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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förskolepedagogers inställning till barns användande 

av IKT i förskolan i en storstadskommun. För att göra detta har vi genomfört en kvantitativ 

undersökning där vi använt enkäter som metod för att samla in data och följa vårt syfte. Resultatet av 

undersökningen visade att majoriteten av de deltagande förskolepedagogerna svarade att de var 

positiva till både barns användning av IKT i förskolan men även att de var positiva till hur IKT 

påverkar barns utveckling och lärande. De slutsatser vi kunnat dra utifrån deltagarnas svar och det 

analyserade resultatet är att deltagarna ser positivt på barns användning av IKT i förskolan. Även att 

ledningens uppmuntran skulle kunna påverka förskolepedagogernas inställning i en positiv riktning är 

någonting vi sett.  
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Förord 

Vi vill här tacka vår handledare för ett gott samarbete och mycket stöttning i vårt skrivande. 

Kvantitativa metoder, vilket vi inte har berört så ingående under vår period på Stockholms universitet, 

var relativt outforskat för oss och därför har det varit otroligt viktigt för oss med bra handledning. 

Vi vill även tacka Maria Svedäng, som tog sig tid att bidra med sin expertis inom kvantitativ metod. 

Ett sista tack till de pedagoger på de förskolor som deltog i vår enkätundersökning. Utan er hade vi 

aldrig kunnat genomföra detta arbete. 

 

 Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Innan kursens start upptäckte vi båda ett intresse för pedagogers inställning till IKT och därefter tog vi 

beslutet om att skriva tillsammans. Vi hade tidigare gjort arbeten tillsammans, vi visste alltså redan 

innan att vi hade ett liknande tänk och ett bra samarbete under arbeten.  

Redan i fördjupningskursen som var förberedande inför det självständiga arbetet började vi diskutera 

frågor som syfte, problemformulering, metodval och liknande. Vi sökte även tidigare forskning och 

efter att ha hittat många intressanta artiklar kände vi att vi hade fått en bra ingång till arbetet.  

All kontakt med förskolor innan, under och efter datainsamlingen gjorde vi tillsammans. 

Sammanställningen av de ifyllda enkäterna utförde vi tillsammans, i hemmiljö. Detta kommer vi att gå 

in på djupare under metoddelen i detta arbete.  

Vi delade upp litteraturen och läste den individuellt till att börja med. Så fort någon av oss hade läst 

något som var relevant diskuterade vi det och skrev sedan in det i online-dokument. Det var även i 

dessa online-dokument vi skapade och färdigställde uppsatsen, detta gjorde att även vår handledare 

kunde hålla sig uppdaterad om processen eftersom hon fick tillgång till online-dokumenten. Med detta 

arbetssätt blev det lätt för oss att båda vara delaktiga och skriva kontinuerligt under arbetets gång.  
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Inledning 

Vi lever idag i ett alltmer digitaliserat samhälle där de flesta i landet använder någon form av teknik i 

vardagen och detta gäller även barnen (Statens medieråd, 2015). Det finns en hel del information om 

detta runt om oss; mycket av den finns i media och innehåller ofta kritik mot barns användning av 

IKT. Man varnar bland annat för att användningen påverkar barns kreativitet, koncentrationsförmåga 

och sociala utveckling (Amram, 2016; Delin, 2015; Kenward & Thorell, 2015; Sunje, 2015). Det finns 

även positiv kritik som visar på fördelar med barns användande av IKT, till exempel att deras 

simultanförmåga förbättras (Amram, 2016; Delin, 2015; Kenward & Thorell, 2015). Detta är endast en 

kort genomgång av det som skrivs i media eftersom det är någonting som påverkat vårt intresse för 

området. Däremot är media ingenting vi kommer att gå in på eller använda oss av i resterande del av 

studien och uppsatsen.  

Intresset för detta område uppstod då vi hört hur olika pedagoger uttrycker sig angående barns 

användning av IKT. På grund av detta tyckte vi båda två att detta kändes viktigt och intressant att 

skapa en diskussion kring. I sökandet av tidigare forskning fann vi en del studier som berör det 

intresset vi har, pedagogers inställning till barns användande IKT i förskolan. Det var däremot ingen 

av dessa som var utförda i Sverige och därför blev det extra väsentligt för oss att genomföra studien. 

Detta blev med andra ord ännu en faktor som motiverade oss till att utföra just vår studie med en så 

hög kvalité som möjligt. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) läggs det inte stor vikt vid IKT då 

det snarare nämns i förbifarten några få gånger än tas upp som en egen viktig del. Även detta stärkte 

intresseområdet då det tydliggör att det är ett ämne som är eftersatt och inte tillräckligt omtalat. 

 

Uppsatsens disposition 

I avsnittet Tidigare forskning redogörs framför allt de studier som gjorts kring det intresseområdet vi 

identifierat, men även hur användningen av IKT ser ut i svenska utbildningssammanhang där fokuset 

ligger på förskolornas användning.  

I avsnittet Syfte och frågeställningar beskriver vi det valda syftet och vår frågeformulering vi kommer 

att grunda studien på.  

I avsnittet Metod förklarar och redogör vi för den metod vi valt att använda oss av för att undersöka 

syftet och frågeställningen. Även urvalet och genomförandet presenteras. Sedan går vi igenom några 

valda begrepp för analysen och vilka forskningsetiska överväganden vi gjort under studiens gång. 

Slutligen kommer vi diskutera och redovisa hur vi ser på studiens kvalité i förhållande till både styrkor 

och svagheter. Genomgående i avsnittet motiverar vi även de val vi har gjort arbetet igenom. 

I avsnittet Resultat och analys visas resultatet efter sammanställning och bearbetning av materialet 

som samlats in. 

I avsnittet Diskussion diskuteras resultet i förhållande till den tidigare forskningen, sedan beskrivs 

vilken betydelse studiens resultat kan ha för praktiken och professionen. Som avslutning kommer vi 

att gå igenom slutsatser och föreslå eventuell vidare forskning.  
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Begreppsförklaringar 

I denna del kommer några centrala begrepp kortfattat förklaras och definieras i detta arbete. 

Användande - All form av användning, allt ifrån att sitta med en kamera i handen och ta kort till att 

sitta framför en projektorduk och titta på det som spelas upp.  

Förskolepedagoger - Alla personer som arbetar i barngruppen oavsett utbildning och vi inkluderar 

även vikarier. 

IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) - All form av digital teknik som möjliggör 

kommunikation människor emellan, exempelvis mobiltelefoner, kameror, lärplattor och 

projektordukar. 

Lärplattor - De surfplattor som förskolor använder sig av på avdelningarna.  

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs hur den tidigare forskningen inom intresseområdet ser ut. Avsikten var att hitta 

forskning som berör just förskolepedagogers inställning till barns användning av IKT i förskolan. För 

att göra det användes Stockholms universitets biblioteks hemsida och databas. Sökord som 

“preschool”, “attitude”, “ICT”, “teachers” och även samma benämningar fast på svenska användes. Ett 

val som medvetet gjordes var att begränsa sökningen gällande utgivningsdatum, eftersom vi ville ha 

aktuell forskning. Detta val motiverar vi med att studiens kvalité ska vara så god som möjligt, med 

tanke på IKT:s framväxt. Den tidigare forskning vi fann som undersökte det intresseområde vi har var 

baserade på studier vilka inte var utförda i Sverige, vilket gör att vi ser denna studie som ett 

nödvändigt bidrag till den svenska förskolans profession och även en start till vidare forskning.   

Eftersom ingen forskning hittades kring studiens syfte och var skriven i Sverige kommer vi börja med 

att redovisa hur användningen av IKT ser ut i svensk utbildning i ett större sammanhang. Detta genom 

att först gå igenom en studie gjord i grundskolan för att sedan närma oss vårt område genom att 

fokusera på studier gjorda i landets förskolor. Därefter ger vi en sammanställning av de internationella 

studierna vilka har syften liknande vårt. 

  

Ett exempel på forskning om IKT i svensk utbildning 

Artikeln om grundskolan behandlar flera studier som gjorts under några års tid där Maria Estling 

Vannestål (2012) undersöker bland annat datoranvändningen i språkundervisningen och språklärarnas 

tankar kring användning av datorer i undervisningen. Vad gäller användningen var det flest som 

använde datorerna för att söka information eller skriva i ordbehandlingsprogram och inte ens hälften 

av alla lärare uppgav att de använde datorerna regelbundet (Estling Vannestål, 2012). Anledningen till 

att det inte var en övervägande del som använde datorerna regelbundet angavs vara bland annat 

bristande tillgång till datorer, tidsbrist och dåliga datorer (Estling Vannestål, 2012).  

Det visades också i studien att det råder bristande kunskap hos lärarna kring datorer och att det finns 

en negativ inställning till att använda datorer i skolan, en anledning till inställningen var en rädsla för 
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att förlora kontrollen (Estling Vannestål, 2012). När de fick frågan om fördelar med användning av 

datorer i skolan var det däremot flertalet som angav att det fanns, bland annat kan de ge mer variation, 

det går lättare att individanpassa och det kan vara ett bra hjälpmedel för elever med svårigheter 

(Estling Vannestål, 2012). 

Den ovan beskrivna studie (Estling Vannestål, 2012) gav oss en inblick i hur användningen av IKT 

kan se ut i svensk grundskola. Vi är medvetna om att det kan skilja sig från hur användningen ser ut i 

en svensk förskola. Men att  ta reda på hur det ser ut i grundskolan blev relevant med anledning av att 

det är där barnen börjar efter åren på förskolan. 

 

IKT i svensk förskola 

Hur ser då barnens IKT-användning ut i svensk förskola?  

Susanne Kjällander och Farzaneh Moinian (2014) har i sin artikel arbetat med resultat från två projekt 

och strävar efter att bland annat visa hur barn i förskolan skapar mening och leker med lärplattor. De 

såg exempelvis att barnen självmant leker med applikationerna som finns vilket påverkade den 

auktoritära balansen som var mellan de vuxna och barnen (Kjällander & Moinian, 2014). Barnen 

utmanade de vuxna i leken och hamnade på samma nivå, ibland till och med över (Kjällander & 

Moinian, 2014). Någonting annat de också såg är att då barnen skapade mening med lärplattorna 

konsumerade de inte materialet; de producerade och transformerade den didaktiska designen 

(Kjällander & Moinian, 2014).  

En liknande studie utförd av Malin Nilsen (2014) har syftet att bidra med kunskaper om hur 

datorplattor1 används av både barn och lärare i svensk förskola. Hon har genom en kvalitativ studie 

undersökt hur barn och lärare arbetar med datorplattor på olika sätt (Nilsen, 2014). Nilsen (2014) 

menar att studien visar hur viktig pedagogers roll är i barns lärande av datorplattor. Det är deras 

insikter och förhållningssätt som styr barnen och de kan med deras förmågor öppna möjligheter för 

barn att lära sig nya saker (Nilsen, 2014). Själva mjukvarans utformning, till exempel hur en app är 

uppbyggd, spelar mindre roll (Nilsen, 2014). Det väsentliga blir istället vad pedagogen har för 

kunskaper, det är det som avgör hur väl barns användning av datorplattor fungerar  (Nilsen, 2014). 

Hon lånar även ett begrepp av Marc Prensky (2001 se Nilsen, 2014, ss. 12-14) och skriver om en 

generation som är så kallat digitalt infödda vilket innebär att de växer upp med helt andra 

förutsättningar än de äldre generationerna, med tanke på hur tillgången till internet förändrats. Därför 

är det viktigt att de äldre anpassar sig efter det nya samhället och att de sätter sig in i hur man kan 

arbeta med IKT (Prensky 2001 se Nilsen, 2014, ss. 12-14).  

Ytterligare en studie gjord av Mats Lindahl och Anne-Mari Folkesson (2012) berör även den IKT i 

svensk förskola. Här har man valt att analysera hur olika normer används för eller mot 

datoranvändning i förskolan som argument (Lindahl & Folkesson, 2012). De personer som har deltagit 

i studien är studenter på en förskollärarutbildning vilka har dokumenterat saker de sett och tänkt på 

under sin verksamhetsförlagda utbildning (Lindahl & Folkesson, 2012). Någonting studenterna såg var 

att pedagogerna som arbetade i förskolan ofta var negativa till barns användning av IKT i förskolan 

och att datorer inte var integrerade i verksamheten (Lindahl & Folkesson, 2012). En del studenter 

ansåg att datorer är värdefulla verktyg och att lärare ska förbereda barnen till ett förändrat samhälle 

genom att använda IKT i förskolan (Lindahl & Folkesson, 2012). Andra ansåg å andra sidan att 

                                                      
1 Malin Nilsens begrepp 
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förskolans verksamhet ska skyddas och att barnens tillvaro i förskolan inte ska influeras av samhällets 

förändringar. De nämner även andra normer i studien vilka både tolkas till att vara för och emot barns 

användning av datorer i förskolan (Lindahl & Folkesson, 2012). Dessa normer är exempelvis tanken 

om det kompetenta barnet, det aktiva barnet och normen kring barns självständighet (Lindahl & 

Folkesson, 2012). 

 

Pedagogers inställning till IKT 

Som ovan nämnts har fyra studier undersökt pedagogernas inställning till IKT på olika sätt. Ingen av 

dessa är genomförda av forskare i Sverige utan de är från Danmark (Masoumi, 2015), Malaysia 

(Ahmad, Adnan, Taslim & Manap, 2013), Turkiet (Konca, Ozel & Zelyurt, 2016) och Grekland (Liu, 

Toki & Pange, 2014).  

Studien genomförd av forskaren från Danmark hämtade sin data i Sverige och undersöker 

förskollärarnas tankar kring IKT även om det inte är det huvudsakliga syftet (Masoumi, 2015). I 

Malaysia strävade de efter att upptäcka förskollärarnas attityder kring användandet av IKT i förskolor, 

men även att undersöka om det fanns något samband mellan deras bakgrund och attityd (Ahmad, et 

al., 2013, s. 108). Syftet med studien i Turkiet var även det att att upptäcka men också förstå 

förskollärarnas attityder kring IKT-användandet (Konca, Ozel & Zelyurt, 2016, s. 10). Forskarnas 

syfte från Grekland var att jämföra och analysera Greklands och Kinas tidigare forskning kring just 

IKT i de båda ländernas förskolor (Liu, Toki & Pange, 2014, s. 1168). 

De fyra studierna har använt sig av tre olika metoder. I Sverige har förskollärare blivit intervjuade och 

observationer på tre förskolor gjorts (Masoumi, 2015, s. 7) och i både Malaysia och Turkiet har de 

använt sig av kvantitativa metoder för att ta reda på förskollärarnas attityder (Ahmad, et al., 2013, s. 

109; Konca, Ozel & Zelyurt, 2016, ss. 10-11). Vid arbetet med de båda kvantitativa metoderna 

användes två befintliga enkäter vilka fokuserade på bland annat förskollärares attityder och känslor 

kring IKT (Ahmad, et al., 2013, s. 109; Konca, Ozel & Zelyurt, 2016, ss. 10-11). Den sistnämnda 

studien är en jämförande litteraturstudie där det jämfördes olika akademiska texter skrivna på 

grekiska, engelska och kinesiska (Liu, Toki & Pange, 2014, s. 1168).  

Alla studiernas slutsatser och resultat pekar åt ett och samma håll trots olika ingångar - det de alla har 

kommit fram till är att förskollärarna är positiva till att ha IKT i verksamheten (Ahmad, et al., 2013; 

Konca, Ozel & Zelyurt, 2016; Liu, Toki & Pange, 2014; Masoumi, 2015). Att samtliga resultat från 

studierna visar att förskollärarna är positiva till IKT var en intressant upptäckt som kommer att tas upp 

senare i denna studie. 

Någonting de i både Malaysia och Turkiet upptäckt var att de yngre förskollärarna som också hade 

mindre arbetserfarenhet var mer positiva till just IKT än de äldre (Ahmad, et al., 2013; Konca, Ozel & 

Zelyurt, 2016). Studien gjord i Sverige kom även fram till bland annat att IKT-verktygen främst 

användes till pedagogisk dokumentation (Masoumi, 2015). En upptäckt som gjordes i litteraturstudien 

är att det saknas kunskap i både Kina och Grekland för att förskollärarna ska veta hur de kan integrera 

IKT ytterligare i verksamheten (Liu, Toki & Pange, 2014). 
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Syfte och frågeställningar  

Vi har efter att ha studerat den tidigare forskningen fått det bekräftat för oss att det intresseområde vi 

haft från start är eftersatt i den svenska forskningen. Därför har vi valt att hålla oss till just det området 

och därför utformat syftet och frågeställningen efter det. Vi vill tydliggöra att vi inte ska ta reda på om 

barns användande av IKT är bra eller dåligt - endast inställningen till det hos pedagoger.  

Syftet är därför: Att öka kunskapen om förskolepedagogers inställning till barns användande av IKT i 

förskolan i en storstadskommun. 

Vidare är vår frågeställning: Vad är förskolepedagogers inställning till barns användande av IKT i 

förskolan?  

Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken undersökningsmetod vi har valt och använt oss av i denna studie. 

Sedan redovisas hur vi tänkt och arbetat med utformning av datainsamlingsmetod. Efter det diskuterar 

vi kring de urval och avgränsningar som gjorts, samt vilka personer som deltagit i studien. Därefter 

redogör vi för hur processen av datainsamlingen gick till. Sedan tas databearbetning och analysmetod 

upp där några begrepp redogörs. Detta följs av de forskningsetiska överväganden vi gjort och förhållit 

oss till under studiens gång. Där klargör vi även för vissa begrepp som varit centrala för oss inom det 

forskningsetiska området. Slutligen diskuterar vi studiens kvalité där vi bland annat väger styrkor mot 

svagheter som vi kan urskilja. 

Val av metod 

För att öka kunskapen om förskolepedagogers inställning till barns användande av IKT i förskolan har 

en kvantitativ undersökningsmetod valts till denna studie. Detta eftersom det möjliggör att nå en större 

grupp pedagoger och få fler deltagare än vad som skulle vara möjligt vid en kvalitativ undersökning 

(Edling & Hedström, 2003; Kylén, 2004, s. 10). Med tanke på den tidsbegränsning som funnits och att 

kvantitativa undersökningar ofta kräver mindre tid än kvalitativa undersökningar är även det någonting 

som påverkade valet (Eliasson, 2006, s. 31). En annan skillnad är att det i kvantitativa undersökningar 

inte berörs teorier om lärande (Eliasson, 2006; Kylén, 2004; Trost, 2012) och därför finns det inget 

teori-avsnitt i denna uppsats. Den sista skillnaden vi valt att belysa är att kvantitativa undersökningar 

kan ses som enklare än kvalitativa då de vilar på matematisk grund i såväl insamling som analys av 

data (Edling & Hedström, 2003, s. 11).  

Ett syfte med kvantitativa undersökningar är att de kan ge möjligheten till att göra generaliseringar 

utifrån mindre grupper (Eliasson, 2006, s. 21). Förhoppningen med denna studie är därför att få en hög 

svarsfrekvens och därmed kunna uttala oss om en större population än de som svarat på enkäterna.  

Det finns olika metoder inom kvantitativa undersökningar att använda sig av, bland annat enkäter och 

strukturerade intervjuer (Bryman, 2016). Till denna studie har vi valt att använda enkäter som beskrivs 

närmare nedan.  
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Enkät som metod 

Som metod kan enkäter liknas med intervjuer och enligt Jan Trost (2012, s. 9) är den stora skillnaden 

att personerna som svarar får markera svaren själva.  

Då Alan Bryman (2016, ss. 222-224) jämför enkäter med strukturerade intervjuer nämns både för- och 

nackdelar. Exempel på fördelar med enkäter är att de är snabbare att få ut till personerna som ska svara 

vilket gör att man kan nå ut till fler över en kortare tid och de är även snabbare att samla in (Bryman, 

2016, s. 222). Vid en strukturerad intervju bestäms en tid och plats för att genomföra den samtidigt 

som de svarande vid enkäter å andra sidan kan välja var, hur och när de vill fylla i den vilket kan vara 

skönare (Bryman, 2016, s. 222). Eftersom vi inte är närvarande vid tillfället då enkäterna fylls i 

kommer alla frågor även att ställas på samma vis varje gång, vilket kanske inte hade varit fallet vid en 

strukturerad intervju (Bryman, 2016, s. 222). 

Nackdelar som nämns är bland annat att det finns en risk för att deltagarna lättare tröttnar på att fylla i 

enkäten om det finns frågor som de inte anser vara viktiga jämfört med en strukturerad intervju då det 

finns en intervjuare på plats (Bryman, 2016, ss. 223-224). Någonting annat som kan påverkas av att 

det inte är någon intervjuare närvarande är att de inte kan få hjälp med frågor eller funderingar då 

enkäten fylls i (Bryman, 2016, ss. 223-224). Med enkät som metod finns också risken att deltagarna 

läser igenom alla frågorna innan de fyller i sina svar och kan därför påverkas av enkäten som helhet 

vilket inte är lika sannolikt vid en strukturerad intervju då det ställs en fråga åt gången (Bryman, 2016, 

ss. 223-224). Ytterligare en möjlig nackdel är att det finns risk för ett relativt stort bortfall (Bryman, 

2016, ss. 223-224). 

Att enkäter når ut snabbt till fler personer och att vi ville påverka de svarande så lite som möjligt var 

starka argument för valet av metod. För att undvika att de deltagande tröttnade på och därmed inte 

fyllde i enkäten har vi medvetet utformat en kortare enkät. Vid eventuella funderingar kring enkäten 

angav vi att de svarande hade möjlighet att kontakta oss och den eventuella nackdelen med att 

deltagarna kunde bli påverkade av enkäten som helhet är något som låg utom vår kontroll.  

Jan-Axel Kylén (2004, s. 53) skriver att det finns olika sorters enkäter och därmed olika sätt att fylla i 

dem, dessa är exempelvis enkäter utskrivna på papper men också på internet. Det finns alltså enkäter 

man skapar i datorn och som de svarande fyller i digitalt (Trost 2012, s. 11). Vi valde dock att använda 

oss av enkäter i pappersform, eftersom det fanns en risk för ett missvisande resultat om vi valt digital 

form. De som valt att fylla i enkäterna hade då kunnat vara mer datorvana och därmed skulle det 

kunna ha påverkat vilka svar vi fick. Vi ville ha svar från så många som möjligt, oavsett datorvanor.  

Då man använder sig av en enkätundersökning för att generera data är det mycket viktigt att noggrant 

tänka igenom vad man vill ta reda på och vilka frågeställningar som ska ingå i enkäten innan man 

sätter igång med undersökningen eftersom det inte går att ändra på enkäten i efterhand (Eliasson, 

2006, s. 30). Därför har vi lagt ner mycket tid och tanke kring utformningen av enkäten och just det 

kommer vi att gå igenom i nästa del. 

I enkätundersökningar finns det en risk att man får ett stort bortfall och bortfall innebär i sin tur det 

antal personer som inte svarade av de som fick tillgång till enkäten (Kylén, 2004, ss. 144-150). Det 

krävs en svarsfrekvens som är på minst 50% för att det ska kunna tillgodoses som tillförlitligt material, 

minst hälften av de personer som finns med i urvalet ska alltså ha svarat (Mangione, 1995 se Bryman, 

2016, s. 224; Trost, 2012, s. 147). 
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Utformningen av enkäten 

I denna del kommer vi att gå igenom våra tankegångar, ställningstaganden och kopplingar till 

metodlitteratur kring utformningen av enkäten (se bilaga 1). 

Utseende- och språkmässigt ska den helst vara så lätt som möjligt att svara på och ha en bra och tydlig 

struktur (Eliasson, 2006, ss. 40-41). Ett exempel på enkelhet i struktur är att ha frågor med samma 

svarsalternativ efter varandra (Eliasson, 2006, ss. 40-41). Ytterligare en strukturell aspekt är att det ska 

finnas gott om utrymme och tydliga riktlinjer för var svaren ska markeras (Kylén, 2004, s. 55). 

I följebrevet som kan följa med enkäterna bör språket vara riktat mot de valda deltagarna och det är en 

fördel att hålla sig kort och koncist (Ejlertsson, 2005, s. 39). Det är också bra med en inledning i 

början av enkäten där det bland annat står skrivet att personen är anonym och vad syftet med enkäten 

är (Eliasson, 2006, s. 42). I slutet av enkäten kan det vara positivt att tacka för medverkan, skriva 

kontaktuppgifter för frågor eller funderingar och även berätta vad som kommer hända med det färdiga 

resultatet (Eliasson, 2006, s. 43). 

Då vi skulle utforma vår enkät var vi noggranna med att hålla den kort. För att inte riskera att 

deltagarnas fokus flyttades från just barns användning av IKT i förskolan gjordes ett val att hålla oss 

till nio frågor som alla var relevanta och noggrant utvalda. Att hålla den luftig var någonting vi lade 

stor vikt vid både på grund av den utseendemässiga strukturen, men även för att det skulle finnas en 

tydlighet vart svaren skulle markeras. Gällande följebrev och inledning valde vi att skriva samman 

dessa till en gemensam del, vilken vi placerade i början av enkäten för att kunna hålla oss till ett 

papper. I slutet av enkäten tänkte vi på att ha med de punkter Eliasson (2006, s. 43) rekommenderat, 

men vi valde att inte skriva ut våra kontaktuppgifter direkt på pappret. Deltagarna fick istället 

information om hur de kunde gå tillväga för att kunna kontakta oss vid eventuella frågor eller 

funderingar. Detta val gjordes delvis av etiska skäl, vilket berörs senare.  

 

Vid formulering av frågor behöver man ta beslut om vilken typ av frågor som används, öppna eller 

slutna (Bryman, 2016, ss. 244-250; Eliasson, 2006, ss. 36-37; Hjalmarsson, 2014, s. 159). Öppna 

frågor kan ibland öppna upp för mer oväntade svar, vilket kan vara en fördel och de passar bra att 

använda sig av när man undersöker outforskade ämnen (Hjalmarsson, 2014, s. 159). Däremot är de 

ovanliga för enkäter eftersom det finns risk för misstolkning och att det ges svar som inte stämmer 

överens med det som söks (Eliasson, 2006, ss. 36-37). Även Bryman (2016, s. 244) skriver om öppna 

frågor och nämner både fördelar och nackdelar. Exempel på fördelar är att deltagarna kan svara vad de 

vill och hur de vill samt att svar som vi själva inte tänkt på kan komma fram och väcka nya tankar 

(Bryman, 2016, s. 244). Nackdelar som nämns är bland annat tidsaspekten, det tar längre tid och är 

mer tidskrävande för sammanställning (Bryman, 2016, s. 244). Även tiden för deltagarna är längre 

eftersom de behöver lägga ner mer tid och jobb på att svara (Bryman, 2016, s. 244). Just tiden är något 

Maria Hjalmarsson (2014, s. 159) också nämner som en nackdel kring öppna svar. Därför 

rekommenderas att inte använda alltför många öppna frågor i enkäter då det kan påverka bortfallet 

negativt (Bryman, 2016, s. 244). 

Om det istället är slutna frågor som används finns det oftast alternativ som de svarande ringar in, 

stryker under eller kryssar i (Hjalmarsson, 2014, s. 159). Med slutna frågor får man användbara svar 

(Eliasson, 2006, s. 37) och jämförbarheten mellan svaren ökar (Bryman, 2016, ss. 246-249; 

Hjalmarsson, 2014, s. 159). Det är också vanligt att personer hellre svarar på just slutna frågor då de är 
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lätta att fylla i och inte lika tidskrävande för deltagarna (Bryman, 2016, ss. 246-249; Eliasson, 2006, s. 

37). Några nackdelar är att intressanta tankar och spontana svar kan förloras och att man kan missa 

något svarsalternativ som deltagaren anser viktigt (Bryman, 2016, ss. 249-250). För att undvika detta 

är det en fördel att lägga till utrymme för övrigt (Eliasson, 2006, s. 37). 

Utifrån detta valde vi att använda oss av slutna frågor trots risken för att missa eventuella svar som 

inte stämmer överens med våra svarsalternativ. Däremot valde vi att ha med utrymme för egna tankar i 

slutet vid “övrigt” och tänker därmed att de eventuella tankarna kan uttryckas där. 

En relevant punkt att tänka på är att använda ett vardagligt språk (Ejlertsson, 2005, s. 52; Eliasson, 

2006, ss. 39-40; Trost, 2012, s. 81), därför valde vi att undvika akademiska termer eller liknande för 

att enkäten skulle vara så lättförståelig som möjligt. För att fortsätta hålla en tydlig struktur i frågorna 

har vi även tänkt på att hålla oss till att endast fråga om en sak per fråga och att undvika för långa 

frågeformuleringar, eftersom detta är viktigt (Bryman, 2016, ss. 253-255; Ejlertsson, 2005, ss. 61-63; 

Eliasson, 2006, ss. 39-40; Trost, 2012, ss. 79-84).  

Det är även bra att försöka hålla frågorna neutrala och att man undviker att ställa ledande frågor 

(Bryman, 2016, ss. 254-255; Ejlertsson, 2005, ss. 53-54; Eliasson, 2006, ss. 39-40). Negationer, alltså 

att använda uttryck med negativ betydelse såsom “inte” eller “aldrig” kan påverka vilket svar som ges 

och bör därför undvikas (Bryman, 2016, s. 255; Ejlertsson, 2005, s. 59; Eliasson, 2006, ss. 39-40; 

Trost, 2012, s. 82). Någonting som kan påverka bortfallet om det finns känsliga frågor i enkäten och 

de bör därför undvikas (Ejlertsson, 2005, s. 69) vilket vi tänkt på, men eftersom vi har uppfattningen 

om att vårt ämne inte är så känsligt har detta inte påverkat våra frågor i större utsträckning. 

För att försäkra oss om att frågorna formulerats på ett bra sätt användes en checklista som Eliasson 

(2006, s. 41) skrivit fram i sin bok - listan skrivs ut nedan: 

Kan den som svarar missförstå frågan? 

Kan jag precisera frågan mer? 

Kan jag formulera frågan enklare? 

Finns det några svårbegripliga ord eller formuleringar? 

Kan jag korta ner frågan ytterligare utan att den blir otydligare? 

Är frågan fokuserad - frågar jag bara efter en sak och framgår det tydligt vad frågan gäller? 

Behöver jag dela upp frågan? 

Vilka följdfrågor vill jag ha svar på? 

Finns det några negationer i frågan? 

Hur kan jag skriva om frågan för att få bort den? 

Är frågeformuleringen neutral eller ledande? 

Kan jag formulera frågan mer neutralt? 

 

I enkäten har endast frågor med bundna svar använts vilket i sin tur innebär att de har fasta 

svarsalternativ där de svarande fått ringa in sitt svar (Kylén, 2004, s. 71). Eftersom detta val gjordes 

var det viktigt att tänka på att alternativen var ömsesidigt uteslutande, vilket Hjalmarsson (2014, ss. 

195-160) förklarar som att den som svarar alltid har alternativ som de tycker passa dem bäst. Om detta 
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inte följs finns det risk för att den som svarar inte kan relatera till något av alternativen, och därför inte 

svarar alls eller svarar slarvigt utan eftertänksamhet.  

Slutligen är det också viktigt med tydliga instruktioner, om tydliga instruktioner saknas ökar risken att 

bearbetningen av materialet försvåras (Hjalmarsson, 2014, ss. 159-160). 

Urval och avgränsningar 

Gällande urvalet och de avgränsningar som gjorts kring vilka personer som kontaktas angående 

deltagande i studien gjordes ett val kring vilken population vi strävade efter att undersöka. Population i 

detta sammanhang handlar om den grupp av befolkningen vi vill kunna uttala oss om efter avslutad 

studie (Trost, 2012, ss. 25-29) och för oss handlar det om förskolepedagoger i en storstadskommun 

som arbetar på kommunala förskolor. Det finns olika sorters källor att vända sig till, exempelvis 

primär- och sekundärkällor (Kylén, 2004, ss. 11-12). Om det är en primärkälla betyder det att 

personen som svarar på frågorna svarar utifrån sina egna erfarenheter, tankar och om vad hen varit 

med om. En sekundärkälla däremot återger vad andra personer har berättat (Kylén, 2004, ss. 11-12). 

Vi har primärkällor i vår studie eftersom enkäterna fylls i av de personer som vårt syfte och 

frågeställning handlar om. 

Eftersom vi har valt att använda begreppet förskolepedagog och därmed intresserar oss för alla 

verksamma pedagoger i förskolan, inte bara förskollärare eller barnskötare, har det inneburit att vi fick 

ett större urval. Anledningen till vårt val gällande detta beror på att vi anser att allas åsikter är viktiga 

eftersom de alla arbetar med barnen i verksamheten. Som nämns ovan valde vi att endast kontakta 

förskolor i en storstadskommun vilken har spridda socioekonomiska områden. Inom den valda 

kommunen slutade det med att sex olika förskolor kontaktades och deltog. Anledningen till att vi 

endast valde att kontakta en kommun beror på flera saker, det var bland annat mer rimligt för oss att 

hinna kontakta och samla in material inom en kommun än vad det hade kunnat vara om vi behövde 

åka runt till flera.  

I redovisningen av datan har inte något urval gjorts utan alla svar visas, detta för att vi vill vara så 

transparenta som möjligt och låta allt synas. Ni som läser detta ska inte behöva fundera på vad 

resterande personer svarade av exempelvis en sammanfattning. 

Genomförande 

Vi vände oss till förskolorna direkt och fick kontakt med både chefer och andra ansvariga. Ett 

informativt mail upprättades (se bilaga 2) där det först gavs en introduktion till oss och denna studie. 

Det fanns en noggrannhet med att informera om att de som deltog skulle vara helt anonyma och att det 

var frivilligt. Slutligen frågade vi om de kunde tänka sig att medverka och att vid eventuella 

funderingar kunde de höra av sig till oss.  

Då vi kände oss nöjda med enkäten kontaktade vi vår handledare som bollade tillbaka den och efter 

några små ändringar av oss fick vi ett godkännande.Efter godkännandet mailades enkäten ut till de på 

förskolorna, vilka i sin tur skrev ut enkäterna och la de i personalrummet. De placerade även ett kuvert 

eller liknande att samla materialet i, detta gjordes på rekommendation från oss för att förstärka 

anonymiteten hos deltagarna. Mer om detta kommer i delen kring forskningsetiska överväganden. Då 

enkäterna var ifyllda åkte vi under en dag ut till de olika förskolorna för att samla in dem, enkäterna 

hade då legat framme i tre dagar på förskolorna.  
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För att visa vår tacksamhet till de som deltog hörde vi av oss till dem efteråt och tackade för hjälpen, 

utan dem hade inte svarsfrekvensen blivit så pass hög som den blev. 

Databearbetning och analysmetod 

Sammanställningen av alla enkäter gjordes för hand och vi använde oss av ett excel-dokument som 

skapade diagram utifrån det sammanställda resultatet, dessa redovisas i resultat- och analysavsnittet. 

Vi har endast suttit i en privat skyddad atmosfär hemma hos oss för att ingen obehörig skulle kunna få 

tag på datan. Utifrån diagrammen som visar de enskilda resultatet valde vi att gå vidare med dem och 

jämföra en del frågors svar med varandra, vi valde även dessa utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Nedan kommer vi att gå igenom de analysmetoder och de begrepp vi använt.  

Vi kommer bland annat att analysera olika typer av variabler. Variabel kan enkelt översättas med den 

egenskap som vi studerar hos en person (Ejlertsson, 2005, s. 105; Rudberg, 1993, s, 12). De variabler 

som ingår i vår studie är nominalvariabler, intervallvariabler och ordinalvariabler . Med 

nominalvariabler menas de som inte går att rangordna, exempelvis kön, intervallvariabler går att mätas 

med siffror exempelvis ålder och slutligen kan ordinalvariabler rangordnas med inkodade siffror och 

är vanliga vid mätning av attityder (Eliasson, 2006, s. 38).  

Fler begrepp som använts i resultat- och analysavsnittet är korrelation och grafik. Korrelation innebär 

att man ser ett statistiskt samband mellan två variabler, men det behöver inte betyda att den ena 

variabeln orsakar den andra - det kan finnas en tredje orsak som ligger bakom sambandet som vi inte 

har med i undersökningen (Kylén, 2004, s. 193). Det sista begreppet, grafik, är statistiska 

redovisningar som är ritade och för att få fram dessa går det att ta hjälp av datorprogram (Kylén, 2004, 

ss. 196-197). Det kan exempelvis vara kurvor, cirkeldiagram eller stapeldiagram (Kylén, 2004, ss. 

196-197).  

Att åskådliggöra hur data fördelar sig i tabeller lämpar sig väl till ordinalvariabler och det är en fördel 

att ha dem i anslutning till löpande text (Eliasson, 2006, s. 151). Det är viktigt att tänka på att vara 

väldigt tydlig när resultatet redovisas för att göra det så lätt som möjligt för läsaren och man ska aldrig 

anta att läsaren känner till det undersökningen lika bra som en själv (Ejlertsson, 2005, ss. 99-100; 

Eliasson, 2006, s. 150). Utifrån detta har vi varit noggranna med att vara tydliga och detaljerade då 

resultatet skrivits fram, för att undvika missförstånd och feltolkningar av resultatet. 

Forskningsetiska överväganden  

För att få bedriva planerad forskning måste den först godkännas av etikprövningsnämnden, syftet med 

detta krav är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom vi är studenter räknas däremot inte vår studie som forskning på 

samma vis som för lärare och doktorander, det är då istället handledare och övriga lärare på 

institutionen som är ytterst ansvariga över att regler och lagar följs (Löfdahl, 2014, ss. 34-35). Därför 

var det ett krav på oss att alltid kontrollera våra planerade handlingar med handledaren innan utförande 

(Löfdahl, 2014, ss. 34-35), vilket vi också gjort. 

Annica Löfdahl (2014, s. 36) skriver om tre olika delar av forskningsetiskt tänkande för studenters 

genomförande av sin studie; innan, under och efter insamling av material. Något att tänka kring innan 

genomförandet är exempelvis information och samtycke (Löfdahl, 2014, s. 36). Det är viktigt att 

informera om undersökningen i förväg, att berätta om frivilligheten att delta och även att få 
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deltagarnas samtycke (Löfdahl, 2014, s. 36). Hon skriver att man därför ska ha en samtyckesblankett 

som de ska signera (Löfdahl, 2014, s. 37). Som vi tidigare nämnt var vi noggranna med att informera 

både kontaktpersonerna i förväg via mail och deltagarna i början av enkäten. Vi har däremot inte 

samlat in samtyckesblanketter med signaturer på med tanke på vår valda metod eftersom deltagarna är 

helt anonyma. Istället har vi fått flera samtycken; både genom första kontakten med förskolorna men 

också då deltagarna väljer att fylla i och lämna in enkäten. Detta är någonting vi har diskuterat och 

reflekterat kring med vår handledare som i sin tur har diskuterat med sina kollegor, vilka även de har 

givit samtycke för valet.  

Något som är viktigt att tänka på under själva genomförandet är utformningen av undersökningen för 

att de som deltar inte ska känna sig kränkta eller utsatta på något vis (Löfdahl, 2014, ss. 36-37). Hur 

frågor ställs bör övervägas, att diskutera forskningsdesignen med handledare och även att vara 

observant på om deltagarna känner sig obekväma i situationen för att i sådana fall avbryta nämns som 

viktigt (Löfdahl, 2014, s. 37). Även Vetenskapsrådet (2011, s. 35) nämner att möjligheten till en 

avbruten studie handlar om människors integritet och bör göras då kränkningar gentemot individen 

riskeras. Eftersom vi aldrig träffade eller observerade personerna som deltog i vår studie blir fallet 

annorlunda för oss. Om deltagarna skulle känt sig obekväma då de fyllde i enkäterna hade de dels 

möjligheten till att utan vår vetskap välja att avsluta sitt deltagande genom att exempelvis slänga 

enkäten, men även att kontakta oss för synpunkter. Eftersom vi inte har blivit kontaktade eller vet om 

personer avbrutit, har vi ingen kännedom om personer kan ha känt sig obekväma eller inte. Då 

formulering av frågorna till enkäten gjordes valde vi på grund av detta att lägga stor vikt vid att hålla 

dem så neutrala som möjligt för att inte vara kränkande eller utpekande för deltagarna. 

Slutligen går Löfdahl (2014, ss. 36-38) igenom vad som är viktigt att tänka på efter att all data är 

insamlad. Den får inte visas för någon annan utöver behöriga, vilka är vi studenter och vår handledare 

och den får endast användas till examensarbetet för att sedan förstöras när studien är slutförd  

(Löfdahl, 2014, s. 38). För oss innebar detta att vi var noggranna med att vi bearbetade och förvarade 

materialet på en säker plats, vilket vi nämnt tidigare. Ett sista exempel som Löfdahl (2014, s. 38) 

nämner är vikten av att avidentifiera datan som använts, genom att exempelvis byta ut ortsnamn och 

namn på deltagare. Detta följde vi noga genom att inte nämna namn på varken kommun eller 

förskolor. Eftersom deltagarna inte fyllde i sina namn på enkäterna var detta inte en aspekt vi behövde 

väga in då de var helt anonyma.  

Anonymitet handlar enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 67) om att kopplingen mellan de ifyllda 

enkäterna och varje bestämd individ elimineras för att ingen ska kunna veta vilka de är. “Anonymitet 

kan också uppnås genom att man gör insamlingen av material utan att en bestämd individs identitet 

antecknas” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67). Vid en kvantitativ studie kräver anonymitet inte lika 

mycket eftertänksamhet som vid en kvalitativ studie (Bryman, 2016, s. 127). Detta eftersom det bland 

annat är lättare att hålla resultatet anonymt och det går att skriva om fynd i resultat utan att behöva 

oroa sig över att identifiera de deltagande individerna (Bryman, 2016, s. 127). För att skydda 

deltagarnas personliga integritet och arbeta för att de inte kränks har vi arbetat med 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i åtanke vilken behandlar just detta. Ytterligare en konkret åtgärd 

vi vidtog för att upprätthålla anonymiteten var att instruera kontaktpersonerna på varje förskola om att 

placera ut ett större kuvert eller liknande där de ifyllda enkäterna skulle samlas. Vår tanke med detta 

var att de inte skulle ligga synliga för obehöriga, men också för att de skulle känna sig bekväma med 

att ge ett ärligt svar. 

En annan etisk fråga handlar om bedrägerier och att det bland annat sker då en forskare presenterar sitt 

resultat som något annat än vad det är (Bryman, 2016, s. 133). Detta är något vi tänkt på och därför var 
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vi noga med att endast hålla oss till de resultat vi fått av enkäterna. Även tidsramen kan ofta påverka 

forskningens resultat och det är inte ovanligt att forskare väljer att ta genvägar eftersom tiden inte 

räcker till (Vetenskapsrådet, 2011, s. 24). För att detta inte skulle hända med vår studie har vi valt att 

begränsa oss med exempelvis val av analysmetod till en enklare variant och även ett för oss rimligt 

stort urval.  

En sista etisk punkt vi valt att ta upp är att vi inte hade våra kontaktuppgifter utskrivna på enkäterna 

och detta eftersom vi även tänkt på etiken gentemot oss. Då vi formulerade avslutet på enkäten kände 

vi oss inte helt bekväma med att skriva ut exempelvis telefonnummer för att dela ut det till alla 

deltagare och valde därför att inte ha med dem. 

Studiens kvalité 

Här kommer vi att redogöra kring studiens kvalité utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Efter det 

diskuterar vi kring metodval, samt vilka styrkor och svagheter vi kan urskilja i studien efter genomförd 

undersökning. Göran Ejlertsson (2005, ss. 99-100) och Eliasson (2006, s. 150) tar upp frågan om att 

vara självkritisk och därmed ifrågasätta val som gjorts vilka skulle kunna ha påverkat resultaten, vilket 

de ser som en fördel för studiens kvalité. I enlighet med detta har vi reflekterat över de val vi gjort och 

lagt stor vikt vid att vara så transparenta och tydliga som möjligt, just för att hålla en god kvalité i 

studien.  

Begreppet reliabilitet handlar om hur sanna och tillförlitliga svaren vi fått in är, att undersökningen är 

pålitlig och om den upprepas på samma sätt under liknande förhållanden ska det bli samma svar 

(Bryman, 2016, s. 41; Ejlertsson, 2005, ss. 99-104; Eliasson, 2006, s. 15; Kylén, 2004, s. 13). Det 

handlar även om hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas, i en kvantitativ studie ska 

mätningarna genomföras på samma sätt varje gång (Eliasson, 2006, s. 15). Kylén (2004, s. 14) redogör 

för tips vi tagit till oss som är bra för en hög reliabilitet i en studie; det bör vara enkla frågor att svara 

på och svaren ska bara kunna tolkas på ett sätt. Även Eliasson (2006, s. 16) ger förslag på hur man kan 

öka reliabiliteten i studien. Dessa förslag är att ställa fler frågor om samma variabel, att ha en tydlighet 

kring hur undersökningen ska genomföras och att dubbelkolla så datan har sparats korrekt (Eliasson, 

2006, s. 16). Hon nämner även att ju högre reliabilitet studien har desto bättre förutsättningar skapas 

för hög validitet (Eliasson, 2006, s. 16). 

Eftersom vårt resultat är baserat på svar på de frågor vi ställt kan vi aldrig till säkerställa hur sanna 

svaren är. Som tidigare nämnt har vi gjort det vi kunnat för att förutsättningarna skulle vara så goda 

som möjligt för uppriktiga svar. Låt oss säga att alla personer svarat sanningsenligt vilket vi önskar, 

det är då viktigt att ändå tänka kring att den uttryckta attityden hos de svarande inte alltid behöver 

motsvara deras beteende (Andersson, 1994, ss. 33-34). För att exemplifiera detta, låt oss ange ett 

möjligt scenario; bara för att någon tycker att barns användande av IKT är jättebra/jättedåligt behöver 

det inte påverka dennes arbete i verksamheten. Trots medvetenhet om detta valde vi att ha tillit till 

svaren vi fått och utgick från att de är tillförlitliga. Ytterligare en styrka vi ser med denna studie är den 

höga svarsfrekvensen vi fick eftersom en hög svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Kylén, 2004, s. 13). 

Validitet är värdet av de uppgifter vi fått och handlar om att den genomförda undersökningen mäter 

det som är syftet med studien (Ejlertsson, 2005, ss. 99-102; Eliasson, 2006, s. 16; Kylén, 2004, s. 12). 

Även här har Kylén (2004, s. 13) några tips för att öka validiteten och dessa är att vid datainsamling 

hålla sig till det studien ska undersöka, att de som svarar ska förstå själva frågorna och att vi ska hålla 
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oss till det studien handlar om. Precis som det står ovan förutsätts att det finns en hög reliabilitet för att 

få en hög validitet (Eliasson, 2006, s. 17). 

Studiens syfte och frågeställning har genomgående varit centralt för oss och styrt våra val och 

handlingar. Vi har varit noggranna med att allt från tidigare forskning, metodval, analys och uppsatsen 

som helhet skulle vara koherent. Någonting annat som påverkat vår studies validitet är att vi inte 

ändrat syftets utgångspunkt någon gång från första formulering till färdig uppsats. Detta anser vi vara 

positivt eftersom det har gjort att vi alltid har haft en röd tråd och en tydlig målsättning med vad 

studien ska undersöka och dess handling. 

 

Några alternativa metoder vi anser möjliga ersättare är intervjuer eller fokusgruppsamtal, detta 

eftersom även de kan undersöka personers inställning och därmed även vår frågeställning. Om vi 

däremot valt någon av dessa metoder hade vi inte kunnat ha lika stort urval och därmed inte kunnat 

tillgodose denna studie som en kvantitativ undersökning. Tidsmässigt hade det inte heller funnits 

möjlighet till att personligen genomföra intervjuer eller fokusgruppsamtal med alla 93 personer som 

deltagit. Ytterligare en aspekt vi väger in som en fördel med en kvantitativ metod till vår frågeställning 

är att vi redovisar hela vårt material, till skillnad från vad vi hade kunnat göra i med kvalitativ metod 

där endast vissa av oss utvalda delar transkriberats och redovisats.  

Som vi nämnt ovan ser vi den höga svarsfrekvensen som en styrka för studiens kvalité och vi lade stor 

energi på att få detta genom att bland annat ha kontinuerlig kontakt med de utvalda förskolorna. Vi 

gav dem även tydliga instruktioner hur de skulle gå tillväga med enkäterna och att de exempelvis 

skulle läggas i personalrummet för att de skulle vara tillgängliga för samtliga under rast eller 

lunchpaus. Hjalmarsson (2014) hävdar nämligen att svarsfrekvensen i en enkätundersökning blir högre 

om personerna kan svara vid en viss situation eller vid ett visst tillfälle. Hon menar även att 

undersökningar via post bör undvikas eftersom svarsfrekvensen blir lägre då (Hjalmarsson, 2014, s. 

163), vilket vi inte heller använde oss av. En sista styrka vi valt att ta upp är den medvetenhet vi har 

gällande att vi inte kan uttala oss om hela Sveriges population, vi kan endast redogöra för vad de 93 

deltagande förskolepedagogerna har svarat.  

De svagheter vi reflekterat över är bland annat att de svarsalternativ vi har i enkäten kan misstolkas 

och att vi inte har en statistiskt djupgående analys. I frågan om utbildning (se bilaga 1, fråga 4) hade vi 

ett alternativ som löd “Ingen utbildning” och ett som var “Annan utbildning”. När vi sammanställde 

enkäterna insåg vi att det kunnat finnas möjliga svårigheter när de deltagande skulle välja alternativ 

eftersom de både kunde se till exempel en socionomutbildning som “Ingen utbildning” (då det inte är 

kopplat till förskolan) men också som “Annan utbildning” med tanke på att det är en utbildning. För 

att förhindra detta problem hade vi kunnat sammanföra dessa till ett alternativ eftersom de flesta har 

genomgått någon form av utbildning. Att vi inte har en statistiskt djupgående analys motiverar vi med 

att det var orimligt tidsmässigt för oss, vilket vi belyst tidigare.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer hela studiens resultat redovisas i form av stapeldiagram. Detta för att vi vill 

vara transparenta och inte vinkla resultatet åt något håll, exempelvis genom att välja ut mer intressanta 
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delar och inte ta upp hela resultatet. Oscar Pripp (2011, s. 80) tar upp detta och menar att det till god 

forskningssed hör till att man ärligt och klart redovisar resultaten. Han skriver även att resultaten inte 

får förvrängas efter omvärldens förväntningar eller  forskarens personliga syften (Pripp, 2011, s. 80).  

Efter att ha valt ut sex förskolor i olika områden inom kommunen fick vi ett urval på 123 

förskolepedagoger och av dessa svarade 93 personer. Detta gav ett bortfall på 30 personer och en 

svarsfrekvens på cirka 75% vilket ses som väldigt bra och högt vid enkätundersökningar (Mangione, 

1995 se Bryman, 2016, s. 224). I och med den höga svarsfrekvensen finns en ökad möjlighet att kunna 

generalisera resultatet och tala om storstadens hela område.  

 

Information om deltagarna 

I studien har det deltagit flest kvinnor (92,4%), utöver dem svarade fem män och två personer som inte 

definierar sig som man eller kvinna. Åldern på de svarande är relativt jämnt fördelat där den största 

gruppen (29,0%) är personerna mellan 35-44 år (se figur 1). Den övervägande delen av de svarande 

har arbetat längre än 15 år i förskolan, närmare bestämt 31,2% (se figur 2). 
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Deltagarnas utbildning 

Det är flest deltagare (43,0%) med en barnskötarutbildning, 38,7% är utbildade förskollärare, 11,8% 

har ingen utbildning och 6,5% svarade att de har en annan utbildning (se figur 3). Gällande utbildning 

genom arbetet inom IKT har 52,7% valt alternativet “Någon enstaka gång” vilket alltså är den största 

gruppen (se figur 4). 
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Deltagarnas inställning 

Den övervägande delen av deltagarna har svarat att de är positiva till barnens användande av IKT (se 

figur 5) i förskolan, 38,7%  har markerat svarsalternativ 1 vilket är det mest positiva. Sedan blir det 

färre och färre personer per svarsalternativ till nummer 5 vilket är det mest negativa . Även 38,7% har 

en positiv inställning till hur IKT påverkar barns utveckling och lärande (se figur 6) och har fyllt i 
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svarsalternativ 1, vilket är det mest positiva. Sedan blir det precis som i figur 5; färre och färre 

personer per svarsalternativ till nummer 5 vilket är det mest negativa . 
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IKT i verksamheten 

Majoriteten av deltagarna har svarat att de flera gånger fått uppmuntran av ledningen att arbeta med 

IKT i verksamheten (se figur 7), 73,1% har valt det alternativet.  

74,2% har angett att barnen på förskolan använder IKT dagligen (se figur 8) medans 22,6% har svarat 

att barnen på förskolan använder IKT någon gång i veckan. 
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Övrigt 

Vad gäller svarsalternativet övrigt som skulle fånga upp möjliga tankar utöver de variabler vi valt var 

det endast tio personer som valde att skriva någonting där. Dessa personer ville alla poängtera att de 

tycker det är viktigt att tänka på hur IKT används i verksamheten och att det ska användas med ett 

pedagogiskt syfte. För att exemplifiera detta tydligare visas här två citat från enkäterna:  

“Det viktigaste är att IKT blir ett pedagogiskt verktyg, inte barnpassning. Vi ska vara ett komplement 

till hemmet. Viktigt att vara medveten om hur vi vill arbeta med verktyget tex. genom dokumentation, 

eget skapande som tex. film, reflektionsverktyg osv.” 

“Inga material eller verktyg vi ger barnen är enbart bra! Allt beror på HUR du använder verktygen.”  

 

Jämförelse av flera variabler 

Vi har även valt att jämföra fem frågor med de två frågorna som handlar om deltagarnas inställning. 

Detta eftersom de frågorna som berör inställningen till IKT ligger närmast studiens syfte som är att 

öka kunskapen om förskolepedagogers inställning till barns användande av IKT i förskolan i en 

storstadskommun. Med jämförelse i denna del menar vi att vi gått igenom enkäterna igen för att se 

vilka förskolepedagoger som valt vilket svarsalternativ kring inställning. För att tydliggöra 

jämförelserna som gjorts har dessa ställts upp i stapeldiagram där svaren redovisas i procent istället för 

antal personer för att undvika missförstånd. 

Sedan avslutas delen med en tabell som visar vilka grupper i tre olika frågor som svarat att de fått 

vidareutbildning genom förskolan eller inte. Denna tabell redovisas eftersom den ger ytterligare en 

intressant inblick i och dimension av vad som skulle kunna påverka de olika förskolepedagogernas 

inställning till IKT i förskolan. 

  

Vad har deltagarna med olika utbildning för inställning till IKT? 
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Figur 9 visar vad personer med respektive utbildning har svarat att de har för inställning till barns 

användning av IKT i förskolan. Majoriteten av alla utbildningsgrupper har angett att de är positiva till 

det och förskollärarna den grupp som är mest positiv. 

 

Även i denna figur (se figur 10) har vi använt svaren från frågan kring deltagarnas utbildning, men här 

jämförs de istället med vad deltagarna har för inställning till barns utveckling och lärande i samspel 

med IKT. Deltagarna är också i denna fråga övervägande positiva men här är de med annan utbildning 

mest positiva av grupperna.  
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Vad har deltagarna med olika arbetslängd för inställning till IKT? 

 

I detta stapeldiagram (se figur 11) jämförs arbetslängden hos pedagogerna med deras inställning till 

barns användning av IKT i förskolan. Majoriteten av alla grupper är positiva i frågan och det visar att 

det inte är någon markant skillnad om pedagogerna har arbetat mindre än två år i förskolan eller längre 

än 15 år. 

 

Även i detta diagram (se figur 12) har arbetslängden jämförts, men denna gång i relation till deras 

inställning till barns lärande och utveckling i samspel med IKT. Grupperna utöver de som har arbetat 
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mellan 2-5 och 10-15 år är mer positiva i denna fråga än den som redovisas i figur 11. Däremot är 

fortfarande majoriteten hos alla grupper positivt inställda. 

 

Vad har deltagarna med olika ålder för inställning till IKT? 

 

 

I detta stapeldiagram (se figur 13) sker jämförelsen mellan förskolepedagogernas ålder och deras valda 

inställning till barns användning av IKT i förskolan. Majoriteten inom alla åldersgrupper är positiva 
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till barns användning av IKT och de mellan 35-44 år är den mest positiva gruppen.  

 

Här (se figur 14) jämförs också pedagogernas ålder men denna gång med deras inställning till barns 

utveckling och lärande i samspel med IKT. I detta stapeldiagram visas att den har en hög likhet med 

figur 13 gällande pedagogernas svar och även här är majoriteten positiva.  

 

Vad har deltagarna med olika mängd vidareutbildning för inställning till IKT? 
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I detta stapeldiagram (se figur 15) jämförs pedagogernas svar kring vidareutbildning inom IKT genom 

arbetet och vad de har för inställning till barns användning av IKT i förskolan. Majoriteten av de 

svarande är positiva till barns användning av IKT vilket tyder på att det inte finns någon korrelation 

mellan vidareutbildning och pedagogernas inställning. 

 

 

Precis som i figur 15 är det pedagogernas svar kring om de fått vidareutbildning genom arbetet som 

jämförs här. Däremot sker jämförelsen med deras svar på frågan om hur de ser på barns utveckling och 

lärande i förhållande till användningen av IKT. Även här har majoriteten av förskolepedagogerna 

angett att de är positiva i frågan. 

 

Vad har deltagarna med olika mängd uppmuntran av ledningen för inställning till IKT? 
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I detta stapeldiagram (se figur 17) jämförs pedagogernas svar kring om de fått uppmuntran av 

ledningen kring deras användning av IKT i förskolan och deras inställning till barns användning av 

IKT i förskolan. Bland de personer som valt att de flera gånger blivit uppmuntrade av ledningen är 

majoriteten positiva. De pedagoger som angett att de blivit uppmuntrade någon enstaka gång är det 

relativt jämt fördelat mellan de positiva och de neutrala. Däremot är de pedagoger som angett att de 

inte alls fått någon uppmuntran av ledningen endast negativa. 

 

Här jämförs svaren på frågorna om förskolepedagogerna någon gång blivit uppmuntrade av ledningen 

att använda IKT och vad deras inställning är till barns utveckling och lärande i samspel med att de 
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använder IKT (se figur 18). Bland de personer som angett att de blivit uppmuntrade av ledningen flera 

gånger är det även här den största delen som är positiva. Förskolepedagogerna som angett att de blivit 

uppmuntrade någon enstaka gång är i denna fråga övervägande positiva. Inställningen är fortsatt 

övervägande negativ hos de som aldrig fått någon uppmuntran.  

 

Tabell 1 

För att avsluta denna del kommer vi som nämnts ovan presentera en tabell där vi undersökt och 

sammanställt vilka deltagare som fått vidareutbildning genom arbetet. I beskrivningen och 

sammanfattningen av tabellen kommer vi att gå uppifrån och ner för att vara så tydliga som möjligt 

om vad tabellen visar.  

De förskolepedagoger som angett att de fått vidareutbildning flera gånger är endast förskollärare och 

barnskötare, den övervägande delen är förskollärare med 13 personer och det är fem barnskötare. 

Förskolepedagogerna som svarat att de fått vidareutbildning någon enstaka gång är även här framför 

allt förskollärare och barnskötare. Det är majoriteten av både förskollärare och barnskötare som valt 

detta alternativ. Men även en del av de utan utbildning och med annan utbildning har angett att de 

någon enstaka gång fått vidareutbildning. Av de som angett att de inte har fått någon vidareutbildning 

alls är det majoriteten av både de utan utbildning och de med annan utbildning, men det är även 

förskollärare och barnskötare som valt detta alternativ. 

När det kommer till vilka pedagoger som deltagit i vidareutbildning genom arbetet sett utifrån deras 

ålder är det minst en från varje åldersgrupp som angett att de fått vidareutbildning flera gånger. Det är 

flest mellan 35-54 år som angett detta alternativ, sex personer mellan 35-44 år och sex personer mellan 

45-54 år. Av de som angett att de fått vidareutbildning någon enstaka gång är det majoriteten av de 
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mellan 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år och de över 55 år. Det är även fem personer av de under 24 år som 

har angett det svarsalternativet men deras majoritet har valt att de aldrig fått någon vidareutbildning. 

Bland de som aldrig fått någon vidareutbildning är det därmed flest personer under 24 år men det är 

också minst en från de resterande åldersgrupperna. 

 De som arbetat längst i förskolan, över 15 år, är den största grupp som angett att de fått 

vidareutbildning flest gånger jämfört med de andra. Däremot är det minst en från varje grupp som valt 

det alternativet också. Bland de som angett att de fått vidareutbildning genom arbetet någon enstaka 

gång är det majoriteten av alla grupper förutom de som arbetat mellan 2-5 år i förskolan. Av de 

personer som arbetat 2-5 år är det istället majoriteten som valt att de inte fått någon vidareutbildning 

alls, vilket även minst tre personer från vardera grupp gjort. 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om förskolepedagogers inställning till barns 

användande av IKT i förskolan i en storstadskommun.Utifrån detta har vi valt ut tre huvudfynd efter 

att resultatet sammanfattats. Fynden som har valts ut anser vi även vara intressanta och de 

kompletterar eller kontrasterar den tidigare forskningen. 

Det första fyndet är korrelationen mellan uppmuntran av ledning och inställningen till både barns 

användning av IKT och barnens utveckling och lärande då de använder IKT. Vi kan som nämnts ovan 

se en korrelation mellan en positiv inställning och att ha blivit uppmuntrad av ledningen flera gånger. 

Som vi tagit upp tidigare kan vi inte vara säkra på att det är just uppmuntran av ledningen som gör att 

pedagogerna är positiva, det kan även vara en tredje variabel som påverkar det. I relation till den 

tidigare forskningen är detta ett nytt resultat eftersom de inte undersökt ledningens uppmuntran 

gentemot pedagogers inställning till IKT i förskolan  (Ahmad, et al., 2013; Konca, Ozel & Zelyurt, 

2016; Liu, Toki & Pange, 2014; Masoumi, 2015) och därför kompletterar det deras resultat.  

Det andra fyndet vi valt att presentera närmare är korrelationen vi kan se mellan förskolepedagogernas 

utbildning och deras inställning till barns användning av IKT i förskolan. Där såg vi en korrelation 

mellan att vara positivt inställd och att vara utbildad förskollärare, vilket även det kan bero på en tredje 

variabel. En jämförelse vi gjort är även att titta på tabellen där vi ser att det oftast är förskollärare som 

har fått vidareutbildning genom arbetsplatsen. Om detta påverkar deras inställning kan vi inte heller 

veta men även där finns en korrelation. Anledningen till valet av detta fynd är att även det 

kompletterar den tidigare forskningen där det inte finns med något liknande resultat då de främst 

undersökt endast förskollärarnas inställning (Ahmad, et al., 2013; Konca, Ozel & Zelyurt, 2016; Liu, 

Toki & Pange, 2014; Masoumi, 2015) och därför inte kunnat göra en liknande jämförelse mellan de 

olika yrkesgrupperna.  

Det sista och tredje fyndet är korrelationen mellan förskolepedagogernas arbetslängd och deras 

inställning till både barns användning av IKT och barnens utveckling och lärande då de använder IKT. 

Utifrån detta synliggörs att majoriteten hos alla de olika grupperna gällande arbetslängd är positiva, 

det är ingen stor skillnad mellan om de har arbetat i mindre än två år eller längre än 15 år. . Detta 

resultat kontrasterar delvis med den tidigare forskningens resultat där de endast säger att de med minst 

erfarenhet har den mest positiva inställningen till IKT i förskolan (Ahmad, et al., 2013; Konca, Ozel & 
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Zelyurt, 2016). Därför både sammanfaller vårt resultat med deras studier men det bidrar även med nya 

kontraster, då det inte överensstämmer på vissa punkter. Den stora skillnaden är därmed att de 

pedagoger med lång arbetserfarenhet som deltog i vår studie också är väldigt positiva till IKT. Då 

jämförelse gjorts med resultatet i tabellen även här synliggörs att de med över 15 års erfarenhet har fått 

vidareutbildning flest gånger vilket skulle kunna vara en korrelation och en möjlig anledning till varför 

resultatet skiljer sig. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Hela studiens betydelse är viktig eftersom den belyser ett aktuellt ämne som finns i dagens samhälle 

och förskolor vilket vi belyst vid flera tillfällen tidigare. Ytterligare en anledning till att studiens 

resultat har stor betydelse för praktiken och professionen i Sverige är att det inte finns någon tidigare 

forskning inom området gjord i landet. Däremot har de studier inom området, vilka utförts i andra 

länder, inte ett likvärdigt resultat som denna studie. I och med att studierna gjorda i andra länder visar 

att inställningen hos pedagoger i de länderna inte överensstämmer helt med de som deltog i vår studie 

kan det ses som ofördelaktigt om den svenska professionen utgår ifrån deras resultat och därför är det 

betydelsefullt för oss i Sverige att utföra egna studier. 

I och med korrelationen vi redogjort för mellan uppmuntran av ledningen och förskolepedagogernas 

inställning skulle det kunna vara bra för ledningen på olika förskolor som arbetar med IKT att 

uppmuntra personalen. Det kan även vara bra för ledningen att tänka på att ge alla förskolepedagoger 

utbildning inom ämnet eftersom det i tabellen tyder på att inte alla får delta i de sammanhangen. 

Anledningen till varför det kan vara fördelaktigt och ha betydelse för verksamheten är att alla olika 

yrkeskategorier arbetar med barnen och varje förskolepedagogs kunskaper kan påverka inställningen. 

Slutsatser 

Efter att ha analyserat studiens resultat kan vi hävda att de förskolepedagoger som deltagit överlag har 

en positiv inställning. Om vi å andra sidan skulle föreställa oss att vårt resultat är representativt för 

hela landet, skulle vi kunna konstatera att Sveriges förskolepedagoger är mestadels positiva till barns 

användning av IKT i förskolan. Vi är dock medvetna om att vi endast kan uttala oss om de 93 personer 

som har svarat på vår enkät.  

Vidare kan vi även dra slutsatsen att om förskolepedagoger får uppmuntran till att använda IKT av 

ledningen skulle det kunna påverka deras inställning till barns användning av IKT i förskolan i en 

positiv riktning. Vi är även här medvetna om att det skulle kunna finnas en tredje variabel som 

påverkar och att vi endast kan yttra oss om de som deltagit i vår studie. 

Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning anser vi till exempel att en studie om huruvida intresset kring 

fortbildning inom ämnet finns eller ej. Vi har i vår studie visat hur många som fått fått utbildning om 

IKT genom arbetsplatsen och vilken inställning de som svarat har, men vi har inte efterfrågat om 

intresse för vidareutbildning finns.  

Vidare så skulle ett möjligt forskningsområde vara hur inställningen påverkar barns användning av 

IKT i förskolan. Hur påverkas användningen av en pedagogs inställning? Hur påverkar ett helt 
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arbetslags inställning? Slutligen - hur påverkar arbetslagets inställning som en helhet de enskilda 

pedagogernas inställning och agerande? 

Ett sista förslag till vidare forskning är att man skulle kunna studera vad förskolepedagoger anser vara 

en bra användning av IKT i förskolan. I enkätens sista del, övrigt, gav pedagoger åsikter som menade 

att det var viktigt att tänka på hur IKT används i förskolan. Därför anser vi att det vore intressant att ta 

reda på vad som anses vara en bra användning och ett korrekt sätt att använda IKT på, enligt 

förskolepersonalen. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Denna enkät berör pedagogers tankar kring barns användande av digitala resurser 
(såsom lärplattor och datorer) i förskolan och är helt frivillig. Men vi är väldigt 

tacksamma om ni vill svara på den! Nedan kommer lite information kring oss 
studenter och forskningsetiken som gäller. 

Vi är två studenter på Barn- och ungdoms Ungdomsvetenskapliga Institutionen vid 

Stockholms universitet. Vi har precis påbörjat vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen där vi ska skriva ett examensarbete. Eftersom att arbetet är reglerat 

av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) och Vetenskapsrådets skrift om 

God Forskningssed garanterar vi anonymitet, både för förskolan och personalen. Materialet 

får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 

Efter att uppsatsen har blivit godkänd så kommer den publiceras digitalt och vi kommer att 

förstöra allt insamlat material. 

Frågorna 
Ringa in det alternativ du anser stämmer överens 

bäst. OBS! Endast ett svar per fråga. 

Kön:  

Man  Kvinna  Annat 

Ålder: 

-24  25-34  35-44  45-54 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 55-  

Mindre än 2 år  2-5 år 5-10 år  

Vad har du för utbildning? 

10-15 år  Längre än 15 år 

Ingen utbildning  Barnskötare  Förskollärare  Annan 

utbildning 

Min inställning till barns användande av digitala resurser i förskolan är: 

      Positiv          Negativ 

 1  2  3  4  5 

Jag tycker att digitala resurser påverkar barns utveckling och lärande… 

      Positivt         Negativt 

 1  2  3  4  5 
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Har du fått någon utbildning genom arbetet inom digitala resurser i praktiken? 

Ja, flera gånger Någon enstaka gång Nej, inte alls 

Har du blivit uppmuntrad av ledningen att använda digitala resurser i förskolan? 

Ja, flera gånger  Någon enstaka gång  Nej, inte alls 

Hur ofta använder barnen digitala resurser på just din avdelning? 

Dagligen  Någon gång i veckan  Någon gång i månaden  Aldrig  

Övrigt: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Som det står i början kommer vi efter att de ifyllda enkäterna är insamlade att sammanställa 

och analysera dessa i en C-uppsats vid Stockholms universitet. Uppsatsen kommer publiceras 

efter att den blivit godkänd och självklart kommer du och förskolan vara anonyma. 

Om du har några frågor kring enkäten kan du be din chef om våra kontaktuppgifter. 

Tack för din medverkan!  

Liza och Jesper  
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Bilaga 2 
Hej!  

 

Vi är två studenter på Barn- och ungdoms Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Vi har precis påbörjat vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen där vi ska skriva ett examensarbete. Vårt 

examensarbete kommer att handla om förskolepedagogers inställning till digitala miljöer och IKT i 

förskolan. För att kunna undersöka detta kommer vi att använda oss av enkäter som 

datainsamlingsmetod. Därför skulle vi behöva just er förskolas hjälp!  

 

Anledningen till att vi valde detta ämne är dels att vi efter våra tre års studier på universitetet insett att 

det behövs mer forskning inom området, framför allt eftersom att IKT integreras mer och mer i 
verksamheterna idag. Vi har dessutom ett stort intresse för ämnet och vår målsättning är att skapa fler 

diskussioner kring det. 

 

Eftersom att arbetet är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

och Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed garanterar vi anonymitet, både för 

förskolan och personalen. Materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys 

samt sammanställas i en uppsats. Efter att uppsatsen har blivit godkänd så kommer den 

publiceras digitalt och vi kommer att förstöra allt insamlat material. 

 

Vi hoppas att ni skulle kunna tänka er att medverka i vår studie efter att ha läst vår korta 

introduktion. Om så är fallet eller om ni har några frågor så får ni väldigt gärna höra av er 

senast fredag den 11/11.  

 
Med vänliga hälsningar, 

Liza Gustavsson och Jesper Nyman 

 

Jesper Nyman (Student) 
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Stockholms Universitet 
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