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Sammanfattning 

Bakgrund 

Bakgrunden till idén till denna studie uppkom då vi under våra praktikperioder märkt av vissa negativa 
attityder kring arbetet med digitala verktyg samt PIM. Vi ville undersöka över användandet och de 
attityder som finns i förskolans verksamheter kring digitala verktyg ur ett kommunperspektiv. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskolors tillgång till digitala verktyg och om kompetensutvecklingen 
inom IKT inverkar på attityderna kring det digitala lärande i förskolan.  

Metod 

En kvantitativ studie med enkät som redskap besvarad av pedagoger verksamma i Borås stads 
förskoleverksamhet. 

Resultat 

Resultatet av studien visade att pedagogerna har en positiv attityd kring arbetet med digitala verktyg. 
Pedagogerna ansåg att PIM-utbildningen varit en bra kompetensutveckling, dock visade det sig att de 
bara till en viss del använde sig utav den nyförvärvade kunskapen. Pedagogerna lyfte att det i många 
fall beror på ålderdomliga datorer och brist på internetuppkoppling till iPad/lärplatta. Utifrån resultat 
kan vi utläsa att användningen av IKT i verksamheten till viss del är en generationsfråga.  
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1 Inledning 
I denna studie belyser vi de attityder som finns inom IKT1- arbetet i förskolan. Det satsas 
mycket pengar och resurser på kompetensutveckling i dagsläget för avsikt att resultera i en 
bredare digital kompetens bland de verksamma pedagogerna i förskoleverksamheten. Den 
senaste satsningen i kompetensutveckling inom IKT i förskola/skola är den så kallade PIM2-
utbildningen. Syftet med PIM-utbildningen är att pedagoger skall få en grundläggande 
kompetens vad gäller användandet av digitala medier både för sitt eget bruk samt med 
eleverna i förskole- och skolverksamheten. Denna studie har genomförts i samverkan med 
Borås Stad för att stärka det vetenskapliga perspektivet i Borås stads lärandeenheter inom 
förskolan. 
 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) lyfter IKT som ett växande fenomen och anser att 
det har en betydande roll för samhället i stort, i det innefattas även förskoleverksamheten. I 
det stödjer vi oss även på Europaparlamentet och europarådets (2006) rekommendationer där 
det digitala lärandet ses som en av åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande. Det 
medför att vi som pedagoger ska ha en viss digital kompetens, som gör det möjligt att ge 
eleverna de förutsättningar de behöver till ett livslångt lärande.  

Hylén (2011) belyser fyra nationella riktlinjer till varför det bör satsas på IT3 i skolan. Det 
samhällsekonomiska perspektivet lyfter att skolan har ett ansvar att utbilda IT-kunniga elever 
för framtida kompetenser som gynnar Sverige. Ur ett jämlikt perspektiv ska skolan förses med  
digitala verktyg för att ge alla elever chans att utveckla en digital kompetens. Ur det tredje 
perspektivet har IT förhoppningar på sig att göra lärandet mer effektivt och multimodalt. Det 
sista argumentet Hylén lyfter är att IT-användningen i skolan kan bidra till ökad kvalité på 
lärandet. 

Trageton (2005) belyser att de digitala verktygen ger oss en större inblick i världen omkring. 
Genom att använda oss av olika digitala verktyg blir världen kring eleven mer påtaglig och 
nära. Dock utgår Trageton ifrån förskoleklass och skola, men det gäller också förskolan då de 
digitala verktygen är vanliga även där.  

Utifrån vår förförståelse gick vi in i denna forskningsprocess i tron om att de digitala 
verktygen inte användes frekvent, grundat på det vi sett ute i verksamheterna. Vad gäller iPad 
har vi uppmärksammat att de inte alltid används utifrån ett pedagogiskt syfte utan till viss del 
som barnpassning. Det utgjorde vårt intresse för denna studie.  

 

                                                           
1 IKT- Information och kommunikationsteknik 

2 PIM – Praktisk IT och mediekompetens 

3 IT – Informationsteknik  eller -teknologi 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskolors tillgång till digitala verktyg och om 
kompetensutvecklingen inom IKT inverkar på attityderna kring det digitala lärandet i 
förskolan.   

Frågeställningar: 

• Vilka digitala verktyg finns i verksamheterna och hur mycket används de? 
• Har PIM-utbildningen gett pedagogerna relevant kunskap för arbetet med barnen? 
• Använder pedagoger sig av vad de lärt sig under PIM i verksamheten? 
• Anser sig pedagogerna ha den digitala kompetens det behöver för verksamheten? 
• Är attityderna till IKT en generationsfråga?  
• Finns det någon skillnad mellan stadsdelarna vad gäller användande av digitala verktyg?  

 

Vi vill undersöka om pedagogernas ålder spelar in i hur de upplever IKT-arbetet i förskolan 
och om det kan vara en generationsfråga vad gäller hur pedagogerna anser sig ha kompetens i 
området. 

Frågeställningen kring skillnader mellan stadsdelarna grundar sig på att vi vill se om Borås 
stads olika stadsdelar har samma förutsättningar och tillgång till arbetet med digitala verktyg.  

3 Bakgrund 
 
I kapitel 3 ”Bakgrund” får du som läsare en inblick i hur det har sett ut historiskt sett under 
implementering av digitala verktyg i skolans verksamheter från slutet av 60-talet och framåt, 
även en förklaring till de centrala begrepp som ligger till grund för studien. Vad är IKT, vilka 
förhoppningar finns samt elevernas påverkan av att IKT blir mer central i skolans värld? Vad 
är ett digitalt verktyg? Här kommer även två digitala verktyg exemplifieras och förklaras lite 
mer grundligt. Hur ser kompetensutvecklingen ut? Vad är kompetensutveckling? Hur får vi en 
digital kompetens och vad står det för? Avsnittet avslutas med att beröra satsningen kring 
PIM samt IKT i förskolan. 

Digitala verktyg är idag en självklar del av vår vardag och används frekvent redan i tidig 
ålder. Det moderna samhället kräver en viss digital kompetens som stimuleras och underhålls 
redan i förskolans verksamheter. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) belyser att IT 
kommer ha en betydande roll i framtida utbildningssammanhang och beskriver datorn som ett 
verktyg som ”spränger gränser” då eleverna själva kan påverka vad och hur de lär sig. 

De digitala verktygen är inte självklara i dagens verksamheter trots att regeringen har gjort 
stora satsningar på kompetensutveckling inom IKT, den senaste är PIM. Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2001) framhävde redan 2001 att verksamma pedagoger saknar den 
kompetens som behövs i arbetet med IKT, vilket är ett av de stora problemen, eftersom små 
barns utveckling och lärande kring IKT kan påverka deras framtida användande av digitala 
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verktyg i skolan. Utifrån vårt syfte till studien vill se om det fortfarande, trots 
kompetensutveckling, finns brister eller behov av mer kunskap kring vårt 
undersökningsområde. 

3.1 Historik 
I slutet av 1960-talet yttrade sig för första gången riksdagen om att introducera datorn i skolan 
och i början av 1970-talet inleddes en testperiod av Skolöverstyrelsen (SÖ). Slutrapporten 
visade att det var möjligt att använda datorn i skolan, men på grund av att datorn på den tiden 
var mycket dyr, introducerades den bara på gymnasienivå. Under 1980-talet skrevs datalära in 
i högstadiets läroplan som ett huvudmoment i matematik. Dock skulle undervisningen handla 
om tekniken kring datorn (Riis, 2000). 

Efter att skolan under 1980- talet började satsa på datorer har lärarrollen förändrats och 
kraven på lärarna ökat. Från att ha varit auktoritär ska läraren nu låta eleverna själva ta ansvar 
för sitt lärande. Studier har visat att datorns roll gett både negativa och positiva effekter. 
Bland annat har lärarrollen blivit mer som ett stöd i bakgrunden samtidigt som kontakten med 
eleverna ökat. Dock känner lärarna sig mer stressade eftersom deras möjligheter att ha 
kontroll över elevernas arbete minskat (Jedeskog, 1998). 

1984 introducerades datorn i skolan och högstadieeleverna fick 80 timmars undervisning 
inom ramarna för matematik, NO och SO om datorns uppbyggnad och funktionssätt. 1988-
1991 satsade SÖ på en ny kampanj. Man introducerade då datorn som ett pedagogiskt 
hjälpmedel och de största förändringarna handlade om att språklärare och deras elever blev de 
främsta användarna (Riis, 2000). Senare gjordes satsningar som medförde att digitala verktyg 
blev en mer central del i verksamheten. 

3.2 IKT- Informations- och kommunikationsteknik 
IKT som står för informations- och kommunikationsteknik, kommer att vara en mer central 
del i vår kommande utbildningskontext. Alexandersson, Linderoth Lindös studie (2001), som 
avhandlar mötet mellan eleven och IKT:n samt belyser att IKT ses som ett verktyg för 
lärandet, där pedagogens roll är att handleda eleven i dennes kunskapssökande.  Barn idag har 
stora kunskaper kring digitala verktyg från såväl hemmet som skolan och förskolan. Det 
innefattar flera olika medier där text, bild och ljud förenas. Följande skapar potential för nya 
pedagogiska arbetssätt där eleverna själva söker, värderar och kritiskt granskar information. 

IKT:n har stora förhoppningar på sig, både i skolans och i förskolans värld.  Alexandersson, 
Linderoth Lindö (2001) lyfte att tillgången av digitala verktyg ökat i den pedagogiska 
verksamheten, men frågar sig om det i sin tur verkligen bidrar till ett bättre lärande. Enligt 
forskning kring IKT kan digitala verktyg förbättra verksamheten, men det är attityderna kring 
barns lärande som påverkar hur undervisningen utformas, inte tillgången till de specifika 
verktygen.  

Det finns inga entydiga svar på IKT:ns påverkan på elevers inlärning (Alexandersson, 
Linderoth Lindö, 2001).  Hylén (2007) diskuterar dock de positiva aspekterna i användandet 
av digitala verktyg. De ger större möjlighet att arbeta efter egna förutsättningar, samt ökad 
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stimulans och ökad förståelse då ljud, text och bild kan sammankopplas. Eleverna kan även få 
direkt återkoppling på till exempel rättstavade ord eller matematiska frågor menar Hylén.  

3.3 Digitala verktyg 
Löfving (2011) förklarar följande artefakter som digitala verktyg; datorer, iPad/lärplatta, 
mobiler samt olika webtjänster där även sociala medier är inräknade. De vi räknar som 
digitala verktyg i vår undersökning är; dator, iPad/lärplatta, kamera, interaktiv tavla samt 
mobiltelefoner. I och med att tekniken går framåt är begreppet digitala verktyg något 
föränderligt menar Löfving.  

Tänker vi efter så har det förändrats enormt under endast ett tiotal år. Artefakter som 
mobiltelefoner, GPS4, Ipad/lärplatta samt digitalkameror är något som vi idag ser som en 
självklarhet. Säljö (2002) beskriver hur vi förr i tiden lagrade allt i huvudet för att numera 
sköta det mesta digitalt, de digitala verktygen har blivit en del av oss, informationen lagras 
utanför människan som Säljö benämner det. Han beskriver även det Löfving (2012) 
diskuterat, att digitala verktyg är ett begrepp som ständigt förändras. Säljö menar att eftersom 
vi människor ständigt lär oss kommer nya artefakter att skapas för att förenkla för människan 
(Säljö, 2002). 

Under de senaste åren har användande av digitala verktyg i undervisningen ökat. 
Gymnasielärare har en mer positiv inställning till digitala verktyg än lärare för de yngre 
åldrarna. En bidragande faktor kan vara att lärarna på gymnasiet ser ett högre engagemang, en 
bättre kvalitet samt ökad delaktighet från elevernas sida (Skolverket, 2008). 

IKT anses vara ett slagkraftigt hjälpmedel för att utveckla elevernas färdigheter i skolans 
basämen. I de lägre åldrarna i skolan där lek och spel präglar verksamheten kan digitala 
verktyg lätt samordnas med undervisningen och utmana elevernas kognitiva förmåga. I 
arbetet med iPaden eller datorn uppmuntras eleverna till sociala samspel där samtal, reflektion 
och egna tolkningar kan ta plats., vilket läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid. Eleverna 
tränas till att bli demokratiska individer (Trageton, 2005). 

Inom de digitala lärresurserna sker en ständig ökning. Främst är det de resurser som är 
avsedda för privat bruk och inte för skolan, men som ändå används av pedagoger och elever 
för skolbruk. I förskolan finns programvaror, ofta i form av ”appar” eller CD-rom, vars syfte 
är att på ett lekfullt sätt ge eleverna baskunskaper i läsning, skrivning och räkning (Hylén, 
2011).  

Trageton (2005) menar dock att dagens programvaror ofta fortfarande är präglade av den 
traditionella synen på lärande där läraren och boken styr elevernas lärande. De får kunskapen 
serverad. Detta går emot grundtanken i dagens lärkontext där eleverna själva konstruerar sin 
kunskap. Programvarorna är styrande och eleverna ger respons istället för producera. Han 

                                                           
4 GPS - Global Positioning System 
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lyfter att lärarutbildningarna bör satsa på att ge kunskap om, och hur man ska bedöma de 
digitala läromedel som finns, för att skapa en hög kvalitet. 

3.3.1 iPad/ lärplatta 
2010 lanserade Apple en produkt som numera är en central del i många förskoleverksamheter.    
I en iPad kan brukaren surfa på internet, filma, ta kort, skriva texter i dokument, läsa tidningar 
samt spela spel. Spel tas hem på så sätt att brukaren laddar ner så kallade ”appar” via 
AppStore, för det behövs en internetuppkoppling (Jensen, 2011). I förskoleverksamheten är 
det iPad som är mest centrala, det finns även enheter som har Androids svar på iPad vilket 
fungerar på ungefär samma sätt. ”Apparna” laddas dock inte hem via AppStore utan via 
Android Market. Utifrån våra erfarenheter är fördelen med iPad/lärplatta att det är en mobil 
enhet som gör att den kan medföras och användas på många fler sätt en vad datorn kan.  

3.3.2 Interaktiv tavla/ SMART Board 
SMART Board är en interaktiv skrivtavla, det som visas på dataskärmen förs via en projektor 
över till den interaktiva tavlan. Den ser ut som en vanlig whiteboardtavla som man kan skriva 
på men bläcket i pennan är elektroniskt. Denna produkt lanserades först 1991 och kom till 
Sverige våren 1995 (Robling och Westman, 2009). Dock har den inte blivit implementerad i 
så många av förskolans verksamheter.   

3.3.3 Attityd kring digitala verktyg 
Jedeskog (1998) lyfte redan för 15 år sedan den enskilde lärarens inställning och intresse som 
ligger till grund för deras attityd samt hur flitigt det används i verksamheten. Även 
kollegornas inställning har en viss påverkan. Gamla traditioner och rutiner, vilka innebär 
stabilitet och trygghet, kan dock sätta stopp för förändringar och intresse för ny kunskap. Det 
nya arbetssättet som inkluderar IT innebär att eleverna själva söker, värderar och kritiserar 
information, vilket tidigare var lärarens uppgift. Den traditionella läraren var auktoritär och att 
överlåta expertisen till eleverna och främst vara handledare är inte en självklarhet för många 
lärare.  

Jedeskog (1998) beskriver två olika lärarstilar, ”Schoolers” ser förändringar som ett problem 
och införande av digitala verktyg som omöjligt. ”Yearners” däremot strävar efter bra 
inlärningsmöjligheter med hjälp de digitala verktygen.  Det förutsätter att de tillåts arbeta 
mindre traditionellt och låta eleverna själva konstruera sin kunskap. 

Brister i hård-och mjukvara beskriver Hylén (2011) som en bidragande faktor till pedagogers 
negativa attityder kring IKT i verksamheterna. Med andra ord, ålderdomliga datorer eller 
bristande tillgång till internetuppkoppling på såväl dator och iPad. Det bidar till en negativ 
attityd då det försvårar arbetet i verksamheten då pedagoger inte kan använda de digitala 
verktygen på de sätt som det är ämnade till. 

3.4 Kompetensutveckling 
Skolverkets allmänna råd (2005) påvisar kommunens del i kompetensutvecklingen för 
förskolans personal. Personal skall få relevant kompetensutveckling efter rådande behov som 
verksamheten kräver, för att på ett professionellt sätt kunna utföra arbetet utifrån förskolans 
uppdrag. Skolverkets allmänna råd belyser även kompetensutvecklingen som ett led i att öka 
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och bibehålla kvalitén i förskolans verksamhet. Kommunen behöver kontinuerligt analysera 
och kartlägga verksamheterna för att ringa in var behovet av kompetensutveckling finns. 
Utifrån det är det förskolechefens ansvar att ge personalen den kompetensutveckling de 
behöver för att de på ett professionellt sätt skall kunna utöva sitt arbete i 
förskoleverksamheten (Lpfö-98, rev. 2010). 
 
Skolverket (2009) har haft till uppgift att kartlägga IT-användning och IT-kompetens utifrån 
förskola, skola samt vuxenutbildning. Utifrån denna kartläggning har regeringen redovisat sitt 
resultat. Det kommande citatet belyser förskoleverksamhetens behov och tankar kring 
kompetensutveckling inom IKT. 
 

Förskolepersonalen är de som i störst utsträckning anger att de har behov av 
kompetensutveckling inom IT. Sammantaget uppger över hälften av 
förskolepersonalen att de har ett mycket stort behov av kompetensutveckling inom 
åtminstone något IT-relaterat område för att kunna använda IT i sitt arbete 
(motsvarande andel av grundskole- och gymnasielärarna är knappt hälften 
respektive en tredjedel). Omkring en tredjedel av förskolepersonalen anser att de har 
ett ganska eller mycket stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande 
datorkunskap, ordbehandling, informationssökning och kommunikation med hjälp 
av IT, vilket är en högre andel än för personalen inom övriga 
skolformer.(Skolverket, 2009, s. 16) 

 
Utifrån ovanstående citat kan vi utläsa att kompetensutveckling inom IKT-relaterade områden 
är stort och att PIM är ett led i att möta dessa önskemål. 
 
Kompetensutveckling är ett begrepp som många talar om, men som gemene man inte vet 
själva innebörden utav. Andersson (2000) lyfter sin egen syn på begreppet 
kompetensutveckling, ”Kompetensutveckling innebär lärande, tillämpning av kunskaper och 
färdigheter i relation till en arbetsuppgift” (Andersson, 2000, s 126). Kompetensutveckling 
kan ske på en informell så väl som formell nivå. Informella nivån är den kunskapen vi ger till 
varandra i samspel och interaktion. Det sker i periferin och ses oftast inte som en form av 
kompetensutveckling menar Andersson. Vidare diskuterar Säljö (2002) kunskaper som kan 
ses som ett informellt lärande. 
 

Appropriering5 av kunskaper och färdigheter är något som ständigt pågår, dessa 
processer är inte begränsade till någon särskild miljö eller situation. All interaktion 
mellan människor innebär på sätt och vis att kunskaper, värderingar och färdigheter, 
överförs till nya sammanhang. (Säljö, 2002, s.16) 
 

Med det vill Säljö påvisa vikten av den sociokulturella synen på lärande och hur det gynnar 
vår förmåga till att lära oss nya saker i interaktion och samspel med andra personer på ett mer 
informellt sätt, inget som är styrt utifrån. 
 

                                                           
5 Appropriering – Synonym för att tillägna sig nya kunskaper  
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Den formella delen av kompetensutveckling är utformad utifrån ett specifikt syfte.  Vad 
behöver personalen öka sina kunskaper i för att öka kvalitén utifrån förskolans uppdrag? 
Kompetensutvecklings syfte gynnar även organisationen, då det medför en ökad förmåga att 
se till en helhet och inte utifrån ett individperspektiv.  
 
En studie av Plowman (2002 i Stephen och Plowman 2003, s. 228) påvisar att ett stort antal 
lärare saknar support i frågor kring IKT, vilket får dem att välja bort digitala verktyg i 
undervisningen. Andersson (2000) belyser kompetensutvecklingens betydelse för ett bra 
lärande klimat. Formell kompetensutveckling under planerade former avser att ge positiva 
effekter och förändrade attityder i verksamheten. Redan 1998 lyfte Jedeskog (1998) att lärare 
med kunskap om datorer är positiva inför förändringar i skolan medan kollegor utan intresse 
sitter fast i den ”gamla skolan”. 
 
Även Johansson (1997) lyfte på 90-talet vikten av kompetensutveckling, i och med den stora 
IT-satsningen som då gjordes. Det är relevant även i dagsläget, även om datorerna inte har en 
lika central roll som de hade då. I dagsläget kan paralleller dras till användningen av andra 
digitala verktyg så som till exempel iPad. Det finns personer som är rädda för den nya 
tekniken och de som inte vet hur de används på ett korrekt sätt menar Johansson. Utifrån det 
är det av vikt med kompetensutveckling inom IKT, men det kostar pengar. Det är inte enbart 
inköpet av de digitala verktygen som kostar pengar menar Johansson, utan även kostnaderna 
som tillkommer för att öka personalens kompetens kring dessa verktyg. ”Fortbildningen 
måste breddas till att handla om lärarrollen, elevrollen och ett förändrat arbetsätt om IT-
satsningen ska ge någon effekt på skolans utveckling.” (Johansson, 1997, s.31) Utifrån det här 
citatet kopplar vi till vårt syfte med studien som har för avsikt att belysa yrkesverksamma 
pedagogers attityder och kompetensutveckling inom förskolans verksamhet. Moderniteter 
kommer alltid att förekomma och den bävan som det kan medföra kan som Andersson (2000), 
i föregående stycke lyft, hindras med hjälp av en kompetensutveckling inom området. De 
digitala verktygen i sig, menar Johansson, åstadkommer ingen pedagogisk verksamhet utan 
det är de yrkesverksamma som står för den pedagogiska delen i lärandet.  
 
Skarin (2007) diskuterar vidare vilken sorts kompetensutveckling som behövs. Han refererar i 
sin tur till E-learning Nordic 2006 som gjort studier kring användandet av IT i skolan. I den 
studien framkom det att lärare genomgått kompetensutveckling, men enbart i själva 
användandet av datorn och inte hur det kopplas ihop med de pedagogiska metoderna, hur de 
lärs ut till eleverna. Det kan i sin tur kopplas till digital kompetens som kommer att förklaras i 
kommande avsnitt. 

3.5 Digital kompetens 
Året 2006 antog Europaparlamentet en europeisk referensram för nyckelkompetenser som 
anses viktiga för ett livslångt lärande.  Referensramen innefattar de nyckelkompetenser som 
anses vara viktiga för oss invånare att behärska. 

Eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar 
kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett 
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flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkand 
värld.  

Utbildning i sin dubbla sociala och ekonomiska roll har en central uppgift när det 
gäller att se till att europeiska medborgare får de nyckelkompetenser som krävs för 
att de på ett flexibelt sätt skall kunna anpassa sig till dessa förändringar. 
(Europaparlamentet, 2006) 

Som punkt fyra av de åtta nyckelkompetenserna finns digital kompetens. Det kräver att 
pedagoger approprierar den digitala kompetensen som anses nödvändig för att ge möjlighet 
och förutsättningar till eleverna för ett livslångt lärande inom IKT. 

År 2008 fick Statens skolverk till uppdrag att gagna utvecklingen samt användandet av IKT i 
skolans verksamhet, för att öka den digitala kompetensen hos pedagogerna. 

Europaparlamentet och rådets (2006, s.6-7) definition på digital kompetens ser ut som följer: 

 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 
grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att 
kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. (Europaparlamentet och 
rådet, 2006, s.6-7) 

Digital kompetens utifrån citatet kan ses som en förmåga att använda IT på ett användbart och 
säkert sätt. Frågan är hur pedagoger skall lära ut det till eleverna? Om det på individnivå har 
en grundläggande digital kompetens innebär inte det att pedagoger i sin tur kan förmedla den 
kunskapen till eleverna. Detta lyfter även Carlén (2011), som poängterar vikten av att inte 
bara ha en grundläggande kunskap kring och om de digitala verktygen utan även hur de skall 
implementeras och användas i verksamheten. Digital kompetens för lärare bör då även 
inkludera hur och på vilket sätt det lärs ut med pedagogiska metoder, som lyftes i föregående 
avsnitt där även Skarin (2007) diskuterade vilka brister som setts utifrån E-Learning Nordics 
(2006) resultat. Det framkom även att det fanns delade meningar om vad digital kompetens är 
vilket kunde ses som en generationsklyfta. 

3.6 PIM – Praktisk IT och mediekompetens 
År 2005 fick myndigheten för skolutveckling i uppdrag av regeringen att utveckla IKT i 
förskolan. Syftet var att utveckla pedagogers kompetens kring IKT. År 2006 startades en 
webbsida med en interaktiv utbildning där pedagogerna själva har ansvar för sin utbildning.  
Skolverket erbjuder kommunen stöd i utbildningen så som examinatorer samt webbplatsen, 
men det är kommunerna själva som får stå för övriga kostnader. Från och med 2014 kommer 
det tas ut en avgift för PIM.  

PIM är uppdelat i fem olika nivåer anpassade efter olika målgrupper. (Hämtat från 
http://www.pim.skolverket.se ) 

http://www.pim.skolverket.se/
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Nivå 1- Datorn som hjälpmedel (Individnivå) Här ges grundläggande kunskaper i 
hur du hanterar en dator, e-post och andra former för kommunikation samt söka på 
internet. 

Nivå 2- Datorn som hjälpmedel i undervisningen (Arbetslagsnivå) Här lär du dig 
skapa enkla multimodala produkter, bildhantering, ljudinspelning samt skapa 
bildspel med ljud. 

Nivå 3- Att använda datorn med eleverna (Undervisningsnivå) Ytterligare 
fördjupning i hur presentationsprogram kan användas. 

Nivå 4- Du som resurs (Resurs på skolans nivå) Efter nivå fyra är pedagogen väl 
bekant med datorn och kan vara till stor hjälp för sina kollegor och använda datorn 
som ett hjälpmedel för att utvärdera och presentera verksamheten. 

Nivå 5- inspiration för övriga pedagoger resurs på kommun nivå) Efter nivå fem kan 
pedagogen samtliga delar av PIM och kan fungera som resurs för kommunen i 
utbildningssyfte inom PIM. 

 

När kommunen tagit initiativet att starta upp PIM-utbildningen erbjuder skolverket utbildning 
för de kommande examinationerna som oftast är IT-lärare ur den kommunala verksamheten. 
PIM är uppdelat på tio stycken handledningar (hantera, söka, skriva, kommunicera, bild, ljud, 
presentera, planera, video samt lärarresurser) som har 30 stycken övningar med tillkommande 
examinationsuppgifter rörande de tio handledningarna.  

Den förvaltningen, där denna studie görs vill uppnå en professionell verksamhet som har 
fokus på måluppfyllelse. Satsningen på PIM, som pågår mellan september 2010-Maj 2013, 
har som mål att höja kompetensen hos de verksamma pedagogerna. Det är en period om tre år 
som är en rekommendation ifrån Skolverket. 

3.7 Negativa aspekter om IKT:ns inverkan på elever. 
Utifrån amerikansk forskning har de lyft fram negativa aspekter kring elevers användning av 
IKT. Plowman (2002) refererar i sin tur  till Healy (1998) som menar att barn upp till sju års 
ålder genomgår en kritisk punkt i hjärnans utveckling vilket gör att användningen av datorer 
hindrar hjärnans utveckling. Dock hävdar neurologforskare att det är sant att hjärnan 
förändras drastiskt under uppväxten men att det finns ingen forskning som säger att det ska 
vara farligt för barnen lyfter Plowman (2002) och refererar till Blaremore och Frith (2000). 
 
Stephen och Plowman (2003) refererar till Buckingham(2000) som diskuterar att barnen går 
miste om sin barndom när IKT kryper lägre ner i åldrarna. 
 
 In other contexts, Buckingham (2000) describes positions such as this as adopting a 

´death of childhood` thesis in which it is believed that childhood has been lost as a 
result of changes in modern society. (Stephen och Plowman, 2003 s.151) 

 
Med citatet vill vi visa en negativ aspekt i IKT-frågan, att barn inte leker som de gjorde förr, 
vilket de benämner som död av barndomen. Samhället förändras och vi med den, forskningen 
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kommer att gå framåt och om några år kan vi nog se mer effekter kring elever och deras vanor 
kring IKT. Det finns för lite adekvat forskning kring dess påverkan i dagsläget. 
 

3.8 IKT i förskolan 
Som vi nämnt tidigare så går teknikanvändandet idag allt lägre ner i åldrarna och används allt 
mer och mer frekvent, men vad bidrar arbetet med digitala verktyg i förskolan till?  

Bland barn och datorer (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001) bygger på 
forskningsprojektet LärIT6. LärIT, som bygger på flera delstudier, belyser mötet mellan barn i 
förskolan och skolan och dess möte med digitala verktyg som förväntas bidra till deras 
lärande. Studien visade bland annat på ett ökat samarbete mellan barnen i mötet med 
datorerna. Detta menar Alexandersson, Linderoth och Lindö kan bero på datorns multimodala 
egenskaper men även barnens gemensamma mål att lösa uppgiften. Dock visade LärIT att den 
muntliga kommunikationen mellan barnen minskar, då barnen mest pekar på skärmen och ger 
korta instruktioner. Alexandersson, Linderoth och Lindö frågar sig vad detta har för effekter 
på barns fortsatta sociala samspel? Vad behöver förskolan och skolan tillföra för att lära 
barnen uttrycka känslor?  

Utvecklingsarbetet Plutt till Apple-skrutt7, som gjordes våren 2011 i två förskolor, i syfte att 
se hur iPaden stödjer barns lärande. Här visade sig barns samspel och samarbete ökade i 
arbetet med lärplattan.  Studien visade även att de barn som vanligtvis hade sociala 
svårigheter klarade av att samarbeta och lösa problem i samarbete med de övriga barnen. Det 
som förmodas bidra till detta är barnens olika egenskaper som integreras i samma lustfyllda 
aktivitet. De förskolpedagoger som genomförde studien upplevde även att barns inflytande 
över sitt eget lärande ökade. Pedagogerna upplevde även att skapandet ökat bland barnen i 
förskolan efter introduceringen av iPaden.  

4 Teoretisk utgångspunkt 
 
I Kapitel 4 ”Teoretisk utgångspunkt” knyter vi an till det sociokulturella perspektivet på 
lärande. I vår studie stödjer vi oss på det sociokulturella perspektivet vilket grundades av Lev 
Vygotskij. Vygotskij (1995) poängterar vikten av samspelet för oss människor. Vi kan se oss 
som individer men genom de samspel som vi dagligen ställs inför skapas vår fantasi kring de 
vi upplevt i ett socialt samspel. Nedan kommer vi att koncentrera oss på Roger Säljö som 
tolkat Vygostkijs sociokulturella teorier.   

Bråten (1998) förklarar Vygostkij som forskaren, pedagogen och visionären. En utgångspunkt 
i det sociokulturella perspektivet är att individen både är biologisk och kulturell, vilket är helt 

                                                           
6 LärIT- Lärande via informationsteknik 

7 Länk: www.skolporten.se/wp.../04/UL_artikel_3_2012_aglassinger_mfl.pdf    
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i motsats till många andra teoretikers perspektiv, där mognad och kunskap styrs av den 
biologiska processen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är utveckling och lärande ett resultat av 
interaktion och sociala samspel (Säljö, 2008).  

Säljö (2005) beskriver den sociokulturella evolutionen som ett samspel mellan människor och 
kulturella artefakter. Samspelet bidrar till ett bredare kognitiv och kommunikativ repertoar. 
Genom samspelet byggs nya erfarenheter upp och skapar nya lärandesituationer. 
Utvecklingen av kulturella redskap är ett fortskridande faktum. Det medför att vårt sätt att lära 
förändras, vår kunskap vidgas med nya erfarenheter, begrepp och färdigheter. Pedersen 
(2000) lyfter att pedagoger som arbetar med inspiration av Vygotskij, ser datorn som en 
betydande artefakt för elevernas kognitiva progression då eleverna deltar i sociala samspel.  

Människan som en biologisk varelse skapar och utvecklar hela tiden nya verktyg, artefakter, 
för att underlätta vardagen. Artefakter som hjälper till att räkna det vi inte själva kan räkna, 
eller lyfta det som är för tungt, skapas för att inte begränsa människans kapacitet. Dessa 
artefakter, tillsammans med individen och dess sociala samspel skapar en kultur vi lever i. 
Kulturen är alltså materiell och immateriell i samverkan med varandra beskriver Säljö (2000). 

Vygotskij kallar dessa två redskap för de fysiska samt de psykologiska redskapen. De fysiska 
redskapen, artefakterna, är de föremål människan skapat som finns omkring oss för att 
underlätta till exempel, bil, lampor och kaffekokare. De psykologiska redskapen är de som 
används för att samtala och begrunda, ett exempel på detta är alfabetet. Språket är det mest 
betydelsefulla psykologiska redskapet, som skapar de sociala samspel som medför att vi 
utvecklar vår kognitiva förmåga, approprierar nya kunskaper, får nya insikter och ser nya 
mönster. Vygotskij menar att språkets roll fyller flera ändamål: 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger eller på två 
nivåer: Först uppträder den på den sociala nivån och senare på den individuella 
nivån. Först uppträder den mellan människor som en interpsykologisk kategori och 
sedan inom barnet som en intrapsykologisk kategori. ( Vygotskij, 1981, i Säljö, 2008 
s.119) 

Vygotskij lyfter att individen, genom språket, får nya erfarenheter som påverkar det egna 
tänkandet. Individen använder i sin tur den nya kunskapen i andra sociala sammanhang och 
för sin kunskap vidare, Vygotskij kallar det för medierat lärande (Säljö, 2008). 

För Vygotskij spelade skolan en stor roll för individens kognitiva progression. Det han ville 
belysa var samspelet mellan elevens spontana tankar och pedagogens kunnande. I samarbete 
med pedagogen har eleven möjlighet att utveckla sin potentiella kognitiva förmåga. Vygotskij 
menar att med pedagogens hjälp kan eleven utvecklas i sin närmaste utvecklingszon, 
Bråten(1998) beskriver Vygotskijs teori om utvecklingszon på följande vis: 

Den närmaste utvecklingszonen betecknar alltså skillnaden mellan det som ett barn 
kan handskas ensamt med på det kognitiva området och de uppgifter som kan lösa 
av under medverkan av en vuxen. (Bråten, 1998, s.23) 

Vygotskijs teori om dessa utvecklingszoner har tre stadier och individen befinner sig hela 
tiden i olika stadier. Det första stadiet är den aktuella utvecklingszonen, det är de individen 
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lärt sig från tidigare erfarenheter. Nästa stadie är den närmaste utvecklingszonen, vilket 
innebär att individen bygger på tidigare kunskap med hjälp av någon som redan är 
kvalificerad i ämnet. Det tredje och sista stadiet är den framtida kompetensen som uppnås och 
utvecklas i kulturella sammanhang och sociala interaktioner (Säljö, 2000). 

5 Metod 
 
I kapitel 5 ”Metod” lyfter vi vårt val av metod, (kvantitativ - enkät) samt hur vi gått tillväga 
för att giltigheten och tillförlitligheten skulle mötas på ett bra sätt, lyfter vårt tillvägagångssätt 
vad gäller utformning, pilotstudie och analys. Vi presenterar även hur vi försökt få en god 
validitet samt reliabilitet med utgångspunkt från metodvalet. Vi har tagit del av de 
forskningsetiska principer som råder, då en studie genomförs, utifrån Vetenskapsrådet (2002) 
samt Hermerén (2011). 

5.1 Kvantitativ metod  
När den kvantitativa metoden används är forskaren ute efter att se hur ofta ett fenomen 
förekommer, det vill säga frekvensen. Det kan göras med siffror samt med ord som kan 
kvantifieras (räknas). Trost (2012) menar att man i denna metod använder sig av olika 
variabler (hur mycket – hur lite), detta är en så kallad kvantifiering. En variabel är det man 
undersöker, tillgång till datorer, utförd PIM-utbildning och så vidare för att kunna se olika 
dimensioner av fenomenet.  

5.1.1 Kvantitativ metod i vår studie 
Vi har valt att använda oss av kvantitativ metod i form av enkät i vår studie. Utifrån vårt syfte 
har vi haft som avsikt att undersöka hur ofta, i vilken utsträckning samt respondenternas 
attityder kring IKT och PIM och hur ofta digitala verktyg förekommer i förskolans 
verksamhet samt för privat bruk. Det innebär alltså att vi med hjälp av statistiska beräkningar 
skall kunna dra en slutsats av resultatet av studien.  

5.2 Giltighet och tillförlitlighet 
Stukát (1993) poängterar vikten av att ha en hög giltighet (validitet), samt tillförlitlighet 
(reliabilitet). Är inte validiteten och reliabiliteten hög nog skall den kvantitativa metoden inte 
användas menar Stukát. Patel och Davisson (2011) poängterar att kvalitén på en kvantitativ 
metod faller om inte informationen är rätt bearbetad. I avsnitten nedan beskrivs dessa begrepp 
närmare, samt hur vi förhållit oss till dessa i denna studie.  

Dimenäs (2007) lyfter vikten av att förstå att resultatet kan påverkas av egna värderingar.  
Genom att vi noga har kontrollerat att våra enkätfrågor är relevanta utifrån vårt syfte har vi 
uppnått ett resultat som inte är spekulationer över hur vi själva tror att det ser ut i de olika 
verksamheterna. Det gjordes genom att grundligt arbeta fram relevanta enkätfrågor som 
genomsyrades av vårt syfte. Genom ett grundligt arbete med enkätfrågorna har vi ökat 
validiteten och reliabiliteten i vår studie. Vi har även tagit ställning till hur vårt sammarbete 
med Borås stad kan ha påverkat resultatet samt antal medverkande respondenter. Denna 
samverkan kan ha lett till att färre respondenter deltagit i undersökningen men även att fler 



 

19 

medverkat. Det kan vi endast spekulera i för vi kan inte veta hur antalet svarande 
respondenter sett ut om vi inte haft denna samverkan med Borås Stad. 

5.2.1 Validitet 
Det är viktigt för en kvantitativ undersökning att den har en hög giltighet, med andra ord 
validitet. Det vill säga, att vår studie undersöker det den avser att undersöka utifrån syftet. Är 
enkätfrågorna relevanta för vår studie eller är de taget ur sitt sammanhang kopplat till syftet? 
Det är en fråga i vår studie som kan göra att vår studie inte blir valid nog. Patel och Davidsson 
(2011) exemplifierar två metoder att kontrollera validiteten i en forskningsstudie, 
innehållsvaliditet samt den samtidiga validiteten. Det första och den centrala för vår studie är 
innehållsvaliditeten.  Med denna vill de säga att vi som ”forskare” skall ha en bra förförståelse 
om vårt område. Det för att vi skall kunna se att våra enkätfrågor belyser och ramar in vårt 
problemområde utifrån syftet. De menar även att validiteten kan ökas om en person som är 
väl insatt i ämnet kontrollerar våra enkätfrågor för att se om det finns några brister i innehållet 
(Patel och Davidsson). Ett steg i att öka denna studiens validitet har varit de verksamma IKT 
utvecklingspedagogerna, utvecklingsledaren inom den kommun studien genomförts i samt vår 
handledare. Tillsammans har vi gått igenom enkätfrågorna och kopplat tillbaka till syftet för 
studien. Genom ett gott samarbete och bra handledning från dessa inblandade har vi kritiskt 
granskat enkätfrågorna utifrån problemområdet i syftet.  

Den samtidiga validiteten har vi dock inte kunnat använda oss utav i studien, då tiden ej 
funnits tillgänglig. Med samtidig validitet menar Patel och Davidsson(2011)att man parallellt 
använder sig av andra metoder som till exempel intervju och observation, för att se om vi 
kommit fram till samma slutsats som eventuellt enkätfrågorna givit oss. På det sättet stärks 
validiteten ytterligare om dessa resultat harmonierar med varandra. Hade tiden funnits hade 
det varit ett bra komplement till vår studie då vi hade kunnat gå djupare i vad och varför 
respondenterna svarat som de gjort (se nedan). 

5.2.2 Reliabilitet 
Med begreppet reliabilitet menas att forskningen är tillförlitlig. Patel och Davidsson (2011) 
lyfter att när enkät används som metod går reliabiliteten inte att mätas på förhand. Det enda 
man kan göra är att kontrollera så att enkätalternativen inte är tvetydiga. Respondenterna ska 
uppfatta frågorna som vi vill att de skall uppfattas menar Patel och Davidsson. För att öka 
reliabiliteten har en pilotstudie genomförts för att se om respondenterna uppfattat frågorna på 
ett korrekt sätt. 

5.4 Etik 
Vetenskapsrådet (2002) har upprättat så kallade forskningsetiska principer som vi i denna 
studie har förhållit oss till. Vetenskapsrådet som ligger bakom skriften God forskningssed 
(Hermerén, 2011) lyfter de viktiga delarna i forskningsetiken samt hur viktigt det är att vara 
medveten om hur respondenterna ska behandlas när en studie genomförs. De fyra 
individsskyddskraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Nedan förklaras innebörden av de olika kraven samt hur vår studie förhåller 
sig till dem. 
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5.4.1 Informationskravet  
I forskning finns en skyldighet att meddela respondenterna att den kommande enkäten var 
frivillig att besvara. I missivbrevet (se bilaga 1) redovisades att enkäten var frivillig att 
besvara för respondenterna samt syftet för studien. 

5.4.2 Samtyckeskravet  
Detta krav uppnåddes genom missivbrevet då respondenterna var frivilliga att delta i studien.  

5.4.3 Konfidentialitetskravet  
Respondenterna svarade anonymt på enkätfrågorna. Endast vi som författare till studien har 
haft tillgång till rådata. Det vill säga, allt insamlat material är konfidentiellt. 

5.4.4 Nyttjandekravet  
Vårt material, enligt nyttjandekravet, används enbart ur forskningssyfte. Det innebär att det 
endast är vi som har tillgång till insamlade enkäter, så kallad rådata. Processad data, i form av 
denna rapport har alla tillgång till. 

5.5 Enkät  
Att undersöka ett fenomen genom en enkät kan ses som enkelt, men är betydligt mer 
komplext än så menar Bell (2005). Vi har diskuterat om vi hade kunnat nå mer reliabelt 
resultat genom att använda oss av någon annan metod, som till exempel intervju eller 
observation.  Eftersom att vi avsåg att mäta hur ofta förekommande samt attityder kring vårt 
syfte ansåg vi att enkät var den mest relevanta metoden att använda. Dock hade intervjuer 
varit ett bra komplement då vi hade kunnat få en djupare insikt i respondenternas tankar och 
funderingar kring IKT och PIM i förskoleverksamheten och reda upp oklarheter som kan 
uppkomma i en enkätundersökning. 

5.5.1 Utformning 
Utformningen av enkäten har pågått till och från under hösten 2012 fram tills den blev 
färdigställd och godkänd av handledare Mars, 2013 

Den största svårigheten med att konstruera enkäten har varit frågorna, hur dessa formulerats. 
Det är en stor del i hur reliabiliteten för studien blivit och hur vi kunnat analysera och få fram 
en rimlig slutsats. Språkbruket i enkätfrågorna har vi även arbetat en hel del med för att de 
skulle vara så lättförståeliga som möjligt för respondenterna. Bell (2005) lyfter att man ska 
vara noga med att inte använda facktermer i enkätfrågor för att minska risken för 
missförstånd. Genomför man å ena sidan en intervju har respondenten chans att fråga om det 
finns oklarheter. Å andra sidan genom att ha väl konstruerade enkätfrågor och ett större antal 
respondenter kan resultatet bli mer visande hur det faktiskt ser ut i verksamheterna utifrån vårt 
syfte.  

Bell (2005) lyfter olika sju typer av frågor som kan finnas med i en enkät; verbala eller öppna 
frågor, alternativfrågor, kategorifrågor, rangordningsfrågor, tabellfrågor eller rasterfrågor, 
samt skalfrågor. De frågor vi arbetat utifrån när vi utformade vår enkät var: 

• Alternativfrågor: Här ges en fråga med nedanstående alternativ som respondenten 
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kryssar i. Det kan vara ett eller flera beroende på frågan och vad vi avser få fram med 
svarsalternativen. 

• Kategorifrågor: Den här frågan kan endast ett kryss användas. Kategorifrågan kan till 
exempel handla om ålder, utbildning med mera. 

• Skalfrågor: Där respondenten svarar på en skala i vilken utsträckning denne håller 
med eller tar avstånd till den specifika frågan. 

 

Enkäten som genomförts är en så kallad webbenkät och är gjord i Google DOCs. Webb-enkät 
valdes då vi hade tillgång till ett större antal respondenter samt epostadresser till dessa tack 
vare utvecklingsledaren för kommunen. Via e-mail var det enkelt att få ut enkäten, 
svårigheten med en webb-enkät är att få den besvarad. Så här i efterhand hade det varit 
enklare att besöka de olika verksamheterna för att ge enkäten direkt till respondenterna. Å ena 
sidan hade antalet besvarade enkäter blivit betydligt mindre i antal, å andra sidan hade 
andelen bortfall minskat. 

Det skickades ut 400 enkäter varar cirka 45 av dem kom tillbaka då de uppkom 
felmeddelande. Av dessa har vi fått tillbaka 94 besvarade enkäter, det gör ett bortfall på cirka 
261 respondenter, se kapitel 5.6.3. 

5.6 Urval 
Populationen vi valde till vår studie var yrkesverksamma pedagoger i Borås Stads 
förskoleverksamhet. Trost (2012) benämner vårt urval som ett icke- slumpmässigt urval. Vårt 
urval kan benämnas som bekvämlighetsurval då respondenterna är sådana som vi har haft 
tillgång till (Björkdahl Ordell, 2007). 

5.6.1 Urvalsprocess 
Utifrån kommunens deltagarlistor från PIM har respondenter valts ut utifrån följande steg. 
Från början var respondenterna indelade efter de PIM-examinatorer de blev tilldelade under 
utbildningen, därefter sållades skolorna bort vilket medföljde att endast förskoleverksamheten 
var kvar. I nästa steg raderades alla som inte nått nivå 3 i PIM. Då återstod 442 e-
postadresser. Dock finns det respondenter som angivit att de ej genomfört PIM upp till steg 3, 
till antal 10 personer av 94. 

 

5.6.2 Pilotstudie 
För att stärka reliabiliteten i studien genomfördes den 12e mars 2013 en pilotstudie där fem 
respondenter genomförde enkätundersökningen. Pilotstudien genererade att dessa fel 
upptäcktes och ändrades i enkätdokumentet: 

• Respondenterna kunde enbart välja ett svarsalternativ på frågor som eventuellt 
behövde besvaras med flera alternativ som till exempel tillgången till de olika digitala 
verktygen i förskoleverksamheten. 

• Lade till undertext till frågan hur ofta använder du dig av digitala verktyg i 
förskoleverksamheten. Det gick inte att lägga till en kolumn med svarsalternativ att 
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respondenten inte hade tillgång till ett specifikt verktyg. Undertexten blev då att 
respondenten skulle lämna frågan obesvarad om denne ej hade tillgång till det 
specifika verktyget. 

 
Inga övriga kommentarer kring enkäten efter korregering. 

5.6.3 Utskick 
Den färdiga enkäten med tillhörande missivbrev samt länk till enkäten skickades ut till 
respondenterna den 13e mars 2013. Utav de 400 e-mailadresser vi haft tillgång till resulterade 
det i cirka 45 felmeddelanden. Det kan ha berott på felaktiga adresser eller att den tilltänkta 
respondenten slutat arbeta inom kommunen. Det gick även ut information till berörda 
förskolechefer med en redogörelse kring enkäten och dess syfte. 

Första påminnelsen till respondenterna skickades ut den 20 mars, därefter följde den sista 
påminnelsen 9 april med definitivt slutdatum satt den 19 april 2013. Enkäten var ute för 
respondens i fem veckor. 

Vårt största problem (som ofta vid enkätundersökningar) har varit andelen bortfall. Ett för 
stort bortfall kan ge oss problem med tillförlitligheten (reliabiliteten). Därför menar Bell 
(2011), att det är viktigt att anstränga sig för att bortfallet skall bli så litet som möjligt. Den 
risken har vi försökt minimera med en tydligt och strukturerad enkät samt påminnelse till 
respondenterna. Trots dessa åtgärder har bortfallet blivit stort, utav de 355 enkäter som 
skickades ut har vi fått tillbaka 94 besvarade enkäter. Det positiva är dock att vi har kunnat 
använda oss av alla enkäter vi fått in. Det tyder på att vårt förarbete med enkäten varit väl 
genomfört. 

5.6.4 Analys 
För att analysera våra enkäter har vi använt oss utav statistikprogrammet SPSS8. I SPSS har 
all rådata kodats och förts in i form av variablerna, individ samt frågeställning och visas i 
form av tabeller. Bell (2005) lyfter att kodning av data förenklar sammanställningen av stor 
mängd data. Med hjälp av SPSS har vi sedan jämfört de olika variablerna emot varandra för 
att få fram ett tolkningsbart resultat. 

Vi har valt att använda oss av att räkna ut ett signifikant medelvärde (aritmetiska värdet) i 
tabell 3, 6 och 8 med hjälp av One -Way ANOVA i SPSS. Variansanalys (förkortat ANOVA 
från engelskans Analysis of variance) är en grupp statistiska metoder för hypotesprövning 
som används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan fler än två grupper. 

Stukát förklarar medelvärdet genom det mer vardagliga ordet genomsnitt. Det vi då får fram i 
våra resultat med hjälp av One-Way ANOVA är vad respondenterna i genomsnitt anser 
utifrån våra enkätfrågor utifrån de variabler som undersökningen genomfört och även hur stor 
sannolikheten är utifrån signifikansvärdet. Beror resultatet på slumpen eller finns det 
skillnader i verkligheten. 

                                                           
8 SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 
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Signifikansen är viktig när en forskning görs och är till för att visa sannolikheten av att de 
svar som de olika variablerna visar är tillförlitliga, finns det någon signifikant skillnad 
respondenterna/grupperna emellan? Dock poängterar Stukát (1993) att ingen forskning är till 
100 % korrekt men vi kan med hjälp av en signifikansprövning få reda på om vi kan stöda oss 
på det eller inte. Genom att genomföra en signifikansprövning kan man som forskare gardera 
sig i hur stor felmarginal man har i sitt uttalande. I vår forskning ligger resultaten på en nivå 
under p <0,05. Vilket betyder att det finns en felmarginal på 5 % menar Stukát. Under 
tabellerna i resultatkapitlet markeras signifikansen i form av *,*** p <0,001, ** p <0,01 och * 
p <0.5. Tack vare den goda signifikansnivån under våra resultattabeller kan vi dra slutsatser 
utifrån dem, dock enbart kring de 94 respondenter som medverkat i enkätundersökningen. 

6 Resultat 
 

I kapitel 6 ”Resultat” presenterar vi resultatet av enkätundersökningen i form av tabeller som 
analyseras och förtydligas med text. Presentationen av resultaten presenteras i följande 
avsnitt: ”Tillgång och användning av digitala verktyg i verksamheten”, ”Pedagogers attityd 
kring digitala verktyg och ”PIM som kompetensutveckling”. Respondenternas svar har 
kvantifierats vilket medförde att de kunde (utläsas och) redovisas i form av tabeller. I bilaga 2 
finner ni en sammanställning av alla svar i enkäten. 

I studien deltog 18 barnskötare, 71 förskollärare, 4 grundskollärare och en som angivit annan 
utbildning. 90 av dem var kvinnor och 4 män, totalt (benämns som, N) 94 respondenter. 
Stadsdelarna hade följande svarsfrekvens, norr 24, väst 32 och öst 38. Ålderskategorierna är 
uppdelade i tioårsintervaller. 

6.1 Tillgång och användning av digitala verktyg i verksamheten 
Följande tabeller visa tillgången till digitala verktyg i förskoleverksamheterna samt i vilken 
grad de används med barngruppen. 

Tabell 1 
Nedanstående tabell visar vilka digitala verktyg som pedagogerna har tillgång till i 
förskoleverksamheten.  

Tabell1. Vilka digitala verktyg har du tillgång till i din verksamhet?(N=94) 

 Dator iPad/lärplatta Interaktiv tavla Kamera 
Tillgång 93 85 23  93 
Ej tillgång 1 9 71 1 
Totalt 94 94 94 94 
 

Tabellen visar att de mest centrala digitala verktygen i verksamheterna är dator, iPad/lärplatta 
och kamera. Interaktiv tavla är inte lika central i verksamheten då endast 23 av de svarande 
uppgett att de har tillgång till verktyget i förskoleverksamheten. 
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Tabell 2 
Nedanstående figur visar vilka av de förekommande verktygen som används med 
barngruppen. 

Tabell 2. Vilka digitala verktyg använder du med barngruppen? 

 Dator iPad/lärplatta Interaktiv tavla Kamera 
Använder 58 83 16 76 
Använder ej 35 2 7 17 
Totalt utifrån tillgång 93 85 23 93 
 

I tabellen visas att iPad/lärplatta och kamera är de verktyg som används mest frekvent med 
barngruppen. Datorn används i barngruppen endast av 58 av pedagogerna. Dock kan vi utläsa 
att de pedagoger som har interaktiv tavla i verksamheten till stor del använder sig utav den, 16 
av 23.  

Genom att jämföra de två ovanstående tabellerna kan det utläsas att de flesta har en dator i 
verksamheten men använder den inte lika frekvent som användandet av iPad med 
barngruppen. iPad/lärplattan är ett vanligt förekommande verktyg och används till stor del 
tillsammans med barngruppen, så även kameran. Har verksamheten tillgång till interaktiv 
tavla används den även till stor del tillsammans med barngruppen. 

I övriga frågor kring enkäten uttalar sig två respondenter så här kring de digitala verktygen: 

Vi har nu under Vt -13 fått en iPad till avdelningen och fått en genomgång av den, 
så vi är i uppstarten med det arbetet. 

Utifrån detta resultat kan visas att implementeringen av iPad/lärplatta i verksamheten är i full 
gång och utifrån antal svaranden har vi sett att de är ett av de mest förekommande verktygen i 
dagens förskoleverksamhet i Borås stad. 
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Tabell 3 
I tabell 3 har vi valt att presentera resultatet utifrån ett stadsdelsperspektiv utifrån vilka 
digitala verktyg som används i verksamheten med barngruppen. Presentationen är enbart från 
användandet av, iPad/lärplatta och dator. Frågan var: ”Vilka digitala verktyg använder du med 
barngruppen?”  Vi har genomfört en variansanalys med hjälp av programmet ANOVA som 
visar det signifikanta medelvärdet mellan grupperna. Signifikansnivån p 0,01 visar att risken 
att slumpen spelat in är endast en på hundra.  
 
Tabell 3. One–Way ANOVA för medelvärde av användning av iPad/lärplatta och dator i barngrupp utifrån ett 
stadsdelsperspektiv. (N=94) 
Vilka digitala 
verktyg använder du 
med barngruppen? 
 

Antal Medelvärde Standardavvikelse 

iPad   Öst 38 2,9** 0,3 
Väst 32 3,0 0,2 
Norr 24 2,7 0,4 
Total 94 2,9 0,3 

    
Dator   Öst 38 2,6** 0,5 

Väst 32 2,5 0,5 
Norr 24 2,8 0,4 
Total 94 2,6 0,5 

Kommentar: **p < 0,01 
  
Frågan; Vilka digitala verktyg använder du i barngruppen (iPad, Dator) har slagit emot 
vardera stadsdel. Dessa är de komponenter som utgjort ANOVA testet. 
 
Kolumn 1 visar de två presenterade digitala verktygen iPad/lärplatta och dator, satt i relation 
till de olika stadsdelarna (öst, väst och norr).  
 
Kolumn 2 visar antalet svarande respondenter utifrån representerade stadsdelar. I kolumn 3 
visas medelvärdet av vilka digitala verktyg pedagogerna använder med barnen i barngruppen 
satt i relation till respektive stadsdel och verktyg. Respondenterna besvarade frågan utifrån 
hur ofta de använder iPad/lärplatta och dator. Här kan vi utläsa att användningen av 
iPad/lärplatta tillsammans med barngruppen är det mest förekommande i de olika 
stadsdelarna med ett medelvärde på 2,9 satt i relation till användningen av datorn i barngrupp 
på 2,6 (se tabell). 
 
Standardavvikelsen presenteras i den sista kolumnen och visar på hur stor spridningen är 
inom respektive stadsdel. Användning av iPad/lärplatta med barnen i Öst 0,3, Väst 0,2, Norr 
0,4 och totalt 0,3. Vi kan med dessa värden avläsa att pedagogerna i stadsdel Väst är de som 
har svarat mest lika och i stadsdel Norr ser vi en något större spridning i om de använder 
iPad/lärplatta tillsammans med barnen. I användningen av datorn ser värdena ut som följer, 
Öst 0,5, Väst 0,5, Norr 0,4 och totalt sätt 0,5 (se tabell), där är alltså spridningen något 
mindre, med andra ord man svarade mer lika vad gäller iPad/lärplatta. 
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Tabell 4 
I tabell 4 presenteras en faktisk frekvenstabell kring hur ofta pedagogerna använder sig av de 
digitala verktygen i barngruppen, utifrån frågan, ”Hur ofta använder du dig i genomsnitt 
digitala verktyg i barngruppen?” 

Tabell 4. Hur ofta använder du digitala verktyg i barngruppen?(N=94) 

 Dator iPad/lärplatta Interaktiv tavla Kamera 
Dagligen 27 26 4 24 
Mer än 1 gång/vecka 19 30 5 48 
1 gång/vecka 7 19 2 12 
Minst 1 gång/månad 15 9 4 3 
Mer sällan 26 6 17 6 
Ej tillgång - 4 62 1 
Total 94 94 94 94 
 

I kolumn 1 visas den frekvens respondenterna haft som svarsalternativ i sin uppskattning 
kring användandet av de digitala verktygen i barngruppen. Här ser vi att användningen av 
datorn i barngruppen inte är lika central som användandet av iPad/lärplatta och kameran, vilka 
är de verktyg som används mest frekvent i barngruppen. Om man slår samman de två första 
alternativen, (dagligen och mer än 1 gång/vecka) så visar tabellen att 46 använder dator ofta 
och 56 iPad/lärplatta. Kamera är den oftast använda, 72 av 94 svarande. 

Övriga kommentarer i enkäten belyser varför vissa av respondenterna svarat som de gjort. 

Våra datorer fungerar väldigt skiftande och när de själva vill vilket gör att man 
tappar lusten att dra igång saker som inte går att slutföra på grund av tekniken. 

Skulle vilja jobba mer med barnen men vi har inte ens en data på avdelningen!!! 
Med iPaden kommer vi inte ut på internet. Om det funnits förutsättningar skulle jag 
jobba mycket mer med digitala verktyg. 

Dessa citat belyser även det vi erfarit under våra tillfällen i verksamheten. 
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Tabell 5 
I nedanstående tabell 5 presenterar vi inom vilka områden arbetet med digitala verktyg 
används utifrån frågan, ”Inom vilka områden används de digitala verktygen i planerad 
aktivitet?” Dessa är därefter sorterade utifrån ämnesområdena, språk, matematik, natur, 
teknik, musik samt bild. Respondenterna har svarat hur ofta de olika områdena är centrala i 
arbetet med digitala verktyg. Svarsalternativen var, dagligen, mer än 1 gång/vecka, 1 
gång/vecka samt mindre än 1 gång/vecka. Utifrån detta har vi slagit ihop variablerna vilket 
gav oss variablerna ofta (dagligen och mer än 1 gång/vecka) och sällan (1 gång/vecka och 
mindre än 1 gång/vecka). 

Tabell 5. Inom vilka områden används de digitala verktygen i planerad aktivitet? (N=94) 

 Språk Matematik Natur Teknik Musik Bild 
Ofta 45 40 25 27 32 35 
Sällan 49 54 69 67 62 59 
Total 94 94 94 94 94 94 
 

I den första kolumnen visas de hopslagna variablerna ofta och sällan, som därefter följs av 
antalet svarande under vartdera ämnesområdet. Språk och matematik är det främsta 
användningsområdet kring de digitala verktygen i förskolan. Minst arbetas det kring natur och 
teknik med de digitala verktygens hjälp. Arbetet med musik och bild används även de mer 
sällan men dock ej lika tydligt som natur och teknik. 

6.2  Pedagogers attityd kring digitala verktyg 
Följande resultat är utformade utifrån de attityder som de verksamma pedagogerna angett att 
de har kring de digitala verktygen och om de anser att barns lärande gynnas av arbetet med 
digitala verktyg. 

Tabell 6 
I tabell 6 redovisas beräkningar kring respondenternas upplevelse kring sin digitala 
kompetens sett utifrån enkätens uppdelade ålderskategorier. Utifrån frågan ”Anser du dig ha 
tillräckligt med kunskap för att använda dig av digitala verktyg i verksamheten på ett 
pedagogiskt sätt?”. Respondenterna besvarade frågan genom att välja ett värde mellan 4 (I 
mycket hög grad), 3 (I ganska hög grad), 2 (I ganska låg grad) och 1 (Inte alls). Även här har 
vi använt oss utav ANOVA för att se om det finns några signifikanta skillnader mellan 
medelvärden från de olika åldersgrupperna. 
Tabell 6. One–Way ANOVA Fråga: Anser du dig ha tillräckligt med kunskap för att använda dig av digitala 
verktyg i verksamheten på ett pedagogiskt sätt? 

Ålderskategori Antal Medelvärde Standardavvikelse 
<29 11 2,7*** 0,47 

30-39 23 2,1*** 0,67 
40-49 30 1,9*** 0,61 
50-59 26 1,9*** 0,73 

60< 4 1,3*** 0,50 
Total 94 2,0*** 0,70 

Kommentar: ***p < 0,001  
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Kolumn ett visar de representerade ålderskategorierna av respondenterna uppdelat i 
kategorierna. Nästa kolumn lyfter antalet respondenter i vardera ålderskategorin. Totalt sätt 
har 94 verksamma pedagoger besvarat frågan. Antalet svarande i respektive ålderskategori är 
olika i antal, den största är 30 personer, de är i åldrarna mellan 40-49 år och den minsta 4 
personer, i gruppen 60 år och äldre. 
 
Utifrån respondenternas svar har ett medelvärde räknats ut som presenteras i kolumn 3, där 
minimumvärdet är 1 och maxivärdet 4. Ålderskategorin <29 visar ett medelvärde på 2,7, 
ålderskategorin 30-39 visar ett medelvärde 2,1, ålderskategorin 40-49 visar ett medelvärde på 
1,9, ålderskategorin 50-59 visar ett medelvärde på 1,9 och ålderkategorin 60< visar ett 
medelvärde på 1,3. Medelvärdet visar att de yngre respondenterna anser sig ha tillräckligt 
med kunskap kring användandet av digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt i verksamheten, 
till skillnad mot de äldre. De är en fallande skala från ett medelvärde på 2,7 för de yngsta till 
1,3 för de äldsta. 
 
I den sista kolumnen presenteras standardavvikelsen vilket visar hur spridningen sätt ut i 
respektive ålderskategori. Desto högre siffra desto mer spridning av respondenternas svar (se 
tabell). Resultatet visar att ålderskategorierna under <29år samt 60år< och över är de 
respondenter som visar minst avvikelse i hur de besvarat enkätfrågan. Störst spridning av svar 
visar ålderskategorin 50-59år med ett värde på 0,73. I denna grupp finns det de som har svarat 
mest olika, variansen är här störst. Vi ser även en tydlig signifikant skillnad mellan 
åldersgrupperna vilket visar att sannolikheten för slumpen enbart är en på tusen. 
 
Eftersom antalet svaranden i den ålderskategorin 60< är endast 4 till antal kan data vara 
ostabil.  
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Tabell 7 
I tabell 7 presenteras respondenternas svar kring om de anser att digitala verktyg i förskolan 
gynnar barnens lärande, utifrån frågeställningen, ”Anser du att arbetet med digitala verktyg i 
förskolan gynnar barns lärande?” 
 
Tabell 7. Anser du att arbetet med digitala verktyg i förskolan gynnar barns lärande? (N=94) 
 Anser du att arbetet med digitala verktyg i förskolan gynnar barns lärande? 
I mycket hög grad 27 
I ganska hög grad 60 
I ganska låg grad 7 
Inte alls 0 
Total  94 

 
I den första kolumnen presenteras svarsalternativen och i nästa kolumn antalet svarande ur 
respektive svarsalternativ. Utifrån respondenternas svar kan vi utläsa att majoriteten av 
pedagogerna har en positiv attityd kring att arbetet med digitala verktyg kan gynna deras 
lärande (se tabell). 
 

Tabell 8 
I tabell 8 redovisas resultatet kring pedagogernas attityd till frågan om arbetet med digitala 
verktyg gynnar barns lärande sett utifrån respektive ålderskategori. Utifrån frågan, ”Anser du 
att arbetet med digitala verktyg i förskolan gynnar barns lärande?”.  Respondenterna 
besvarade även denna fråga genom att välja ett värde mellan 4 (I mycket hög grad), 3 (I 
ganska hög grad), 2 (I ganska låg grad) och 1 (Inte alls). Även här har vi använt oss utan 
ANOVA för att se om det finns signifikanta skillnader mellan de olika ålderskategorierna.  
 
Tabell 8. One–Way ANOVA Fråga: Anser du att arbetet med digitala verktyg i förskolan gynnar barns lärande? 
(N=94) 

Ålderskategori Antal Medelvärde Standardavvikelse 
<29 11 2,5*** 0,52 

30-39 23 2,4 0,58 
40-49 30 2,3 0,58 
50-59 26 1,9 0,43 

60< 4 2,3 0,50 
Total 94 2,2 0,57 

Kommentar: ***p < 0,001  
 
Kolumn ett visar de olika ålderskategorierna som representerar respondenterna. 
Nästkommande kolumn visar antalet respondenter i vardera ålderskategorin. Totalt har 94 
pedagoger verksamma i förskoleverksamheten besvarat frågan. 
 
Medelvärde visas i kolumn 3, där minimumvärdet är 1 och maxivärdet 4. Medelvärdet visar 
att ålderskategorierna under <29år, 30-39år, 40-49år samt 60år< och över kan betyda att de 
anser att det gynnar mellan I ganska  hög grad och i ganska låg grad, medan ålderskategorin 
50-59 attityd hamnar på mellan i ganska låg grad och inte alls.  
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Standardavvikelsen som presenteras i den sista kolumnen visar hur olika respondenterna i 
respektive ålderskategori svarat. Resultatet visar att ålderskategorin 50-59år landar på en 
variation av 0,43 vilket visar på att dessa respondenter har den minsta standardavvikelsen med 
andra ord har svarat mest lika i relation till de andra ålderskategorierna. De andra 
ålderskategorierna har relativt lika spridning. Dock är skillnaderna inte så stora grupperna 
emellan. Signifikansen visar att risken för att slumpen spelat in är p 0,001 vilket är en på 
tusen. 
 

6.3 PIM som kompetensutveckling 
I följande resultatdel presenterar vi enkätfrågorna som handlar om PIM-utbildningen. Vi har 
valt att enbart presentera svaranden som har gått utbildningen upp till steg 3 då de övriga två 
stegen ej presenteras av så många respondenter (se kap 3.6). 

Tabell 9 
I tabell 9 presenteras PIM-utbildningen utifrån hur respondenterna anser att de gett dem bra 
kunskaper för det fortsatta arbetet kring digitala verktyg i förskoleverksamheten.  Detta 
utifrån påståendet, ”PIM-utbildningens olika steg gav mig bra verktyg för arbetet med digitala 
verktyg i verksamheten”.  

Tabell 9. PIM-utbildningens olika steg gav mig bra verktyg för arbetet med digitala verktyg i verksamheten. 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 
I mycket hög grad 22 19 25 
I ganska hög grad 46 53 33 
I ganska låg grad 20 17 23 
Inte alls 6 1 3 
Ej genomfört detta steg - 4 10 
Totalt 94 94 94 
 

I kolumn 1 visas de olika svarsalternativen, därefter följer de olika stegen i PIM upp till steg 
tre. Under stegen presenteras antal svarande respondenter utifrån deras svar på påståendet. 
Utifrån resultatet kan vi utläsa att majoriteten anser att PIM-utbildningen givit dem ett bra 
verktyg för det kommande arbetet i verksamheten. 
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Tabell 10 
Tabell 10 visar respondenternas svar kring i hur stor utsträckning de använder sig av sin 
nyförvärvade kunskap i verksamheten utifrån frågan, ”I hur stor utsträckning använder du dig 
av det du lärt dig i PIM-utbildningens olika steg i verksamheten?” 

Tabell 10. I hur stor utsträckning använder du dig av det du lärt dig i PIM-utbildningens olika steg i 
verksamheten? 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 
I mycket hög grad 26 7 4 
I ganska hög grad 37 22 9 
I ganska låg grad 22 39 41 
Inte alls 9 22 30 
Ej genomfört detta steg - 4 10 
Totalt 94 94 94 
 

I kolumn 1 presenteras de olika svarsalternativen och därefter samma upplägg som i 
föregående tabell. Resultatet visar att det som pedagogerna lärt sig i steg 1 av PIM-
utbildningen är det som de använder i mycket eller ganska hög grad i verksamheten. Steg 2 
arbetas med i ganska hög grad eller i ganska låg grad, medan steg 3 visar på ett resultat av i 
ganska låg grad eller inte alls.  

Utifrån dessa två tabeller kan vi se att pedagogerna ansåg till stor del att PIM-utbildningen 
gett dem bra verktyg för det fortsatta arbetet med digitala verktyg i verksamheten (se tabell 9) 
men de använder sig till viss del av det i verksamheten (se tabell 10). 

I enkätens övriga frågor har dessa synpunkter från respondenterna lyfts: 
 

Våran enda dator på avdelningen är gammal och saknar vissa program för att kunna 
använda div kunskaper från PIM, därav svaren i enkäten kring PIM. Har man inte 
tillgång till de rätta verktygen så spelar det ingen roll hur många utbildningar man 
får. Uppdatering av våra digitala verktyg behövs om vi ska kunna komma igång 
bättre.  

Det är svårt att veta vilka appar som verkligen är användbara och pedagogiska! Man 
får prova sig fram. 

Utifrån citaten kan vi se ett visst behov av nyare datorer i verksamheterna  då pedagogerna 
ska kunna använda sig av det de lärt sig under PIM-utbildningen. Även behovet kring 
kompetensutveckling och arbetet med iPad/lärplatta enligt dessa svaranden. Vi kan dock inte 
utläsa att det gäller för övriga respondenter. 
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel (7 ”Diskussion”) diskuterar vi utifrån de resultat som framkommit i vår 
enkätundersökning och de delar vi valt att lyfta utifrån vårt syfte och frågeställningar för 
studien satt i relation till annan forskning. Kapitlet innehåller också en diskussion av hur väl 
metoden passat vårt syfte samt didaktiska konsekvenser. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultaten i tabell och 1 och 2 visar vilka digitala verktyg respondenterna har tillgång till, 
samt vilka de använder i barngruppen. De verktyg som respondenterna har tillgång till och 
använder mest frekvent är iPaden/lärplatta och kameran, medan datorn, som många har 
tillgång till, sällan används. Riis (2000) lyfter datorns introducering i skolans läroplan på 80-
talet som ett positivt moment. Datorn började användas som ett pedagogiskt hjälpmedel och 
blev senare en central del i verksamheten. Hylén (2011) lyfter dock att brister i både hård- och 
mjukvaror, med gamla datorer och ingen internetuppkoppling bidragit till negativa attityder 
till datorn som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Detta kan vi även avläsa ur vår enkät 
under övriga kommentarer där flera av respondenterna hänvisade till dåligt fungerande 
datorer, inga datorer alls eller bristande internetuppkoppling. Det kan dock vara så att detta 
bara är ett problem hos de respondenter som gett övriga komentarer.  

I resultatet kunde vi se att endast 23 av respondenterna hade tillgång till en interaktiv tavla (se 
tabell 1) och endast en tredjedel av dessa respondenter använder den mer frekvent (se tabell 
4). Vi förmodar att detta beror på ekonomiska skäl och att den interaktiva tavlan tar upp för 
stor plats. I tabell 1 och 2 kan vi se att kameran finns och används i alla verksamheter utom 
en. Förmodligen beror det på att den är liten, lätt att bära med sig och inte har genomgått allt 
för stora förändringar under årens lopp.  

Resultatet av tabell 3 är att användandet av iPad är mer centralt än användandet av datorn i 
barngruppen, det är genomgående för de flesta av stadsdelarna som medverkat i studien.  
Reservation för stadsdel Norr som använder sig mer av datorn än iPad i barngruppen utifrån 
svarande respondenter. Dock är skillnaderna mellan stadsdelarna inte så stora. 

iPad är idag ett verktyg som det satsas väldigt mycket på och kommunerna köper in dem till 
sina verksamheter för att de ska användas på ett pedagogiskt sätt i barngruppen. Ur det 
synsättet har kommunen lyckats, de verktyg de köpt in används också, men hur ser de då ut 
med kompetensen inom detta digitala verktyg? PIM utgår ifrån hur man använder datorn och 
dess program. Vi har med respondenternas kommentarer fått fram att vissa saknar den 
kompetens som behövs för att kunna manövrera och använda en iPad på ett korrekt sätt. En 
respondent skriver så här: ” Vi behöver mer utbildning i iPad”. I Borås kommun har det satsas 
på iPad i verksamheterna och tillsatts en utvecklingsenhet som arbetar just med IKT och 
implementeringen av iPad i förskolorna. När en iPad implementeras i verksamheten 
presenteras den av respektive stadsdels representant från utvecklingsenheterna, en så kallad 
IKT- utvecklingspedagog.  
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Arbetet med iPad i kommunen är som visat på uppgång och allt fler verksamheter får tillgång 
till iPad i sina verksamheter. Dock ser behovet ut att vara större av kompetensutveckling kring 
just detta verktyg. Carlén (2011) poängterar att det inte enbart är kompetensen kring 
användandet av de digitala verktygen som behövs utan även hur detta på ett didaktiskt och 
pedagogiskt sätt förs vidare till barnen. 

iPad/lärplatta är ett relativt nytt verktyg som lanserades år 2010 (Jensen, 2011) och har 
kommit att ta över datorernas roll i förskoleverksamheten då det finns olika mjukvaror som 
kan laddas ner och användas i barngruppen tillsammans med barnen.  

Genom att barnen sitter tillsammans med pedagog kan ett pedagogiskt samtal föras och i 
samspel med varandra byggs då ny kunskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 
2005;2008). I studien var vi intresserade av att se om de digitala verktygen används i ett 
pedagogiskt syfte eller om de plockades fram för att användas som ”barnpassning”, vilket vi 
själva ibland har sett som ett förekommande moment. Resultatet (se tabell 4 och 5) visar att 
det används i barngruppen samt i ett pedagogiskt syfte men inte i den utsträckning vi hade 
hoppats, trots att merparten av respondenterna är positiva till att arbetet med digitala verktyg 
gynnar barns lärande. Vi är dock positivt överraskade över att de faktiskt används i så pass 
stor del som resultatet visat, vi trodde att de användes mindre i planerade aktiviteter. Inom 
användningsområdena  språk, matematik, natur, teknik, musik och bild var det fler 
respondenter som använder de digitala verktygen i planerade aktiviteter mer sällan, än ofta. 
Språk och matematik var de ämnen som låg högst på listan där verktygen används mest. Kan 
det bero på bristen av medvetenhet kring ”apparnas” tänkta pedagogiska syfte? Även här 
lyfter respondenterna att teknikens brister försvårar arbete med IKT vilket ligger till grund för 
dålig användning av verktygen i planerade aktiviteter. 

Av frågan: ”Anser du dig ha tillräckligt med kunskap för att använda dig av digitala verktyg i 
verksamheten på ett pedagogiskt sätt?” (se tabell 6) kan vi utläsa att den yngre generationens 
pedagoger anser sig ha den kunskap de behöver, för att kunna arbeta med digitala verktyg i 
verksamheten, medan respondenterna i de högre ålderkategorierna anser sig ha bristande 
kunskap i ämnet. Vi kan se att ju desto äldre respondenterna är desto mindre kunskap anser de 
själva ha. 
 
Varför skiljer sig resultatet så markant mellan de yngsta respondenterna och de över 60 år 
trots likvärdig kompetensutveckling? Jedeskog (1998) diskuterade redan för 15 år sedan att 
gamla rutiner och traditioner kan sätta stopp för intresse till för ny kunskap, vilket kan ligga 
till grund för resultatet av forskningsfrågan. De äldre respondenterna i studien kan kopplas till 
de som Jedeskog kallar ”Schoolers”. ”Schoolers” har en negativ attityd till införandet av 
digitala verktyg vilket kan bero på att det kan vara svårt att hänga med i den snabbt växande 
utvecklingen av digitala verktyg. Alexandersson och Linderoth Lindö (2001) menar att barnen 
som växer upp idag lever i ett utpräglat IT-samhälle. De yngre respondenterna i studien och 
dagens barn och ungdomar har en helt annan relation till IT-samhällets artefakter än de äldre 
respondenterna. Dagens moderna samhälle är präglat av digitala verktyg som barnen får ta del 
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av redan från sina första levnadsår. De yngsta respondenterna i studien växte förvisso inte upp 
med samma möjligheter som dagens barn, men introducerades till användandet av digitala 
verktyg i 80- och 90-talets högstadie- och gymnasieskolor (Riis, 2000). Detta kan avspegla 
sig i att de yngre är mer positiva till införandet av digitala verktyg i verksamheten, kan mer 
samt vill lära sig mer, än de äldre respondenterna, vilket även Jedeskog lyfte redan 1998. 

Vår förförståelse över forskningsfrågan var att det skulle skilja sig i resultatet mellan de olika 
åldrarna, vilket vi kunde utläsa av de statistiska beräkningarna. I enkäten under övriga 
kommentarer gav en av respondenterna under 29 år en kommentar om att PIM-utbildningen 
hade gett mycket till de som inte hade någon större kunskap om datorer men att respondenten 
själv redan hade djup kännedom om datorer och dess programvaror och att utbildningen inte 
gav mycket nytt. Vi fick ingen liknande kommentar eller en kommentar som pekade på 
motsatsen av de äldre respondenternas kunskap, vilket hade varit av intresse. 

Vad finns det för attityder kring digitala verktyg och barns lärande hos respondenterna? (se 
tabell 7-8) Ur ett helhetsperspektiv kan vi utläsa en positiv attityd kring detta fenomen hos 
respondenterna.  

Utifrån vår förförståelse för studien trodde vi oss kunna se ett resultat som visade att ju yngre 
respondenterna var, ju positivare skulle de vara till att arbetet med digitala verktyg skulle 
gynna barnen. Det var dock ej det resultat vi fick fram, det visade sig att alla respondenter i 
det stora hela hade en positiv attityd till detta. Det var dock en ålderkategori som utmärkte sig 
med ett medelvärde av 1,9 och en standardavvikelse på 0,43, det var ålderkategorin 50-59 år 
som ansåg att digitala verktyg till viss del gynnade barns lärande. Det resultatet harmonierar 
till viss del med vår förförståelse, dock har den äldre ålderskategorin <60 år och äldre en mer 
positiv attityd. Det medför att vi inte kan säga att det har med generationer att göra, hur 
kommer då sig då att ålderkategorin 50-59 år hade det värdet och inte de över 60år? Det går 
endast att spekulera i och är inte något vi kommer att lyfta i denna studie då det inte är 
relevant för vårt syfte.  

Satsningen med PIM för verksamma pedagoger i Borås stad har pågått sedan september 2010- 
till maj 2013. Borås Stad vill med denna satsning uppnå en professionell verksamhet inom 
IKT med fokus på måluppfyllelse. Vad tycker då pedagogerna om PIM-satsningen, har det 
gett dem några nya kompetenser som de kan använda med barngruppen? Används den 
nyförvärvade kunskapen i barngruppen? 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att respondenterna i majoritet ansåg att de olika stegen gett bra 
verktyg för kommande arbete i verksamheten (se tabell 7). Nu till problemet, utifrån tabell 8 
kan vi se att det pedagogerna lärt sig inte används i så hög grad verksamheten.  Hur kommer 
det sig? En förklaring kan vara att det har att göra med det som framkommit i de övriga 
kommentarerna kring de ålderdomliga datorerna. Respondenterna menar att de inte har 
möjligheter att använda sig av sina kunskaper de fått under PIM- utbilningen då datorerna inte 
har den kapacitet som krävs. Johansson (1997) lyfter att det inte enbart är kostnaderna för de 
digitala verktygen som kostar utan även kompetensutveckling kring dessa. Här kan vi se att 
det nu år 2013 är tvärt om. Från att det finns bra datorer i verksamheterna men bristande 
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kompetens, till idag år 2013, där kompetensutveckling genomförts men verktygen, datorerna i 
detta fall, är för gamla eller ännu värre, inte ens finns tillgänglig som en central del i 
verksamheten. Det är även något som vi sett ute i verksamheten i arbetet med datorerna. De är 
gamla och allt arbete som görs på dem tar lång tid, bara en uppstart av datorn kan ta upp till 
10 minuter. Det medför att pedagogerna tappar lusten att använda dem. 

Skulle resultatet blivit annorlunda om nyare datorer funnits på enheterna? Ja, vi vågar nog 
uttala oss om att med rätta verktyg så kommer nog pedagogerna ha mer inspiration att 
använda dem tillsammans med barnen. Det är ett led i kommunens vision att uppnå en 
professionell verksamhet och att pedagoger i verksamheterna kan ge barnen förutsättningar att 
uppnå den digitala kompetens som Europaparlamentet och rådet (2006) lyfter som den fjärde 
nyckelkompetensen. Hylén (2011), samt Plowman (2002 i Stephen och Plowman 2003) lyfte 
även att bristerna kring ålderdomliga datorer och bristande internetuppkoppling kan påverka 
attityden på ett negativt sätt vilket gör att arbetet med digitala verktyg väljs bort. 

I studien ” Plutt till Apple-skrutt” framkom det att arbetet med iPaden, som är ett nytt och 
fungerande digitalt verktyg, faktiskt bidrar till positiva attityder hos pedagoger. Arbetet med 
iPaden visade gagna samarbetet mellan barnen, samt att de såg fördelar med att inkludera den 
i övrig pedagogisk verksamhet. Vygotskij (1995) poängterar vikten av att lära sig tillsammans 
och i en gemenskap, då är samspelet otroligt viktigt. Med fungerande digitala verktyg hade vi 
kanske fått fler positiva komentarer från pedagogerna i vår studie. 

En annan synvinkel på det hela kan vara hur relevant innehållet i PIM var i relation till arbetet 
inom förskoleverksamheten. Satsade PIM på fel kompetenser som inte är så lätta att omsätta i 
förskoleverksamheten? Resultatet i tabell 7 visar att majoriteten av pedagogerna ansåg att 
PIM gav bra verktyg, hur kommer det då sig att när vi sedan ställer frågan, i tabell 8, om i hur 
stor utsträckning de använde sig av dessa verktyg i verksamheten så var det en mer negativ 
bild vi fick. Vi går igenom de olika stegen igen i relation till vad respondenterna svarat för att 
försöka utläsa om det kan ha något med det att göra. Vi börjar med steg 1 där pedagogerna lär 
sig de grundläggande kunskaperna i hantering av en dator när det gäller e-post, sökningar på 
internet och så vidare. Dessa baskunskaper är sådant som gemene man idag redan behärskar, 
dock inte alla. Det är ett steg som har för avsikt att ge pedagogerna den baskompetens som 
behövs i användandet av dator. Steg 2, där hade PIM för avsikt att lära pedagogerna att göra 
enkla multimodla presentationer med ljud och bild bland annat. Därefter, steg 3 som är en 
fördjupning i hur presentationsprogrammen fungerar. Är dessa delar relevanta för 
pedagogerna i förskolan?  

Carlén (2011)  lyfter att det är viktigt att inte enbart ha en grundläggande kunskap i kring de 
digitala verktygen utan även hur de ska användas i verksamheten. Pedagogerna har fått en 
formell kometensutvecklingen igenom PIM men som Skarin (2007) lyfter så bör det även 
inkludera på vilket sätt de kunskaper som lärs ut kan användas och hur det sedan ska läras ut 
till eleverna. De olika stegen i PIM var säkert relevanta när de startades upp men som Säljö 
(2002) poängterar så skapar människor ständigt nya artefakter som skall underlätta för 
människan. Nu är iPad/lärplatta i ropet och vissa respondenter har lyft att de har bristande 
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kompetens kring arbetet med just det verktyget och behovet av kompetensutveckling är ett 
annat idag än vad det var år 2010. 

PIM- utbildningen är mer centrerad kring användandet av datorn. Om vi går tillbaka och ser 
till tabell 2, (” Vilka digitala verktyg använder du med barngruppen?”) så visade resultatet att 
datorn  inte var det mest förekommande digitala verktyget i verksamheten när det gällde 
användande i barngruppen. Idag är det iPad/lärplatta som tagit över datorns roll i 
förskoleverksamheten. Som Löfving (2012) lyfter är att digitala verktyg ett föränderligt 
begrepp. När PIM-utbildningen startade i Borås var iPaden/lärplatta ny på marknaden, och nu 
finns den i var och varannan förskoleverksamhet.  

Genom att arbeta med iPaden/lärplattan ges större möjligheter att skapa multimodala 
produkter än på datorerna som finns i verksamheten. Under övriga kommentarer såg vi ett 
stort antal pedagoger som refererat till just iPad och inte datorerna i verksamheten. De har 
även här markerat brister som oftast handlar om själva användandet av verktyget som till 
exempel pedagogen som lyfte bristen på tillgång till dator samt internetanslutning på 
verksamhetens iPad, och inte bristen på kompetens. 

7.2 Metoddiskussion  
Kvantitativ metod i form av enkät var vårt förstahandsval när metodvalet skulle ske. Vi hade 
förmånen att få hjälp av Borås stads utvecklingsenhet vilket möjliggjorde att vi fick tillgång 
till respondenternas email-adresser. Det medförde att vi kunde skicka ut enkäter till ett stort 
antal respondenter. Problemet var dock att få tillbaka dem, därav det stora bortfallet. Så här i 
efterhand hade vi kunnat minska bortfallet genom att åka runt till de berörda förskolorna och 
lämna enkäterna personligen. Dock hade detta medfört att vi ej kunnat nå ut till så många 
pedagoger som email-enkäterna möjliggjorde.  

Hade tid funnits så hade en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag varit att föredra 
då vi eventuellt kunnat uppnå en djupare kunskap kring fenomenet digitala verktyg i 
förskoleverksamheten på det sättet   

Vi tror att det stora bortfallet beror på att respondenterna inte haft tid eller lust att engagera 
sig i att besvara enkäten.  

Vår samverkan med Borås stad kan ha påverkat resultatet. Genom den samverkan som skett 
hoppades vi på att det skulle utöka antalet svarande respondenter. Dock kan detta ha medfört 
att respondenterna valt att inte svara på enkäten på grund av denna samverkan. Å ena sidan 
kan det ha gynnat oss i antalet varanden tack vara den samverkan som skett. Å andra sidan 
kan det eventuellt missgynnat oss då respondenterna kan känna det som en ”kontroll” från vår 
och kommunens sida. 

En annan aspekt i det stora bortfallet kan vara de verksamma pedagogerna som inte anser sig 
ha tillräckligt med kompetens valt att inte svara, eller att de helt enkelt inte tycker att området 
är intressant och då valt att inte medverka. 
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I det stora hela är vi nöjda med vårt val av enkät då vi hade för avsikt att nå ut till så många 
respondenter som möjligt och metoden möjliggjorde detta för oss. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
Vårt syfte med studien var att se vilka attityder som förekom samt i vilken grad digitala 
verktyg används i förskoleverksamheterna. I det stora hela ser vi en positiv attityd kring 
användande i förskolan, vilket bådar gott inför framtidens arbete kring digitala verktyg i 
verksamheten. Vi tror att rätt kompetensutveckling och en uppdatering av digitala verktyg 
samt support av dessa kan hjälpa till att öka denna positiva attityd kring fenomenet.  

Kommunen bör satsa mer på att uppdatera datorerna i verksamheterna för att få mer ut utav 
vad pedagogerna lärt sig under PIM-utbildningen. Varför satsa så mycket pengar på något 
som pedagogerna sedan inte kan genomföra i barngruppen? Genom att ge pedagogerna en 
kompetensutveckling kring arbetet med datorer i förskolan och sedan köpa in ett annat digitalt 
verktyg (iPad/lärplatta) flyttar fokus ifrån datorn till det andra verktyget. Det innebär i sin tur 
att iPaden/lärplattan kommer mer i centrum då den har större möjligheter med tanke på 
flyttbarheten med mera.  

I dagsläget skulle nog en kompetensutveckling inom iPad/lärplatta vara mer relevant och då 
inom till exempel kritiskt tänkande, vilka ”appar” kan vara användbara i barngruppen?  Hur 
kan vi använda dem ur ett pedagogiskt och didaktiskt syfte? Ett tydligt syfte och tanke bakom 
de olika ”apparna” man använder och då inom vilket område utmanas barnen? Är det 
utmaning av språk, matematik, teknik med mera?   

Att iPad/lärplattorna inte har någon internetuppkoppling är en stor nackdel i arbetet kring dem 
och begränsar pedagogerna att använda dess fulla kapacitet. Kommunen bör se över detta så 
att pedagogerna kan utnyttja de resurser som finns.  

Hur kan IKT användas i förskolans verksamhet? 
Vi kommer nedan att ge förslag till olika appar ur ett ämnesuppdelat perspektiv som kan vara 
till stöd i arbetet med iPad i förskoleverksamheten utifrån våra erfarenheter. När vi 
förskolepersonal tar hem en app till barnen i förskolan bör vi kritiskt granska dem ur ett 
didaktiskt perspektiv, vilket syfte har den? För vilka barn (åldersgrupp)? Hur använder vi den 
med barnen?  

Något vi även vill poängtera är att inte enbart ha Lite versioner av apparna, vilket innebär att 
de är gratis att ladda ner. Det är då oftast bara de lättaste stegen i appen som är gratis, och ska 
barnen utmanas i sitt lärande är det då viktigt att det blir svårighetsnivån stegras. 

Språk 

Skolstil 
Har ni barn i förskolan som börjat på att knäcka koden, då är denna app vara rolig att använda 
sig utav. Barnen skriver på iPaden och appen läser upp de skrivna orden. Det man bör tänka 
på är att för att programmet ska kunna läsa upp den skrivna texten måste den ha uppkoppling 
till nätverket. Det är ett enkelt skrivprogram som ljudar bokstav för bokstav och för sedan 



 

38 

samman det till ett helt ord. Skriv sagor med barnen eller låt dem exprimentera. Vad härnder 
om jag skriver dessa bokstäver, hur låter det då? 

Matematik 

Lolas Mattetåg 
Denna app är utformad för barn mellan 3-7år där barnen lär sig nyckelfärdigheter inom 
matematikens värld. Som pedagog kan du utforma en matematiksamling med barnen där de 
turas om att svara på Lolas problemställningar. Parallellt med iPaden kan vanliga föremål 
användas då barnen och pedagogen gemensamt diskuterar och analyserar fram det rätta 
svaret. 

Natur 

Min första småkrypsapp 
Ta med dig iPaden ut i skogen med barnen och leta småkryp. Med denna app ”samlar” man 
på småkryp och insekter och kan dokumentera med hjälp av bilder och text vart ni fann dem. 
Appen innehåller 37 olika småkryp och insekter som är beskrivna med en enkel faktatext samt 
med bild. 

Teknik 

Pettsons uppfinningar 
Här övar barnen teknik, konstruktion och experimenterande. Hur ska vi bära oss åt för att 
konstruktionen ska fungera? Barnen får prova sig fram och testa vilka lösningar som fungerar. 
En bra app som kräver tankeverksamhet och är gynnar även samspelt barnen emellan. 
Rekommenderas för barn från 3år. 

Musik 

Garageband 
Detta program kräver en viss övning hos dig som pedagog men är väldigt användbart i 
musikskapande syfte. Har ni ingen på förskolan som kan spela gitarr och kompa till era 
sånger? Då finns det en gitarr med olika kompstilar i programmet. De du som pedagog gör då 
är att ta reda på vilka ackord som sången i fråga innefattar och trycker därefter på exempelvis 
D, A, G (vanligaste ackorden i enkla barnsånger) och programmet spelar. Här kan ni även 
spela in låtar och sång. Men hjälp och stöd av en pedagog kan även barnen använda och spela 
in egna låtar. 

Bild 

Pyssla och Måla med Kids Canavas 
Här pärlar och skapar barnen med pärlor, mosaik, godis, spelkulor med mera och skapar sina 
fantasifulla kreationer. Bilderna kan därefter animeras och ge liv i barnets skapade bild. 
Denna app kan ses som ett komplement till det vanliga skapandet då barnen först kan göra en 
egen mall av hur hen vill att den vanliga pärlplattan ska se ut. Därefter skrivs bilden ut och 
barnet kans skapa utefter sin egengjorda mall. 
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Utifrån dessa ovanstående förslag till appar hoppas vi kunnat inspirera till ett ökat 
användningsområde till er iPad i förskolverksamheten. Tänk på att det är viktigt för dig som 
pedagog att kritiskt granska apparna så att ni i arbetsgruppen har ett klart syfte till dess 
användning.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha genomfört denna studie har vi märkt att det saknas forskning kring om digitala 
verktyg gynnar barns lärande. Vad finns det för positiva och negativa aspekter?  Samt vad 
pedagogerna specifikt behöver för kompetensutveckling inom detta område. En intressant 
undersökning kring detta hade varit att följa två grupper med barn då ena gruppen använde 
iPad som komplement till den övriga verksamheten och en grupp som inte använder sig utav 
denna. Kan vi se någon skillnad i vilken kunskap som barnen får eller får de samma 
kompetenser? Gynnar arbetet med IKT barnen eller är det ingen större skillnad? 
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Bilaga 1 -  Missivbrev 

Digitala verktyg och PIM 
Missivbrev 2013-03-09  
 
Vi är två studenter som heter Ida Josefsson och Helena Buller. Vi studerar på Högskolan i 
Borås till förskollärare. Under vårterminen 2013 skriver vi vårt examensarbete som har syftet 
att belysa om kompetensutvecklingen inom IKT:n påverkar attityder kring det digitala 
lärandet i förskolan samt om de digitala verktygen (dator, iPad/lärplatta, interaktiv tavla samt 
kamera) mer centrala i verksamheten efter genomgången PIM- utbildning. Detta görs i 
samverkan med Borås Stad för att stärka det vetenskapliga perspektivet i Borås stads 
lärandeenheter. Studien kommer att genomföras genom en enkätundersökning som är frivillig 
att medverka i, men för att få ett så tillförlitligt resultat som möjlig vore vi tacksamma för er 
medverkan. Enkäten tar max 10 minuter att besvara. Den genomförs via Google docs och är 
en webbenkät. Vi kommer inte att kunna se er identitet vilket gör att ni är anonym. 
 
Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer:  
Informationskravet: Respondenterna blir informerade om studiens syfte.  
Samtyckeskravet: Respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien.  
Konfidentialitetskravet: Alla personuppgifter i studien behandlas konfidentiellt och förvaras 
på ett sätt så utomstående inte kan ta del av uppgifterna vilket betyder att det endast är vi som 
läser de enskilda enkäterna. 
Nyttjandekravet: Respondenternas svar används endast i forskningssyfte  
 
Kontaktuppgifter: 
 Ida Josefsson 
 s100xxx@student.hb.se 
 070-760 16 xx  
 
Helena Buller  
s100xxx@student.hb.se  
070-453 20 xx  

mailto:s100xxx@student.hb.se
mailto:s100xxx@student.hb.se
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Bilaga 2 – Enkät 
* Required 
 
Ålder*     Antal: 

• -29    11 
  

• 30-39    23 

• 40-49    30 

• 50-59    26 

• 60-    4 

 
Kön* 

• Man    4 

• Kvinna    90 

 
Utbildningsnivå* 

• Barnskötare    18 

• Förskollärare    71 

• Grundskollärare    4 

• Annan utbildning    1 

 
I vilken stadsdel arbetar du?* 

• Norr    24 

• Väst    32 

• Öst    38  

 
Med vilken åldersgrupp arbetar du?* 

• Småbarnsgrupp    27 

• Syskongrupp    42 

• Blandad barngrupp    25 

 
Din tillgång till digitala medier utanför arbetet 
 
Vilka digitala verktyg använder du dig av på din fritid?* 

• Dator    91 

• iPad/ lärplatta    42 
  

• iPhone/ Smartphone   69 

• Använder mig inte av digitala verktyg på fritiden.  1 
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I vilken grad använder du dig av de digitala verktygen på din fritid?* 

 4:37 3:32 2:20 1:5  
I mycket hög grad     Inte alls 

 

 

 
PIM 
Frågorna nedan lyfter PIM ur olika synvinklar.    

 
Vilka steg i PIM-utbildningen har du genomfört* 

• Steg 1    3 
       

• Steg 1-2    7 

• Steg 1-3    80 
      
     

• Steg 1-4    3 
     

• Steg 1-5    1 
    

 
PIM-utbildningen* 

  I mycket hög grad  I ganska hög grad  I ganska låg grad  Inte alls  
Arbetade du med digitala verktyg i 

förskolan innan din PIM-utbildning?  7 36 46 5  

Gav/ger PIM-utbildningen dig motivation 
att arbeta med digitala verktyg i förskolan?  6 53 33 2  

Upplever du att kraven ökat på din 
yrkesroll efter avslutad PIM-utbildning?  1 25 48 20  

Anser du dig ha tillräckligt med kunskap 
för att använda dig av digitala verktyg i 

förskoleverksamheten på ett pedagogiskt 
sätt? 

 23 48 23 0  

 

 

 
PIM-utbildningens olika steg gav mig bra verktyg för arbetet med digitala verktyg i förskoleverksamheten?* 

  I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Ej genomfört detta 
steg  

Steg 1- Lär dig hantera en dator  22 46 20 6 0  
Steg 2 - Skapa enkla 

multimediaproduktioner  19 53 17 1 4  

Steg 3 - Fördjupning, interaktiva 
filmer  25 33 23 3 10  
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  I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Ej genomfört detta 
steg  

Steg 4 - Datorn som hjälpmedel för 
att presentera och utvärdera 

verksamheten 
 2 2 0 0 80  

Steg 5 - Föra vidare kunskap till 
kollegor  0 0 1 0 93  

 

 

 
I hur stor utsträckning använder du dig av det du lärt i PIM-utbildningens olika steg i verksamheten?* 

  I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Inte alls Ej genomfört detta 
steg  

Steg 1 - Lär dig hantera en dator  26 37 22 9 0  
Steg 2 - Skapa enkla 

multimediaproduktioner  8 22 39 22 3  

Steg 3 - Fördjupning, interaktiva 
filmer  5 9 41 30 9  

Steg 4 - Datorn som hjälpmedel för 
att presentera och utvärdera 

verksamheten 
 0 4 0 0 90  

Steg 5 - Föra vidare kunskap till 
kollegor  0 0 0 1 93  

 

 

 
Hur ofta använde du dig av digitala verktyg innan PIM-utbildningen?Är det något av de digitala verktygen som inte 
finns på din förskola, lämna då den raden obesvarad. 

  Dagligen Mer än 1 
gång/vecka 1 gång/vecka Minst 1 

gång/månad Mer sällan  

Dator  51 25 12 1 3  

iPad/ lärplatta  12 12 7 4 26  

Interaktiv tavla  2 6 1 4 6  

Kamera  28 45 13 6 1  

Annat  5 0 0 2 15  
 

 

 
Tillgång och användning av digitala verktyg i förskoleverksamheten 
 
Vilka digitala verktyg har du tillgång till i din verksamhet?*Här vill veta vilka verktyg som FINNS i verksamheten 
inte vilka du använder dig av. 

• Dator    93 

• iPad/ lärplatta    85 
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• Interaktiv tavla    23 

• Kamera    93 

• Annat    7 

 
Vilka digitala verktyg använder du med barngruppen?*Här vill vi veta vilka verktyg du använder dig av tillsammans 
med barnen. 

• Dator    58 

• iPad/ lärplatta    83 

• Interaktiv tavla    16 

• Kamera    76 

• Annat    6 

 
Hur ofta använder du i genomsnitt digitala verktyg i barngruppen?Är det något av de digitala verktygen som inte finns 
på din förskola, lämna då den raden obesvarad. 

  Dagligen Mer än 1 
gång/vecka 1 gång/vecka Minst 1 

gång/månad Mera sällan  

Dator  27 19 7 15 26  

iPad/ lärplatta  26 30 19 9 6  

Interaktiv tavla  4 5 2 4 17  

Kamera  24 48 12 3 6  

Annat  1 0 1 2 4  
 

 

 
Inom vilka områden används de digitala verktygen i planerad aktivitet?* 

  Dagligen Mer än 1 gång/vecka 1 gång/vecka Mindre än 1 
gång/vecka  

Språk   11 34 20 29  

Matematik  10 30 22 32  

Natur  3 22 19 50  

Teknik  4 23 15 52  

Musik  8 24 15 47  

Bild  6 29 18 41  
 

 

 

Annat:  
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Hur stor del av den sammanlagda tiden i arbetet med digitala verktyg är pedagogstyrd?*Du som pedagog sitter med 
och interagerar med barnen.  

 1:0 2:18 3:29 4:12 5:19 6:16  
Inte alls       Väldigt mycket 

 

 

 
Hur stor del av den sammanlagda tiden i arbetet med digitala verktyg arbetar barnen utan att ha en pedagog 
närvarande?* 

 1:29 2:28 3:12 4:18 5:7 6:0  
Inte alls       Väldigt mycket 

 

 

 
Anser du dig ha tillräckligt med kunskap för att använda digitala verktyg i förskoleverksamheten på ett pedagogiskt 
sätt?* 

• I mycket hög grad    18 

• I ganska hög grad    50 

• I ganska låg grad    27 

• Inte alls    0 

 
Anser du att arbetet med digitala verktyg bidrar till ett ökat kvalitetsarbete i förskolan?* 

• I mycket hög grad    26 

• I ganska hög grad    52 

• I ganska låg grad    16 

• Inte alls    0 

 
Anser du att arbetet med digitala verktyg i förskolan gynnar barns lärande?* 

· I mycket hög grad    27 

· I ganska hög grad    60 

· I ganska låg grad    7 

· Inte alls    0 

 

Övriga kommentarer:  

 
Tack för din medverkan! 
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