1.

Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete?
Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna 1-3 år
Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna 4-5 år
Jag arbetar i förskolan, med barn i åldrarna 1-5 år
Jag arbetar inte i förskolan

Du ska inte svara på fler frågor. Vänligen skicka in enkäten
med ditt svar på fråga 1 i det bifogade svarskuvertet.

Med begreppet IT nedan menar vi datorer/surfplattor/smartphones, digitala skrivtavlor,
digitalkameror, internet, intranät samt datorprogram som t.ex. e-post.
2.

Har du en egen personlig dator eller surfplatta, tillhandahållen av din arbetsgivare, i den förskola du
arbetar i?
Ja

3.

Nej

Vilket av följande påståenden tycker du bäst beskriver din IT-kompetens?
Jag är…
Mycket bra på IT

4.

Ganska bra på IT

Mindre bra på IT

Inte alls bra på IT

Ungefär hur ofta använder du dator eller surfplatta…
Varje dag

Varje vecka

Varje månad

Mer sällan

Aldrig

a) …i barngruppen i förskolan?
b) …utanför barngruppen i förskolan med
koppling till ditt arbete?
5.

Tänk på den IT-kompetens du behöver för den pedagogiska verksamheten med barnen och för din
roll i övrigt på förskolan.
Hur stort behov av kompetensutveckling inom IT har du då när det gäller följande?
Mycket
stort

a) Grundläggande datorkunskap
(t.ex. kunskap som behövs för att arbeta med
olika datorprogram, öppna och spara
dokument, filhantering)
b) Verktyg för ordbehandling
c) Verktyg för kalkyl
d) Verktyg för att skapa presentationer
e) Verktyg för e-post
f) Verktyg för att skapa eller hantera bild, ljud
och film
g) Programmering/Kodning
h) Informationssökning på internet
i) Källkritik gentemot t.ex. information på
internet
j) IT som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel
k) Administration med hjälp av IT (t.ex.
uppföljning, dokumentation, närvaro/frånvarohantering)
l) Lag och rätt på internet (t.ex. upphovsrätt,
hantering av uppgifter om barnen)
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Ganska
stort

Ganska
litet

Mycket
litet/Inget alls

Behöver inte
denna
kompetens

6.

Tänk på de IT-resurser du behöver för den pedagogiska verksamheten med barnen och för din roll i
övrigt på förskolan. Har du då i tillräcklig utsträckning tillgång till…
I mycket
hög grad

I hög
grad

I liten
grad

I mycket
liten grad

Behöver inte
denna
IT-resurs

a) …dator eller surfplatta i barngruppen i förskolan?
b) …dator eller surfplatta utanför barngruppen i
förskolan med koppling till ditt arbete?
c) …digitalkamera och/eller digital videokamera?
d) …datorprojektor?
e) …digital skrivtavla/interaktiv whiteboard?
f) …TV?
g) …uppkoppling mot internet/nätverk?
h) …teknisk IT-support?
i) …pedagogiskt IT-stöd?
7.

Hur ofta använder du IT i ditt arbete när du…

a) …söker information och
referensmaterial?
b) …kommunicera med vårdnadshavare?

Alltid/nästan
alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/
nästan aldrig

c) …kommunicera med andra, t.ex.
kollegor?
d) …utvecklar din kompetens, t.ex. kurser
på internet?
e) …dokumenterar
verksamheten/barnen?
f) …dokumenterar barnens
närvaro/frånvaro?
8.

Hur ofta använder du IT i barngruppen när du ska göra följande?
Alltid/nästan
alltid

Ofta

a) Arbeta med bild eller musik,
t.ex. skapa eller hantera bild,
ljud, film
b) Rita, måla, skapa med barnen
c) Stimulera och utmana barnens
matematiska förmåga
d) Läsa med barnen
e) Utveckla barnens intresse för
skriftspråk
f) Stimulera och utmana barnens
språkutveckling
g) Stimulera och utmana barnens
intresse för naturvetenskap
eller teknik
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Ibland Sällan

Aldrig/nästan
aldrig

Finns inte ITverktyg för
detta

9.

Använder ett eller flera av barnen dator/surfplatta på egen hand i förskolan?
<<<

Ja, varje dag
Ja, en eller flera gånger i veckan
Ja, en eller flera gånger per månad
Ja, mer sällan
Gå vidare till fråga 11

Nej, aldrig
10.

När barnen använder dator/surfplatta på egen hand, hur ofta gör de då följande?
Alltid eller
nästan alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig eller
nästan aldrig

a) Tittar på bilder eller
film/Lyssnar på musik eller
sagor
b) Ritar, målar, skapar
c) Utvecklar sitt intresse för
matematik
d) Läser/Tittar i böcker eller
tidningar
e) Utveckla sitt intresse för
skriftspråk
f) Utvecklar sitt språk
g) Utvecklar sitt intresse för
naturvetenskap eller teknik
11.

Upplever du att barnen skulle vilja använda dator/surfplatta i förskolan…

Mycket mer
12.

Ungefär som nu

Mindre

Mycket mindre

Vet ej

Vilken är din övergripande uppfattning om din IT-användning i förskolan.
För den pedagogiska verksamheten med barnen och min roll i övrigt på förskolan skulle jag vilja
använda IT och datorer…

Mycket mer
13.

Mer

Mer

Ungefär som nu

Mindre

Mycket mindre

Vet ej

I vilken utsträckning använder du sociala medier (t.ex. FB, Twitter, Bloggar) i din roll på förskolan
för…
I stor
utsträckning

a) att söka information?
b) att omvärldsbevaka?
c) att kommunicera med föräldrar?
d) det pedagogiska arbetet?
e) det kollegiala utbytet?
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I viss
utsträckning

Inte
alls

14.

Nu ber vi dig tänka på din allmänna inställning till IT i förskolan. I vilken utsträckning anser du att IT
i förskolan…
I stor
utsträckning

I viss
utsträckning

Inte
alls

Vej ej

a) … utvecklar barnens IT-användning?
b) … stimulerar och utmanar barnens utveckling och
lärande?
c) ... stimulerar och utvecklar barnens möjligheter att
lösa problem?
d) … stimulerar och utvecklar barnens
kommunikations- och samarbetsförmåga?
e) … skapar möjligheter att anpassa verksamheten
utifrån barnens olika behov och förutsättningar?
f) … är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg/
hjälpmedel?
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Tack för att du deltog i undersökningen!
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