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Sammanfattning  

Digitala teknologier har ändrat förutsättningarna inom utbildningssektorn och bidragit till en dramatisk ökning av 

studenternas tillgång till och användning av digitala verktyg för sina studier. Begreppet digital kompetens har 

beskrivits som en av flera nyckelkompetenser som behövs för att kunna delta i samhället och ingår numera som 

mål i examensordningen på akademisk nivå i utbildningen för exempelvis förskollärare. Men vad vet vi om 

studenters digitala kompetens och tillämpning av digitala verktyg som stöd för sitt eget lärande under sina studier 

vid högre utbildning? Vilka erfarenheter har de med sig och hur förhåller de sig till dessa digitala verktyg? 

Studiens syfte har varit att undersöka användning av och förhållningssätt till digitala verktyg i akademiska 

studier som stöd för lärande på en förskollärarutbildning. Studien har fokuserat kring frågeställningarna:  

 Hur används digitala verktyg som stöd för lärande av studenter på en förskollärarutbildning?  

 Hur förhåller sig studenter på en förskollärarutbildning till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller 

som stöd för lärande? 

Studien har kombinerande forskning som metodansats, där kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier 

kopplas samman. Resultatet bygger på en enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer och pekar på att 

studenterna använder digitala verktyg dagligen i utbildningssyfte. Studenterna använder framför allt digitala 

verktyg för att läsa och skriva texter, göra presentationer, ta del av och söka informationen samt kommunicera. 

De vanligaste digitala verktyg som studenterna använder är mobila enheter, så som mobil, smartphone och 

bärbar dator. De flesta studenter använder webb 2.0-tjänster, så som Skype och sociala medier, för samarbete 

samt diskussionsforum. Vidare visar resultatet att studenterna innehar en viss digital litteracitet och anser att 

digitala verktyg kan vara stödjande i vissa avseenden men också störande i andra avseenden. Resultatet påvisar 

att studenterna till viss del känner sig digitalt kompetenta, men den kompetensen kan variera från individ till 

individ oavsett ålder och är enligt studenterna kopplad till individens grad av intresse. 

 

Studien bidrar till kunskap om hur studenter förhåller sig till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller som 

stöd för lärande samt hur de använder digitala verktyg i en akademisk diskurs. Genom att sätta fokus på ett 

studentperspektiv kan uppsatsen bidra med ett värdefullt kunskapstillskott om studenternas förhållningssätt till 

och användande av digitala verktyg och således ge en grund för bättre utformning av undervisning i strävan att 

nå upp till utbildningens mål. 
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Inledning 
Digitala teknologier har ändrat förutsättningarna för utveckling av och skapat nya möjligheter 

inom utbildningssektorn (Baǧlibel, Samancioǧlu & Summak 2010). Det har bidragit till en 

dramatisk ökning av studenternas tillgång till och användning av informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) (Kirkwood & Price 2005). Tillkomsten av digitala verktyg, 

som till exempel mobila enheter såsom bärbara datorer, läsplattor och mobiltelefoner men 

även Internet och sociala medier, har fört med sig en förändring i det sätt studenterna lär sig 

(Conole, Laat, Dillon & Darby 2008). Vissa forskare anser dessutom att de yngre 

generationerna har vuxit upp med tillgång till och har förmåga att använda digitala verktyg på 

ett annorlunda sätt än äldre generationer (Prensky 2001; Taspscott 1998; Howe & Strauss 

1991).  

 

Begreppet digital kompetens beskrevs 2006 av Europeiska Unionen som en av flera 

nyckelkompetenser som behövs för att kunna delta i samhället (Europaparlamentet 2006). I 

syfte att samordna det europeiska utbildningssystemet undertecknades 1999 

Bolognadeklarationen av flera länder, däribland Sverige. Målet var att göra Europa till ett 

samlat område för högre utbildning. Med högskolereformen 2007 i Sverige infördes en ny 

utbildnings- och examenssammansättning som medförde en revidering av utbildningsplaner 

och kursplaner utifrån kravet på lärandemål. I linje med Bolognadeklarationen finns det 

nationella ramar där digital kompetens ingår som mål i examensordningen i utbildningen för 

exempelvis förskollärare. Målet beskriver lärosätens ambition att förskollärarstudenter efter 

avslutad utbildning bland annat ska visa förmåga att säkert och kritiskt kunna använda digitala 

verktyg i den pedagogiska verksamheten samt att kunna ta hänsyn till betydelsen av olika 

mediers och digitala miljöers roll för denna (SFS 2010:541 2011). Men vad vet vi om 

studenters digitala kompetens och tillämpning av digitala verktyg som stöd för sitt eget 

lärande under sina studier inom högre utbildning? Vilka erfarenheter har de med sig, och hur 

förhåller de sig till dessa digitala verktyg?  

 

Denna studie kommer från mitt intresse för studenternas aktörskap i förhållande till sina 

högskolestudier i möten med digitala verktyg. I detta sammanhang påpekar Biggs och Tang 

(2011) att lärande blir mer framgångsrikt om läraktiviteterna i undervisningen bland annat 

grundas på studenternas erfarenheter. Men enligt Conole et al. (2008) fokuserar likväl många 

studier om studenternas erfarenheter och användning av teknik i akademiska arenor på kursers 

utformning istället för på studenternas upplevelser och användning av teknik i sina studier. 

Genom att sätta fokus på ett studentperspektiv kan uppsatsen bidra med ett värdefullt 

kunskapstillskott om studenternas förhållningssätt till och användande av digitala verktyg och 

således ge en grund för bättre utformning av undervisning i en strävan att nå upp till 

utbildningens mål.  

Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående är syftet med studien att undersöka användning av och förhållningssätt 

till digitala verktyg i akademiska studier som stöd för lärande på en förskollärarutbildning. 

Studien fokuserar på följande frågeställningar: 
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 Hur används digitala verktyg som stöd för lärande av studenter på en 

förskollärarutbildning? 

 Hur förhåller sig studenter på en förskollärarutbildning till de möjligheter digitala 

verktyg tillhandahåller som stöd för lärande? 
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Bakgrund 
För att ge en bakgrund till studien tar detta kapitlet upp olika begrepp som är viktiga för en 

förståelse av uppsatsen. I första avsnittet presenteras begreppen informations- och 

kommunikationsteknologi och digitala infödingar och digitala immigranter samt begreppet 

nätgenerationen. I kapitlet behandlas även begreppen digital kompetens, digital litteracitet 

och digitala verktyg som stöd för lärande. I avsnittet ”Tidigare forskning” presenteras 

forskning som är relevant i relation till studiens syfte. 

IKT 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) består enligt Quibria & Tschang (2001) av 

tre kategorier. Den första kategorin är maskinvara i form av till exempel datorer, som är det 

mest signifikanta teknologiska genombrottet i modern tid. Den andra kategorin är 

kommunikation, som är en av de viktigaste aspekterna i det moderna livet. Den tredje 

kategorin är Internet, inklusive World Wide Web, som är en av de viktigaste teknologier som 

påverkat inte bara kommunikation utan också datoranvändning. På Internet finns bland annat 

det som kallas Webb 2.0 eller den sociala webben. Webb 2.0 är ett samlat begrepp för tjänster 

och program på Internet.  Webb 2.0 bygger på människors bidrag och deltagande och är 

ständigt uppdaterade (O’Reilly 2007). 

Digitala infödingar och digitala immigranter  

Många studenter på universitet och högskolor är födda under de senaste decennierna. Utifrån 

detta är det för studien relevant att behandla hur dessa studenter benämns i olika texter och 

vid forskning gällande digitala verktyg och utbildning. Den snabba utvecklingen av teknik har 

skapat nya möjligheter och påverkat bland annat utbildningssektorn (Baǧlibel et al. 2010). 

Men den digitala utvecklingen har också orsakat digitala klyftor, som innebär att det uppstått 

gap mellan individer, hushåll, affärsverksamheter samt områden med varierande 

socioekonomiska medel och tillgång till och användning av IKT (Norris 2000; Hüsing, 

Selhofer & Korte 2001). I vissa länder talas dessutom om en digital klyfta som uppstår mellan 

dem som inkluderas genom att de har växt upp i en tid med tillgång till och användning av 

digitala verktyg och Internet och dem som exkluderas genom att vara födda innan den digitala 

eran (Cleghorn, Salajan & Schönwetter 2010).  

 

I det sammanhanget myntade Prensky (2001) begreppen Digital Natives och Digital 

Immigrants. Personer som är födda innan 1980 kallas Digital Immigrants (på svenska digitala 

immigranter). Dessa har inte växt upp med tillgång till digitala verktyg och Internet. De som 

är födda efter 1980 kallas däremot för Digital Natives (på svenska digitala infödingar) och 

tillhör en generation som växt upp i en digital era med tillgång till och användning av digitala 

verktyg och Internet. Digitala infödingar kallas även för Net Generation (på svenska 

nätgenerationen; Tapscott 1998) samt Millennial generation (på svenska 

millenniegenerationen; Howe & Strauss 1991) eller Internet-Savvy (på svenska Internet-

smart; Arafeh & Levin 2002). I studien har jag valt att använda mig av begreppet 

nätgenerationen.  
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Nätgenerationen  

Nätgenerationen anses tänka, agera och lära sig på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare 

generationer. De uppnår ett bättre lärande genom att själva söka upp kunskap jämfört med att 

få allt presenterat för sig och kan snabbt skifta uppmärksamhet och fokus (Oblinger & 

Oblinger 2005; Dede 2005). Likartade beskrivningar ges av Tapscott (2008) gällande 

nätgenerationen. Enligt författaren uppskattar nätgenerationen friheten att välja fritt och att 

uttrycka sig. De förväntar sig kunna välja var och när de ska arbeta. Nätgenerationen vill ha 

den nyaste tekniken och använder den för att införskaffa nödvändig information som ska stå 

till grund för deras val. För nätgenerationen innebär den digitala tekniken en platsfrihet som 

suddar ut gränserna mellan arbete, familj och sociala nätverk.  

Nätgenerationen anpassar sina digitala verktygs gränssnitt, som till exempel webbsidor och 

startsidor på surfplattor, efter personlig smak och personliga preferenser. De ses därför som 

producenter av innehållet och inte bara konsumenter. De är agenter och medskapare på den 

digitala arenan. De ser till att företagets öppenhet och värderingar är i linje med deras egna 

värderingar. Nätgenerationen vill ha nöje i sitt arbete, sin utbildning och sitt sociala liv 

(Tapscott 2008). Denna generation har enligt Tapscott (2008) vuxit upp med interaktiva 

upplevelser och har en lekfull mentalitet. De tillhör en generation som vill samarbeta och 

deltar gärna i olika nätverk. I dessa nätverk påverkar de varandra. De samarbetar genom 

Sociala medier såsom Facebook och spel, textar varandra oavbrutet och delar filer i 

utbildnings- och arbetssyfte eller bara för skojs skull. En snabb kommunikation med vänner, 

kollegor och överordnade är den nya normen för nätgenerationen.  

Vissa forskare är kritiska till uppfattningen att nätgenerationen anses tänka, agera och lära sig 

på ett annorlunda sätt och bemöter dessa uppfattningar med en del kritik. Kritikerna pekar på 

bristande samförstånd vad gäller vilka effekter den digitala tekniken faktiskt har på 

nätgenerationen (Bennett & Maton 2010; Selwyn 2009). Dessutom menar kritikerna att det 

inte finns en empirisk grund för nätgenerationens personlighetsskildringar samt sättet att lära 

och antyder att det finns ett behov av vetenskapliga belägg, dels för att stödja debatten och 

dels för att ge en rättvisare bild av studenters användning av digitala verktyg (Littlejohn, 

Margaryan & Vojt 2011).  

 

Digital kompetens och digital visdom 

Enligt Europaparlamentets och Europeiska rådets rekommendationer innebär digital 

kompetens säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på 

fritiden och för kommunikationsändamål. Digital kompetens förstärks av grundläggande IKT-

färdigheter, som till exempel användning av datorer för att hämta, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet (Europaparlamentet 2006).  

Som ett komplement till Europaparlamentets definition indelar Käck & Barbutiu (2012) 

digital kompetens i tre delar:  

 Digital didaktisk kompetens, som betonar didaktik och syftar till att kunna bedöma 

när, vad, varför och hur IKT ska användas för att stödja lärandet. 
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 Digital teknisk kompetens, som betonar förmåga att hantera teknik, som att kunna 

starta datorer och koppla ihop olika verktyg, samt att ha tryggheten att använda denna 

förmåga. 

 Digital teoretisk kompetens, som innebär att ha teoretiska kunskaper som knyter an till 

IKT och lärande. 

De senaste åren har dikotomin digitala infödingar och digitala immigranter i enlighet med 

Prensky (2009) blivit mindre relevant. Istället föredrar Prensky att använda termen digital 

wisdom, som kan översättas med digital visdom. Den visdomen uppkommer genom 

användning av digital teknik. Genom användningen av tekniken kan människor söka och dra 

nytta av en omedelbar tillgång till aktuella diskussioner från hela världen, inspelad historia, 

enorma bibliotek av fallstudier samt insamlade data och erfarenheter. Hur människor hittar, 

utnyttjar och delar upp information spelar en viktig roll i det som grundlägger och bestämmer 

människornas visdom. Vidare menar Prensky (2009) att teknik i sig inte kommer att ersätta 

intuition, gott omdöme, problemlösningsförmåga och en tydlig moralisk kompass. Men i en 

komplex framtid kommer människor som saknar en digital visdom att inte kunna använda sig 

av tillgängliga digitala verktyg och därmed inte uppnå den visdom som saknas hos dem. 

 

Digital litteracitet 

Termen litteracitet används enligt Säljö (2013) som ett uttryck för läs- och skrivfärdigheter 

eller motsvarande. I begreppet ingår kunskap om hur text kan användas i olika sammanhang, 

insikter i hur olika genrer är uppbyggda samt att kunna förflytta sig mellan text, tal och 

handling i olika verksamheter. Litteracitet kopplas också till den digitala diskursen och 

definieras enligt Grudziecki och Martin (2006) i sin tur som en medvetenhet, en attityd hos en 

människa och hennes förmåga att på ett lämpligt sätt använda digitala verktyg för att 

identifiera, hantera, integrera, utvärdera och analysera digitala resurser, bygga ny kunskap, 

skapa mediala uttryck samt kommunicera med andra i specifika situationer.  

 

I ett tillägg till dessa definitioner menar Eshet-Alkalai (2004) att digital litteracitet handlar om 

en överlevnadsförmåga i den digitala tidsåldern och slår fast att det finns fem sorters digital 

litteracitet; 

 Photo-Visual Literacy: förmågan att lära sig igenom att tolka tecken och symboler.  

 Reproduction Literacy: förmågan att återanvända befintligt digitalt material, som text, 

ljud, video och bilder, och att omvandla det till nytt material.  

 Branching Literacy: förmågan att fritt navigera genom länkar på Internet i olika 

medier och tänka i icke-linjära banor.  

 Information Literacy: förmågan att effektivt söka, hitta och kritiskt utvärdera 

information. 

 Social Emotional Literacy: förmågan att röra sig i och samverka i sociala sammanhang 

på nätet samt genomföra vardagliga sysslor, som bankärenden och inköp. I den 

socioemotionella förmågan ingår även att ha en analytisk förmåga för att exempelvis 

känna igen faror på nätet samt undvika bedrägerier och skadliga datorprogram.  
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Med utgångspunkt i dessa definitioner har Ng (2012) utformat en modell som indelar digital 

litteracitet i tre dimensioner: en teknisk, en kognitiv och en socioemotionell dimension. Dessa 

dimensioner underbyggs bland annat av Eshet-Alkalais (2004) ovan nämnda fem sorter av 

digital litteracitet: Photo-Visual, Reproduction, Branching, Information och Social Emotional 

Literacy. Ng menar att dimensionerna är sammankopplade och överlappar varandra (se fig. 1). 

 

 

 

 

Figur 1: Digital litteracitet enligt Ng (2012, s. 56) 
 

 

Som figur 1 visar kan digital litteracitet indelas i tre dimensioner, som är sammankopplade 

och överlappar varandra (Ng 2012). Den kognitiva dimensionen innefattar förmågan att söka, 

hitta och kritiskt utvärdera information samt förmågan att lära sig genom att tolka tecken, 

symboler, ljud, gester och språk. Den tekniska dimensionen inbegriper förmågan att hantera 

teknik samt kunna överföra denna kunskap i en annan teknisk lösning. Den socioemotionella 

dimensionen inrymmer förmågan att röra sig i sociala nätverk på olika webbsidor samt kunna 

utföra vardagliga sysslor med hjälp av teknik.  

 

Digitala verktyg som stöd för lärande 

Enligt Oliver (2002) påverkar användning av digitala verktyg studenternas lärande. 

Författaren menar att detta sker genom att tekniken underlättar för ett mer studentcentrerat 

lärande och uppmuntrar därför indirekt studenter att ta mer ansvar för sitt lärande. Vidare 

menar Oliver (2002) att många kursplaner numera har inslag av undervisning som utgår från 

studenternas problemställningar. Följaktligen byggs ny kunskap på befintliga kunskaper eller 

erfarenheter. IKT ses i detta sammanhang som ett kognitivt verktyg, fysiskt eller abstrakt, 

som förbättrar studenternas kognitiva förmågor, problemlösning och lärande. Studenter som 

använder IKT i utbildningssyfte blir aktivt involverade i sin egen lärandeprocess (Jonassen & 

Reeves 1996).  

 

Cognitive 
Information literacy 
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Hylén (2011) menat att det inom utbildningssektorn märks en större tendens till att både 

producera och konsumera digitala lärresurser. Författaren anser att både lärare och forskare på 

olika lärosäten gör alltmer material tillgängligt på olika webbsidor. Hylén (2011) fastlår även 

att antalet nätgemenskaper ökar och att det i dessa pågår ett informellt lärande i form av 

utbyte av erfarenheter och diskussioner bland deltagarna. Till skillnad från ett formellt lärande 

sker det informella lärandet frivilligt, spontant och i avsaknad av formell struktur. Vidare 

anser (Hylén 2011) att IKT möjliggör en flexibilitet i studenternas studier. Studenterna blir 

mindre beroende av att vara på samma plats vid samma tillfälle för att kunna delta i 

utbildningen. Nätbaserat lärande ökar genom videokonferenser samt inspelad undervisning 

som distribueras genom datorer, mobiltelefoner med mera (Hylén 2011).  

Tidigare forskning 

Forskning om studenters användning av digitala verktyg som stöd för lärande är komplext, 

eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och nya digitala resurser tillkommer i 

ett ständigt flöde. För att ge en inblick i ämnet har jag därför tagit fram forskning som jag 

finner relevant för min undersökning. Forskning inom området är inte så utbrett i Sverige; 

därför presenteras studier som är gjorda i andra länder.  

 

I projektet Students’ experiences of technologies från 2006 undersöktes studenters användning 

av IKT i Storbritannien (Conole et al. 2006). Först hämtades empiri från en enkät där 427 

studenter gav bakgrundsinformation om vilka verktyg de använder oftast och hur dessa 

integreras i studenternas lärande. Därefter valdes utifrån resultatet och studenters 

tillgänglighet några studenter för djupare undersökning beträffande deras erfarenheter av 

användning av IKT för lärande. Undersökningen bestod i den andra omgången av 85 

inspelningar från dagböcker samt 14 fördjupningsintervjuer. Figur 2 visar enkätresultatet över 

vilka digitala verktyg som studenterna i undersökningen angett att de oftast föredrar att 

använda. Diagrammet visar att studenterna överlag använder digitala verktyg för 

kommunikation, informationsinsamling och studieuppgifter.  

 

Figur 2: Antal studenters användning av föredragen teknik n = 427 (Conole, de Laat, Dillon & Derby 2006, s. 

56). 
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Diagrammet visar på att e-post, Internet och sökmotorer, datorer, program för ordbehandling 

(Word) och meddelanden används oftast av studenterna i undersökningen. Ganska få 

studenter använder Virtual Learning Environment (VLE), som är nätbaserade plattformar för 

undervisning på Internet, i sina studier. Det studenterna använder minst är programvara för 

modellering, bloggar samt White board (Conole et al. 2006). 

Beträffande studenters erfarenheter av användning av IKT för lärande visar Conole et al. 

(2006) att användningen av digitala verktyg förändrar sättet på hur studenter samlar, använder 

och utvecklar kunskap. Detta är i linje med vad Oliver (2002) anser om hur studenters 

användning av digitala verktyg i sina studier påverkar lärandet. Studenter anammar teknik för 

att uppfylla sina egna individuella behov samt stödja olika aspekter av sina studier. Deras 

lärande är interaktivt och mångfasetterat. Studenter växlar mellan olika media, platser, 

verktyg, innehåll med mera och hävdar att teknik möjliggör större flexibilitet gällande när och 

var lärandet sker. Enligt Conole et al. (2006) använder studenter datorer, Internet och böcker 

parallellt i lärandet. Studenter är delaktiga i stora nätverk och deltar i olika gemenskaper av 

kamrater där de är sammankopplade med, delar resurser med och stödjer varandra. Studenter 

visar på färdigheter och strategier för sortering, utvärdering, sökning, omstrukturering och 

validering av innehåll. Information anses ska finnas åtkomlig och kunna lagras. De kopplar 

samman information från både traditionella läroböcker och från olika webbsidor på Internet 

på ett sofistikerat sätt. Innehåll ses som förändligt och något att interagera med, omskapa, 

anpassa och blanda ihop. Studien påvisar även studenters förmåga att överföra aspekter av 

teknik som används i deras privata liv till ett lärandesammanhang (Conole et al. 2006).  

En annan studie om användning av IKT inom högre utbildning genomfördes bland 5 686 

studenter i Norge 2009 (Breivik, Kristiansen, Wilhelmsen & Ørnes 2009). Studien visar att 

det finns betydande skillnader i både spridning och användning av IKT på norska högre 

utbildningar. Dessa skillnader finns inom olika sorters men även bland samma sorters 

institutioner och discipliner. Enligt studiens resultat används datorer väldigt lite i 

utbildningssammanhang. IKT används främst för ordbehandling, informationssökning på 

Internet och till viss del för deltagande i diskussionsforum. SMS (det vill säga att skicka och 

få textmeddelanden) är den mest utbredda kommunikationstypen, följt av kommunikation via 

sociala nätverk och chattar. E-post används varje vecka eller oftare men endast av hälften av 

studenterna. Resultatet kan delvis jämföras med Conole et al. (2006) resultat i Storbritannien, 

där program för ordbehandling (Word), och meddelanden föredras och används oftast av 

studenterna. 

 

Den norska studien visar också att studenterna använder lärosätets lärplattform för att läsa 

material postat av andra samt för lämnande av inlämningsuppgifter (Breivik et al. 2009). 

Knappt 10 % av studenternas bidrar till diskussioner i plattformens diskussionsforum. 

Föreläsningsmaterial publiceras online och är till stor nytta för studenterna, som poängterar att 

även om föreläsningsmaterialet finns publicerat påverkar det inte deras närvaro vid 

föreläsningar. Majoriteten av studenterna samarbetar ofta med andra studenter genom att ge 

varandra feedback. Det förekommer även mycket individuellt arbete med stöd av IKT. Dock 

anger sex av tio studenter att de använder IKT för att skriva arbete tillsammans. Fyra av tio 

studenter påstår att IKT används integrerat med undervisning i varierande ämnen. Däremot 
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finns det stora skillnader i studenters upplevelse av användning av IKT under deras 

verksamhetsförlagda del av utbildningen, det vill säga på deras praktikplatser (Breivik et al. 

2009). 

 

I USA genomfördes 2014 en undersökning av studenters användning av IKT på olika 

högskolor och universitet (Bichsel & Dahlstrom 2014). Undersökningen genomfördes på 213 

lärosäten i 45 delstater. Ett representativt urval av studenter från 185 högskolor och 

universitet och ett slumpmässigt urval av 10 000 respondenter som matchade en profil av 

amerikanska studenter valdes ut. Även andra länder, som Kanada, Finland och Hong Kong, 

ingick i undersökningen i mindre skala för att belysa skillnader och likheter mellan 

amerikanska och icke-amerikanska studenter. Studien visar att studenter i allmänhet är 

benägna att använda teknik och har en positiv inställning till den. Dock har IKT endast en 

måttlig effekt på studenternas engagemang i utbildningen och kan jämföras med Conole et al. 

(2006) resultat, som säger att tekniken används mest för kontakt och kommunikation. 

Studenternas akademiska användning av IKT är utbredd men inte djup; studenterna är dock 

intresserade av att utvidga användningen av vissa tekniker (Bichsel & Dahlstrom 2014). 

Vidare visar Bichsel och Dahlstrom (2014) att många studenter äger mobila enheter och 

använder dessa i sina akademiska studier. Användning av mobila enheter under föreläsning 

ökar när lärare uppmuntrar till detta. I undersökningen framgår att studenterna ofta använder 

lärosätens nätverk för att koppla upp sig mot Internet, och då har de ofta flera enheter 

uppkopplade samtidigt. Majoriteten av studenterna anser att de lär sig bäst med en blandning 

av online- och campusstudier. De anser att lärosätets lärplattform är avgörande för studierna, 

men i likhet med studenterna i den norska studien utnyttjar studenterna i USA sällan 

lärplattformen till fullo. Något annat som framkommit beträffande studenters användning av 

IKT är att få studenter väljer att gå en Massive Open Online Course (MOOC), som är 

storskaliga, avgiftsfria öppna kurser med inspelade föreläsningar på Internet (Bichsel & 

Dahlstrom 2014). 

Aston, Henderson och Selwyn (2015) genomförde 2014 en studie bland studenterna från två 

statliga universitet i Australien. 77 500 Studenter ombads svara på ett virtuellt frågeformulär 

gällande vilka digitala verktyg som de upplevde vara mest användbara i sina akademiska 

studier. Studenterna skulle ge exempel på vilka digitala verktyg som de använder samt 

motivera sina val. 1 658 studenter svarade på frågeformuläret. Resultatet visar på att det finns 

flera digitala verktyg som studenterna ansåg vara användbara. Dessa digitala verktyg 

indelades i två användningsområden, ett som relaterade till studenternas studielogistik och ett 

som relaterade till deras lärande. Beträffande studielogistik menade studenterna att de mest 

användbara digitala verktygen är: a) Digitala verktyg för organisation av studier, såsom 

virtuellt schema och utbildningsplattform innehållande kursinformation; detta ansåg 46,9% av 

studenterna. b) Digitala verktyg som möjliggör flexibilitet i tid och plats, såsom mobila 

enheter samt bibliotekets söksystem; detta enligt 32,7% av studenterna. c) Digitala verktyg för 

tidsbesparing, såsom textbehandling och bibliotekets databas, detta enligt 30,6% av 

studenterna (Aston et al. 2015).  
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Beträffande lärande menar studenterna i Astons et al. (2015) studie att de mest användbara 

digitala verktygen är: a) Digitala verktyg för inspelning av föreläsningar i form av video och 

ljud, detta enligt 27,9 % av studenterna. Studenterna menar att de kan spola tillbaka och se på 

eller lyssna på föreläsningar och att detta förbättrar deras förståelse. b) Digitala verktyg för 

informationssökning, detta enligt 27,9 % av studenterna. c) Digitala verktyg som underlättar 

ordbehandling samt sökmotorer på Internet, såsom Google, detta enligt 26,4 % av 

studenterna. d) Digitala verktyg för kommunikation och samarbete, såsom Facebook och 

andra sociala medier samt Google docs, detta enligt 16,8 % av studenterna. e) Digitala 

verktyg som redskap för att se föreläsningar på distans utanför ett universitet, detta enligt 14,6 

% av studenterna. f) Digitala verktyg som redskap för att se och förstå information på olika 

sätt, såsom att titta på video och animationer på distans utanför ett universitet, detta enligt 

11,7 % av studenterna. g) Digitala verktyg som sparar pengar, såsom e-böcker och tidningar 

online, detta enligt 4,4 % av studenterna (Aston et al. 2015). 

Enligt Aston et al. (2015) kan studenternas val av digitala verktyg förklaras på olika sätt. 

Författarna menar att studenternas användning av digital teknik och uppfattningar om vad 

som fungerar bäst tydligt formas av universitetets struktur, studenternas individuella val samt 

de digitala verktygen. Aston et al. (2015) menar att det finns en uppfattning om att vilken typ 

av utbildning, vilka institutioner och vilket utbildningssammanhang som studenter befinner 

sig i formar deras erfarenheter. Detta kan jämföras med slutsatserna Breivik et al. (2009) drog 

i den norska studien angående betydande skillnader i både spridning och användning av IKT 

på norska högre utbildningar inom olika men även bland samma sorters institutioner och 

discipliner.  

En spansk studie (Cerretani, Iturrioz & Garay 2016) har även undersökt omfattningen av 

studenters användning av IKT mätt i tid, i detta fall antal timmar per dag. Studien 

genomfördes bland 4 799 studenter som var mellan 20 och 24 år gamla i ett universitet i 

Spanien. Studiens syfte var att 1) analysera användningen av IKT bland universitetsstudenter, 

2) undersöka effekten av IKT-användning på universitetsverksamheten och de akademiska 

prestationerna, 3) undersöka sambandet mellan IKT-användning och psykosocial anpassning 

av studenter och 4) testa en modell för analys av samband mellan de yngre studenternas högre 

användning av IKT, deras studieresultat och deras psykosociala problem. I studien 

kategoriserades antal timmar akademisk användning av IKT per dag i 5 kategorier: ingen 

användning (0 timmar), minimal användning (mindre än 1 timme/dag), begränsad användning 

(1 till 2 timmar/dag), måttlig användning (2 till 4 timmar/dag) och överdriven användning 

(mer än 4 timmar/dag). Cerretani et al. (2016) menar att överdriven användning av Internet 

bland universitetsstudenter har undersökts tidigare och hänvisar till flera andra studier. I dessa 

studier användes olika instrument för att mäta och definiera vad som menas med ”överdriven 

användning”, och därför är det enligt författarna svårt att göra jämförelser mellan 

undersökningarna, men ofta förekommande internetanvändning har associerats till mer 

upplevd stress och ångest. Cerretani et al. (2016) pekar vidare på andra studier och menar att 

överdriven användning av IKT har rapporterats kunna ge en negativ effekt på den psykiska 

hälsan. Även om man inte vet vilka mekanismer som orsakar detta (Cerretani et al. 2016). 
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Cerretanis et al. (2016) resultat visade att 2,4 % av deltagarna inte använde IKT för sina 

studier, att 20,9 % använde IKT på den lägsta nivån, det vill säga mindre än en timme per 

dag, att 36,1 % använde IKT på en begränsad nivå, det vill säga 1 till 2 timmar per dag, att 

26,5% använde IKT på en måttlig nivå, det vill säga 2 till 4 timmar per dag och att 14 % 

använde IKT på en överdriven nivå, det vill säga mer än 4 timmar per dag. Det betyder att 14 

% av studenterna överdrev i användning av IKT för sina studier genom att använda IKT mer 

än 4 timmar per dag. Det konstaterades även att ju yngre studenterna var desto högre var deras 

användning av IKT och att ju högre denna användning var desto sämre var studenternas 

studieresultat och desto större deras psykosociala problem. Studien visade även att det finns 

ett signifikant samband mellan studenter som inte använder IKT alls för sina studier och deras 

uppfattning om huruvida deras studieresultat var dåliga eller mycket dåliga. Resultaten visade 

att det finns ett starkt samband mellan studenter som inte använder IKT alls för sina studier 

och psykologiska problem. Det samma gäller för de som använder IKT på en överdriven nivå. 

En slutsats som Cerretani et al. (2016) drar är att ingen eller överdriven användning av IKT av 

studenterna medför större påfrestning. I resultatet belyses även det faktum att en måttlig 

användning av IKT, både på fritiden och för studier, kan anses normalt och nödvändigt för 

psykiskt välbefinnande, goda sociala och nära relationer och för den dagliga verksamheten för 

studenterna i studien. Författarna menar att en måttlig användning av IKT, både på fritiden 

och för studier, inte innebär negativa effekter på den psykosociala hälsan för studenterna i 

studien (Cerretani et al. 2016).  
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Teoretisk utgångspunkt 
För att tolka och förstå studiens kontext används ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som 

presenteras i detta kapitel. 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk teoretiker vars arbete gick ut på att förstå 

mänskligt beteende och medvetande. Vygotskij var intresserad av att analysera hur högre 

psykologiska processer uppstår genom kulturen i vilken ett visst beteende uppstår samt vilka 

historiska faktorer som påverkat detta beteende (Vygotsky 1978). För att förklara hur 

undervisning ska organiseras samt en individs kunskapsutveckling använder Vygotskij (1978) 

bland annat termen Zone of Proximal Developement (ZPD), som kan översättas med närmaste 

utvecklingszon. Teorin är ett redskap för att förstå mental utveckling samt för att förutspå en 

individs potentiella utveckling inom den närmaste framtiden. Vygotskij exemplifierar ZPD 

genom att beskriva ett område mellan det som ett barn kan klara ensam och det som samma 

barn kan klara med hjälp av till exempel ett annat barn som kan mera eller en vuxen.  

Det sociokulturella perspektivet anses ha sin utgångspunkt i Vygotskijs teorier och företräds i 

dagens Sverige framför allt av Roger Säljö, som är professor i pedagogik. Säljö (2013) anser 

att inom ett sociokulturellt perspektiv är det centralt att försöka se olika aktiviteter i ett 

samhälle ur ett lärandeperspektiv samt att förstå samspelet mellan individer, organisationer 

och de resurser som finns utanför människor. För att relatera dessa aspekter till min studie ser 

jag studenter som individer som använder redskap i form av digitala verktyg som stöd för 

lärande inom högre utbildning, som jag tolkar som en organisation. 

Kunskap inom det sociokulturella perspektivet konstrueras genom samarbete i fysiska och 

sociala kontexter i vilka interaktion är väsentlig för lärande. Denna kunskap är fördelad bland 

människor i en grupp, och därför är alla människor i gruppen nödvändiga för en 

helhetsförståelse. I detta sammanhang blir lärandet en konsekvens av deltagande i aktiviteter i 

vilka människor socialiserar (Säljö 2013). Lärande ses också som en fråga om hur människor 

bekantar sig med och införlivar olika redskap i sociala kontexter (Säljö 2014). Det medför att 

det människor lär är beroende av vilka redskap de använder sig av i den kontext de lever i 

(Säljö 2013). Individen handlar utifrån den egna erfarenheten och vad den uppfattar att 

omvärlden kräver, tillåter eller möjliggör. Det innebär att handlingar och kunskaper står i 

relation till sammanhang och verksamheter. Teknikbyten i verksamhetens organisation och 

innehåll leder till att människor måste ställa in sig på kontinuerligt lärande. Lärande i en IKT-

tidsålder kommer att handla om att lära sig att behärska den nya tekniken i dessa olika 

användningsformer (Säljö 2014).  

I en kultur används olika fysiska redskap. Dessa benämns artefakter och definieras som olika 

verktyg. Ett exempel på en artefakt är informations- och kommunikationsteknologi. I 

artefakten vilar många av människans gemensamma kunskaper och insikter (Säljö 2014). 

Artefakter är ett uttryck för kollektivt lärande och inbjuder till ett särskilt sätt att tänka och 

arbeta. Människors erfarenheter och önskningar kommer in och styr hur en artefakt kommer 

att se ut. Artefakter skapar förutsättningar och villkor för våra sätt att lära och ändrar de sätt 

på vilka vi skapar mening, minns, löser problem och agerar. Det är i samarbetet mellan en 
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tänkande varelse och artefakten som handlingar sker, kunskaper och färdigheter bygger på 

samspel mellan människor och artefakter (Säljö 2013). Människor hanterar omvärlden med 

hjälp av olika fysiska, intellektuella och språkliga redskap som finns i sociala praktiker. Dessa 

redskap medierar eller förmedlar verkligheten för människor i verksamheter. Denna 

mediering av verkligheten till människan innebär således att omvärlden via redskap, till 

exempel datorer, telefoner och böcker, färgar människans tolkning av verkligheten (Säljö 

2014).  
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Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning av studiens kontext, det redogörs för de insamlings- och 

analysmetoder som används i studien samt för studiens sammanhang och urval av 

undersökningsgrupperna. I kapitlet redogörs för etiska ställningstaganden samt studiens 

reliabilitet och validitet.  

Kontextbeskrivning 
Med syfte att samordna det europeiska utbildningssystemet undertecknades 1999 

Bolognadeklarationen av flera länder, bland annat Sverige. Efter lärarutbildningsreformen 

finns nu nationella ramar där digital kompetens ingår som mål i examensordningen i 

lärarutbildningen för exempelvis förskollärarutbildningen. Ett av utbildningens mål är bland 

annat att studenten ska ”visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den 

pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers 

roll för denna” (SFS 2010:541 2011).  

Studenterna i studien går på en förskollärarutbildning och har tillgång till traditionella digitala 

lärresurser, till exempel webb- och mobiltjänster, datorer och surfplattor. Studenternas 

tilldelas ett eget konto och eget lagringsutrymme för hantering av sina filer och för filåtkomst. 

De får ett e-postkonto och möjlighet att utnyttja ett e-postprogram. Studenterna får även ett 

konto på en lärplattform, som är en lärmiljö där kurser och andra aktiviteter pågår. 

Lärplattformen innehåller verktyg för kommunikation genom en intern meddelandefunktion 

samt diskussionsgrupper. Plattformen innehåller verktyg för skapande, uppladdning och 

delning av innehållsmaterial, såsom dokument i olika format, bilder och videofilmer. 

Studenternas schema nås via en webbsida. Studenterna har även tillgång till programvaror, 

såsom Office-paket samt högskolans webbkonferenssystem. 

Metodkombinerande forskning 

I studien kopplas kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier samman i det som benämns 

metodkombinerande forskning eller mixed methods. Ur en kvantitativ utgångspunkt är 

forskaren intresserad av att mäta respektive förklara varför ett fenomen är på ett visst sätt eller 

orsaken bakom fenomenet (Bryman 2011). Men ur en kvalitativ utgångspunkt fokuserar 

forskaren på ett valt fenomen som har med människors upplevelser, erfarenheter 

förväntningar och behov att göra (Segersten 2012). Den kunskap som genereras ur en 

kvalitativ metodansats gör inte samma anspråk på att vara allmängiltig och generell utan är 

snarare kontextbunden, det vill säga att den ska ses i sitt sammanhang (Patel & Davidson 

2003).  

Metodkombinerande forskning tillämpas i uppsatsen genom en kvantitativ metodansats i form 

av en webbenkät men också genom en kvalitativ metodansats i form av 

fokusgruppsintervjuer. Jag väljer att använda mig av metodkombination för att uppnå det som 

Bryman (2011) benämner ”större fullständighet i svaren”. De luckor som en metod lämnar 

efter sig kan fyllas med en annan metod. Clark och Creswell (2011) menar att i en 

metodkombination är det viktigt att bestämma hur mycket tid som ska avsättas för insamling 

och analys av både kvalitativa och kvantitativa data. Det är också angeläget att bestämma hur 
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dessa angreppssätt ska prioritas, integreras samt i vilken ordning data av skilda slag ska 

samlas in.  

Det finns flera olika sätt att gå tillväga när metodkombinerande forskning tillämpas (Creswell 

2014; Clark & Creswell 2011). Bland annat tar Creswell (2014) upp Sequential Explanatory 

Strategy, som är ett exempel på en strategi. I en Sequential Explanatory Strategy samlar 

forskaren in kvantitativ data och gör en analys. Utifrån resultatet från analysen fortsätter 

forskaren att samla in kvalitativ data, som också analyseras, som ett komplement till det första 

resultatet. Jag har använt mig av den strategin för insamling av data för uppsatsen. 

Insamlingen har skett sekventiellt genom att jag startade med en enkätundersökning. Med stöd 

av det som framkom i resultatet formulerade jag fördjupande frågor och genomförde 

fokusgruppintervjuer.  

Enkätundersökning 

Enkätutformning 

Insamlingen av den kvantitativa datan i studien skedde genom en enkät som studenterna fick 

besvara. Enkäten var webbaserad och valdes för att jag dels var intresserad av att få en bild av 

hur studenter på en förskollärarutbildning använder och förhåller sig till digitala verktyg som 

stöd för lärande, dels för att kunna generalisera resultatet jämfört med att enbart se till 

enskilda studenters användning och attityder till digitala verktyg som stöd för lärande.  

För att besvara studiens frågeställning utformades webbenkäten med 21 frågor i en 

webbtjänst. Alla frågor i enkäten utom en var slutna, där bestämda svarsalternativ 

presenterades, men flera frågor innehöll även ett kommentarsfält (se bilaga 1). Bryman (2011) 

menar att fördelen med slutna frågor är dels att de underlättar för deltagarna och dels att det 

blir lättare att jämföra resultatet, eftersom slutna frågor gör större jämförbarhet av svaren.  

Urval 

Förskollärarutbildningen i undersökningen omfattar 210 hp, fördelade på sju terminer, och ges 

på två campus, som jag har valt att benämna campus A och campus B. Sammanlagt 363 

studenter som går förskollärarutbildningen men från olika terminer: termin 1, termin 4 och 

termin 7 från såväl campus A som campus B valdes för undersökningen. Valet av termin 1, 4 

och 7 beror på att jag ville få en generell bild av studenternas användning av och 

förhållningssätt till digitala verktyg i början, i mitten och respektive i slutet av sin utbildning. 

För att ange vilken grupp respektive intervjucitat kommer från använder jag beteckning T1 för 

termin 1, T4 för termin 4 och T7 för termin 7. 

Genomförande 

Pilotenkät 

Jag frågade tre studenter från andra terminer som inte skulle delta i undersökningen om de 

ville utvärdera webbenkätens utformning och innehåll. De svarade på enkäten och gav sina 

bedömningar och rekommendationer. Efter det lade jag till kommentarsfält i anslutning till 

flera frågor samt en öppen fråga för övriga kommentarer vid slutet av enkäten, vilket jag anser 

ger utrymme för studenterna att underbygga och tydliggöra sina svar. Enkäten har en 

bakomliggande struktur med tema: bakgrundsfrågor, studenters användning av digitala 



21 
 

verktyg som stöd för lärande samt studenters förhållningssätt till digitala verktyg som stöd för 

lärande. 

 

Tillvägagångsätt 

Ett e-brev skickades till sammanlagt 363 studenter från termin 1, termin 4 och termin 7 från 

såväl campus A som campus B. E-brevet innehöll information om studien samt en länk till 

webbenkäten. Det förklarades även att deltagande i webbenkätundersökningen var frivilligt 

och att jag tog hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna (se bilaga 2). Webbenkäten skulle 

besvaras från den 18 oktober 2015 och fyra veckor framåt. 

 

Tabell 1. Antal studenter som tillfrågades om att medverka i enkätundersökningen  

 Antal tillfrågade studenter 

termin 1 

 

Antal tillfrågade studenter 

termin 4 

Antal tillfrågade studenter 

termin 7 

Totalt 

Campus A 102 47 59 208 

Campus B 77 33 45 155 

Summa 179 80 104 363 

Svarsfrekvens n=53 (42 %) n=39 (31 %) n= 33 (26 %) n= 125 (34 %) 

 

Tabell 1 visar att antal studenter som tillfrågades om att delta var 363. 179 studenter som går 

termin 1, 80 som går termin 4 och 104 som går termin 7 tillfrågades. Totalt svarade 125 

studenter, n=125. 

Svarsfrekvens och bortfall  

125 av 363 studenter svarade på enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 34 %. Bortfallet var 

således 66 %. Av de som svarade läser 42 % (n=53) första terminen, 31 % (n= 39) fjärde 

terminen och 26 % (n=33) sjunde terminen (se tabell 1). Det interna bortfallet (det vill säga 

det totala antalet respondenter som av någon anledning utelämnade svar på en eller flera 

frågor) uppgick till 4,6 % för hela undersökningen. Medeltalet för det interna bortfallet av 

bakgrundsfrågor var 0,4 %, för attitydfrågor 4,4 % och för tillgång- och användningsfrågor 

7,6 %.  

Bearbetning 

Vid bearbetningen av enkäten hanterades sammanställningen elektroniskt i den 

webbenkätenstjänst jag använde mig av. Varje fråga med respektive sammanställning fördes 

senare till var sitt rådatablad i programmet Excel, där ett diagram skapades för att ge en 

tydligare bild samt för att underlätta för en senare analys. Eventuella kommentarer 

sammanställdes vid respektive fråga. Ingen korrelationsanalys gjordes eftersom syfte med 

undersökning inte var att undersöka eventuella samband. Webbenkäten raderades vid 

undersökningens slut. Datafilerna från webbenkäten och Excel förvaras på en extern hårddisk, 

som finns i säkert förvar och som inte kopplas till undersökningen.  
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Fokusgruppintervjuer 

Utformning 

Fokuserade gruppintervjuer är enligt Wibeck ( 2010) en forskningsteknik som används ofta 

inom ramen för kvalitativ forskning. Ordet fokus indikerar att diskussionen ska röra ett på 

förhand givet ämne. Fokusgruppsintervjuer är värdefulla vid uppföljning av kvantitativa 

studier och för att studera människors föreställningar, attityder och värderingar om ett visst 

ämne som kommer till uttryck i en grupp (Wibeck 2010). Vidare menar författaren att målet i 

fokusgruppsintervjuer alltid är en fri diskussion, dels för att kunna studera interaktionen, dels 

för att komma åt föreställningar som dyker upp spontant. Dock görs det en skillnad mellan 

strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper. I en ostrukturerad fokusgrupp får 

gruppmedlemmar i så stor utsträckning som möjligt tala med varandra och inte med 

moderatorn. Till skillnad från ostrukturerade fokusgrupper är det vanligt i strukturerade 

fokusgrupper att moderatorn är starkt involverad i intervjun. Strukturerade fokusgrupper kan 

bestämmas utifrån två grunder: dels genom att styra frågor, dels genom att styra 

gruppdynamiken och interaktionen (Wibeck 2010). Jag valde att använda strukturerade 

fokusgrupper, eftersom jag ville använda mig av frågor som var anslutna till webbenkäten och 

även ha kontroll över gruppens interaktion. Efter den första analysen av resultatet av 

enkätundersökningen formulerade jag frågorna för fokusgruppintervjun, som inriktades på att 

få en djupare förståelse av studenternas svar från enkätundersökning men även av deras idéer, 

värderingar och attityder till användning av digitala verktyg.  

 

Urval  

Mitt mål var att genomföra tre fokusgruppintervjuer med tre olika studentgrupper: en grupp 

från termin 1 på campus A, en grupp från termin 4 på campus B samt en grupp från termin 7 

på campus A. Valen av terminer och campus beror på att jag ville följa upp samma studenter 

som hade fått möjlighet att svara på enkäten.  

 

Genomförande 

Pilotintervju 

Jag bokade en första fokusgruppintervju med fyra studenter från termin 4 på Campus B. Då 

två studenter inte kunde närvara genomförde jag intervjun med de övriga två studenterna, som 

dessutom hade svarat på enkäten. Jag bestämde mig för att använda denna intervju som en 

pilotintervju. Studenterna fick var sitt papper med några frågor som de fick läsa själva under 

fem minuter. Efter det la studenterna pappret åt sidan, och jag började ställa frågorna. 

Intervjun avslutades och utvärderades av studenterna. Efter studenternas kommentarer 

ändrade jag en fråga gällande på vilket sätt digitala verktyg påverkar dem och deras lärande 

(se bilaga 3).  

 

Tillvägagångsätt  

När tiden för att svara på enkäten hade löpt ut bokade jag fokusgruppintervjuer med grupper 

av studenter från termin 1, termin 4 och termin 7 enbart från Campus A. Studenterna från 

Campus B fungerade som piloter och utvärderade intervjufrågorna. Fokusgruppintervju med 

termin 1 genomfördes med 3 studenter, med termin 4 med 6 studenter och med termin 7 med 
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4 studenter. Varje session varade cirka en timme och spelades in med en applikation i en iPad. 

Efter transkriberingen raderades filerna och texterna förvaras i säkerhet på en plats där de inte 

kopplas till undersökningen. 

 

Bearbetning 

Fokusgruppintervjuerna transkriberades och analyserades kvalitativt med tematisk analys 

enligt Braun och Clarkes (2006) modell. Tematisk analys används för att identifiera, analysera 

och presentera mönster eller tema inom data (Braun & Clarke 2006). Författarna menar att 

tematisk analys kan bestå av sex olika steg, vilka jag följde i min analys. Steg 1: Bekanta sig 

med data och överföring. Steg 2: Skapa initiala koder. Steg 3: Sammanställa potentiella 

teman. Steg 4: Kontroll av alla teman i relation till koder och data. Steg 5: Definiera och 

namnge alla tema. Steg 6: Sammanställning.  

 

Jag transkriberade materialet och läste genom allt flera gånger för att bekanta mig med texten. 

Sedan markerades texten med olika siffror, där varje siffra stod för en kod. Jag sammanställde 

dessa koder till potentiella teman och underteman och kontrollerade dessa i relation till datan. 

De teman och underteman som inte tycktes relaterade till studiens frågeställningar och syfte 

togs bort. Processen upprepades flera gånger tills ett antal tydliga avgränsade tema och 

undertema utkristalliserades (se tabell 2). Jag definierade och namngav alla teman och 

underteman. Slutligen samanställde jag ett resultat som illustrerades med tillhörande citat som 

ansågs vara väsentliga för studiens frågeställningar.  

 

Etiska aspekter 

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap använder sig av fyra forskningsetiska 

principer, som utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt. Dessa har 

till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare så att en god 

avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet vid till exempel en 

konflikt. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda 

om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet medför att deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att 

personuppgifterna skall ges största möjliga konfidentialitet och skall skyddas på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet, som handlar om att uppgifter insamlade 

om privata personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

 

I enkäten har jag förhållit mig till informationskravet genom ett e-brev som skickades till var 

och en av studenterna, där de kunde läsa om undersökningens syfte. Samtyckeskravet 

gällande enkäten hanterades genom att studenterna i e-brevet informerades om att det var 

frivilligt att delta i undersökningen. I fokusgrupperna informerades studenter beträffande detta 

när de blev tillfrågade om huruvida de ville delta. I fråga om konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har jag anonymiserat alla studenter, och insamlad data användes enbart till det 

syfte jag försäkrade respondenterna om, det vill säga i denna uppsats.  

 



24 
 

Reliabilitet och validitet  

En undersökning måste göras på ett pålitligt sätt. Det betyder att en undersökning måste ha 

god reliabilitet (Patel & Davidson, 2003). Reliabiliteten i en undersökning är förknippad med 

undersökningsresultatens struktur och tillförliglithet. Den behandlas ofta i relation till frågan 

om huruvida ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare 

(Brinkmann, Kvale & Torhell 2014). Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning en 

mätmetod ger samma svar oavsett hur eller när den används (Chioncel, Jarvis, Van Der Veen 

& Wildemeersch 2003). Även om reliabilitet och validitet i analytisk bemärkelse kan skiljas 

åt, är de relaterade genom att validitet förutsätter reliabilitet. Om en mätning inte är reliabel 

kan den inte heller vara valid, menar Bryman (2011).  

 

Reliabilitet och validitet i enkätundersökningar 

Byman (2011) menar att reliabilitet i kvantitativa undersökningar i grunden handlar om frågor 

som rör måttens och mätningarnas tillförlitlighet. Validitet kan i detta sammanhang bland 

annat förklaras i termer av teoretisk och empirisk validitet. Teoretisk validitet har att göra med 

om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga (Bryman 2011). Den empiriska 

validiteten har i sin tur en mer pragmatisk utgångspunkt och handlar om att jämföra en 

mätning med andra mätresultat för att få hållpunkter och på det sättet bedöma validiteten hos 

en mätmetod (Befring 1994). Inför webbenkäten genomförde jag tre pilottester. Enkäten 

besvarades av tre olika studenter som inte skulle delta i undersökningen. Detta gjorde jag för 

att säkerställa att frågorna i enkäten verkligen gav ett mått på studiens begrepp och fenomen 

och att undersökningen verkligen mäter det som är tänkt att mäta. 

 

Reliabilitet och validitet i fokusgruppintervjuer 

Reliabilitet i fokusgruppintervjuer kräver variation i deltagarnas svar (Chioncel et al. 2003). 

Även antal deltagare i en fokusgrupp är relevant för reliabiliteten. Chioncel et al. (2003) 

menar att vissa forskare anser att fokusgrupper måste bestå av relativt många deltagare. Men 

författarna anser även att en ganska liten grupp kan ge ett mer pålitligt resultat, eftersom en 

grupp med få deltagare ger varje deltagare mer tid att behandla fakta och bearbeta argument. 

Validitet har att göra med tolkningen av det som studeras. Det är viktigt att studera det man 

sagt ska studeras (Wibeck 2010). Validitet i fokusgruppintervju fordrar att deltagarna är 

kompetenta att svara på forskningsfrågorna (Chioncel et al. 2003). Men Wibeck (2010) menar 

att validiteten också kan sjunka om deltagarnas väljer att inte uttrycka sina verkliga 

uppfattningar under en fokusgruppintervju. Det är därför upp till forskaren att bedöma i vilken 

utsträckning han eller hon kan lita på vad gruppmedlemmar säger. För att bedöma validiteten 

måste forskaren således överblicka studiens kontext och se den utifrån deltagarnas perspektiv. 

Om det finns överenstämmelse mellan verklighet och tolkning så finns det validitet (Olsson & 

Sörensen 2007). 

 

I min strävan om att uppnå en hög validitet utformade jag frågorna i fokusgrupper efter det att 

jag gått genom enkätresultatet. Min intention var att uppnå en fördjupning och bättre 

förklaringar av det resultat som visade sig från enkätundersökningen. Inför gruppintervjuerna 

genomfördes ett pilottest med två studenter för att förbättra frågorna och säkerställa dess 
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relevans till studiens syfte så att studien verkligen skulle undersöka det den avsåg att 

undersöka.  
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Resultat  
I det här kapitlet redovisas det sammanlagda resultatet av undersökningen. Det första avsnittet 

redovisar resultatet från den kvantitativa studien, det vill säga svaren från webbenkäten. I det 

andra avsnittet beskrivs resultatet från den kvalitativa studien, det vill säga svaren från 

fokusgruppintervjuerna.  

Enkätundersökning 

I det här avsnittet presenteras resultatet av webbenkäten genom olika diagram och utifrån 

studiens problemformuleringar. Resultatet indelas och presenteras i tre kategorier: a) 

Bakgrundsfrågor, b) Studenters användning av digitala verktyg som stöd för lärande och c) 

Studenters förhållningssätt till digitala verktyg som stöd för lärande. Dessa kategorier är 

kopplade till studiens frågeställningar som är: 1) Hur används digitala verktyg som stöd för 

lärande av studenter på en förskollärarutbildning? 2) Hur förhåller sig studenter på en 

förskollärarutbildning till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller som stöd för lärande? 

Några av frågorna var flervalsfrågor och några påståendefrågor, vilket kommer att förtydligas 

i anslutning till respektive kategori. Internt bortfall förekommer på några frågor; dessa 

redovisas för varje fråga. 

Bakgrundsfrågor  

Nedan följer de frågor som hör till kategorin bakgrundsfrågor: födelseår samt vilken termin 

studenterna läser. På dessa frågor fanns inga kommentarfält utan endast specifika 

svarsalternativ.  

 

Figur 3. Fördelning över studenternas födelseår. 

Ovanstående figur visar fördelningen av studenternas födelseår. Vi ser tydligt att de flesta 

studenter som svarade på enkäten är födda på första halva av 90-talet och att 1992 är årtalet 

med flest representanter (18 av 124). Figuren visar även att 9 studenter är födda före 1980 och 

115 efter. Frågan hade ett internt bortfall på 1 student. 

1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 4 1 4
6

4 3

10

14

18

15

12 13

4

A
n

ta
l s

tu
d

e
n

te
r

Födelseår

Fråga 1. Vilket år är du född? 



27 
 

 

Figur 4. Fördelning av studenterna i första, fjärde och sjunde terminen. 

Av 125 studenter som svarade på enkäten läser 53 studenter (42 %) första terminen, 39 

studenter (31 %) fjärde terminen och 33 studenter (26 %) sjunde terminen. Fördelningen är 

ganska jämn mellan de tre terminerna med en liten övervikt på termin 1, på bekostnad av 

termin 7. 

Studenters användning av digitala verktyg som stöd för lärande 

Nedan följer en sammanställning av svaren som kopplas till frågeställningen: Hur används 

digitala verktyg som stöd för lärande av studenter på en förskollärarutbildning? Fråga 4 är en 

påståendefråga som visar hur studenterna ställer sig i frågan.  

 

 

Figur 5. Fördelning över hur ofta studenterna använder digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå studiemål. 

Ovanstående figur visar i vilken utsträckning studenterna använder digitala verktyg i sin 

utbildning för att uppnå sina studiemål. Av 125 studenter som svarade på enkäten använder de 

flesta studenter digitala verktyg dagligen.  

Frågorna 3 samt 5 till 17 är flervalsfrågor, vilket betyder att studenterna har fått ett urval av 

alternativ och möjlighet att välja flera av dessa. Till samtliga frågor har studenterna fått 

möjlighet att utveckla svaren i kommentarfält. Dessa svar redovisas i anslutning till respektive 

figur. Om inget anges har studenterna inte kommenterat frågan. 
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Figur 6. Fördelning av de digitala verktyg studenterna har tillgång till. 

Figur 6 visar att de vanligaste digitala verktyg som studenterna har tillgång till är 

mobil/smartphone och bärbar dator följt av surfplatta, digital kamera, stationär dator, 

spelkonsol och videokamera. Frågan hade ett internt bortfall på 1 student. 

 

Figur 7. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande presentationer. 

Ovanstående figur redogör för vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin 

utbildning gällande presentationer. Frågan hade ett internt bortfall på 1 student. Figuren visar 

att de flesta studenter gör egna presentationer samt tittar på presentationer som används vid 

föreläsningar. Några studenter tittar även på andra studenters presentationer. Några studenter 

anger att de inte alls använder presentationer i sin utbildning. 2 studenter skrev i 

kommentarfältet att de använder presentationer för att skriva texter. 1 student anger att 

verktyget användes bara en handfull gånger under sin utbildning, och 1 student förstår inte 

frågan. 
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Figur 8. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande läsning av texter. 

Figur 8 visar vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin utbildning gällande 

läsning av texter. Frågan hade ett internt bortfall på 3 studenter. Figuren visar att vad nästan 

alla studenter gör är att läsa kursinformation på utbildningsplattformen samt att läsa 

forskningspublikationer. Många studenter läser också texter på olika webbsidor, meddelanden 

från utbildningsplattformen, virtuella läroböcker samt andra studenters texter och SMS-

meddelanden. 1 student skrev i kommentarfältet att han/hon läser texter i Google för 

informationssökning och 1 student läser artiklar på utbildningsplattformen och texter i 

lärarnas PowerPoint-presentationer. 

 

Figur 9. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande skrivande. 
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Ovanstående figur beskriver vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin 

utbildning gällande skrivande. Frågan hade ett internt bortfall på 5 studenter. Figuren visar att 

vad de flesta studenter gör är att skriva akademiska texter. Många studenter skriver 

kursutvärderingar, internmeddelanden i utbildningsplattformen och SMS-meddelanden samt 

gör inlägg i sociala medier. 

 

Figur 10. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande grupparbete. 

I figur 10 redogörs för vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin utbildning 

gällande grupparbete. Frågan hade ett internt bortfall på 6 studenter. Figuren visar att få 

använder Skype för grupparbete. De flesta studenter samarbetar på Facebook, som är ett av 

flera sociala medier, samt delar dokument i Google Docs, som är en tjänst på Internet i vilken 

användaren kan dela och samarbeta i olika dokument med varandra. Lite mer än hälften av 

studenterna delar dokument genom utbildningsplattformen och chattar med varandra. Få 

studenter deltar i diskussionsgrupper på utbildningsplattformen och i videokonferenser. 1 

student använder inte digitala verktyg för att arbeta i grupper, och 4 studenter skrev i 

kommentarfältet att de använder sig av SMS när de arbetar i grupper. 
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Fråga 8. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE GRUPPARBETE?
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Figur 11. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande filmer. 

Ovanstående figur beskriver vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin 

utbildning gällande filmer. Frågan hade ett internt bortfall på 6 studenter. De flesta studenter 

tittar på filmer på YouTube i utbildningssyfte. En del studenter använder inte filmer alls i sin 

utbildning. Några få studenter spelar egna filmer. 

 

Figur 12. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande bilder. 

I figur 12 redogörs för vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin utbildning 

gällande bilder. Frågan hade ett internt bortfall på 6 studenter. Figuren visar att mer än hälften 
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Fråga 9. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE FILMER?
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Fråga 10. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE BILDER?
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av studenterna tar egna bilder samt tittar på andras bilder. Nästan hälften tittar på egna bilder. 

Drygt en fjärdedel av studenterna redigerar bilder, lika många gör inget med bilder i sin 

utbildning och nästan lika många publicerar egna bilder.  

 

Figur 13. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande ljud. 

Ovanstående figur beskriver vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin 

utbildning gällande ljud. Frågan hade ett internt bortfall på 6 studenter. Figuren visar att 

nästan hälften av studenterna lyssnar på ljudfiler. Närapå lika många av studenterna anger att 

de spelar in ljud och nästan lika många gör inget med ljud. 1 student förtydligar detta igenom 

att ange samma svar i kommentarsfältet.  

 

Figur 14. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande kommunikation 

Figur 14 visar vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin utbildning gällande 

kommunikation. Nästan alla studenterna använder digitala verktyg för att kommunicera med 

andra studenter och för att kommunicera med lärare. Mer än hälften använder digitala verktyg 
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Fråga 11. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE LJUD?
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Fråga 12. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE KOMMUNIKATION? 
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för att kommunicera med andra utanför högskolan. 1 student anger i kommentarsfältet att 

digitala verktyg används för att kommunicera med tidigare studenter om tips för att klara av 

studierna. 

 

Figur 15. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande information. 

Ovanstående figur beskriver vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin 

utbildning gällande information. Frågan hade ett internt bortfall på 10 studenter. Figuren visar 

att nästan alla studenter tar del av information samt söker information. Mer än hälften 

använder digitala verktyg för att granska källor. 1 student anger i kommentarsfältet att digitala 

verktyg används för att ta kontakt med studenter gällande information om utbildningen. 

 

Figur 16. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande räknande. 

I figur 16 redogörs för vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin utbildning 

gällande räknande. Frågan hade ett internt bortfall på 10 studenter. Figuren visar att de flesta 

studenter räknar med hjälp av mobil/smartphone. Mindre än hälften räknar med hjälp av 
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Fråga 13. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE INFORMATION?
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Fråga 14. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE RÄKNANDE?
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datorer. I kommentarsfältet anges att en 1 student använder även surfplattan för räknande. De 

andra 2 anger ej relevant information. 

 

Figur 17. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande ritning. 

Figur 17 visar vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin utbildning gällande 

ritning. Frågan hade ett internt bortfall på 10 studenter. Knappt hälften av studenterna 

använder inte digitala verktyg för att rita. Nästan lika många använder datorer och eller 

applikationer (appar) för att rita diagram samt tabeller. I kommentarsfältet anges av 1 student 

att ritning inte är aktuellt i hans/hennes utbildning. 

 

Figur 18. Vad studenterna gör vid användning av digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål 

gällande spel. 
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Fråga 15. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE RITNING?
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Fråga 16. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att 
uppnå dina studiemål GÄLLANDE SPEL?
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Ovanstående figur beskriver vad studenterna gör när de använder digitala verktyg i sin 

utbildning gällande spel. Frågan hade ett internt bortfall på 10 studenter. Figuren visar att 

knappt hälften av studenterna spelar spel i form av appar i sin utbildning och lika många 

svarar att de inte spelar digitala spel i utbildningssyfte. 3 studenter förtydligar i 

kommentarsfältet att de inte spelar i utbildningssyfte utan bara på fritiden och för ta en paus 

från studerande. 

 

Figur 19. Fördelning över var studenterna sparar sina filer, dokument, presentationer med mera. 

I figur 19 redogörs för var studenterna sparar sina filer. Frågan hade ett internt bortfall på 10 

studenter. De flesta studenter sparar sina filer på sina datorer. Knappaste hälften av 

studenterna sparar sina filer online i olika tjänster på webben. Detsamma gällde att spara i en 

minnessticka. Några sparar i sina läsplattor. I kommentarsfältet anger 1 student att filerna 

sparas på det lagringsutrymme som högskolan tilldelar varje student. 2 studenter laddar upp 

sina filer på utbildningsplattformen, och 2 studenter använder sig av extern hårddisk som 

lagringsverktyg.  

Studenters förhållningssätt till digitala verktyg som stöd för lärande 

Nedan följer en redovisning av svaren som kopplas till frågeställningen: Hur förhåller 

studenter på en förskollärarutbildning sig till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller 

som stöd för lärande? Avsnittet inrymmer figurer som utgår från påståendefrågor; frågorna 

18, 19 och 21 samt flervalsfrågan 20. Samtliga frågor har kommentarfält. Om inget anges har 

studenterna inte kommenterat frågan. 
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Fråga 17. Var sparar du dina filer, dokument, presentationer med mera?
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Figur 20. Fördelning av huruvida studenterna anser att digitala verktyg gynnar deras lärande så att de uppnår sina 

utbildningsmål. 

Ovanstående figur beskriver huruvida studenterna anser att digitala verktyg gynnar deras 

lärande så att de uppnår sina utbildningsmål. Frågan hade ett internt bortfall på 9 studenter. 

Majoriteten av studenterna anser att digitala verktyg i mycket hög eller i ganska hög grad 

gynnar deras lärande. 

 

Figur 21. Fördelning av huruvida studenterna anser sig ha tillräckligt med kunskap för att använda digitala 

verktyg i din utbildning för att uppnå sina studiemål. 

Ovanstående figur beskriver huruvida studenterna anser sig ha tillräckligt med kunskap för att 

använda digitala verktyg i din utbildning för att uppnå sina studiemål. Frågan hade ett internt 

bortfall på 9 studenter. Ungefär hälften av studenterna anser att de i mycket hög grad har 

tillräckligt med kunskap. Nästan lika många menar att de i ganska hög grad har tillräckligt 

med kunskap. Några studenter anser att de i ganska låg grad har kunskap för att använda 

digitala verktyg i sin utbildning för att uppnå sina studiemål.  
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Figur 22. Fördelning av hur studenterna anser att användningen av digitala verktyg påverkar deras lärande. 

I figur 22 redogörs för hur studenterna har svarat gällande hur användningen av digitala 

verktyg påverkar deras lärande. Frågan hade ett internt bortfall på 10 studenter. I denna 

flervalsfråga svarade 92 av 114 att deras lärande blir enklare. 85 av 114 studenter svarade att 

det underlättar lärandet, 82 av 114 studenter svarade att det går fortare att lära sig med stöd av 

digitala verktyg och 70 av 114 studenter svarade att det blir roligare att lära sig. Dessutom av 

114 studenter svarade 4 att det blir svårare, 4 studenter svarade att det tar längre tid att lära sig 

med stöd av digitala verktyg, 2 studenter svarade att det försvårar deras lärande och 2 

studenter svarade att det inte påverkar deras lärande. 4 studenter har valt att lägga till egna 

svar under alternativet Annat. 1 student svarade att det är lätt att bli distraherad genom till 

exempel att gå in på webbsidor som innehåller sociala grupper på nätet. 1 student svarade att 

det blir smidigare att ta till sig och skicka information. 1 svarade att det blir lättare att nå 

andra studenter, och 1 student svarade att det är svårare att läsa texter på datorn än i en bok. 
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Figur 23. Fördelning av studenternas önskan att veta mer om användning av digitala verktyg som stöd i 

utbildningen för att uppnå sina studiemål. 

Ovanstående figur beskriver huruvida studenterna vill veta mer om användning av digitala 

verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå sina studiemål. Frågan hade ett internt bortfall 

på 10 studenter. Knappt hälften av studenterna anser att de redan vet mycket men att de ändå 

vill veta mera om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå sina 

studiemål. En fjärdedel av studenterna anser att de inte vet så mycket om användning av 

digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå sina studiemål och vill därför veta mera 

om det. Nästa lika många vill inte veta mer om användning av digitalt verktyg som stöd i 

utbildningen för att uppnå sina studiemål, eftersom de redan vet mycket om det, och få 

studenter anger att de inte alls är intresserade av att veta mer om användning av digitala 

verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå sina studiemål. 

Övriga kommentarer 

Enkäten avslutades med ett fält för övriga kommentarer. Följande fyra typer av synpunkter 

uttrycktes i kommentarerna som lämnades: 1) I dagens IT-samhälle borde vi använda de 

resurser som finns tillgängliga. 2) Digitala verktyg underlättar och gör det smidigare. 3) 

Digitala verktyg både underlättar och försvårar. 4) Studenter skulle behöva utbildning i de 

digitala verktyg som de inte bemästrar. 

Sammanfattning av enkätresultat 

Resultatet pekar på att studenterna, de flesta födda under första halvan av 90-talet, använder 

digitala verktyg dagligen i utbildningssyfte. De vanligaste digitala verktyg som studenterna 

använder är mobila enheter såsom mobil/smartphone, bärbar dator och surfplatta. De 
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Fråga 21. Skulle du vilja veta mer om användning av digitala verktyg som stöd i 

utbildningen för att uppnå dina studiemål?
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använder framförallt digitala verktyg för att läsa och skriva texter, göra presentationer samt 

kommunicera med andra studenter. Nästan alla använder Facebook för grupparbete, men 

endast några använder Skype. Nästan alla studenter använder digitala verktyg för att ta del av 

information på utbildningsplattformen samt söka information på Internet. Det är endast några 

studenter som spelar in egna filmer och ljudfiler samt redigerar bilder. De använder digitala 

verktyg för att kommunicera med andra studenter och med lärare. Nästan hälften av 

studenterna skriver och skickar SMS-meddelanden i utbildningssyfte. De använder datorer för 

att spara sina filer.  

Många av studenterna i studien anser att digitala verktyg gynnar lärande genom att det 

förenklar, gör studierna roligare och gör så att det går fortare. En fjärdedel av studenterna i 

undersökningen vill inte veta mer om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen 

för att uppnå sina studiemål eftersom de redan vet mycket om det. Knappt hälften av 

studenterna anser sig veta mycket om digitala verktyg men vill ändå lära sig mer. 

Fokusgruppintervjuer 

I det här avsnittet presenteras studenters utsagor från fokusgruppintervjuerna. Resultatet är 

grupperat i två delar: a) Studenters användning av digitala verktyg som stöd för lärande och b) 

Studenters förhållningssätt till digitala verktyg som stöd för lärande. Dessa delar är kopplade 

till studiens frågeställningar: 1) Hur används digitala verktyg som stöd för lärande av 

studenter på en förskollärarutbildning? 2) Hur förhåller sig studenter på en 

förskollärarutbildning till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller som stöd för lärande? 

Under dessa delar presenteras olika tema och undertema som utkristalliserade sig från 

analysen av det empiriska materialet (se tabell 2): 

Tabell 2. Sammanställning av teman  

Studiens frågeställningar Tema Undertema 

(1) Hur används digitala 

verktyg som stöd för 

lärande av studenter 

på en förskollärar-

utbildning? 

a. Samarbete 

b. Kommunikation 

c. Föreläsningar 

d. Informationssökning 

e. Textbehandling  

(2) Hur förhåller sig 

studenter på en 

förskollärarutbildning 

till de möjligheter 

digitala verktyg 

tillhandahåller som 

stöd för lärande? 

a. Stöd 

 

 

 

Förenklande 

Möjliggör tillgänglighet 

Tidsbesparande 

b. Hinder 

 

Stresskapande 

Störande  

c. Digital kompetent  

 

Tabell 2 visar studiens frågeställningar samt de teman och underteman som utkristalliserades 

från intervjumaterialet. Under frågeställning (1) presenteras fem teman: a. Samarbete, b. 

Kommunikation, c. Föreläsningar, d. Informationssökning samt e. Textbehandling. Under 

frågeställning (2) Presenteras tre teman: a. Stöd med följande undertema: Förenklande, 

Möjliggör tillgänglighet och Tidsbesparing. b. Hinder med följande undertema: Stresskapande 

och Störande samt c. Digital kompetent. 
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Studenters användning av digitala verktyg som stöd för lärande 

Här redovisas det resultat som kopplas till frågeställningen: Hur används digitala verktyg som 

stöd för lärande av studenter på en förskollärarutbildning? 

Samarbete 

När studenterna talar om hur de använder digitala verktyg som stöd för lärande återkommer 

de ofta till att de samarbetar med varandra, vilket citaten nedan visar:  

 (T4): Vi kör Skype ibland när vi sitter och skriver paper! Det är jättebra, tycker jag. Då kan 

man skicka sin text och fråga: ”Jag har skrivit så här, vad tycker du?” 

 (T7): På Facebook har vi oftast frågor om examinationer som vi hade, eller lite mer… hur 

tolkar vi den här meningen eller om du har generella frågor, eller… nu ska den här 

mentorsgruppen ska träff, det är lite sånt fram och tillbaka. Vi använder telefon när vi sitter 

och skriver uppsats ihop. 

Excerpten visar att studenterna använder programmet Skype och det sociala nätverket 

Facebook för att samarbeta gällande sina studier. Dessa verktyg används till exempel som 

plattformar för diskussion av inlämningsuppgifter. Studenterna skickar sina texter till 

varandra för granskning och råd. De ställer även frågor till varandra om examinationer och 

information om studierna på Facebook. Studenterna berättar även att mobiltelefoner används 

som verktyg för samarbete.  

Kommunikation 

Studenterna berättar att de kommunicerar med varandra genom olika sociala nätverk. 

Studenterna berättar även att de använder e-post istället för att skicka internmeddelanden när 

de kommunicerar med lärarkåren, som detta citat åskådliggör: 

 (T1): Jag har bara skickat mail när jag vill nå lärarna, /…/, det känns mer seriöst. Då känns 

då som man kan få respons, /…/. Det finns andra hjälpmedel som man redan har, typ i min 

studiegrupp, eller de som jag pratar mycket med, så är det WhatsApp eller så är det 

Facebook… och där lägger vi olika saker /…/. Chatt och så där /…/nej det är ingenting jag 

använder. 

Citatet visar att studenterna använder sociala medier som Facebook och WhatsApp för att 

kommunicera med varandra i utbildningen samt lägga upp filer. Studenter använder e-post för 

kommunikation med lärarna. 

Föreläsningar 

När studenterna berättar vidare kring hur digitala verktyg används som stöd för lärande leder 

samtalet in i inspelade föreläsningar, som citatet förevisar:  

(T1): Det en fördel med inspelade föreläsningar, man kan pausa och smälta informationen. Så 

upplever jag att man kan sitta och anteckna. Man kan trycka på paus och verkligen, så här… 

reflektera över det de säger och sen kan man titta på den igen och igen och igen. 

Citatet visar att studenterna utnyttjar den flexibilitet att kunna pausa inspelade föreläsningar 

erbjuder. Studenterna anser även att möjlighet att kunna pausa ger dem tillfälle att anteckna 

och reflektera över det som sägs. Studenterna lyssnar även på inspelade föreläsningar i form 

av Podcaster (det vill säga ljudfiler). Här förklarar studenten T4 varför: 
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 (T4): Jag gillade när man hade inspelade Podcaster, föreläsningen var inspelad i en podcast. 

Då är det så att istället för att räcka upp handen för att man inte förstår kan man istället 

pausa och dra tillbaka eller i fall man har missat någonting. Man kan lyssna på podcasten 

flera gånger. 

Under samtalet berättar studenterna att det finns svårigheter med inspelade föreläsningar: 

(T1): Du får ingen kontakt, de kan inte läsa dig /…/ de kan inte… liksom ställa frågor.  

I citatet påpekar studenten att fysisk kontakt saknas i inspelade föreläsningar. Det gör att 

föreläsarna inte får möjlighet att ställa frågor om det som förklaras. 

Informationssökning 

När ämnet informationssökning tas upp berättar studenterna att de använder datorer och 

mobiltelefoner för informationssökning, vilket dessa excerpt visar: 

 (T7): Dator och mobiltelefon har jag använt väldigt mycket, faktiskt både i skolan och 

hemma, när jag söker information. Jag har använt min mobil med appar, högskolans appar, 

SUMMON, jag har använt mobilen till att söka information i skolan. Jag använder mobilen 

jämt när jag är i skolan. 

 (T7): Sen har jag använt mobilen för att söka information och sånt /…/Om det är såna små 

saker från föreläsningen, ibland går det fortare att skriva på telefon än vad det gör på 

datorn. Men även telefonen, man har alltid på sig sin Smartphone och söker information 

om det är något begrepp man fastnar på. 

Citaten förklarar att informationssökningen sker via båda mobilen och datorn. De hänvisar till 

högskolans appar men även till högskolebibliotekets söktjänst. Studenterna menar även att de 

går fortare att använda mobiltelefonens sökverktyg för att ta reda på vad enkla begrepp som 

förekommer under till exempel en föreläsning betyder. 

Textbehandling 

Studenterna har även diskuterat aspekter av hur digitala verktyg används för textbehandling. 

Studenten (T7) menar att för textbehandling används datorer och iPads och exemplifierar 

detta:  

(T7): Jag använder min bärbara dator främst vid föreläsning… ehh men om det finns 

åhörarkopior så brukar jag använda dem och skriva anteckningar i dokumentet...”. ”Jag har 

använt iPad under föreläsningarna, skrivit med den istället för att använda papper. Likaväl 

som man kan skriva på ett papper så kan jag lika gärna skriva på iPaden. 

Vidare nämner studenterna att det går snabbare att skriva texterna på en dator och att texterna 

då lättare kan redigeras, som detta citat klargör: 

 (T1): Men jag skriver alltid mina anteckningar på datorn, det går snabbare där, och jag 

har… jag kan gå tillbaka och redigera. Jag har svårt att skriva halvfärdiga meningar hela 

tiden, jag vill skriva bra/…/. jag använder mig av ett skrivprogram, så skriver jag ner 

sammanfattningar av allt jag läser. 

Inom samma ämne berättar studenterna att de använder digitala verktyg för att läsa sina texter 

istället för att skriva ut i pappersformat, vilket detta citat från T1 exemplifierar:  
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(T1): Men jag tycker att det är jättebra att man kan ta med sin text i datorn till seminarium. 

Det tycker jag är väldigt bra. Det att jag inte behöver gå och skriva ut på papper hela tiden, 

som man slänger… .  

Studenterna menar att de skriver sina texter på datorer och iPads och att istället för att skriva 

ut i pappersformat tar de med sig texterna i ett virtuellt format. 

Studenters förhållningssätt till digitala verktyg som stöd för lärande 

Här redovisas det resultat som kopplas till frågeställningen: Hur förhåller sig studenter på en 

förskollärarutbildning till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller som stöd för lärande?  

Stöd 

Studenterna förhåller till stor del positiva till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller 

som stöd för lärande. Grupperna uppehöll sig mycket kring hur digitala verktyg kan förenkla 

studierna, tillgängliggöra information och öka effektiviteten.  

Förenklande 

Studenterna menar att IKT förenklar deras studier. Detta klargör på följande vis:  

(T7): IKT förenklar väldigt mycket. Istället för att gå till biblioteket och söka upp fakta kan 

du istället göra det direkt hemma i telefonen, eller vid någon dator liksom.  

Citaten visar på studenternas positiva inställning till hur digitala verktyg förenklar för deras 

lärande. Studenterna påpekar hur enkelt det är att söka information utan att behöva åka 

hemifrån. Vidare menar de att digitala verktyg underlättar organisation och genomgång av 

dokument, vilket detta citat visar: 

 (T4): man slipper tappa bort massa papper. Om man skulle ha allting utskrivet skulle man 

inte kunna gå tillbaka, läsa igen, markera och lägga kommentarer 

Studenterna menar även att digitala verktyg gör det enklare att få tag i information och 

därmed få olika infallsvinklar på samma ämne, vilket denna excerpt visar på:  

 (T7): det är lättare att hitta information på olika ställe, är det nånting som står i en bok 

som jag inte förstår kan man söka på det, och så kan man få en annans perspektiv eller en 

annan förklaring… jag får en djupare förståelse för ett visst fenomen. 

Studenterna anser att när de får information utifrån olika utgångspunkter får de också tillgång 

till andra förklaringar och således en djupare förståelse. Studenterna tar även upp hur appar 

underlättar deras liv:  

(T1): Det är väldigt enkelt att hitta med appen, särskilt i början, vilken sal ska jag vara i, var 

den ligger, och då har man mobilen framför sig. 

Digitala verktyg i form av appar med deras schema gör det lättare att strukturera deras tillvaro 

gällande vilka föreläsningar de ska till samt var dessa ska äga rum.  

 

Möjliggör tillgänglighet 
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En annan positiv aspekt som lyfts fram av studenterna är hur de digitala verktygen möjliggör 

tillgänglighet samt att kunskap nås lättare, vilket detta citat visar på:  

(T4): Det är liksom… mer tillgängligt, man kan komma åt allt. Kunskap finns lättillgänglig. 

Till exempel till den tenta vi ska ha nu, jag har suttit väldigt mycket framför datorn och 

googlat fram väldigt mycket, kollat. 

Studenterna tar även upp möjligheten att komma åt och använda flera verktyg samtidigt. Detta 

visas med följande citat från studenten T7:  

(T7): Digitala läromedel har gjort att man har en otrolig åtkomst till allting! Alltså, sitter jag 

och skriver så… har jag uppe ett lexikon, jag googlar på begrepp.  

Citatet nedan visar på vad studenterna anser om att möjlighet att bära med sig digitala verktyg 

samt att ha åtkomst till information:  

 (T1): För mig känns det bra att det finns till telefonen med en app med schema på mobilen, 

det finns en app/…/, som man kolla ständigt. Det tycker jag hade varit jättesvårt om det 

inte hade funnits… ehh … för då hade man varit tvungen till att ta sig till en dator och försöka 

hitta liksom… öööh… det att man bär med sig, en platta eller… något. 

Studenterna berättar hur digitala verktyg används i vardagen för att lösa dagliga problem och 

för att orientera sig på den akademiska arenan. Den tillgänglighet som mobila enheter och 

Internet erbjuder uppfattas som positiv. Studenterna kommer åt material och det de behöver 

som stöd för sina studier.  

Tidsbesparande 

I frågan om hur digitala verktyg stödjer studenternas lärande tog studenterna upp att digitala 

verktyg gör att de sparar tid. Studenterna menar även att det går snabbare. Detta påvisas med 

citatet: 

(T7): Ja… det tar mindre tid. Sitter man och läser en avhandling eller ett paper eller nåt sånt, 

då är det bara ctrl F, så hittar man precis det man undrar. Det gör att man vinner tid. Jag 

tror att här på högskolan, när jag använder digitala verktyg, är det att det går snabbare. 

Med stöd av digitala verktyg når studenterna information på olika ställe, och det sparar tid.  

Hinder 

I gruppernas samtal togs det även upp att de kan förhålla sig negativa till de möjligheter 

digitala verktyg tillhandahåller som stöd för lärande. Studenterna uppehöll sig mest kring hur 

digitala verktyg kan orsaka stress, vara störande och leda till desinformation. 

Stresskapande 

Mycket av diskussionen handlade om den stress som kan uppkomma som ett resultat av att 

ständigt vara tillgänglig och uppkopplad på Internet i samband med studierna, vilket detta 

citat påvisar:  

 (T1): varje gång det kommer något upp på min telefon, då blir det en stress att jag blir 

avbruten i det jag håller på med, liksom… men jag stängde av den och gick själv och kollade, 

då känner jag inte likadan stress.  
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Citatet visar att när studenterna är uppkopplade på Internet och tillgängliga kan de uppleva 

stress. De blir avbrutna och har då svårt att koncentrera sig på sina studier. Citatet nedan visar 

även att deltagande i sociala nätverk i studentgrupper kan upplevas som stressande: 

 (T7): I vissa lägen kan man tycka att Facebook kan vara stressande också, att det är väldigt 

så där, många ställer frågor, är det någon som säger så… och sen är det någon annan som 

inte har fått den informationen… och så… liksom… blir det bara mer rörigt och stressar en 

själv liksom… bara för att man inte har koll.  

Citatet visar att kommunikation på Facebook i studentgrupper kan vara stressande. Det 

handlar om frågor som ställs i gruppen och hur dessa frågor besvaras. Stressen ligger i att inte 

kunna svaren på dessa frågor och att det uppstår förvirring och desinformation. 

Störande 

Studenterna talar även mycket om att digitala verktyg kan störa deras koncentration när de ska 

studera. Studenten (T4) belyser det med följande citat:  

(T4): När jag pluggar för en tenta sätter jag mobilen på ljudlös och är inte inloggad på 

sociala media. Då har man liksom stängt ut det där, sen efter trekvart kan man gå och kolla. 

Studenterna pratar om att de stänger av ljud och loggar ut sig från sociala medier för att kunna 

studera. De pratar även om att kunna avskärma sig och låta bli att svara när mobilen ringer: 

(T4): Jag kollar liksom inte, och om någon ringer, då svarar jag inte. Sen beror det på om 

man känner att varje gång det plingar så måste man titta.  

Studenterna pratar även om att digitala verktyg kan distrahera när de ska studera inför en 

tentamen. Citatet nedan visar på det:  

(T1): Digitala verktyg kan vara jättestörande när man ska plugga till en tenta. Sen kan 

inspelade föreläsningar vara distraherande… för sitter jag vid en dator eller någonting, så 

blir det väldigt lätt att… äääh, jag har på en film i bakgrunden eller musik, och så har jag 

fyra eller fem olika flikar som jag har igång samtidigt och skriver… och så den videon, äääh… 

så att jag har mycket i gång samtidigt. Jag tar själv upp alla dessa fönster för att jag blir 

uttråkad. Och sen kommer jag på att oj, jag har inte lyssnat på 10 minuter! Backa bandet! 

Studenterna berättar även att digitala verktyg stör när dessa tar deras uppmärksamhet. De 

upplevs som distraherande, och därför behöver studenterna aktivt avskärma sig. Men vissa 

studenter tycker annorlunda, vilket citatet nedan klargör:  

 (T7): Jag brukar inte stänga av mina grejer. Jag tror att jag koncentrera mig bättre om jag 

har musik på. Med tanke på att vi är födda med det här så har vi lärt oss att man kan göra 

flera saker samtidigt eller vara uppkopplad. Jag tycker inte att det är något störande. 

Citatet är ett exempel på att vissa studenter dock anser att de vill vara uppkopplade samtidigt 

som de studerar, det stör inte dem för att de menar att de är födda i en miljö där allt är 

tillgängligt och påkopplade. De är vana att kunna göra flera saker samtidigt. 
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Digital kompetens 

Studenterna uppehöll sig även mycket kring att vara förtrogna med och kompetenta inom den 

digitala världen. De berättar att de är vana användare och att de alltid har levt med digitala 

verktyg; detta visas i följande citat:  

(T7): Det är svårt med digital kompetens, för att det har vi alltid haft sedan vi var små. Vi 

har alltid använt oss av digitala verktyg /…/ på något sätt, så vet jag inte hur det är att vara 

utan.  

De menar även att de är digitalt kompetenta men att detta kan variera, som detta citat 

exemplifierar:  

(T1): Ja, men… är det något nytt, då är du inte digitalt kompetent, oavsett! Så det beror på 

vilka saker du frågar mig om. 

Studenterna menar att digital kompentens är när de använder ett digitalt verktyg som de har 

använt tidigare. Detta tydliggörs även i excerpten nedan:  

 (T1): Man är delvis digitalt kompetent, det beror helt på vad man… liksom höll på med 

innan. Jag menar… jag kanske har använt. Jag har aldrig gjort digitala tester, digitalt, eller 

jag har aldrig använt mig av liksom portar där man skickar in arbete, jag har aldrig gjort 

något sånt, absolut inte i … på gymnasiet då är det liksom papper i handen. Jag har bara 

haft… /…/ Word kan jag, men just det här… var ska jag skicka in det här och… jag tror inte 

att det handlar om att vara digitalt kompetent, alltså, du är duktig på det du har lärt dig!  

I citatet säger studenten att digital kompetens handlar om att vara förtrogen med verktyget, att 

känna igen det, och när de har lärt sig att använda det kan de verktyget. Men digital 

kompetens kan också skilja sig beroende på andra faktorer, menar studenterna; detta påvisas i 

citatet nedan: 

 (T7): Vi har olika digitala kompetenser med tanke på att det är en högskoleutbildning och 

att det skiljer sig så mycket mellan åldrarna på studenterna. Det är allt från… jaa… 18 år 

upp till 45, liksom, de som är 45 kanske inte har samma kompetens som de som är 18, och 

de som är 18 kanske inte har samma kompetens som de som är 45. Det har med intresse 

att göra också, många i klassen kanske inte ha samma intressen utan… det kan skilja sig, 

oberoende av åldern också. 

I citatet menar studenten att digital kompetens handlar om olika kompetenser som kan skilja 

sig åt beroende på studenternas ålder. Digital kompetens kan enligt studenterna också vara 

avhängigt av intresse oavsett ålder.  

Andra studenter menar även att digital kompetens handlar om att prova sig fram, som detta 

citat visar:  

(T4): Jag har till viss del digital kompetens; man funderar inte alltid på det man gör, utan 

man bara gör det.  

Studenterna berättar att de vågar utforska digitala verktyg och göra fel, som citatet visar:  

(T7): Vi vågar klicka, pröva. Jag testar. Funkar inte det här så testar jag det här istället. 
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Studenterna vågar prova, klicka och utforska. Detta gör de utan att fundera över vad de gör 

och att det gör dem till delvis digitalt kompetenta.  

Sammanfattning av fokusgruppintervjuer 

Studenterna berättar att digitala verktyg används som stöd för lärande vid samarbete, 

kommunikation, föreläsningar, informationssökning samt textbehandling. Studenterna 

använder Skype, Facebook och WhatsApp för samarbete. De förhåller sig mestadels positiva 

till det digitala verktyg tillhandahåller som stöd för lärande. De menar att digitala verktyg ger 

tidsbesparing, förenklar deras studier och gör information tillgänglighet. Men studenterna 

förhåller sig även delvis negativa till digitala verktyg. De anser att digitala verktyg kan orsaka 

stress och vara störande. Studenterna känner sig förtrogna med digitala verktyg och anser sig 

vara delvis digitalt kompetenta, eftersom digital kompentens enligt dem beror på om man 

använt ett verktyg tidigare och vet hur det ska användas eller inte. Studenterna anser även att 

de besitter digital kompetens, eftersom de provar sig fram när de använda digitala verktyg. 

Digital kompetens kan variera från individ till individ oavsett ålder och är enligt studenterna 

kopplad till individens intressen. 

Resultatsammanfattning 
Det sammanlagda resultatet från enkätundersökning och fokusgruppintervjuerna pekar på att 

studenterna använder digitala verktyg dagligen i utbildningssyfte. De använder framför allt 

digitala verktyg för att läsa och skriva texter, göra presentationer samt kommunicera med 

andra studenter och lärare. Resultatet visar att digitala verktyg även används för att se och 

lyssna på inspelade föreläsningar, ta del av information på utbildningsplattformen samt söka 

information på Internet. Det är enbart några studenter som spelar in egna filmer och ljudfiler 

samt redigerar bilder. 

De vanligaste digitala verktyg som studenterna använder är mobila enheter, såsom 

mobil/smartphone och bärbar dator. Studenterna använder tjänster från Web 2.0, såsom 

Skype, Facebook och WhatsApp för grupparbete och samarbete, samt diskussionsforum. 

Studenterna tittar även på film via Youtube och lyssnar på Podcaster. Enligt många av 

studenterna gynnar digitala verktyg lärande genom att det förenklar, gör studierna roligare och 

gör så att det går fortare.  

Det sammanlagda resultatet visar att en fjärdedel av studenterna anser att de inte vet så 

mycket om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå sina 

studiemål och vill därför veta mera om det. Nästa lika många vill inte veta mer, eftersom de 

redan vet mycket om det. Studenterna anser att digitala verktyg kan vara dels stödjande, dels 

störande och ett hinder. Resultatet pekar också på att digitala verktyg ger tidsbesparing, 

förenklar och gör information tillgänglig. Resultatet påvisar att studenterna känner sig till viss 

del digitalt kompetenta beroende på om de har använt ett viss digitalt verktyg tidigare eller 

inte. Resultatet påvisar även att studenterna anser att digital kompetens kan variera från 

individ till individ oavsett ålder och är enligt studenterna kopplad till individens grad av 

intresse. 
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Diskussion 
I detta avslutande kapitel förs en diskussion utifrån undersökningens resultat i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningarna. I kapitlet presenteras även reflektioner kring studiens 

metodansatser. Kapitlet avslutas med förslag till vidare studier.  

 

Studenters användning av digitala verktyg som stöd för lärande 

Digitala verktyg  

Studiens syfte var bland annat att undersöka hur studenter på en förskollärarutbildning 

använder digitala verktyg som stöd för lärande. Resultatet pekar på att studenterna använder 

digitala verktyg dagligen i utbildningssyfte, framförallt för att läsa och skriva texter, göra 

presentationer samt för att kommunicera med andra studenter och lärare. Resultatet har 

liknelser med Conoles et al. (2006) resultat, som visar att även studenter i Storbritannien 

använder digitala verktyg, bland annat för kommunikation, ordbehandling och presentationer.  

Det framgår tydligt av resultatet att de vanligaste digitala verktyg som studenterna har tillgång 

till är mobila enheter, som mobil/smartphone, bärbar dator och surfplatta. Resultatet visar att 

studenterna använder mobil/smartphone för informationssökning, räknande, samarbete och 

kommunikation. Bärbara datorer och surfplatta används för informationssökning, textläsning 

och textbehandling. Resultatet bekräftar vad Bichsel och Dahlstrom (2014) har 

uppmärksammat i sin forskning i USA gällande studenternas tillgång till och användning av 

mobila enheter i sina akademiska studier. Studien är också i linje med vad studenterna i den 

australiensiska undersökningen anser vara användbara digitala verktyg som möjliggör 

flexibilitet vad gäller tid och plats, såsom mobila enheter och bibliotekets söksystem. Att 

studenterna föredrar att använda mobila enheter i sina studier verkar rimligt, eftersom de 

flesta studenterna i undersökningen tillhör nätgenerationen, och som Tapscott (2008) 

beskriver förväntar sig nätgenerationen att kunna välja var och när de ska arbeta. För dem 

innebär den digitala tekniken en platsfrihet. Det kan vara så att friheten handlar om att kunna 

bära med sig sin mobil/smartphone, surfplatta eller bärbara dator och använda dessa under 

föreläsningar, i grupparbete eller var som helst. 

En fjärdedel av studenterna i min undersökning vill inte veta mer om användning av digitala 

verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå sina studiemål, eftersom de redan vet mycket 

om dem. Knappt hälften av studenterna anser sig veta mycket om digitala verktyg men vill 

ändå lära sig mer. Man kan dock undra hur djup dessa studenters akademiska användning av 

digitala verktyg är. Generellt kan man fråga sig om studenternas användning av digitala 

verktyg kan jämföras med studenterna i den amerikanska undersökningen (Bichsel & 

Dahlstrom 2014), det vill säga att användning av digitala verktyg är utbredd men inte så djup.  

Samarbete och kommunikation 

En slutsats jag med säkerhet kan dra utifrån resultaten är att studenterna använder digitala 

verktyg för samarbete i sina studier. En intressant aspekt i detta resultat som indikeras i 

studien är att studenter föredrar att använda tjänster från web 2.0, såsom sociala medier som 

Facebook och WhatsApp. Detta förklarar exempelvis att T1 säger detta: ”Det finns andra 

hjälpmedel som man redan har, typ i min studiegrupp, eller de som jag pratar mycket med, så 

är det WhatsApp eller så är det Facebook… och där lägger vi olika saker.” Detta resultat kan 
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jämföras med resultat som har varit tydliga i tidigare studier (Breivik et al. 2009; Bichsel & 

Dahlstrom 2014). Användning av Facebook för samarbete är ett intressant fenomen och ger 

upphov till nya frågor beträffande dess konsekvenser för studenternas lärande samt hur 

användning av sociala medier påverkar studenternas samarbete. Men studenternas val att 

använda sig av Facebook samstämmer väl med beskrivningen av nätgenerationen (Tapscott 

2008). Denna generation vill samarbeta och deltar gärna i olika nätverk, och i dessa nätverk 

påverkar studenterna varandra. Det är intressant att påpeka att till skillnad från mitt resultat 

pekar Aston et al. (2015) studie i Australien på att Facebook och andra sociala medier inte 

anses lika användbara för samarbete. 77 % av studenterna i mitt resultat förordar Facebook 

jämfört med endast 16,8 % av studenterna i den australienska studien. Det kan vara så att det 

pågår ett lärande i dessa sociala nätverk. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 

konstruerar studenterna kunskap genom samarbete och interaktion i den närmaste 

utvecklingszonen, som är väsentlig för lärande. I detta sammanhang blir lärandet en 

konsekvens av deltagande i aktiviteter i vilka människor socialiserar (Säljö 2013).  

Det är dock intressant att belysa att fokusgruppintervjuernas argumentationer skiljer sig från 

studenternas enkätsvar gällande användning av programmet för samarbete i sina studier. 

Studenterna framhäver under fokusgruppintervjuerna att de använder Facebook, Skype och 

appen WhatsApp för samarbete. Enkätresultatet pekar på att studenterna använder Facebook 

för grupparbete, men det är få studenter som faktiskt använder sig av Skype, och ingen anger 

att de använder appen WhatsApp. En annan diskrepans i svaren mellan 

fokusgruppintervjuernas argumentation gällande samarbete och enkätresultatet är att 

enkätresultatet visar att studenterna samarbetar genom att skriva och dela gemensamma 

dokument i Google Docs. Resultatet från fokusgruppintervjuerna visar däremot inte att 

studenterna samarbetar genom att skriva och dela dokument i Google Docs. Detsamma gäller 

för Aston et al. (2015) undersökning, där bara 16,8% av studenterna anser att Google Docs är 

användbart. Diskrepanserna kan bero på att just de studenter som deltog i fokusgrupperna 

använder Skype men inte Google Docs för kommunikation och samarbete.  

Informationssökning 

Resultatet visar att digitala verktyg används för att ta del av informationen på 

utbildningsplattformen samt söka information på Internet. Studenterna använder datorer och 

mobiltelefoner för informationssökning. Studenten (T7) poängterar detta genom att säga: ”Sen 

har jag använt mobilen för att söka information och sånt /…/Om det är såna små saker från 

föreläsningen. Ibland går det fortare att skriva på telefonen än vad det gör på datorn./…/, man 

har alltid på sig sin smartphone och söker information om det något begrepp man fastnar på.” 

Resultatet bestyrker Conoles et al. (2006) studie i Storbritannien, där studenter använder 

digitala verktyg för informationssökning och där information som hittas på Internet 

kombineras med information i traditionella läroböcker. Resultatet bekräftar även Breivik et al. 

(2009) undersökning i Norge. 

Textbehandling 

Resultatet visar att studenter skriver akademiska texter, kursutvärderingar samt meddelanden i 

utbildningsplattformens verktyg för internmeddelanden. Studenter skriver SMS-meddelande 

och inlägg i sociala medier. Enligt studenterna går det snabbare att skriva texterna på en dator. 
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Resultatet kan jämföras med Conoles et al. (2006) undersökning i Storbritannien, som visar 

att studenter bland annat använder digitala verktyg för textredigering i programmet Word. 

Resultatet styrker likaledes den norska studien, som visar att många studenter använder IKT 

för att skriva arbeten tillsammans (Breivik et al. 2009).  

Inspelade föreläsningar 

Studiens resultat pekar på att studenterna tittar på filmer i utbildningen och även lyssnar på 

inspelade föreläsningar i form av inspelade ljudfiler, det vill säga Podcaster. De flesta 

studenter tittar på filmer i utbildningssyfte, till exempel på Youtube. Detta kan bero på den 

flexibiliteten video och inspelade föreläsningar ger, precis som Hylén (2011) tar upp. Det kan 

vara en fördel att kunna pausa för att föra anteckningar, backa för att lyssna eller titta om. 

Som studenten (T1) säger: ” Det en fördel med inspelade föreläsningar; man kan pausa och 

smälta informationen.” Resultatet är i linje med det i Astons et al. (2015) studie i Australien, 

där digitala verktyg för inspelning är ett av de mest användbara digitala verktygen för lärande.  

Till skillnad från mitt resultat tar studierna i USA och Norge inte upp studenternas 

användning av inspelade föreläsningar som inslag i deras utbildning (Bichsel & Dahlstrom 

2014; Breivik et al. 2009). Beträffande studierna i USA menar Bichsel och Dahlstrom (2014) 

att det är få studenter som väljer att gå Massive Open Online Course (MOOC), som är öppna 

kurser med inspelade föreläsningar på Internet. Men dessa kurser är virtuella utan anknytning 

till ett campus. Undersökningen som gjordes i Storbritannien visar också att få studenter 

använder Virtual Learning Environment (VLE)(Conole et al. 2006).  

Studenters förhållningssätt till digitala verktyg som stöd för lärande 

Digitala verktyg gynnar lärande 

Resultat visar att de flesta studenter anser att digitala verktyg i mycket hög grad gynnar deras 

lärande. De flesta studenter i min studie är positiva till användning av digitala verktyg. Detta 

kan jämföras med de slutsatser som Bichsel och Dahlstrom (2014) drar i den amerikanska 

studien. Många av studenterna anser att deras lärande blir enklare med digitala verktyg, och 

nästan lika många menar att det blir roligare att lära sig. Detta är i linje med Olivers (2002) 

resonemang om att användning av digitala verktyg påverkar studenternas lärande. Det 

bekräftar även Conoles et al. (2006) uppfattning om att IKT förändrar sättet på hur 

studenterna utvecklar kunskap. Resultatet kan även jämföras med vad Oliver (2002) fastslår 

om att det finns anledning att se IKT som ett kognitivt verktyg vars användning påverkar 

studenters lärande. Digitala verktyg används av studenterna som medel för att uppnå deras 

syfte med studierna. Redskap i form av digitala verktyg möjliggör således en mediering av 

verkligheten för studenterna i utbildningen (Säljö 2014; Säljö 2013).  

Stöd och hinder 

Som ett resultat av analysen av fokusgruppintervjumaterialet har jag kunnat skönja 

studenternas något kluvna förhållningsätt till digitala verktyg som stöd för lärande. 

Studenterna anser att digitala verktyg kan stödja deras lärande, men de anser också att digitala 

verktyg kan vara ett hinder. Jag tycker mig kunna tyda att anledningen till varför studenterna 

är positiva till digitala verktyg är att dessa möjliggör tillgänglighet och förenklar för dem i 

deras studier. I enlighet med den slutsats Aston et al. (2015) drog av sin australienska studie i 
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detta ämne kan jag konstatera att studenterna uttrycker att digitala verktyg även medför en 

tidsbesparing, som detta citat från T7 visar: ”Ja… det tar mindre tid. Sitter man och läser en 

avhandling eller ett paper eller nåt sånt, då är det bara ctrl F så hittar man precis det man 

undrar. Det gör att man vinner tid.”  

Trots att flera studenter anser att digitala verktyg gynnar deras lärande pekar resultatet på att 

digitala verktyg även kan vara ett hinder för studenterna. I resultatet lyftes den stress som 

uppkommer från att ständigt vara tillgänglig och uppkopplad på Internet och sociala medier i 

samband med studierna. Här går det att dra en parallell till Cerretanis et al. (2016) 

resonemang om att det finns ett starkt samband mellan studenter som använder IKT på en 

överdriven nivå och psykologiska problem. Det är dock svårt att fastslå om studenterna i min 

studie använder IKT på ett överdrivet sätt, eftersom det totala antalet timmar studenterna 

använder IKT inte anges i enkätundersökningen och i fokusgruppintervjuerna. Studenternas 

stress kan mycket väl vara relaterad till vad de gör med IKT under dessa timmar i samband 

med sina studier istället för hur många timmar de är uppkopplade.  

Ett annat sätt att se på det är att stressen kan vara en konsekvens av många olika faktorer, 

såsom studenternas ålder, kön, sociala omständigheter, självuppfattning och behov av att ha 

kontroll över information. Det kan också vara så att studenterna i min studie känner sig 

stressade när de helt enkelt väljer att inte avskärma sig från Internet och känner samtidigt att 

studierna kräver deras uppmärksamhet. Digitala verktyg kan då utgöra ett störande moment. 

Det som är intressant är att studenterna tar upp en stress som förknippas med digitala verktyg. 

Resultatet är viktigt eftersom jag anser att studenternas psykosociala hälsa kan påverka deras 

studieresultat. Det betyder att studenterna måste hitta ett eget och måttligt sätt att använda 

IKT, vilket påpekas av Cerretani et al. (2016). Det handlar om att hitta en balanserad 

användning av IKT i den dagliga verksamheten som de behöver för sina studier men som inte 

äventyrar deras välbefinnande.  

Den övergripande bilden gällande samarbete och kommunikation är att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv pågår ett samarbete och konstruktion av kunskap med stöd av 

digitala verktyg i vilka interaktion är väsentlig för lärande. Studenterna använder likväl 

samma sociala medier för studier och privat trots att studenterna har tillgång till en 

utbildningsplattform. Det är dock viktig att fråga sig varför kommunikationsverktyg som 

används privat också används för studier. Dessa verktyg kan dessutom vara störande. Bör 

lärosäten hårdare rekommendera att använda utbildningsplattformar och då möjliggöra för 

studenterna att kunna stänga av störande kommunikationskanaler, som även används privat? 

Digital litteracitet och digital kompetens 

För att visa hur digital litteracitet representeras i min undersökning utgår jag från Ngs (2012) 

modell över digital litteracitet (se figur 1). Undersökningsresultatet pekar på att studenternas 

digitala litteracitet i enlighet med Ng (2012) innefattar en kognitiv, en teknisk och en socio-

emotionell dimensionen. Jag bedömer dock att relationerna mellan dessa dimensioner i 

studiens resultat inte är balans med varandra (se figur 24).  
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Figur 24: Representation av studenternas digitala litteracitet utifrån Ng (2012, s. 56) 

 

Figur 24 åskådliggör min egen representation av studenternas digitala litteracitet. Den har sin 

utgångspunkt i Ngs (2012) modell över digital litteracitet och visar att studenternas litteracitet 

innefattar en kognitiv, en teknisk och en socioemotionell dimension med överlappningar. I 

den socioemotionella dimensionen återfinns förmågan att samarbeta och kommunicera i olika 

nätverk samt en teknisk förmåga att utföra detta. I den kognitiva förmågan återfinns, förutom 

förmågan till en bra etikett och förmågan att föra sig med säkerhet, förmågan att söka, hitta, ta 

till sig och kritiskt granska information samt inhämta kunskap från multimediala utbud. I den 

kognitiva dimensionen återfinns dessutom en teknisk förmåga att göra textproduktioner och 

hämta information. I den tekniska dimensionen finns utöver de två nämnda överlappade 

förmågorna även förmågan att hantera teknik och använda sig av tidigare tekniska kunskaper i 

nya tekniska lösningar. 

I figuren vill jag påvisa en förskjutning av dimensionerna på så vis att den tekniska 

dimensionen till stor del handlar om att studenterna har teknisk kompetens i att skriva texter 

utifrån den informationen de sökt fram i en kognitiv dimension och även en teknisk förmåga i 

att samarbeta och kommunicera i olika nätverk i den socioemotionella dimensionen. 

Studenternas andra tekniska förmågor, som inte handlar om att söka information, skriva 

texter, samarbeta och kommunicera, tolkar jag som mindre goda, eftersom de inte påvisas så 

tydligt i studiens resultat. Exempel på dessa förmågor är till exempel att spela in egna filmer 

och ljudfiler och att redigera bilder. Av denna anledning är den tekniska dimensionen minst. 

Sedan har den socioemotionella dimensionen blivit större än de andra i min figur på grund av 
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att det sociala nätverkandet bland studenterna i min studie är särskilt omfattande. Även den 

kognitiva dimensionen är större än den tekniska, då studenterna i stor utsträckning har en 

förmåga att söka och dela med sig av information. Den minsta delen i min figur blev den som 

omfattar både den kognitiva och den socioemotionella dimensionen, etik och säkerhet. Det 

kan bero på att detta inte togs upp som en fråga i vare sig enkäten eller fokusgruppintervjun. 

Det visar dock inte på att studenterna inte har denna förmåga när de använder digitala 

verktyg. 

Resultatet visar att studenterna anser sig delvis vara digitalt kompetenta. För dem är det bland 

annat detsamma som att vara förtrogen med det digitala verktyg som används, att känna igen 

det och att därmed kunna använda det. Förmågan att hantera tekniken faller in som en del av 

Käck & Barbutius (2012) definition på digital kompentens. Digital kompetensen kan enligt 

studenterna också vara avhängigt av intresse, oavsett ålder på studenten. Studenterna 

jämställer digital kompetens med att ha en öppen attityd till digitala verktyg. Detta kan även 

jämföras med en del av Grudziecki & Martins (2006) definition av digital litteracitet gällande 

hur en person är medveten om och vilken attityd personen har till digitala verktyg. 

Studenternas öppna attityd till digitala verktyg visas i deras sätt att möta och hantera 

verktygen, de vågar testa dem, de utforskar dem även om de inte är helt säkra på hur 

verktygen fungerar, de provar sig fram. Som en student uttryckte det: ”Vi vågar klicka, pröva, 

jag testar, funkar inte det här så testar jag det här istället.” Sammantaget kan jag konstatera att 

studenterna i studien till viss del innehar digital visdom (Prensky 2009). De visar på att kunna 

hitta, ta del och hantera information. Studenterna i undersökningen innehar till viss del en 

digital kompetens i och med att de bland annat kommunicerar i olika nätverk, bedömer och 

kan lagra information. Detta ansluter till Europaparlamentets (2006) definition av digital 

kompetens. 

Fokus på ett studentperspektiv 
Aston et al. (2015) menar att typen av utbildning, institutioner och utbildningssammanhang 

som studenterna befinner sig i formar studenternas erfarenheter. Men jag anser att en praktisk 

konsekvens av att studenterna använder de digitala verktyg som de är bekväma med är att 

lärosäten bör säkerställa att studenterna får den utbildning i digitala verktyg som de behöver 

för att känna sig trygga och bekväma och följaktligen optimerar studenternas studier. 

Lärosäten kan dra nytta av studenters digitala litteracitet, kompetens, visdom och tillämpning 

av digitala verktyg som stöd för sitt lärande. Läraktiviteterna kan sålunda grundas i studenters 

erfarenheter och då möjliggöra ett mer framgångsrikt lärande (Biggs och Tang 2011). Det 

handlar om att sätta fokus på ett studentperspektiv inom digitala verktyg för att således ge en 

grund för bättre utformning av undervisning i en strävan att nå upp till målen för en 

utbildning. 

Reflektioner kring studiens metodansatser 

Jag anser att valet av en kombinerad forskningsdesign var fördelaktigt för undersökningen, 

eftersom studiens två frågeställningar är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Svarsfrekvensen i webbenkäten uppgick till 34 %. Kanske hade den varit högre om enkäten 

varit i pappersformat och om jag personligen hade delat ut den till samtliga studenter. Detta 

anser jag skulle varit svårt att genomföra, eftersom det rör sig om många studenter som vistas 
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på båda campus på olika tider och platser. Dessutom skulle det vara tidskrävande att 

sammanställa svaren om de inte fanns digitalt. Det interna bortfallet i webbenkäten blev större 

mot slutet enkäten. Vad som troligen orsakade detta var det relativt stora antalet frågor i 

enkäten. Ett mindre antal frågor hade kanske gett en större svarsfrekvens, men jag anser att 

alla frågor var relevanta för studiens syfte. 

Studien inbegriper även frågeställningar av mer kvalitativ karaktär, såsom studenternas 

förhållningssätt till de möjligheter digitala verktyg tillhandahåller som stöd för lärande. 

Frågan ger utrymme för tolkningar och kan således besvaras genom en kvalitativ 

undersökningsansats, som en fokusgrupp. En svårighet med en fokusgrupp var dock att få 

studenter att ställa upp och att boka en tid när alla deltagare var villiga att träffas på campus, 

dessutom utanför deras schemalagda aktiviteter. En begränsning i undersökningen var att jag 

inte genomförde fokusgruppintervjuer med studenter från campus B. Enbart två studenter var 

närvarande, och därför genomförde jag en pilotintervju och utvärderade frågorna med dessa 

två studenter. Det är svårt att säga om resultatet hade påverkats om studenterna från Campus 

B hade deltagit i en fokusgruppintervju. En annan begränsning är att jag inte har använt mig 

av fler datainsamlingsmetoder, såsom observationer av studenternas faktiska användning av 

digitala verktyg i olika utbildningssituationer. En ytterligare begränsning är att undersökning 

avgränsas till tre terminer istället för alla terminer på en förskollärarutbildning. Hade alla 

studenter som läser på förskollärarutbildningen tillfrågats om att delta i underökningen hade 

de möjligtvis gett en tydligare bild av fenomenet och studien skulle ha fått en mer betydande 

reliabilitet. Jag som undersökare inser därför begränsningen med att dra allt för långtgående 

generella slutsatser om studiens resultat.  

Förslag till fortsatta studier  
Studien kan utgöra en bakgrund till studier av till exempel de didaktiska konsekvenserna av 

användning av digitala verktyg inom högre utbildning. Det skulle vara intressant att studera 

frågor som vilka de didaktiska konsekvenserna är för undervisningen av studenternas 

användning av digitala verktyg för sina studier. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

lärosäten kan dra nytta av studenters digitala litteracitet, kompetens och tillämpning av 

digitala verktyg som stöd för sitt lärande i utformningen av olika kursmål och undervisning. 

Slutligen vill jag också lyfta fram vikten av lärarnas undervisning och aktiviteter. Det skulle 

vara intressant att studera lärarnas förhållningssätt till och användning av digitala verktyg i 

undervisningen. Det vore intressant att undersöka lärarnas digitala kompetenser och 

litteracitet och hur dessa kopplas samman och används i undervisningen för att bemöta 

studenternas behov och intressen.  
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Bilaga 1: Enkät om studenters användning av digitala verktyg som stöd 

för lärande på en förskollärarutbildning 
 

Välkommen! 

Hej, 

Ett stort tack för att du vill delta i min undersökning! Enkäten du kommer att svara på kommer att 

användas på min Masteruppsats och har som syfte att undersöka hur studenter på en 

förskollärarutbildning använder digitala verktyg som stöd för lärande. 

Vänligen, 

Regina Enedahl 

 

1. Vilket år är du född? * 
____________ 
 
2. Vilken termin går du i? Välj ett alternativ. * 

Första termin (Kurs 11FK11) 
Fjärde termin (Kurs 11FK40) 
Sjunde termin (Kurs 11FK71/11FK75) 

3. Vilka digitala verktyg har du tillgång till? Välj ett eller flera alternativ. * 

Dator stationär 
Dator bärbar (laptop) 
Surfplatta 
Mobil/Smartphone 
Videokamera 
Digital kamera 
Spelkonsol (X-box, Playstation, etc.) 
Smartboard 
Annat__________________ 
 
4. Hur ofta använder du digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål? Välj ett alternativ. * 

Dagligen 
Mer än 1 gång/vecka 
1 gång/vecka 
Minst 1 gång/månad 
Mera sällan_______________ 
 
5. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål gällande 
PRESENTATIONER? 
Välj ett eller flera alternativ. * 

Gör egna presentationer 
Titta på andras studenters presentationer 
Titta på presentationer som används vid föreläsningar 
Jag använder inte digitala verktyg angående PRESENTATIONER i min utbildning 
Annat_______________ 
 
6. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål gällande 
LÄSNING AV TEXTER? Välj ett eller flera alternativ. * 

Läser andra studenters texter 
Läser forskningspublikationer 
Läser läroböcker 
Läser kursinformation på Pingpong 
Läser PIM (PingPong) 
Läser texter på olika webbsidor som förknippas med din utbildning 
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Läser SMS 
Annat_______________ 
 
 
 
 
7. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål gällande 
SKRIVANDE? Välj ett eller flera alternativ. * 

Gör inlägg i sociala medier (bloggar, Twitter Facebook m.m) 
Skriver och skickar SMS 
Skriver texter i form av inlämningsuppgifter, hemtentamer, paper, rapport och uppsatser 
Skriver och skickar PIM (PingPong) 
Svarar på kursutvärderingar 
Översätter texter 
Annat__________________ 
 
8. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
GRUPPARBETE? 
Välj ett eller flera alternativ. * 

Delar/redigerar dokument (Word, PowerPoint, m.m) i Google Docs 
Samarbetar på Facebook 
Deltar i video konferens till exempel genom Adobe Connect, Skype 
Chattar 
Deltar i diskussionsforum (PingPong) 
Jag delar/lägger dokument till samarbetsgrupper på gemensamma arena för projektgrupper på PingPong 
Jag använder inte digitala verktyg för GRUPPARBETE i min utbildning 
Annat__________________ 
 
9. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
FILMER? Välj ett eller flera alternativ. * 

Tittar på filmer vars innehåll är relaterad till din utbildning. Till exempel på Youtube 
Spelar in egna filmer för visning inom din utbildning 
Visar egna filmer inom din utbildning 
Publicerar egna filmer inom din utbildning 
Jag använder inte digitala verktyg gällande FILMER i min utbildning 
Annat__________________ 
 
10. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
BILDER? Välj ett 
eller flera alternativ * 

Tar egna bilder 
Tittar på egna bilder 
Redigerar bilder 
Publicerar egna bilder 
Tittar på andras bilder 
Jag gör inget med BILDER i min utbildning 
Annat 
 
11. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
LJUD? Välj ett eller flera alternativ. * 

Spelar in ljudfiler 
Lyssnar på ljudfiler 
Jag gör inget med LJUD i min utbildning 
Annat__________________ 
 
12. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
KOMMUNIKATION? Välj ett eller flera alternativ. * 

Kommunicerar med lärare 
Kommunicerar med övrig personal på högskolan 
Kommunicerar med andra studenter 
Kommunicerar med andra personer utanför Högskolan men som är involverade med din utbildning som till 
exempel med Handledare och mentor 
Annat__________________ 
 
13. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
INFORMATION? 
Välj ett eller flera alternativ. * 
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Tar del av information 
Söker information genom till exempel Google, WIKIPEDIA, etc. 
Granskar källor/Källkritik 
Annat__________________ 
 
14. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
RÄKNANDE? Välj ett eller flera alternativ. * 

Räknar med hjälp av smartphone 
Räknar med hjälp av datorer 
Jag använder inte digitala verktyg för BERÄKNING 
Annat__________________ 
 
15. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
RITNING? Välj ett eller flera alternativ. * 

Ritar tabeller med hjälp av datorprogram eller appar 
Tecknar med hjälp av datorprogram eller appar 
Målar med hjälp av datorprogram eller appar 
Ritar diagram med hjälp av datorprogram eller appar 
Jag använder inte digitala verktyg när jag ritar 
Annat__________________ 
 
16. Vad gör du när du använder digitala verktyg i din utbildning för att uppnå dina studiemål GÄLLANDE 
SPEL? Välj ett eller flera alternativ. * 

Spelar Konsolspel till exempel X-box, Playstation 
Spelar Dataspel 
Spelar spel i form av Appar 
Jag spelar inte digitala spel 
Annat__________________ 
 
17. Var sparar du dina filer, dokument, presentationer med mera? * 

Jag spåra på min dator 
Jag sparar på min läsplatta t.ex. iPad, Samsungplatta mm. 
Jag sparar online (molntjänster t.ex. Dropbox, Microsofts Sky drive, iCloud mm). 
Jag sparar i ett USB-minne 
Annat__________________ 
 
18. Anser du att användningen av digitala verktyg gynnar ditt lärande så att du uppnår dina 
utbildningsmål? Välj ett alternativ. * 

I mycket hög grad 
I ganska hög grad 
I ganska låg grad 
Inte alls__________________ 
 
19. Anser du dig ha tillräckligt med kunskap för att använda digitala verktyg i din utbildning för att uppnå 
dina studiemål? Välj ett alternativ. * 

I mycket hög grad 
I ganska hög grad 
I ganska låg grad 
Inte alls__________________ 
 
20. Hur påverkar användningen av digitala verktyg ditt lärande? Välj ett eller flera alternativ. * 

Det blir roligare 
Det blir svårare 
Det blir enklare 
Det går fortare 
Det tar längre tid 
Det underlättar mitt lärande 
Det försvårar mitt lärande 
Det påverkar inte mitt lärande 
Annat__________________ 
 
21. Skulle du vilja veta mer om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå dina 
studiemål? Välj ett alternativ. * 

Nej, jag är inte intresserad. 
Nej, jag vet redan mycket om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå mina 
studiemål. 
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Ja, för jag vet inte så mycket om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå mina 
studiemål. 
Jag vet redan mycket om användning av digitala verktyg som stöd i utbildningen för att uppnå mina studiemål, 
men jag vill veta mera. 
Annat__________________ 
 
22. Övriga kommentarer 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

 

 

Du har nu svarat på alla frågor i enkäten. Tack för din medverkan! 

Vänligen, 

Regina Enedahl 
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Bilaga 2: E-Brev till studenterna 

Hej, 

Mitt namn är Regina Enedahl och jag jobbar som lärare inom förskollärarprogrammet. Jag skriver nu 
min Masteruppsats som handlar om hur studenter på förskollärarutbildning använder digitala verktyg 
som stöd för lärande. För att undersöka det behöver jag din hjälp genom att du svarar på en 
elektronisk webbenkät på 22 kryssfrågor. Enkäten är öppen mellan 18 oktober och 8 november (3 
veckor). Jag är tacksam om du tar dig tid att svara. Detta är förstås frivilligt, du är anonym när du 
svarar på enkäten och du kommer inte att kunna identifieras i den skrivna uppsatsen. 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
Vänligen, 

Regina Enedahl 

  

https://www.webbenkater.com/s/3122afb
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Bilaga 3: Frågor till fokusgruppintervju 

 
Tack för din medverkan i den fokusgruppsintervjun. Intervjun spelas in men du kommer inte att 

kunna identifieras i den skrivna uppsatsen. Ta ett par minuter och läs genom frågorna.  

 

 

 

 Vilka digitala verktyg använder du och till vad? 

 

 Hur förhåller du dig till digitala verktyg som stöd för ditt lärande? 

 

 På vilket sätt påverkar digitala verktyg dig och ditt lärande? 

 

 Är du digital kompetent? 

 

 Har du några övriga tankar eller funderingar kring möjligheter digitala verktyg 

tillhandahåller som stöd för ditt lärande som du skulle vilja ta upp? 

 

 


