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Sammanfattning 
 
Vi vill med denna studie undersöka hur några pedagoger i förskoleklassen använder IKT 
(Informations- och kommunikationsteknologi) som ett verktyg i undervisningen. Vårt intresse 
ligger även i att undersöka pedagogernas inställning till IKT som pedagogiskt verktyg. Likaså 
vill vi undersöka vilka utbildningar i IKT som de har fått på sina arbetsplatser. Till 
undersökningen används både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.  
Vår utgångspunkt är att dagens teknologi alltmer tar över barnens vardag och att det därför är 
viktigt för dem att få tillgång till dessa verktyg i skolan. Detta kan underlätta undervisningen 
för både pedagogerna och eleverna. Användningen av tekniska hjälpmedel i klassen kan också 
väcka elevernas intresse och bidra till nya idéer och fantasier.  
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Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) blev det tydligt för oss att användningen av 
olika digitala medel, som exempelvis surfplattor, datorer och filmer, har ökat jämfört med tre 
år tillbaka. Eftersom IKT är ett stort område väljer vi att dela upp vårt arbete med hjälp av 
olika rubriker som berör ämnet på olika sätt. Med fokus på hur ökningen av IKT som 
pedagogiskt hjälpmedel ser ut idag i förskoleklassen, anser vi det viktigt att ha med alla 
områden inom informations- och kommunikationstekniken så att det bidrar till en 
helhetsförståelse för ämnet. Fyra olika förskoleklasser undersöks genom kvalitativa intervjuer 
med klassens pedagoger. Därutöver, delas enkäter ut till två av fyra förskoleklassers 
vårdnadshavare för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om området hem och skola, hur 
IKT används i hemmet och hur föräldrar ser på det digitala mediet. 
 
Som blivande pedagoger anser vi att det är viktigt att hela tiden hålla oss själva uppdaterade 
kring vad den senaste forskningen har att säga . I det här fallet framhåller forskning att barn 
redan i en tidig ålder kan ha god kunskap om hur de använder datorer. Vår roll som pedagoger 
blir att i förhållande till rådande styrdokument se till att eleverna får en god kunskap i hur de 
söker information. Vidare är det viktigt att de lär sig hur de kan använda datorn som ett medel 
för lärande. Det betyder att de exempelvis lär sig att räkna eller skriva genom olika 
pedagogiska program på en dator eller en surfplatta. 
 
Vissa av dagens skolor har stort fokus på digitala läromedel som surfplattor och datorer, 
medan andra har ett mindre fokus på dessa läromedel. Detta kan ha flera orsaker, som 
exempelvis kompetensen hos pedagogerna men det kan även vara en ekonomisk fråga från 
kommunens sida. Det behöver inte vara lika höga krav på utbildningen när barnen är sex år 
som efter en avslutad grundskoleutbildning, men det finns en undran hos oss om möjligheten 
ges till att alla barn inom de olika verksamheterna vi ska undersöka. 
 
Om eleverna skall kunna nå de mål som finns beskrivna i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011) är det viktigt att de i ett tidigt skede får en god 
utbildning i digitalt lärande. Det innebär att pedagogerna använder sig av olika digitala 
läroverktyg för att skola in eleverna i att söka information och att lära sig använda dem som 
ett komplement till ordinarie undervisning. Svensson (2009) beskriver att möjligheterna 
skiljer sig åt mellan olika förskoleklasser, och även om möjligheten finns, att det skiljer i hur 
mycket pedagogen väljer att använda IKT i sin verksamhet. Varför vi är intresserade av IKT-
användning i olika förskoleklasser är för att komma fram till om alla får samma chans att 
använda sig av informations- och kommunikationsteknologi, eller om det skiljer sig mycket 
mellan olika förskoleklasser.  
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Syfte 
Syftet är att ta reda på fyra pedagogers inställningar till IKT och även vårdnadshavarnas 
åsikter kring IKT- användning i barnens hem. Studien har genomförts i grundskolans tidigare 
åldrar med fokus på förskoleklassen.  
 

 
 
Frågeställningar 
Våra frågeställningar kan sammanfattas i följande punkter 
 

• Vad anser pedagogerna om information - och kommunikationsteknologi?  
• Anser pedagogerna att användningen av IKT främjar lärandet? 
• Vad har pedagogerna för utbildning inom IKT?  
• Kommer digitala läromedel att bli mer betydelsefull än att skriva med hjälp av papper 

och penna?   
• Vad anser pedagogerna kring att barnen ska börja skriva på datorn? (Detta framhålls 

av Trageton (2005).  
   
 
 
Definition av begrepp 
Detta är några begrepp som förekommer vid upprepade tillfällen i vårt arbete. 
 
IKT = Informations - och kommunikationsteknologi. Vi har valt att rikta in oss på den senare 
teknologin som datorer, surfplattor och smartboards. 
 
Pedagoger = De fyra lärare vi har intervjuat i vår studie.   
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Bakgrund 
I den här delen av arbetet kommer vi att kort beskriva forskningsbakgrunden till IKT och dess 
användning i grundskolan, med fokus på skolans tidigare åldrar. Vi kopplar också detta till 
skolans styrdokument. 
 
Tidigare forskning kring IKT-användning i förskoleklassen är svår att hitta, vilket vi tror 
beror på att det är ett relativt nytt område. Det finns tidigare forskning kring IKT i skolan och 
då speciellt om högstadiet, och även om förskolan. Vi har dock inte hittat något om just 
förskoleklass. Vi använder oss dock av forskare som Svensson, Trageton, Näslundh m.fl. i 
arbetet, då vi anser att deras teorier stämmer överens med vår studie.  
 
IKT i läroplanen 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) kan vi läsa om att: 

 
  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Lgr11, s.10) 

 
Styrdokumenten visar på behovet av att lärande sker med hjälp av olika pedagogiska verktyg i 
skolans arbete. Kunskap kommer till uttryck genom olika former. Detta kan vi se med hjälp 
av användning med olika digitala läromedel som exempelvis surfplattor och smartboards. 
Synen på kunskap ska ligga i linje med hur förmedlingen sker i samhället som helhet. Det 
digitala samhället växer, skolan har därför ansvar för att ge barnen möjligheter till att få 
kunskap genom olika former.   
 
 
Trageton 
”Skriva sig till läsning” är namnet på Tragetons (2005) treåriga forskningsprojekt med 14 
skolklasser i Norge, Finland, Danmark och Estland. Barnen fick under detta projekt börja 
skriva med datorer och vänta med den traditionella handskriften med papper och penna till det 
tredje skolåret. De fick i Tragetons projekt experimentera med hjälp av tangentbordet, genom 
att trycka sig fram och testa både stora och små bokstäver. Resultatet efter det första skolåret, 
som motsvarar förskoleklassen i Sverige, visade att barnen kunde 24 stora och 20 små 
bokstäver utan att få en enda timme av formell undervisning. Då barn och elever använder 
internet i alltmer större utsträckning är det viktigt att det finns utbildade pedagoger som kan 
hjälpa dem att skilja på den information de har tillgång till genom internet.  
 
 
Trageton (2005) lyfte i sin studie fram att man under de senaste 20 åren sett ett ökat intresse 
för IT, vilket medfört att pedagoger med utbildning inom ämnet eftersökts mer och mer. 
Denna kompetens är viktig då det behövs utbildade pedagoger. Dessa pedagoger skall 
undervisa elever i hur de bäst skall söka och använda den information de hittar på internet.  
 
 
 
 



9 
 

Trageton (2005) beskriver internet som en väg eller ett verktyg till informationssökning. 
Genom att bara klicka sig in på internet kan även de yngsta barnen söka information. Dock 
inte under tiden då barnen sitter och tränar på att skriva med hjälp av datorn. Vi ska inte 
glömma att det finns miljarder sajter på webben, de flesta domineras av kapitalstarka 
organisationer som vill nå sina kunder och visa sina produkter den vägen. Detta kan ställa 
krav på både lärare och elever att lära sig att skilja mellan information, reklam, propaganda. 
Det kan vara svårare för de yngsta barnen menar han. 
 
Hur bör eleverna arbeta med informations- och kommunikationsteknologin? Vad det är som 
är bra eller mindre bra? Trageton menar att skolan ska lägga stor vikt på de grundläggande 
färdigheterna i att skriva och läsa, särskilt på de yngsta barnen: ”Skrivning och läsning är 
centrala delar av undervisningen i svenska men de är också viktiga för andra ämnen i skolan” 
(Trageton 2005, s.13). Informationsflödet har ökat enormt under 1990-talet, med bibliotek och 
IKT som informationstillgång. Men hur söker man information och vilka område söker man 
efter? Trageton framhåller: ”Att hitta rätt i informationsströmmen kräver goda strategier för 
hur man ska söka information inom ett visst tema eller ämne” (Trageton 2005, s.18). Detta 
kräver en bra skriv- och läskompetens under de första skolåren.  
 
 
Förskoleklassen 
Ackesjö (2011), som är fritidspedagog och forskare i pedagogik, framhåller att 
förskoleklassen är en frivillig skolform som finns med i skolans läroplan. Det skapar 
dilemman för lärare då de inte vet vilket som är förskoleklassens uppdrag. När hon 
diskuterade med andra lärare var det ofta diskussioner som berörde vad det är en lärare i en 
förskoleklass ska göra. Verksamhetens mål och varför det skiljer sig så mycket mellan olika 
förskoleklasser var frågor som diskuterades. I Lgr11 framhålls att i årskurs ett till tre ska 
barnen kunna dokumentera naturorienterade bilder med hjälp av text och bild. Det står också 
att barnen då ska kunna granska och söka information från olika källor samt bearbeta 
information. Det lyfts även upp att de ska kunna skriva både med handstil och på datorn.  
Digitala läromedel betonas tydligt i Lgr11, de ska finnas i årskurs ett till tre.  
 
 
 
IKT ett verktyg till informationsökning 
Mannerheim (2013) beskriver hur skolbibliotekarien Drejstam arbetar för att barn ska lära sig 
IKT i tidig ålder. Drejstam riktar in sig på hur man kritiskt granskar olika källor . De ställer 
sig frågan ifall det går att lära barn i sexårsåldern källkritik och upphovsrätt. Drejstam menar 
att det är positivt att lära ut detta så pass tidigt, annars kan barnen tro ända upp i tonåren att 
det fungerar att använda en enda källa som exempelvis Google. Drejstam har gått emot 
mångas åsikter att man inte kan lära ut sådant till sexåringar. Hon startade ett projekt som 
hette Källspanarna där barnen träffade henne en gång i veckan, i fem veckor. I projektet 
introducerades informationsökning, upphovsrätt och källkritik. Skönlitteratur fungerade som 
en ingång till att introducera källor. Som lärare måste man hitta sin väg för att kunna 
introducera ämnet. Det kan vara allt ifrån smartboard och surfplattor till filmer, tidningar, och 
texter. Barnen förstår, menar Drejstam, källkritik, fast på sin nivå. Det enda man behöver 
anpassa kring olika åldrar inom området är svårighetsgraden. Lgr11framhåller att barn ska 
kunna orientera sig och kunna hantera information och detta i ett samhälle med stor 
förändringstakt. Det är då tvunget att barnen kan granska fakta och inse konsekvenserna av 
olika valmöjligheter.   
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Enochsson (2007) som är forskare i didaktik med inriktning på IT, betonar vikten av att elever 
lär sig söka information på nätet. Detta är en uppgift de behöver träna sig på. Hon har gjort 
intervjuer med tonåringar som ofta använder internet, men till det söker de hjälp av kompisar, 
föräldrar eller äldre syskon. Detta visar att de inte får tillräckligt med undervisning i det ämnet 
i skolan. Det betyder att skolan fortfarande har brister när det gäller lärandet inom IKT. I sin 
studie visar författaren en didaktisk modell för informationssökning, vilken hon beskriver som 
en komplex kompetens. Hon framhåller att det krävs kunskaper och färdigheter inom olika 
områden. De viktigaste delarna i hennes modell är språk och teknik. Språket är en viktig 
aspekt att ha med för att kunna söka information på nätet, därför betonar hon vikten av 
språkundervisningen i skolan. Tekniken är också en viktig del under 
informationssökningsprocessen. För att barnen skall kunna hitta bokstäverna eller känna igen 
dem, behöver de kunna tekniken att använda tangentbordet. 
 
 
Olika perspektiv på IKT 
Svensson (2009) forskare i pedagogik med fokus på läs- och skrivspråket, belyser olika 
faktorer som kan påverka barns läs– och skrivinlärning. Det är deras närmiljöer, som hemmet 
och skolan, men även kvaliteten på den stimulans som barn får redan från tidig ålder. 
Svensson tar också upp datorns påverkan på språket och menar att det finns både för- och 
nackdelar med datoranvändning. Under datoranvändningen sker ett samspel som bidrar till att 
barns sociala kompetens och språkliga förmåga utvecklas. Det som kan vara en nackdel vid 
datoranvändning är att eleverna saknar ögonkontakt när de sitter och riktar synen mot 
skärmen.   
 
Claesdotter (2009) har studerat en skola där barnen i första klass får lära sig att skriva med 
hjälp av datorn. Pennan använder de sedan i andra klass. Möjligheten ska finnas att börja så  
tidigt som möjligt, anser Wiklander som är lärare i klassen. Hon vill att man ska sätta in 
insatser i en tidig ålder eftersom det minskar läs- och skrivsvårigheterna högre upp. 
Wiklander beskriver sin syn på IKT genom att understryka att barnen måste få använda sig av 
rätt verktyg som från början hjälper dem att förstå sambandet mellan ljud, bokstäver och 
läsning. Detta kan också hjälpa barn med specialpedagogiska behov. Många barn, speciellt 
pojkar, har oftast dålig motorik. Handen är inte utvecklad i 6-7- årsåldern. Istället för att 
barnen ska bli besvikna på sin handstil och få dålig självkänsla, vill barnens lärare Wiklander 
att dem ska släppa tankarna kring pennan och fokusera sig på att läsa och skriva. 
   
Barnen tränar upp sin finmotorik genom att de i årskurs 1 får virka, lägga pärlplattor osv. De 
tränas också upp för att skriva med hand genom att använda program som ”rak skolstil” på 
datorn för att förbereda sig inför vad som skall komma i andra klass. Claesdotter framhåller 
att Wiklander betonar att det är viktigt att läraren finns till hands och påminner om stor 
bokstav och punkt, ger feedback och agerar bollplank. Det skiljer sig från Arne Tragetons 
metod ”att skriva sig till läsning ”. Han anser inte att man ska gå in och rätta i barnens texter. 
Något som också skiljer sig från Tragetons metod är att den metod som Claesdotter beskriver 
även förordar uppkopplade datorer så att barnen exempelvis kan inhämta bilder till sina sagor 
osv. Hon menar att skolan inte kan se ut som den gjorde för 20 år sedan. Den måste hänga 
med i utvecklingen och vara medveten om att skolan genomgår en stor förändring. 
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Näslundh (2009) refererar till Alexandersson som är professor i pedagogik och didaktik. Hans 
forskningsintresse rör skolans villkor, som en kunskapande praktik för lärare och elevers 
lärande via nya medier. Man talar ofta om datorn som ett verktyg. Alexandersson ser det som 
ett risktagande att byta ut datorn mot pennan, han tror inte att det kommer ta över men kan 
innebära en risk för den framtida handskriften. En grundläggande uppbyggnad som förändrar 
lärandet på ett väldigt stort sätt. Han undrar hur det påverkar personalen som arbetar där och 
hur det fungerar för elever som studerar. 
 
Näslundh (2009) skriver att Alexandersson betonar fyra viktiga delar som man ska tänka på: 
interaktivitet, intimitet, socialitet och mentalitet. Samspelet förekommer när två individer 
sitter vid samma dator och förhandlar. De visar varandra hur man går tillväga, samarbetar, 
kommer med nya idéer och hjälper varandra. Det är enligt Alexandersson något som skapar 
sociala mönster. Skolan påverkas inte enligt den forskning som finns idag. Forskarna anser 
överlag att allt fokus borde inrikta sig på den pedagogiska synen och inte på IKT, menar 
Alexandersson. Det är den pedagogiska miljön runt omkring och inställningen hos lärarna 
som påverkar hur bra kvalité det i slutändan blir. Om en lärare har positiva erfarenheter av, 
och en positiv inställning till IKT kommer det också att förändra och utveckla skolan positivt. 
Har läraren en negativ inställning så kommer troligtvis inte IKT få en chans att förändra eller 
utveckla skolan åt det tekniska hållet.   
 
 
 
Pedagogernas kompetens inom IKT 
Svensson (2009) framhåller att den snabba förändringen i samhället är svår att följa för vissa 
lärare i skolan. För att kunna använda IKT i undervisningen behöver pedagogerna kunskap 
om detta digitala hjälpmedel. Det kan ställa ett stort krav på individen att lära sig den nya 
tekniken och hinna ikapp alla dessa förändringar. Men också att kunna använda det på bästa 
möjliga sätt under undervisningens olika sammanhang.  
 
Tyren (2007) beskriver pedagogernas åsikter om datoranvändning och menar att: 
”Pedagogerna känner en osäkerhet inför datorprogram i undervisningen eftersom de upplever 
att eleverna enbart klickar sig runt i programmet utan att förstå vad syftet är och vad 
uppgifterna har för mening” (Tyren 2007, s.57). Det som Tyrén och Svensson lyfter fram ser 
vi som en viktig bakgrund till vår undersökning, pedagogerna måste få möjlighet att utbilda 
sig inom IKT om de ska kunna använda det i förskoleklassens verksamhet. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska ramen i undersökningen bygger på Vygotskijs kulturhistoriska teori. Här är 
lärandet centralt och det är baserat på de kunskaper som eleverna tar till sig i samspel med 
andra under olika sammanhang. Användningen av digitala verktyg i skolan i undervisningen 
skapar, enligt vår utgångspunkt, ett samspel mellan pedagog och elev och elever sinsemellan.  
 
Vygotskijs sociokulturella teori 
Vygotskij (1999) menar med den sociokulturella teorin att människans utveckling och lärande 
sker i interaktion med andra. Detta bygger på människans intresse av att använda sig av 
fysiska och kognitiva resurser. De föremål och verktyg som är skapade av människan är 
exempel på fysiska resurser. För att kunna använda sig av dessa fysiska föremål, behöver 
människan ett kognitivt redskap. Språket är ett av de viktigaste kognitiva redskapen som 
människan har. De digitala verktygen som finns runt om oss i vardagen som exempelvis 
datorer, surfplattor, mobiltelefoner etc. är artefakter som kan underlätta människans 
utveckling och lärande i samspel med andra. Bråten (2007) menar att det är det mänskliga 
medvetandet och dess utveckling genom bildandet av högre psykologiska processer som är 
det centrala i Vygotskijs vetenskapliga insats. Den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet 
och mellanmänsklig kommunikation gör att individen kan tillägna sig och införliva det 
enorma förrådet av andras upplevelser. Vi vill påpeka att dagens artefakter skiljer sig från de 
som användes på Vygotskijs tid, men hans teori är ändå användbart för vårt syfte. Vygotskij 
belyser betydelsen av nya erfarenheter för utvecklandet av människans hjärna: 
 

Vår hjärna visar sig alltså vara ett organ som bevarar våra tidigare erfarenheter och främjar en 
återupprepning av dessa. Om hjärnans verksamhet emellertid begränsade sig till att endast 
bevara tidigare erfarenheter skulle människan vara en varelse som främst anpassade sig till 
invanda och stabila betingelser i den omgivande miljön. Alla nya och oväntade förändringar i 
miljön, allt som inte förekommit i en människas tidigare erfarenheter, skulle i sådana fall inte 
kunna framkalla den nödvändiga anpassningsreaktionen hos henne (Vygotskij 1995, s.11). 

 
 
Enligt Bråten (2007) framhöll Vygotskij skolundervisningens betydelse för individens 
kognitiva utveckling. Undervisningen är en form av sociokulturell aktivitet där individernas 
tänkande omformas. Vygotskij såg samarbetet mellan vuxen (pedagog) och barn som kärnan i 
undervisningsprocessen. En process som bidrar till barns systematiska kunskapsutveckling.  
Till samspelet hör den närmaste utvecklingszonen, där barn med hjälp av det kognitiva 
området kan lösa uppgifter under medverkan av en vuxen. Enligt Vygotskij är detta den 
viktigaste grunden till människans utveckling av medvetenhet om, och kontroll över sin egen 
kunskap.   
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Säljö och det sociokulturella perspektivet 
I samspelet mellan två människor lever kunskap och blir sedan en del utav en individ, menar 
Roger Säljö (2005) professor vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör lärande, 
utveckling och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Säljö har bl.a. intresserat sig 
för hur man i USA använder datorer för att använda sig av dagens språk då det är 
tidsanpassat.  
 
Säljö (2005) tror inte att vi överhuvudtaget kommer att få ett svar på hur lärande går till, inte 
heller tror han att det kommer att finnas teknik som helt tar över tidigare inlärningsprocesser. 
Han menar att informationsteknik inte löser problem inom lärandet utan endast ändrar 
villkoren. Det är inte samma villkor för alla, beroende på vilken skola man går på.  
 
Vidare menar Säljö (2005) att skolan ska fylla olika funktioner samt att när nya digitala 
verktyg och nya verksamheter uppstår finns det anledning att höja kvaliteten på 
undervisningen och kraven på den kunskap som ska läras ut. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
skriver författaren att man föds in i ramen för interaktion och att vi förbättrar våra erfarenheter 
gemensamt med andra. Vi hjälper varandra att förstå hur världen fungerar, precis som vi 
hjälper varandra att förstå hur tekniken fungerar. Barn tar efter de vuxna, de lär sig samverkan 
efter hur de vuxna utövar det. Vi är dagligen omgivna av telefoner, tv-apparater och datorer. 
Samspelet mellan dessa är i centrum ur ett sociokulturellt perspektiv. Det som Säljö lyfter 
fram är en viktig teoretisk utgångspunkt i vår undersökning om IKT-användning i 
förskoleklassen. 
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Metod 
De metoder som vi använde oss av i vår studie var både kvantitativa och kvalitativa. Syftet 
med att kombinera två metoder var att få fram en tydlig helhetsbild och att det skulle göra vår 
studie mer reliabel och tillförsäkra en högre validitet. Trost (2012), professor i sociologi, 
menar att syftet avgör vilken metod man väljer. Om forskare främst behandlar siffror är en 
kvantitativ metod lämplig. Om vi vill få fram ett speciellt antal siffror eller procent så bör vi 
använda oss av en kvantitativ metod, om vi vill undersöka människors åsikter kring olika 
fenomen ska vi däremot använda oss av kvalitativa metoder skriver Trost (2012). Eftersom vi 
både driver vår studie i hopp om att få veta ett antal siffror och få reda på människors tankar 
är det bästa för oss att kombinera dessa två metoder. Trost understryker vikten av att 
kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i en och samma studie. Vårt syfte krävde 
enligt vår åsikt att vi använde både kvantitativa och kvalitativa metoder för att uppnå det mest 
trovärdiga resultatet. Inom den kvalitativa delen måste forskare tänka på att intervjun ska utgå 
ifrån de personer som har erfarenhet inom det aktuella området, menar Lantz (2007). I vårt 
fall var det pedagoger som själva har utforskat upplevelser av IKT i sitt arbete. Det innefattar 
troligtvis högre reliabilitet. Vårt mål med intervjuerna var att komma bort från intervjuformen 
och närma oss en samtalsform då det bidrar till att få djupare kommentarer om ämnet. 
Enligt Lantz (2007) ska det vid intervjun undvikas att ställa frågor som endast kan ge svar 
som ja/nej. Presentationen av våra intervjuer består, efter transkribering av den insamlade 
datan, av citat från intervjuerna och vår egen berättande text där tanken är att förklara 
intervjusvaren ytterligare. Resultatet av enkäten presenterar vi däremot genom ett 
stapeldiagram. 
 
 
Urval 
Vårt urvalsområde var västra Göteborg och det blev givande att studera två skolor där 
skolorna har olika ekonomiska förutsättningar enligt våra erfarenheter. Det visar hur det 
skiljer sig från skola till skola i ett och samma område. Vi valde detta urval på grund av 
tillgänglighetskriteriet då vi tidigare har genomfört vår VFU vid dessa skolor. Vi utförde 
kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger i fyra förskoleklasser. Vi informerade dem genom 
att skicka ut ett missivbrev. Intervjudelen var den del som vi la ner störst fokus på. Att få ta 
del av pedagogernas uppfattning om IKT var intressant. Den kvantitativa undersökningen 
informerade vi först genom missivbrev och även muntligt till barnens vårdnadshavare. Vi la 
enkäterna i barnens fack i barnens kapprum, som de sedan tog med sig hem till sina 
vårdnadshavare. Detta gjorde vi i skola Lila och skola Blå. Av 40 utdelade enkäter fick vi 
tillbaks 21 stycken. Eftersom vi ville att den kvantitativa forskningen skulle förbli en liten del 
av vår undersökning valde vi att endast välja två klasser av sammanlagt fyra stycken. Skola 
Lila och Blå befinner sig inom samma område.  

Skola Lila– Ligger utanför en storstad i en miljö nära havet, naturen och ett litet samhälle. Ca 
270 elever. F- Klass – årskurs 6. Klass A, Lärare A. 

Skola Blå – Är belägen väldigt nära skola Lila, nära natur och hav samt bra kommunikationer. 
Ca 200 elever. F- Klass – årskurs 6. Klass B, Lärare B 

Skola Orange – Ligger i samma stadsdel som de andra skolorna, men är ännu mer centralt 
beläget och har fler elever. F- klass – årskurs 9, ca 700 elever. Lärare C och Lärare D 



15 
 

Genomförande 
Ett mejl skickades till två av våra handledare på våra senaste VFU-platser. Dagen innan 
intervjutillfället mejlades missivbrevet och intervjufrågorna ut till dem som skulle vara med i 
undersökningen (se bilaga 2 och 3). Frågorna mejlades för att ge dem en chans att kunna 
förbereda sig. På skola Lila hade Mia intervju med Lärare A 13.00 och nästa intervju skulle 
starta 14.30 så lite tid gavs däremellan till att åka förbi skola orange och fråga två 
förskoleklasslärare om de skulle kunna tänka sig bli intervjuade kring IKT-användning i 
förskoleklassen veckan därpå. De tackade ja och vår resa fortsatte till skola Havsblå där 
Shanaz skulle ha sin intervju med Lärare B. På både skola Lila och skola Havsblå så delades 
enkäterna ut till barnens vårdnadshavare. Då Shanaz intervjuade två lärare i skola orange 
benämns dessa som lärare C och D. På grund av tillfällig sjukdom kunde inte Mia ta den ena 
intervjun som det var planerat från början men tog en annan större del i arbetet (det vill säga 
enkätsammanställningen). Noggrann uppdelning har gjorts så att det har blivit rättvist och att 
ingen skulle behöva känna att man har fått genomföra hela arbetet själv. Intervjun spelades in 
samtidigt som anteckningar gjordes. Rådatan som är det första materialet efter intervjuerna 
sammanställdes och transkriberades. Enkäterna samlades in och överfördes till stapeldiagram 
av enkäterna som tydligt visade hur olika användningen av IKT ser ut i respektive klass A och 
B. 
 
Etik 
En del av forskningsetiken tar upp hur man får behandla människor som är med i sin studie 
skriver Hermerén (2011). Dessa ska man ta hänsyn till som forskare och inte använda 
uppgifter till andra som är utomstående. Det är viktigt att skydda individen som deltagit och 
genom att använda sig av de fyra huvudkraven här nedanför följer man en god forskningsetik.  
 

• Informationskravet: det innebär information om forskningssyftet som forskaren skall 
informera de forskningsberörda. Detta tog vi hänsyn till i missivbrevet som vi delade 
ut i god tid till både pedagogerna och vårdnadshavarna. Där skrev vi om området som 
vi skall undersöka och även syftet med undersökningen. 

• Samtyckekravet: det innebär att deltagarna i undersökningen skall ha rätt att bestämma 
om de vill delta i undersökningen. Även detta kom fram i missivbrevet som informerar 
deltagarna att de frivilligt kan delta eller avbryta deltagandet när som helst under 
undersökningen. 

• Konfidentialitetskravet: det betyder att skydda deltagarnas personliga uppgifter och 
förvara de på ett sätt att inga obehöriga skall kunna ta del av dem. Vi har även under 
den här delen tagit hänsyn till att skydda deltagarnas identitet och låta dem vara 
anonyma genom att använda oss av fiktiva namn under hela undersökningen. 

• Nyttjandekravet: det innebär att de insamlade uppgifterna om de personer som deltar i 
undersökningen endast skall användas till ändamålet för forskningen, och inte 
utnyttjas på annat sätt. Vi har informerat deltagarna muntligt och det står också i 
missivbrevet att det endast kommer att användas för vår forskning och inget annat. 

Vi har använt oss av dessa principer för att skydda individerna och ge dem en känsla av 
trygghet när det gäller sekretess. Forskaren har ansvar att tänka igenom vilka konsekvenser 
studien har för individerna menar Hermerén (2011). 
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Tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitlighet och giltighet är något som varje forskare måste tänka på i sin undersökning. 
Validiteten mäter det som är relevant och resultatet skall visa ett tydligt samband med det 
syfte som studien hade från början. Det är därför viktigt att se tillbaka på syftet hela tiden 
under studien, för att öka validiteten menar Björkdahl Ordell (2007). 
 
Det är viktigt att forskaren visar och strävar efter en hög validitet och reliabilitet i studien eller 
undersökningen. De metoder som används till studien måste ha en hög giltighet. För att kunna 
öka möjligheten till en hög reliabilitet i studien ger Kihlström (2007) några tips som 
exempelvis att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på dem flera gånger vilket vi har gjort 
och även skrivit anteckningar. Lantz (1993) rekommendationer för att öka tillförlitligheten är 
att ge respondenterna information om vad undersökningen ska handla om och hur vi skulle 
dokumentera studien, samt att de var medvetna om de etiska reglerna. Vi ställde 
bakgrundsfrågor som exempelvis rör utbildning, kön, ålder för att få en förståelse kring 
respondenterna.  
 
Vi har under arbetets gång tagit hänsyn till vårt syfte och har endast undersökt det vi syftade 
att undersöka, vilket ger en högre validitet i resultatet. Enligt Lantz (1993) ska resultatet vara 
möjligt för andra att granska, för att också nå en hög validitet. Björkdahl Ordell (2007) tar upp 
att en enkät visar hur ofta något förekommer, vilket var det som vi ville undersöka. Hänsyn 
har tagits till alla ovanstående punkter under våra genomförda undersökningar, för en ökad 
tillförlitlighet och giltighet. 
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Analys och bearbetning 
 
Kvalitativ 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Intervjuerna har transkriberats noggrant för hand. 
Från det inspelade bandet skrev vi ut texten. Intervjun lästes igenom några gånger. Att hitta 
mönstret i svaren är vad analysen handlar om, menar Kihlström (2007). Svaren avlyssnades 
av oss och därefter skapades en berättelse där det har tagits med viktiga citat från intervjun 
som vi känner var aktuellt för vår undersökning. Det får större trovärdighet, enligt Trost 
(2012) när man tar med citat. En så kallad datareduktion genomfördes därefter, då allt som var 
relevant plockades ut. Uppdelningen gjordes sedan av undersökningsmaterialet under olika 
rubriker där syftet var att få svar på våra frågeställningar inom olika kategorier. Det handlar 
om att få fram en berättelse om vad de olika deltagarna i undersökningen har sagt och sedan 
koppla det till teori. 
 
Kvantitativ 
En teoretisk referensram är vad idén med en enkät i undersökningen utgick ifrån, en idé som 
sedan utformades till enkätfrågor. Det blev en mindre enkät med åtta frågor som beskrevs och 
presenterades i form av stapeldiagram. Dimenäs (2007) menar att svaren måste översättas till 
siffror för att ge ett urval som är slumpmässigt. 40 stycken enkäter delades ut och 21 stycken 
fick vi tillbaka . Enligt Dimenäs (2007) är det en fördel att välja siffror framför procent om 
man har en mindre undersökning.  
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Resultat 
Pedagogernas bakgrund 
Av de fyra pedagogerna vi intervjuade var det tre som hade fått sin lärarutbildning under 
1970-talet. Den fjärde deltagaren har varit verksam inom arbetet i sex år. Pedagogernas 
bakgrund liknar varandras, alla har en pedagogisk lärarutbildning, men ingen har en specifik 
inriktning inom IKT. Två av dem har läst fristående kurser, men flera uttryckte att de önskade 
mer kunskap och utbildning inom området. En lärare uttryckte detta: 

Eh nej, det har vart. bara korta introduktionskurser som man säger, man går någon eftermiddag 
där någon visar hur en smartboard fungerar. Man är självlärd på det sättet. Det enda som har vart 
är, PIM. Skolverket(Lärare A, Skola Lila).   

Lärare C menade att: 

Man började någonstans så lärde man sig de enkla grunderna och sen så ville man lära sig mer 
och mer, och eftersom man jobbar med den varje dag då vill man kunna hantera den. Så man har 
ju erfarenhet och kunskap inom IT (Lärare C, Skola Orange). 

Förskoleklassens tillgång till digitala verktyg 
Under intervjuerna kom det fram att de olika förskoleklasserna inte har samma tillgång till 
digitala verktyg. Vi såg under intervjun att det skilde sig mycket från förskoleklass till 
förskoleklass. Pedagogernas inställning var att de gärna skulle vilja ha mer digitala verktyg i 
klassrummet. ”Vi är glada att vi har en projektor” (Lärare D). En kommentar som var ironisk, 
men samtidigt realistisk. ”Väldigt välutrustade” sa lärare A. Hon fortsatte: ”Med 
dokumentkameran arbetar vi mycket, spela in filmer, det finns ett program som barnen väljer 
där dem kan vara aktiva själva, och skapa själva”. En annan lärare uttryckte sig så här: 
”Fritidspedagogerna har varsin IPad, det har de skaffat sig med VFU-pengarna”(Lärare C). En 
fjärde lärare formulerar problemet på följande sätt: 

Vi använder inte det så jättemycket så jag har inte så jättestor erfarenhet utav det egentligen. 
Men jag tror att det är en åldersfråga. Alltså det har inte funnits så länge. Det fanns inte från 
början när jag började jobba, utan det har kommit de sista åren, kan man säga. Däremot 
använder jag ju datorn när jag skriver och grejar och vill reda på saker eller mailar föräldrarna. 
Där använder jag datorn mycket. Vi har kontakt den vägen, sen träffar vi de dagligen också, men 
just informationen kommer ut på det sättet. Vi har inte pappersbrev utan allting går mailvägen, 
och det är jättebra även för dem, då inga papper liksom försvinner på vägen då mailet kommer 
fram oftast utan problem. (Lärare B, Skola Blå). 

Användningen av de digitala verktyg som de olika klasserna hade tillgång till såg olika ut på 
de olika skolorna. Lärare B menade att de hade en smartboard, men använde sig inte så 
mycket utav den. Två pedagoger ansåg att dokumentkameran var den som användes mest i 
olika aktiviteter. Förskoleklass D svarade att de har gjort lite fotografier och filmer när de var 
med kulturskolan för området:” Jag önskar att vi hade fler iPads, här har vi bara en. Det är 
svårt att göra sakar med en IPad när vi är tre pedagoger i förskoleklassen” (Lärare D). Vi ser 
hur det skiljer sig mellan de olika klasserna. 
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Vad anser pedagogerna om IKT? 
Överlag var pedagogernas inställning till undersökningsområdet positiv: ”Jag tycker att det är 
ett bra verktyg, barns vardag är fylld av IKT” (Lärare A). Nästan alla pedagoger ansåg att det 
är lärorikt för barnen men att de måste begränsa tiden som de sitter vid datorn och liknande: 
”Jag tror att det är jättebra för dem, samt man får ju begränsa användnings området. Barnen är 
födda in i detta, det är nästa generations utveckling i samhället också, så dem måste ju hänga 
på detta” (Lärare B). 
 
Pedagogernas inställning liknar varandras, att det är viktigt att pedagogerna kan använda IKT 
på rätt sätt är något som understryks av alla deltagare i undersökningen. En lärare uttrycker 
detta: ”Det finns både negativa och positiva sidor i allt man gör, bara man inte missbrukar det. 
Jag hoppas personligen att IKT- användningen kommer att utvecklas ännu mer” (Lärare C). 
En av lärarna tyckte att det inte ska användas som en leksak i skolan, då ska det endast 
förekomma skolarbete: ”Men man måste ändå hänga med i utvecklingen” (Lärare D). Lärare 
C ansåg att det också kan medföra hälsorisker om barnen missbrukar användningen så att den 
går före fysiska aktiviteter. 
 
IKT- betydelsefullt i framtiden? 
När denna fråga ställdes var det delade meningar kring om IKT kommer att bli mer 
betydelsefullt i framtiden. Lärare A beskrev sina erfarenheter och upplevelser som positiva 
och att hon trodde att IKT redan är mer betydelsefullt idag. Sedan fortsätter hon att berätta att 
skolorna måste rusta sig så de kommer ikapp. Det är där morgondagens ungdom är också, 
menar hon. På samma fråga svarade lärare B att hon inte hoppades att IKT ska bli mer 
betydelsefull. Hon trodde dock att det fanns en möjlighet att det kommer att öka i framtiden: 
”Det kan vara väldigt bra för barn som har svårigheter, motoriska eller något annat, så kan 
man använda det som ett jättebra hjälpmedel” (Lärare B). En annan lärare uttryckte sig på 
följande sätt: ”Jag är ju lite gammaldags, och jag önskar att man kan ha båda delarna, gärna 
det skrivna språket också. Jag vill ha både och, det ena får inte utesluta den andra” (Lärare D). 
Denna åsikt delas dock inte av en annan lärare: 

Lite svårt att jämföra. IKT är så himla mycket, medan det skrivna språket är lite mindre. Du har 
ju IKT i så många ämnen, du skriver ju i IKT också. Skickar meddelanden och skriver sms. 
Visst, det kommer vara mera av den delen tror jag (Lärare A, skola Lila). 

Som synes framträder olika synpunkter på IKT-användning som pedagogiskt redskap bland 
de pedagoger som vi intervjuade. Nu går vi vidare till resultatet av vår enkätundersökning. 
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Enkät sammanställning 
Resultatet av vår enkätundersökning fördelade sig på följande sätt, presenterat genom 
diagram. Vårdnadshavares kommentarer står under respektive stapeldiagram.  
 

 
 

• ”Lite svårt med rutiner hemma när barn är mitt i ett spel. Svårt att avbryta då. 
Avsiktligt är barn med i minst två sporter så vi inte fastnar med datorn hemma”. 

 

• ”Det hade vart intressant om ni även försökt kartlägga vad IKT i de enskilda hushållen 
består i. Det kan vara allt från pedagogiska verktyg till spel”. 

 

• ”Barnen får spela endast på helger, men vi använder datorn oftare än så, t.ex. för att 
titta på Youtube eller Playtv, ibland varje dag, men sällan så mycket som över 1 
timme”. 
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• ”Viktigt att begränsa användandet för att förhindra beroende. Gäller särskilt lite äldre 
barn och ungdomar som lätt fastnar i datoranvändande istället för att vara aktiva i 
rörelse och utomhus”. 
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• ”Det känns generellt som att man fokuserar mycket på tiden vid datorn/surfplattan och 
alltför lite på vad barnen gör där. IKT är ett utmärkt medium för lärande men det 
kräver ordentlig handledning – inte mindre lärartid utan mer”. 

 

 
 
 

 

• ”IKT är delvis mycket bra, men lämpar sig bättre som komplement till 
undervisningen”. 
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• 1 deltagare skrev både vet ej och ja. 
• 1 deltagare svarade både och. 
• ”Ja, Under förutsättning att det är rätt utformat. Nej, inte för elever i förskoleklass eller 

lågstadiet”.   
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultaten ifrån undersökningen och koppla dem till 
forskning om IKT som pedagogiskt redskap. 

Pedagogernas syn på IKT 
Ackesjö (2011) menar att många lärare ger en bild av att vara förvirrade kring hur 
förskoleklassen ska vara uppbyggd. Vidare menar hon att grundtanken kring förskoleklassen 
är att det är den plats där förskolan och skolan sedan knyts samman. Den ska både vara 
förberedande för skolan, men samtidigt innehålla mycket lek. Om vi kopplar det till IKT-
användning är det lika förvånansvärt hur olika det ser ut i förskoleklassen. Med denna 
undersökning var vår tanke att studera några pedagogers syn på IKT. Det visade sig att de 
pedagoger som intervjuades hade en positiv syn på IKT-användning i förskoleklassen. Att 
följa dagens tekniska utveckling var en självklarhet för alla fyra pedagoger. Att detta område 
har blivit en stor del av barnens vardag var alla pedagogerna överens om. Pedagogerna visade 
ett tydligt intresse för informations- och kommunikationstekniken men ansåg att de behövde 
mer utbildning och kompetens för att komma ikapp dagens IKT- kompetenta barn. 
Genomgående var pedagogernas åsikt att det är bra att ha en begränsning kring användningen, 
så att den inte missbrukas. En lärare ansåg att även fast barnen leker kan de samtidigt lära sig 
men det får inte bli för mycket lek. Det som framkom tydligt var att alla pedagoger som 
intervjuades flera gånger betonade hur viktigt det är att alltid komma ihåg att sätta gränser. 
Näslundh (2009) menar att vi lärarstudenter är den första generationen blivande lärare som 
har vuxit upp med internet och datorer. De lärare som tillhör en yngre generation har idag 
större chans att hamna på en likartad nivå som den barnen idag befinner sig på. Det krävs att 
läraren är intresserad och har möjligheter till att lära sig, är man en äldre lärare som arbetar på 
en skola som inte har tillgång till digitala verktyg blir det svårt att uppdatera sina kunskaper 
inom området. Tiden är ett annat dilemma som vi anser är en avgörande faktor för hur mycket 
man vill arbeta med området. En av lärarna ansåg att man behöver fördjupad utbildning inom 
den digitala världen. Det finns ett intresse i att det inte bara är tillgången som avgör hur 
mycket av det som faktiskt används, utan även pedagogernas perspektiv på hur dessa 
förekommer i ett pedagogiskt syfte. Samhället förändras och skolans uppgift är att föra vidare 
den digitala kunskapen till framtida generationer. Människans kommande tid och framgång 
bestäms redan i skolan beroende på barnets prestationsförmåga. Är det då inte rättvist om alla 
barn hade haft samma förutsättningar i skolan och att alla fick möjligheten att ha en lärare 
med ett intresse i den tekniska utvecklingen, menar Säljö (2005).  
 
Att skriva sig till läsning 
Det var blandade åsikter kring bland de intervjuade pedagogerna huruvida digitala läromedel 
var mer betydelsefullt än pennan. Trageton (2005) menar att dagens barn är vana vid att 
använda datorer hemifrån och att det är ett självklart föremål i deras liv både hemma och i 
skolan. Det är skrivningen som driver fram läsutvecklingen. För de flesta 6-7-åringar är 
skrivning lättare än läsning. Genom att använda datorn förenklar man skrivprocessen. 
Eleverna blir mer koncentrerade på innehållet, istället för att forma bokstävarna. Två 
pedagoger ansåg att de ville ha båda metoderna, den ena får inte ta över den andra. En lärare 
ansåg att det redan är mer betydelsefullt idag, medan en annan av lärarna hoppades att IKT 
inte skulle ta över pennan i framtiden. Trageton (2005) har genom sin studie synliggjort att 
det idag eftersöks pedagoger med IKT- utbildning. En undran hos oss är hur pedagoger kan ha 
möjlighet till det när det inte erbjuds fördjupningskurser varken som verksam eller som 
nyutbildad lärare. Skolledningen behöver, enligt oss, ta detta på allvar och erbjuda mer 
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utbildning för de pedagoger som känner att de behöver det. Vår åsikt är att det är positivt att 
börja skriva med datorn om det hjälper de barn som har det svårt med motoriken och även de 
som har specialpedagogiska behov. Tekniken utvecklas hela tiden och det kan vara en fördel 
att hålla sig uppdaterad eftersom barnen kan så mycket mer än de äldre vuxna inom tekniken. 
I framtiden finns det en förhoppning hos oss att fler studier kommer göras inom IKT – att 
skriva sig till läsning - då vi är nyfikna på denna metod och om den är att föredra. Känslan 
som kom fram från undersökningen var att pedagogerna, speciellt i den äldre generationen är 
fast i den traditionella läs- och skrivmetoden med papper och penna.  

 

Efter intervjun överensstämmer pedagogernas åsikter i det att de inte ville använda sig av 
Tragetons metod som utgår från att barnen ska lära sig att skriva med hjälp av datorn istället 
för med papper och penna. Enkätundersökningen presenterade också liknande resultat, att läs- 
och skrivinlärningen inte skulle introduceras genom datorn. Det finns en undran hos oss 
varför det skiljer sig i intresset och motiveringen att välja respektive metod? Kan det bero på 
pedagogernas och vårdnadshavarnas uppfostran, där de anser att så som de själva blev 
upplärda inom läs- och skrivinlärning är det rätta sättet, och att det finns något annat som kan 
ta över detta. Det som vi upplever från vår studie är att de har en positiv inställning, men att 
de tvivlar mycket på sina egna förmågor till att använda verktygen och testa sig fram. 
 
Pedagogernas användning inom IKT 
Trots att skolorna där intervjuerna genomfördes befinner sig i samma stadsdel, hade inte alla 
lika stor tillgång till digitala verktyg. Däremot såg vi att på de skolor som hade dessa verktyg, 
att de stod och samlade damm i ett hörn då pedagogerna kände sig osäkra på hur man 
använder verktyget. Vår åsikt är att även om skolan satsar på att köpa in dyra digitala verktyg 
så behöver de inte med nödvändighet användas. Det man borde lägga resurser på enligt oss är 
att utbilda mer pedagoger inom IKT. Lärarutbildningen satsar inte heller mycket på detta 
ämne, finns endast på grundläggande nivå. Samtidigt kanske skolledningen förväntar sig att 
dagens studenter ska kunna allt inom digitala verktyg då de är uppväxta och ofta omgivna av 
dessa verktyg. Våra förhoppningar är att rektorerna inser att det behövs fördjupningar inom 
detta område både för lärare som har arbetat i många år och för nyutbildade. De flesta 
pedagoger i vår undersökning hade gått en kostnadsfri PIM kurs (praktisk IT och 
mediekompetens) som Skolverket erbjöd. Då fick de låna en dator och lära sig att använda en 
dator och internet på grundläggande nivå. Trots detta visar pedagogerna stor osäkerhet kring 
detta ämne. För några år sedan fanns inte surfplattor eller smartboards och vår uppfattning är 
att skolan behöver förnya sin kompetensutveckling, så att den anpassas till dagens teknologi. 
En pedagog ansåg att det är lärorikt för barnen att använda exempelvis surfplattor i 
förskoleklassen: ”De lär sig i alla fall någonting, det är instrument för dem som finns i deras 
vardag. Många barn har iPads hemma” (lärare A). En av lärarna var bestämd med att det inte 
skulle bli en leksak i skolan, det får vara en leksak i hemmet.  
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Hur mycket använder barnen IKT i hemmet? 
Enligt resultatet på enkäten så har de flesta vårdnadshavare en positiv syn på IKT-användning 
i hemmet. Nästan alla barn får använda något digitalt verktyg ca en till två timmar dagligen. 
Vårdnadshavarna anser att de har mycket erfarenhet av IKT och att användningen har ökat de 
senaste fem till tio åren. 18 av 21 svarade nej på om de var oroliga för att information och 
kommunikationstekniken kommer att ta över skolans undervisning, men däremot svarade fler 
att de var oroliga för att det digitala verktyget kommer att ta över pennan. IKT är enligt 
enkätundersökningen ett pedagogiskt läromedel, enligt de flesta av undersökningsdeltagarna. 
Det hade varit oroväckande om enkäten visade en negativ bild av deltagarnas åsikter om vårt 
undersökningsområde. Det är en fördel att många av deltagarna har positiva erfarenheter och 
synpunkter om dagens digitala verktyg. Barnen blir påverkade i hemmet av vårdnadshavarnas 
inställning och detta visar sig sedan i skolan under olika sammanhang. Den uppfostran som 
sker i hemmet skapar barnets inställning till saker som förekommer utanför. Uppfostran är 
föräldrarnas ansvar, men skolan ska vara en kompletterande del enligt Lgr 11 (2011). Fysisk 
aktivitet uppkom som en punkt då de är oroliga att användningen av datorn och liknande 
skulle missbrukas i hemmet. För hälsans skull är det viktigt att barn rör på sig och inte sitter 
vid datorn/framför tv:n många timmar varje dag. Svensson (2009) tar upp närmiljöer och hur 
det i sin tur påverkar barnen. Många är oroliga över att barns sociala och språkliga förmåga 
påverkas negativt om de börjar tidigt med datoranvändning. Hon menar att många studier i 
Sverige och andra länder tvärtom visar att det är mycket kommunikation och samarbete 
mellan barn som arbetar med datorn tillsammans. 

 

Metoddiskussion 
Vid närmare eftertanke hade vi kunnat förbättra en del av vår undersökning. Genom att vi 
hade för bråttom med att få ut enkäterna redan den andra veckan, blev inte de åtta påstående- 
alternativen helt genomtänkta. Vilket i sin tur påverkade enkätsammanställningen och 
resultatet och det blev därefter en låg reliabilitet. Vi förväntade oss att få tillbaks fler enkäter 
än vad vi fick då respondenterna var informerade om undersökningen.  
 
Genom att ha valt både en kvalitativ och en kvantitativ metod bidrog det till mycket 
information för den slutgiltiga helhetsbilden av det fenomen som vi undersökt. Intervjuerna 
gick över förväntan bra och det kändes som att allt flöt på under tidens gång. Viktigt var att 
komma ihåg om pedagogen byter ämne och börjar prata om annat, att då få tillbaks 
konversationen på rätt spår igen. Det var positivt att vi skrev ner anteckningar samtidigt som 
vi intervjuade, då vi hade dem att gå tillbaks till om vi blev osäkra under transkriberingen på 
vad som sades. Mejl skickades ut med intervjufrågorna kvällen innan tillfället så att 
pedagogerna fick tid på sig att förbereda sig på vad de skulle svara. Tanken med detta var att 
vi hoppades att få fördjupade och utförliga svar. När det gäller den kvantitativa metoden var 
det svårt att få fram hållbara påståenden som skulle behandla den röda tråden. De skulle vara 
helt neutrala. Det blev lätt att man vände påståendena åt det positiva eller det negativa hållet. 
Vi fick tillbaks 21 enkäter av sammanlagt 40 utdelade enkäter, vilket kändes positivt för vår 
studie. Undersökningsdeltagarna hade också skrivit mycket kommentarer, vilket medför en 
högre validitet. Utan kommentarer blir enkätsvaret inte lika innehållsrikt och inte heller lika 
personligt. Det höjer vår inblick i hemmets situation och vår förståelse för barnens 
vårdnadshavares tankar och åsikter kring IKT. Den information som vår undersökning fick 
fram, genom de 2 metoder som tidigare har benämnts, har vart passande för vår forskning. 
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Didaktiska konsekvenser 
När man är pedagog i dagens samhälle är det viktigt att hänga med i den digitala 
utvecklingen. Datavana är nästintill ett krav då det kan vara en stor del i verksamheten. 
Barnen har mycket digitala kunskaper och kan vid vissa tillfällen mer än vad sina lärare kan 
inom det ämnet. Kravet på pedagoger och oss blivande pedagoger ökar och vi ska uppdatera 
våra kunskaper så att vi hänger med i utvecklingen, för både vår och barnens skull. Enligt det 
vi har undersökt, upptäckte vi att även fast samhället är idag väldigt digitalt såg vi att 
pedagoger inte hänger med, eller så vill dem lära sig mer men då verkar det inte finnas 
möjlighet till det. Vilket vi anser är negativt. Man tror att så länge viljan finns där så ska man 
som pedagog få utveckla sina kunskaper men så är inte fallet, mycket hänger också på skolans 
ekonomi. Det är viktigt att då som pedagog fortsätta att uppehålla sitt intresse för digitala 
läromedel. En osäkerhet inför att använda IKT verkar efter vår studie alltid finnas hos 
pedagogerna. Tyren tar upp att ”Pedagogerna beskriver en rädsla för att IKT- redskap skulle 
kunna tränga undan de redskap som nu används i undervisningen. Detta skapar ett visst 
motstånd till att använda IKT i klassrummet hos pedagogerna”(Tyren 2007, s.60). I 
arbetslaget behöver alla uttrycka sina åsikter kring IKT och dess framtid, det kan både ge en 
positiv och negativ följd då detta är en stor fråga som kan påverka morgondagens 
undervisning.   
 
 
 
Förslag på fortsatt forskning 
Användningen av digitala tillgångar skiljer sig från skolor i samma kommun. Kommer det att 
bli mer lika villkor kring användningen av IKT i olika skolor i Sverige? Nya kunskaper och 
tankar har tillkommit under arbetets gång kring framtida forskning och kommande 
generationer inom det givna området. De barn som har använt IKT i sin förskoleklass flitigt 
har en färdighet som är till deras fördel. Frågan är då hur det kommer att påverka inlärningen 
kring IKT för de barn som inte haft möjlighet till dessa verktyg i sina tidigare aktiviteter när 
de sedan börjar första klass? Om det hade blivit en rekommendation i förskoleklassen - hade 
det skapat mer färdigheter och förberett barnen bättre inför skolstarten?  
Ytterligare en undran hos oss är om alla skolor kommer att satsa lika mycket på digitala 
verktyg i undervisningen. Det skulle vara av intresse att få reda om skolledningen kommer att 
ta IKT på ett högre plan och prioritera den digitala utrustningen. Det väcker vårt intresse om 
det är så att metoden ”att skriva sig till läsning”, som inte är beprövad i alla skolor i Sverige, 
kommer att bli en revolutionerande metod framöver.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Mia Dahl & Shanaz Saleh 

Examensarbete  

Intervju 

IKT som ett pedagogiskt verktyg 
 

Bakgrundsfrågor 

 

• Hur länge har du arbetat som pedagog? 

• Vilken pedagogisk utbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

• Har du någon form av utbildning inom IKT? 

• Ålder? 

• Kön? 
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Frågor 

 

 

1. Vilken IKT utrustning har ni till ert förfogande? 
2. Anser du att användningen av IKT har ökat de senaste fem till tio åren?  
3. Hur vill du beskriva dina erfarenheter av IKT? 
4. Tror du att IKT är lärorikt för barnen, eller riskerar det att bli något att 

fördriva tiden med?  
5. Tror ni att IKT kommer att bli mer betydelsefull i undervisningen än 

handskriften under de närmaste tio åren?  
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Bilaga 2 
Enkätpåstående 

 
IKT som ett pedagogiskt verktyg 
 

En enkätundersökning av Mia Dahl & Shanaz Saleh   

IKT= Information och kommunikationsteknik.  

 

 

• IKT förekommer i vårt hem   

 

Mycket Ofta  Sällan  Aldrig  

 

• Jag tillåter mitt barn att använda IKT  

 

1-2 timmar per dag   3-4 timmar per dag   

  

 1 gång i veckan   Endast på helger 

 

• Min inställning till IKT är  

 

Positiv    Negativ 

 

• Jag anser att IKT har ökat de senaste fem till tio åren 

 

Ja   Nej  
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• Min erfarenhet av datorer, surfplattor & smartphones är 

 

Mycket  Lite  Ingen alls  

 

• Jag är orolig för att IKT kommer att ta över skolans undervisning 

 

 

Ja   Nej  

 

• Trageton (2005) hävdar att barn ska börja skriva med datorn och inte med hjälp av 

pennan pga att med pennan koncentrerar man sig mer på hur fint man skriver än hur 

bra man skriver och jag anser att det är positivt   

 

Ja   Nej 

 

• Jag anser att IKT är ett bra pedagogiskt verktyg 

 

Ja   Nej 

 

• Annat jag vill tillägga kring användningen av IKT i vårt hem:  
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Bilaga 3 
Missivbrev 
 

 

Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik 
 
Vi är två studenter som heter Shanaz och Mia och vi läser vid Högskolan i Borås. Vi läser 
programmet lärare i förskoleklass och grundskolans fritidsverksamhet. Under höstterminen 13 
ska vi tillsammans skriva vårt examensarbete som ska handla om IKT-användning i 
förskoleklassen. De redskap vi har tänkt använda oss av inför undersökningen är att intervjua 
pedagoger och dela ut enkät till vårdnadshavarna. Vi kommer att använda oss av 
vetenskapsrådets etiska principer där allting behandlas anonymt. Det ni anger kommer endast 
användas till forskningens mål och inget annat. Det är friviligt att delta i undersökningen och 
ni får närsomhelst avbryta ert deltagande. 
 
Genom ert deltagande i vår undersökning bidrar ni till att utveckla våra kunskaper som 
blivande pedagoger.  
 
IKT(informations- och kommunikationsteknik) omfattar informationssökning via olika 
tekniska verktyg som bl.a. smartboard, datorer, surfplattor och smartphones 
 
Tack på förhand. 
 
Mia Dahl, tfn: XXX-XXXXX 
Shanaz Saleh, tfn: XXX-XXXXX 
Handledare: Marie Fahlén, tfn: XXX-XXXXX 
 

 


