arbetets fullständiga sammanställning □ 
 

Email : ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift  

 

 

 

 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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11.3 Informationsbrev pappersenkäten 

Jenny Larsson 

Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15hp 

Ht 2015 

 

Till förskollärare som är intresserade av att delta i pappersenkäten. 

 

Information om en studie av Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). 

 
Jag är lärarstudenten Jenny Larsson som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Studien riktar sig till att svara mot syftet: 

Syftet med undersökningen är att se förskollärarnas uppfattning och utbildning kring IKT i förskolan.  

Och genom kvalitativa enkätstudier se hur denna uppfattning ter sig i Uppsala stads förskolor. 

 

Deltagande i studien innebär att man kommer att fylla i en enkät i pappersformat. Jag kommer att 

samla in data genom att personligen lämna och hämta pappersenkäter på förskolorna. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under vecka 42-43, där det sista datumet för insamling av enkäterna 

sker i samtal med deltagarna. Jag kommer komma vid ett förbestämt tillfälle och lämna enkäterna 

och upp till två tillfällen för hämtning av ifyllda enkäter. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta 

del av den. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd men ej efter arbetet är inlämnat till institutionen den 11 nov. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata gärna med kolleger om de med är villiga att delta. Ni ger 

medgivande genom att undertecknar den medföljande blanketten om medgivande som ni kan lämna 

i kuvertet som kommer bli upphämtat. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

Studiens handledare: Pia-Maria Ivarsson, Universitetslektor i Pedagogik 
Tel: 018-471 1681  e-post: pia-maria.ivarsson@edu.uu.se 

 

Uppsala den 12 oktober 2015 

 

Jenny Larsson, Jenny.Larsson.6788@student.uu.se 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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11.4 Informationsbrev internetenkäten 

Jenny Larsson 

Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15hp 

Ht 2015 

 

Till förskollärare som är intresserade av att delta i webbenkäten. 
 

Information om en studie av Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT). 
 
Jag är lärarstudenten Jenny Larsson som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Studien riktar sig till att svara mot syftet: 

Syftet med undersökningen är att se förskollärarnas uppfattning och utbildning kring IKT i förskolan.  

Och genom kvalitativa enkätstudier se hur denna uppfattning ter sig i Uppsala stads förskolor. 

  

Deltagande i studien innebär att man kommer att fylla i en webbenkät. 

Jag kommer att samla in data genom internetenkätens sammanställda resultat. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under vecka 42-43, där 23/10 är det sista datumet för 

inlämning då internetenkäten låses. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av den. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd men ej efter inlämning den 11 nov.  

Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata gärna med kolleger om de med är villiga att delta. Ni 

ger medgivande genom att kryssa i ”Jag ger medgivande...” i online undersökningen. 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

Studiens handledare: Pia-Maria Ivarsson, Universitetslektor i Pedagogik 
Tel: 018-471 1681  e-post: pia-maria.ivarsson@edu.uu.se 

 

Uppsala den 12 oktober 2015 

 

Jenny Larsson, Jenny.Larsson.6788@student.uu.se 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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11.5 Tabellsammanställning av pappersenkäten 

Här följer sammanställningen av pappersenkätens data, först visas nr data och en vals data i tabell. 

Data markerat x är flervals frågorna och + är öppna frågorna, X är konfidentiellt och – är saknad 

data. Bokstäverna A-K är identifikationer för vardera deltagare. 

Figur 1 – Tabell över pappersenkäternas data, indelat efter deltagare och fråga. 

 
 A B C D E F 

1 2011 1980 2002 2006 1998 1978 

2 4,5 år 1år 1 år 4,5 år 17 år 35 år 

3 X X X  X X X 

4 + + + + + + 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Måttligt Måttlig Lite Ganska mycket Ganska mycket Ganska mycket 

7 Måttligt Måttlig Mycket Mycket Mycket Ganska mycket 

8 Neutral Neutral Mycket positiv Mycket positiv Mycket positiv Positiv 

9 x x x x x x 

10 + + + + + + 

11 x x x x x x 

12 x x x x x x 

13 Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

14 2 år En månad En månad En månad 5 år 6 månader 

15 Måttligt Ganska mycket Mycket Ganska mycket Mycket Måttlig 

16 Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

17 1970 1953 1976 1983 1957 1954 

 
 G H I J K 

1 2015 1974 2014 1989 2014 

2 3 mån 35år 1 år, 2 mån 17 år 3 mån 

3 X X X X X 

4 + + + + + 

5 Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ganska mycket Ganska mycket Ganska mycket Lite Ganska mycket 

7 Ganska mycket Ganska mycket Måttligt Mycket Ganska mycket 

8 Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 

9 x x x x x 

10 + + + + + 

11 x x x x x 

12 x x x x x 

13 Ja Ja Nej Ja Nej 

14 6 månader En månad 2 år En månad Aldrig 

15 Ganska mycket Mycket Lite Måttlig - 

16 Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna 

17 1989 1952 1990 1968 1985 

 

 


