Digitalisering i förskolan
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Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:
• Använda bläckpenna
• Skriva tydliga siffror, så här:
• Markera dina svar med kryss, så här:
• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

Samtliga frågor avser verksamheten på den förskoleenhet som finns angiven på informationsbrevets
framsida. I enkätfrågorna står det förskola istället för förskoleenhet.

Om förskolan
1.

Hur många barn är inskrivna i er förskola?

Antal barn:

Digital teknik och digitala verktyg på förskolan
När vi frågar om digital teknik och digitala verktyg menar vi internet, intranät, datorer, datorplattor (surfplattor),
smartphones, digitala skrivtavlor samt datorprogram som till exempel e-postprogram och program för att
skriva och redigera text.
2.

Hur många datorer, chromebooks och datorplattor (surfplattor) finns det på förskolan som är
avsedda att användas i den pedagogiska verksamheten med barn?
Om svaret är ”ingen”, skriv 0.
Antal avsedda
för barnen

a)

Stationära datorer

stycken

b)

Bärbara datorer (inte datorplattor
(surfplattor) eller chromebooks)

stycken

c)

Chromebooks

stycken

d)

Datorplattor (surfplattor)

stycken

3.

Finns följande på er förskola?
Ja

a.

Dataprojektor

b.

Digitala skrivtavlor eller interaktiva whiteboards

c.

TV

Nej

Vet inte
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4.

Ungefär hur många av förskolans datorer och chromebooks (inte datorplattor (surfplattor)) är
3 år eller nyare?
Alla eller nästan alla
Ungefär tre fjärdedelar
Ungefär hälften
Ungefär en fjärdedel
Ingen eller nästan ingen
Vet inte

5.

Hur stort eller litet anser du att behovet av investeringar i digital teknik och digitala verktyg är i
er förskola?
Mycket stort
Ganska stort
Ganska litet
Mycket litet eller inget alls

6.

Har förskolan en webbplats?
Ja
Nej

7.

Använder er förskola e-post och/eller webbplats för att informera vårdnadshavare om följande?
Fler än ett svarsalternativ kan markeras på varje rad.
Ja,
e-post

Ja,
webbplats

a.

Kontaktuppgifter till förskolans personal

b.

Vecko-, månadsbrev eller motsvarande

c.

Avdelningarnas planering

d.

Dokumentation av verksamheten, t.ex. genom digitala
portfolios

8.

Kan vårdnadshavarna göra något av följande via e-post och/eller webbplats?
Fler än ett svarsalternativ kan markeras på varje rad.
Ja,
e-post

Ja,
webbplats

Nej, inget
av dessa

Nej, inget
av dessa

a.

Anmäla frånvaro för sitt barn

b.

Lämna annan information, t.ex. meddela barnets tider,
vem som ska hämta barnet

9.

I vilken utsträckning använder ni digital teknik och digitala verktyg på er förskola som stöd
för…
I stor
utsträckning

a.

…dokumentation av verksamheten med barnen?

b.

…olika former av personalsamarbeten?

c.

…kompetensutveckling av förskolans personal?

I viss
utsträckning

Inte alls

3

Förskolans internetuppkoppling
10.

Anser du att internetuppkopplingen på er förskola har tillräcklig kapacitet?
Ja
Nej

11.

Finns trådlöst nätverk installerat i er förskola?
Ja, i hela eller nästan hela förskolan
Ja, i vissa delar av förskolan
Nej

12.

Har barnen tillgång till internet i er förskola?
Ja
Nej

Support och stöd
13.

Hur snabbt får ni oftast tillgång till teknisk IT-support på er förskola?
Med teknisk IT-support menar vi det stöd personalen kan behöva för att den digitala tekniken och de
digitala verktygen ska fungera.
Omgående
Samma dag
Längre tid än en dag
Har inte tillgång till teknisk IT-support

14.

Har förskollärarna på er förskola tillgång till pedagogiskt IT-stöd?
Med pedagogiskt it-stöd menar vi det stöd personalen kan behöva för att använda och integrera digital
teknik i den pedagogiska verksamheten. Det kan till exempel ges av en IKT-pedagog.
Ja
Nej

Digitaliseringsstrategi
15.

Har ni en digitaliseringsstrategi (även kallad IT-strategi/plan) som gäller för er förskola?
Digitaliseringsstrategin kan gälla enbart för er förskola eller vara gemensam för flera förskolor.
Ja
Nej

16.

Gå till fråga 17

Ungefär hur ofta följs digitaliseringsstrategin (även kallad IT-strategin/planen) upp?
Varje år
Vartannat år
Mer sällan
Vet inte
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17.

Beskrivs något av följande i er digitaliseringsstrategi eller i annat dokument?
Ja

a.

Tekniska frågor som infrastruktur, installation och
drift/underhåll, etc?

b.

Mål för kompetensutveckling i digital teknik som förskolans personal
behöver för den pedagogiska verksamheten?

c.

Mål för hur digital teknik ska integreras i verksamheten och utgöra ett
pedagogiskt verktyg?

d.

Mål för hur förskolan ska utveckla barnens användning av digitala verktyg?

e.

Hur förskolan ska beakta och hantera barnens integritet i olika digitala
verktyg och plattformar?

18.

Hur bra eller dåligt stämmer följande påståenden in på dig som förskolechef?
Jag har tillräcklig kompetens för att kunna…

a.

…leda förskolans strategiska arbete med
digitaliseringen.

b.

…hantera frågor om förskolans digitala resurser.

c.

…utveckla användandet av digitala verktyg i
verksamheten.

d.

…hantera frågor om upphovsrätt.

e.

…hantera frågor om personuppgifter (PUL).

Stämmer
Stämmer
mycket bra ganska bra

Nej

Stämmer
ganska
dåligt

Vet
inte

Stämmer
mycket
dåligt

Ytterligare kommentarer
19.

Lämna gärna ytterligare kommentarer, t.ex. om behov av investeringar, kompetensutveckling
och annat stöd när det gäller att leda digitaliseringen av verksamheten.

Tack för att du svarade på enkäten!
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