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Tablet in preschool – A study of preschool teachers’ attitude 

As background for this study stands the debate and discussion in the society around the tablet 

as a pedagogical tool in preschool. The purpose of this study is to obtain and analyze 69 

preschool teachers’ opinions about the tablet’s introduction and use in preschool. The study 

also investigates the preschool teachers’ opinions about their mission for multimedia and 

technology in the preschool curriculum, Lpfö 98, reviderad 2010. The study is executed in the 

form of a survey. Question at issue: 

 How experienced are preschool teachers with the tablet? 

 What is the preschool teachers’ opinion about the tablets usability and function in 

preschool? 

 How important is multimedia tools such as tablets in preschool in the preschool 

teachers’ view? 

 Which view do preschool teachers have on their own role and mission to offer and 

encourage children to explore and use contemporary technology? 

My analysis of the survey result shows that preschool teachers have basic level knowledge of 

the tablet and the technology. The preschool teachers’ experience in using tablets varies from 

no use to daily usage. The majority of the preschool teachers do not use tablets at home or at 

work. In spite of this, the preschool teachers are mainly positive about tablet usability in 

preschool. Most of the preschool teachers consider the tablet as having a wide range of 

usability or as being useful in pedagogical situations in preschool. Many of the preschool 

teachers believe it is important or rather important that technology such as the tablet is 

prioritized as a pedagogical tool in preschool.  

Most of the preschool teachers consider the aims and objectives in Lpfö 98, reviderad 2010 to 

be both satisfactory and challenging. From the survey it appears, for example, that preschool 

teachers think it is important for the preschool and the preschool teachers to develop in line 

with society. The preschool teachers also mention it is important to offer every child an 

opportunity to explore and use contemporary technology. Additionally, the preschool teachers 

mention that financial means as well as further education is needed to help increase their 

possibilities of fulfilling the aims and objectives in the curriculum. 

Keywords: Tablet, computer, iPad, multimedia, preschool, preschool teacher. 
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Surfplattan i förskolan – En studie av pedagogers attityder 

Som bakgrund till denna undersökning ligger den rådande debatten i samhället om surfplattan 

som ett pedagogiskt multimedialt redskap. Syftet med studien är att undersöka vilka åsikter 

och meningar som råder hos 69 förskolepedagoger kring surfplattans introduktion och 

användning i förskolans verksamhet. I studien undersöks även hur pedagogerna ser på sin 

egen roll i relation till strävansmålen för multimedia och teknik i Lpfö 98, reviderad 2010. 

Undersökningen genomfördes genom en enkätundersökning. Frågeställningarna i studien: 

 Hur stor erfarenhet har pedagogerna av surfplattor? 

 Hur stort användningsområde anser pedagogerna att surfplattan har? 

 Hur viktigt anser pedagogerna att det är med multimediala verktyg som exempelvis 

surfplattor i förskolan? 

 Hur ser pedagogerna på sin egen roll att erbjuda och låta barnen tillägna sig ny teknik 

som exempelvis surfplattan? 

I studien framkommer det att samtliga pedagoger säger sig veta vad en surfplatta är. Deras 

egen erfarenhet är mycket varierad. Majoriteten av pedagogerna använder inte surfplatta 

varken hemma eller på arbetet. Trots det är pedagogerna sammantaget positivt inställda till 

surfplattans användbarhet i förskolans verksamhet.  Flertalet pedagoger anser att surfplattan 

har stort användningsområde eller är användbart. En stor andel av pedagogerna anser att det är 

viktigt eller ganska viktigt att prioritera multimediala verktyg som exempelvis surfplattan till 

förskolebarn.  

Merparten av pedagogerna anser att strävansmålen i Lpfö 98, reviderad 2010, är bra och 

utmanande. Pedagogerna uppger bl.a. att det är viktigt att förskolan och pedagogerna arbetar 

för att följa med i samhällets utveckling samt att pedagogerna arbetar för att alla barn får möta 

den nya tekniken i förskolan. Pedagogerna tar även upp att ekonomiska medel samt 

fortbildning behövs för att öka möjligheterna till att uppfylla strävansmålen. 

 

Nyckelord: Surfplatta, dator, iPad, multimedia, förskola, pedagoger. 
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1. INLEDNING 

I dagens samhälle får olika medier ett allt större genomslag i barns vardag (Medierådet 2010). 

Både yngre och äldre barn har tagit emot den nya utvecklade tekniken väl och hanterar 

exempelvis touchmobiler samt surfplattor utan större svårigheter (Gällhagen och Wahlström 

2011, s. 6, baksida). Upptäckten och erfarenheter av surfplattan som pedagogiskt hjälpmedel i 

verksamheten i både skola och förskola sprider sig som ringar på vattnet. Några förskolor och 

pedagogers erfarenheter av att arbeta med surfplattor kan man följa i bloggar på internet 

(Digitala barn 2102; Nacka kommun - blogg, 2012). Även artiklar och reportage i dagspress, 

fackliga tidningar och nätupplagor uppmärksammar hur arbetet med surfplattan som 

komplement till verksamheten genomförs runt om i landet (Borås Tidning 2012; Göteborgs-

Posten 2011; Lärarnas Nyheter 2011/a; Löfstedt 2012). 

Några skolor har valt att gå ytterligare ett steg längre med arbetet av surfplattan i 

undervisningen, något som har skapat en debatt. Exempelvis vår egen utbildningsminister Jan 

Björklund (FP) reagerade starkt på nyheten om Sollentuna kommuns satsning och beslut att 

ersätta skolböcker, penna och papper med en surfplatta för elever i förskoleklass och årskurs 

1. Björklund menar att det är oerhört provocerande ”när kommunala företrädare anser att 

böcker tillhör forntiden” (Dagens Nyheter 2012/b). Han anser att traditionell undervisning 

som att lära sig skriva för hand, räkna och läsa längre texter samt böcker ska kvarstå och att 

datorerna inte kan ersätta detta (Ibid.). Sollentunas ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden, Maria Stockhaus (M), besvarar kritiken med att Björklund behöver 

komma ut i skolorna och få en bild hur den moderna tekniken används av lärarna och vilka 

pedagogiska metoder de använder sig av. Socialdemokraternas utbildningspolitiska 

talesperson Mikael Damberg delar Stockhaus åsikt och framhåller att Björklund är 

bakåtsträvande och inte verkar vara medveten om resurserna av digitala läromedel idag. 

Damberg menar att Sverige tvärtom behöver ”en IT-strategi för skolan för att möta framtiden” 

(Dagens Nyheter 2012/a). En IT-strategi krävs enligt lärarna Josef Sahlin, Martin Braekken 

Fernström och Marie Andersson för Sverige har inte ”råd att halka efter om vi ska kunna 

konkurera med kunskap i framtiden” (Dagens Nyheter 2012/c). De menar att det primära är 

att lära barnen läsa och skriva och detta måste inte ske med penna och papper. Om digitala 

medier som surfplattor kan underlätta läs- och skrivprocessen för barnen så borde det 

möjliggöras istället för att motarbetas (Ibid.). 

Debatten om surfplattans nytta diskuteras även på förskolan. ”Leksak”, ”barnpassning”, ”hör 

inte hemma i förskolans värld” eller ”förskolan ska komplettera och erbjuda något annat än 
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hemmet” är motargument jag själv mött från föräldrar och pedagoger i mitt arbete med 

surfplattan i verksamheten. Positiva röster från samma grupp menar att det ”ligger i tiden”, 

”förbereder barnen för framtiden” eller ”vad bra att barnen får lära sig tekniken tidigt”.  

Surfplattan i skolans och förskolans verksamhet verkar dela upp berörda politiker, föräldrar 

och pedagoger i två läger. För eller emot. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilka åsikter och meningar som råder hos pedagoger i 

förskolan kring surfplattans introduktion och användning i förskolans verksamhet samt hur 

pedagogerna ser på sin egen roll i relation till strävansmålen i Lpfö 98, reviderad 2010, 

gällande multimedia och informationsteknik. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur stor erfarenhet har pedagogerna av surfplattor? 

 

 Hur stort användningsområde anser pedagogerna att surfplattan har? 

 

 Hur viktigt anser pedagogerna att det är med multimediala verktyg som exempelvis 

surfplattor i förskolan?  

 

 Hur ser pedagogerna på sin egen roll att erbjuda och låta barnen tillägna sig ny teknik 

som exempelvis surfplattan? 

 

3. BAKGRUND 

3.1 Begreppsförklaringar 

I min undersökning förekommer olika begrepp som jag i detta avsnitt ämnar förklara. 

App/applikation: En app är en applikation/tillämpningsprogram som användaren kan ladda 

ned från nätet och installera och använda. Vissa varianter finns att hämta gratis. Priset på 
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appar förenade med en kostnad är ca 7-25 svenska kronor (NE 2012, App/Applikation; 

Lärarnas nyheter 2011/b). 

IKT: IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik (NE 2012 

/Datorstödd undervisning). 

iPod: Bärbar mediespelare tillverkad av datorföretaget Apple (NE 2012 /iPod). 

IT: IT är en förkortning av informationsteknologi (NE 2012 /IT). 

Surfplatta: En surfplatta är en mindre bärbar dator med pekskärm som styrs med fingrarna 

genom att trycka på skärmen. Tangentbordet är virtuellt. Surfplattan finns i flera modeller och 

märken. Vanliga benämningar utöver surfplattan är: iPad, padda eller pekplatta (Lärarnas 

nyheter 2011/b; Surfplatta.nu 2011; Löfstedt 2012). I min uppsats har jag valt att 

genomgående använda mig av ordet surfplatta. 

 

3.2 Skolverket 

Skolverket är förskolans tillsynsmyndighet. Skolverket arbetar kontinuerligt med att förbättra 

verksamheten på landets förskolor genom att styra, följa upp och utvärdera förskolans 

verksamhet. I arbetet ingår att verka för att målen i förskolans läroplan, Lpfö 98; reviderad 

2010, uppfylls. I skolverkets verksamhetsidé sammanfattas uppdraget: 

 ange tydliga mål och kunskapskrav 

 ge stöd till utveckling i förskolor och skolor 

 ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper 

 kommunicera för att förbättra (Skolverket 2011/b). 

Skolverkets stöd innefattar bl.a. generella nationella utvecklingsinsatser inom områden som i 

nationella och internationella undersökningar påvisats brister. Skolverket ansvarar för att ge 

rektorer, förskollärare samt lärare kompetensutveckling och utbildning. Via webbaserat stöd, 

stimulans- och stödmaterial samt konferenser ger Skolverket möjlighet till utveckling av olika 

kompetenser. Genom Skolverket kan man även ta del av forskning samt erfarenheter i ämnen 

som har betydelse för skolledare och lärare (Ibid.).  

I Skolverkets uppdrag ingår bl.a. att stödja ”kreativ och kritisk it-användning” (Skolverket 

2011/c). Detta innebär att Skolverket erbjuder stöd och stimulans till pedagoger eller lärare 
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som strävar efter att integrera digitala medier i verksamheten på förskolor och skolor förutsatt 

att genomförandet präglas av att introduktionen och användandet är genomtänkt (Ibid.). 

 

3.3 Lpfö 98, reviderad 2010 

Regeringen och riksdagen anger riktlinjer och mål för förskolan genom förskolans läroplan, 

Lpfö 98, reviderad 2010. Läroplanen har framarbetats av Skolverket (Lpfö 98, reviderad 

2010; Skolverket 2011/b). I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt sju 

mål och riktlinjer för hur förskolan ska arbeta. De sju målen och riktlinjerna är: 

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande 

 Barns inflytande 

 Förskola och hem 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 Förskolechefens ansvar (Lpfö 98, reviderad 2010). 

I Lpfö 98, reviderad 2010, är ett perspektiv att barns lärande baseras på samspelet mellan barn 

och vuxna samt mellan barn och barn. Pedagogerna har i uppdrag att ge barnen vägledning 

och stimulans i att utforska sin omvärld för att barnen ska få möjlighet att uppleva nya 

erfarenheter, utveckla insikt och kunskap. Barngruppen ska betraktas som en tillgång för 

lärande och utveckling (Ibid., s. 7). 

3.3.1 Mål för multimedia och teknik  

Ett av strävansmålen i läroplanen är att lägga grunden för att barnen längre fram i livet ska ha 

tillräckliga kunskaper för att kunna kommunicera, samarbeta och söka ny kunskap i vårt 

samhälle eftersom denna kunskap är en nödvändighet i ett samhälle som ständigt 

vidareutvecklas, förändras samt har ett stort informationsflöde. Detta mål inbegriper att 

använda multimediala hjälpmedel och informationsteknik i verksamheten samt i det 

pedagogiska arbetet (Ibid. s. 6-7). Strävansmålet för multimedia och teknik fanns även med i 

den tidigare läroplanen för förskolan, Lpfö 98, formulerad på samma sätt (Lpfö 98, s. 5-7).  
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3.4 Exempel på introduktioner av surfplattor i förskolan 

3.4.1 Nacka kommun 

Nacka kommun var en av de första kommunerna i Sverige som satsade på surfplattor i några 

förskolors verksamhet. Efter att projektledaren/förskolechef Elisabeth Steglin Wahlström 

under ett studiebesök i USA observerade hur surfplattorna på ett pedagogiskt sätt kunde 

användas i verksamheten, såg Steglin Wahlström möjligheterna till att introducera 

surfplattorna även i Sverige. Nacka kommun samt pedagogerna på förskolorna ser surfplattan 

som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. I boken Lär och lek med surfplatta i 

förskolan beskriver Gällhagen och Wahlström hur pedagogerna kopplar arbetet med 

surfplattan i verksamheten till målen och riktlinjerna i Lpfö 98:s, reviderad 2010. Wahlström 

menar att surfplattan är en tillgång och stimulerar lärandet på ett lustfyllt och modernt sätt. 

Hon betonar att pedagogens roll är viktig för att göra surfplattan till ett pedagogiskt verktyg. 

Pedagogernas erfarenheter och pedagogiska tankar kan man följa via Nacka kommuns blogg 

(Gällhagen och Wahlström 2011; NVP 2011; Nacka kommun - blogg 2012; Lpfö 98, 

reviderad 2010).  

3.4.2 Sollentuna kommun 

Sollentuna kommun satsar på utökad tillgänglighet och förståelse för informations- och 

kommunikationsteknik. Sollentuna kommuns mål är att innan utgången av 2013 ska alla 

elever i skolan ha en egen surfplatta eller dator. I förskolan kompletteras verksamheten med 

främst surfplattor. Sollentuna kommun menar att surfplattorna kompletterar förskolan med ett 

nytt lekfullt verktyg att använda parallellt eller tillsammans med övrig verksamhet för att 

inspirera barnen, fånga upp deras intresseområden och därmed stimulera lärandet (Sollentuna 

kommun 2012). 

I sin IKT-strategi utgår Sollentuna kommun från: 

 Läroplaner och kursplaner för skolan och förskolan 

 EU:s reform med nyckelkompetenser för livslångt lärande där digital kompetens är en 

av nyckelkompetenserna 

 Barn- och utbildningsnämndens mål 

 De fem övergripande strategierna för att öka måluppfyllelsen i kommunen 

 21st Century Skills (Sollentuna kommun 2011, s. 2-3). Organisationen och 

skolreformen arbetar för att de amerikanska eleverna ska bättre ”anpassa sig till den 

snabbt föränderliga omvärlden och bättre förbereda eleverna på de behov och krav 

som framtiden och dess arbetsliv har” (Business Creatives Sweden 2010). Europas 
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motsvarighet är EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (Sollentuna 

kommun). 

Sollentunas IKT-strategi går ut på att den digitala kompetensen ska vara integrerad i 

verksamhetens alla delar på ett självklart sätt. Målet är att alla barn i skolan och förskolan ska 

ges möjligheter till att möta samt utveckla sin egen digitala kompetens (Sollentuna kommun 

2011, s. 2-3).  

3.4.3 Falkenbergs kommun 

I Falkenbergs kommun använder sig flera förskolor av surfplattor i verksamheten, ett projekt 

som uppmuntras av kommunen men som bekostas av förskolorna själva. Jessica Bystedt, 

förskolechef, tror att surfplattan har ”kommit för att stanna” i förskolans verksamhet 

(Hallands nyheter 2012). Bystedt betonar att det är viktigt att apparna är pedagogiska och att 

pedagogerna har tänkt igenom hur surfplattan ska användas. Hon menar vidare att barnen inte 

ska utforska apparna själva, det är viktigt att en pedagog finns som stöd. Bystedt beskriver att 

de pedagoger som arbetat med surfplattan i verksamheten ställer sig positiva till satsningen. 

Satsningen ska ses som ett alternativ i verksamheten och som ett lustfyllt och lekfullt sätt att 

lära sig mer om sin omvärld (Ibid.). 

3.4.4 Strängnäs kommun 

I Strängnäs kommun genomförs ett pilotprojekt med surfplatta i förskolans verksamhet. 

Skälet till projektet är att surfplattan tros ha stora pedagogiska möjligheter enligt 

förskolläraren Sarah Wolf som deltar i projektet. I projektet har hon sett att surfplattan 

stimulerar turtagande och samspel. Wolf påpekar att det är viktigt att pedagogen är 

närvarande och har ett syfte med surfplattan i verksamheten, att inte barnen planlöst använder 

surfplattan själva. Wolf har observerat att surfplattan fungerar ”bäst i små grupper och det är i 

samspel och relation till andra barn eller vuxna som man kommer åt de största pedagogiska 

vinsterna” (Löfstedt 2012). Wolf har sett hur surfplattan, där man väljer genom att peka direkt 

på skärmen, är bra för de allra yngsta barnen som annars har svårt att hantera mus och 

tangentbord. Surfplattan är ett bra verktyg eftersom den är användarvänlig, liten och smidig. 

Idag lever vi i ett samhälle där digitala redskap känns självklara för barnen därför känns det 

enligt Wolf som ett naturligt steg att använda den i förskolan. Pilotprojektet bemöts oftast 

positivt av berörda, något som Wolf menar bekräftas av andra pedagoger som bloggar om sitt 

arbete med surfplattan i förskolans verksamhet. Hon pekar på att negativa åsikter finns också. 

En del pedagoger är rädda och har ett motstånd för den nya tekniken. Wolf menar att många 

av pedagogerna på hennes förskola blir mer positiva efter att de har sett hur surfplattan kan 
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användas i verksamheten tillsammans med barnen på ett pedagogiskt sätt. Även föräldrarna 

har olika åsikter, vissa ifrågasätter värdet och andra tycker det är bra att barnen får möta 

tekniken i den pedagogiska verksamheten (Ibid.).  

 

3.5 EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande 

Europaparlamentet och rådet offentliggjorde 2007 en europeisk referensram med 

nyckelkompetenser att prioritera för ett livslångt lärande. Dessa nyckelkompetenser 

utformades utifrån bilden att samhället idag har en snabb förändringstakt, ständigt utvecklar 

ny teknik och utmärks av internationalisering. Syftet med dessa nyckelkompetenser är att öka 

den allmänna kompetensen för att kunna anpassa sig och exempelvis behärska den digitala 

världen samt ha förmåga att hålla sig informerad om och känna delaktighet i samhället. 

Kompetensen definieras i detta sammanhang som en kombination av färdigheter, kunskaper 

och attityder (Europeiska kommissionen 2007, s. 1).   

Referensramens åtta nyckelkompetenser är: 

1. Kommunikation på modersmålet 

2. Kommunikation på främmande språk 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära 

6. Social och medborglig kompetens 

7. Initiativförmåga och företagaranda 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Ibid., s. 2). 

I reformen uppmanas EU:s medlemsstater i grund- och yrkesutbildningssystem att sträva efter 

att utveckla dessa nyckelkompetenser hos medlemsstatens ungdomar för att förbereda dem 

väl inför arbets- och samhällslivet. Reformen fastslår även att det är betydelsefullt att fortbilda 

vuxna för att ge fortsatt kunskap och förståelse samt uppnå färdigheter kring de gällande 

nyckelkompetenserna (Ibid., s. 1-3). 

3.5.1 Den fjärde nyckelkompetensen - Digital kompetens 

Syftet med att arbeta för digital kompetens är att stärka kunskapen kring grundläggande IKT-

färdigheter; hur man använder datorer ”för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet” 

(Ibid., s. 7). Genom att erhålla kunskap om hur informationssamhällets utvecklade teknik 
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fungerar ges en övergripande blick över teknikens roll och de möjligheter den ger i arbetet, 

hemma och i vardagslivet. I målet ingår det att sträva efter att kunskap ska erhållas som kan 

stödja och stimulera innovation och kreativitet. Även att kritiskt kunna urskilja 

informationens validitet och tillförlitlighet samt juridiska och etiska principer ingår i detta 

perspektiv kring den interaktiva användningen av tekniken i informationssamhället (Ibid.).  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Barns medievanor i Sverige 

Medierådet har i uppgift av Regeringskansliet att undersöka barn och ungas medievanor. 

Figur 1 

 

 

Studierna har tidigare genomförts 2005, 2006 och 2008. I studien intervjuas barnens föräldrar 

genom enkätfrågor. I delstudien Småungar & Medier 2010 – Fakta om små barns användning 

och upplevelser av medier framkommer det att barns medievanor har förändrats sedan första 

undersökningen som genomfördes 2005. Exempelvis har snittåldern för debut av 

internetanvändning sjunkit från 9 år till 4 år. Studiens resultat visar att 85 % av barnen i 

åldern 2-5 år har egen eller tillgång till dator i hemmet. Datorn används av barnen till största 

del för att spela spel, rita och måla eller lyssna på musik.  I Medierådets undersökning 

framkommer det bl.a. hur ofta och hur länge barnet spelar dator eller tv-spel. Se figur 1 

(Medierådet 2010). 
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4.2 Medier - en del av barns kultur  

Debatter i samhället gällande hur barn påverkas av medier som TV, film, video eller datorer 

har diskuterats i årtionden. Holm Sørensen (2000) visar på att medier av olika slag har i ett 

historiskt perspektiv spelat en stor roll i barns liv. Under t.ex. 50-talet var boken, radion och 

serietidningarna medier som ingick i barnens vardag. TV:n blev under slutet av 60-talet och i 

början av 70-talet ett vanligt inslag i hemmen och under 80-talet kom videon som 

möjliggjorde att barnen kunde se film vid självvalda tidpunkter. Medier har utgjort en del av 

barns kultur samt sociala sammanhang och under de senaste årtionden har medierna blivit en 

viktig faktor i barnens uppväxt, en resurs i barnens ögon för hur de kan tillägna sig 

upplevelser och information. Holm Sørensen menar att medierna ingår i barns lärprocesser 

och att de ger barnen inspiration och idéer till lek och andra aktiviteter samt sammanhang. 

Barn på 2000-talet betraktar datorer som något självklart, de anser inte att datorer är något 

nytt (Holm Sørensen 2000, s. 15-20). Barn har en mer avspänd relation till en dator än vuxna 

menar Appelberg och Eriksson (1999). De är inte lika rädda för att göra ”fel” utan prövar sig 

fram genom att klicka på de olika valen. Om barnen har en dator tillgänglig under 

förskoleåldern lär sig barnen på ett naturligt sätt att datorn kan vara ett hjälpmedel lika 

självklart som penna, papper och sax (Appelberg och Eriksson 1999, s. 24).  

 

4.3 Kunskapsinhämtning i förändring 

Appelberg och Eriksson (1999) diskuterar vidare kring att en ny kultur för 

kunskapsinhämtning växer fram (Ibid., s. 13). Informationstekniken skapar möjligheter till ett 

nytt sätt att undervisa. Men den förutsätter en pedagogisk förnyelse som påverkar både 

arbetssätt, verksamhet och lärarrollen (Skolverket 2012/a). Papert (1994) resonerar kring 

datorer och pedagogers kunskapssyn. Han menar att den traditionella 

förmedlingspedagogiken, instruktionismen bör stå tillbaka för konstruktionismen, där 

pedagogens förhållningssätt uppmuntrar barnen att konstruera sin kunskap själva genom 

exempelvis datorer (Papert 1994, s. 120-121). Att ändra sitt förhållningssätt som lärare är en 

utmaning. Appelberg och Eriksson (1999) beskriver att de har i sina studier mött pedagoger 

som befinner sig i olika faser av strategier i förändringsarbetet. En del har tagit till sig 

tekniken på en gång, andra är lite mer avvaktande och vill se forskning som stöder 

förändringsarbetet och några är mycket motvilliga till att göra förändringar. Appelberg och 

Eriksson menar att dessa klyftor kan överbryggas med ökad kunskap om hur datorerna kan 

användas i förskolans verksamhet samt genom att pedagogerna själva får möta tekniken 
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(Appelberg och Eriksson 1999, s. 47-49). Mycket av pedagogernas motstånd består av 

okunskap och rädsla inför tekniken. Jag citerar: 

I rapporter från försök med att införa datorn i förskoleverksamhet kan man se att 

pedagoger som till en början varit skeptiska blivit mer positiva till att använda 

datorn sedan de fått möjlighet att själva pröva på (Ibid., s. 49). 

 

4.4 Andra redskap för lärande 

Anna Klerfelt pekar på att IKT-användningen i den pedagogiska verksamheten har många 

fördelar. I STEPS-studien där Klerfelt ansvarade för den svenska delstudien undersöktes IKT-

användningen i den pedagogiska verksamheten i förskolan samt skolans lägre stadier i 

Europa. I studien framgår att informationsteknologi kan stödja kreativitet, samarbete och 

kommunikation. Klerfelt menar att pedagoger med grundkunskap samt intresse av datorn i 

verksamheten ser potentialen för hur informationsteknologi kan utveckla barnen (Skolverket 

2010). Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har undersökt hur informationsteknologin- 

och kommunikationsteknologin tas emot av barn mellan 6-12 år.   De menar att utvecklingen 

pekar mot att hur vi kommer lära i skolan eller förskolan kommer att förändras. Det skrivna 

och tryckta ordet som stått som ledande kommunikationsmedie i hundratalsår utmanas nu av 

informationstekniken. Den multimediala tekniken erbjuder en presentation av både bild, text 

och ljud något som ger en ytterligare dimension i mötet med informationen, vilket ger nya 

förutsättningar för att skapa pedagogiska möjligheter (Alexandersson m.fl. 2001, s. 5-19). 

Papert (1994) framhåller att skolan behöver vara lyhörd för barns olika inlärningsätt och anser 

att skolan ska ta tillvara barns naturliga, kreativa och fantasifulla sätt som de utforskar sin 

omvärld med (Papert 1994, s. 120-122). Alexandersson m.fl. (2001) pekar på att datorn kan 

göra lärandet lustfyllt och meningsfullt. De hänvisar till bl.a. Jedeskog (1998) som i sin 

forskning har dragit slutsatsen att barnen visar större entusiasm för skolarbetet när de 

använder IKT. Även Riis m.fl. har i sina studier kommit fram till att barnen får ett ökat 

engagemang, samarbete och intresse samt att läraren får en mer handledande roll 

(Alexandersson m.fl. 2001, s. 102-105).  

 

4.5 Surfplattan i förskolan 

Området kring surfplattan som pedagogiskt multimedialt verktyg är relativt outforskat 

(Skolverket 2012/a). Savilla Banister (2010) forskar kring barn och multimediala verktyg som 
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iPod och iPad samt olika applikationer i USA. Banister anser att lärandet stimuleras när små 

barn upptäcker och interagerar med surfplattan och de olika undersökta apparna som är 

utformade för barn och lärande. Hon menar att de appar som är undersökta i studien kan 

introduceras i verksamheten för yngre barn som ett verktyg för pedagogerna i den 

pedagogiska verksamheten (Banister 2010, s.126).   Gällhagen och Wahlström (2011) delar 

med sig av sina erfarenheter av att arbeta med surfplatta och förskolebarn. De ger exempel på 

hur barnen genom surfplattan och olika appar kan träna på exempelvis lägesbegrepp, färger, 

mönster, finmotorik, matematik, språk och koordination. De menar att i arbetet med 

surfplattor tränar barnen på samarbete och turtagning och att man genom surfplattan kan 

utforska och uppfylla många av läroplanens mål (Gällhagen och Wahlström 2011). 

 

4.6 Pedagogernas förhållningssätt och kunskap en viktig faktor 

I olika studier av skolelever har forskare studerat datoranvändning och pedagoger eller lärares 

arbets- och förhållningssätt. I en dansk studie har Twedell Levinsen och Holm Sørensen 

(2011) kommit fram till att digitala medier gör skillnad för grundskolebarns lärande och 

utveckling förutsatt att lärarna anpassar pedagogiken. I sin studie där forskarna jämförde 

klasser med- och klasser utan digitala medier som resurs, fann de att i de klasser där en 

förändrad pedagogik i kombination med digitala medier användes, arbetade barn mer 

självständigt och fokuserat. Även lärarens roll förändrades från att vara instruerande till att 

istället ge konstruktiv ledning. I klasser där digitala medier användes tillsammans med 

traditionell lärarcentrerad undervisning uteblev effekten (Holm Sørensen och Twedell 

Levinsen 2011, s. 16). Alexandersson m.fl. (2001) diskuterar om huruvida multimediala 

verktyg förbättrar den pedagogiska verksamheten. De menar att forskning kring IKT i 

förskolan och skolan har gett motsägelsefulla resultat och inte ger ”någon entydig bild vad 

beträffar informationsteknikens förmodat positiva effekter” (Alexandersson m.fl. 2001, s. 14). 

Trots att forskningen inte ger ett entydigt besked menar Alexandersson m.fl. att multimediala 

verktyg kan förbättra barnens inlärning förutsatt att pedagogerna har tänkt igenom hur och 

vad som medieras (Ibid., s. 14-15). Martin Tallvid har i annan studie under fyra år undersökt 

högstadielevers användning av datorer i undervisningen. Även han menar att endast den nya 

tekniken inte är tillräcklig för att öka lärandet hos eleverna. Tallvid pekar på att en viktig 

aspekt för att utveckla elevernas resultat hänger ihop med lärarnas fortbildning och att det 

utarbetas en pedagogisk plan (Skolverket 2011/a).   
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4.7 Datorlek – en fara? 

Ett samtalsämne som debatteras i massmedia är vilket inflytande datorn har på barnens liv 

(Statens medieråd 2012). Barbro Johansson (2000) diskuterar kring barndomen hos unga idag, 

en barndom som ska fyllas med rörelse, lek och utevistelse i samhällets ögon. Hon menar att 

detta anses vara värden som är hotade i vårt digitaliserade samhälle. I hennes forskning kring 

föräldrars åsikter kring datorspelande är en återkommande punkt hos föräldrarna att barnen 

riskerar bli sittande framför datorn för länge. Datorn uppfattas stjäla tid från andra viktiga 

inslag i barnens liv som t.ex. leka, vara ute, kreativ och social. Johansson uttrycker det som att 

datorn hotar den goda barndomen. En annan oro föräldrarna har är att barnens fysiska och 

psykiska hälsa ska påverkas negativt. Effekterna av för mycket datorspelande tros ge negativa 

konsekvenser som t.ex. stress, beroende, koncentrationssvårigheter samt trötta ögon och ont i 

vissa delar av kroppen (Johansson 2000, s. 195-196). Detta är något som även Jane M. Healy 

(1999), filosofie doktor i psykologi, instämmer i. Hon menar att den ökade digitaliseringen i 

samhället kan utsätta barnen för eventuella faror eller påfrestningar som ett resultat av att barn 

idag allt oftare vistas i digitala läromiljöer. I Healys amerikanska studie uppmärksammas att 

hälsoproblem som idag finns hos vuxna kan vandra ner i åldrarna, som exempelvis vanliga 

problem som ögonvärk och ögonirritationer eller värk i muskler och skelett. Healy pekar på 

att barn kan vara mer mottagliga för skadeverkningar än vuxna och att fysisk aktivitet är av 

största vikt för barnens hälsa och utveckling. Regelbunden motion i exempelvis spontan lek 

ger barnen en ökad blodtillförsel till hjärnan som i sin tur förser hjärnan med mer syre och 

energi. Detta menar hon ökar de mentala förmågorna och ger goda effekter mot stress (Healy, 

1999, s. 13,109-121, baksida). 

Vidare anser Healy att vuxna behöver ta ett ansvar för att förebygga och motverka 

skadeverkningar genom att se över miljön och tiden barnen tillbringar framför bildskärmen 

(Ibid., s. 111). Även Hildén (2005) tar upp frågan om datorleken kan vara skadlig för barnen, 

som t.ex. leda till övervikt.  Hildén diskuterar kring Statens folkhälsoinstituts 

sammanställning av vetenskapliga studier där de undersökt hälsoeffekter av TV- och 

datorspelande. I studierna fann forskarna inga resultat som visar på ett samband mellan 

dataspel och övervikt. Däremot visade studierna på att mycket långa stunder av TV-tittande 

och övervikt har ett samband. Hildén menar att eftersom barnen i dagens samhälle tillbringar 

mycket tid framför både TV och datorn är det viktigt att vuxna tar ansvar och ser till att 

barnen ges möjlighet till att röra sig grovmotoriskt (Hildén 2005, s. 30). 
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4.8 Datorn som komplement i verksamheten 

Hildén (2005) menar att barn idag växer ”upp i en miljö där datorn erbjuder lek på ett för dem 

naturligt sätt” (Ibid., s. 28). Hon anser att datorn inte ska ersätta barnens lek utan istället 

kunna bli en ny källa och inspiration till lek. Ett komplement till andra lekar. Hildén pekar på 

att leka utomhus är ovärderligt och hon anser att datorn inte ska ta bort någon aktivitet utan 

tillföra ett lekredskap ytterligare i verksamheten. En strävan bör vara att datorn inte blir en 

sago- eller spelmaskin utan något som skapar något kreativt tillsammans med andra barn eller 

vuxna. Hildén pekar på att en genomtänkt användning kan ge barnen förkunskaper att på ett 

kreativt sätt använda datorn i framtiden (Ibid., s. 9, 28-29, baksida). Appelberg och Eriksson 

(1999) betonar att de små barnens upptäckter och erfarenheter framför datorn bör 

sammanfogas med verkliga situationer. Det är viktigt att barnen ges möjlighet att göra 

jämförande upptäckter som exempelvis färger och former från datorns värld med inom- eller 

utomhusmiljön (Appelberg och Eriksson 1999, s. 33). 

 

5. METOD 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Jag valde att genomföra studien på ett kvantitativt sätt genom en enkätundersökning för att få 

ett resultat grundat på en större grupp informanter. En kvantitativ undersökning kännetecknas 

av att forskaren har distans till informanterna och ”syftar till att beskriva och förklara hur de 

genomförda mätningarna utfallit” (Olsson och Sörensen 2011, s. 19). Målet med att undersöka 

frågeställningarna kvantitativt var att genom ett utifrånperspektiv beskriva och redovisa 

undersökningens resultat till skillnad mot en kvalitativ undersökning som kännetecknas av en 

närhet till undersökningens frågeställningar. I en kvalitativ studie har forskaren en närmare 

relation till informanten, resultaten går på djupet samt grundar sig på ett mindre antal 

informanter (Ibid., 18-23). Genom att använda mig av enkätundersökning som 

undersökningsmetod fick jag möjligheten att analysera och jämföra resultatet mellan många 

uppgiftslämnare gentemot om jag använt mig av en intervju med färre informanter (Stukát 

2011, s. 47). Genom att låta informanten ”ta ställning till ett antal påståendesatser” i enkäten 

kan studien mäta informanternas attityd (Trost 2007, s. 71). I de frågor där informanten ges 

möjlighet till motivering kan studien mäta informanternas åsikter eller associationer av 

frågeställningen (Ibid., s. 74-76).  
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5.2 Urval 

Patel och Davidsson (1991) menar att resultatet av en kvantitativ undersökning ska vara så 

generell som möjligt. För att nå detta resultat studerar forskaren en grupp, ett urval, som är 

jämförbara med den utvalda målgruppen (Patel och Davidsson 1991, s. 90-91). För att 

undersöka mina frågeställningar har jag valt att använda mig av studenter som går en 

erfarenhetsbaserad lärarutbildning mot förskola. Samtliga studenter har erfarenhet av att 

arbeta på förskola eller som dagbarnvårdare. Studenterna har själva valt att vidareutbilda sig 

från barnskötare till lärare mot förskola vilket ökar mina chanser att nå pedagoger som har 

ökat intresse för- samt kunskap om förskolans aktuella utveckling samt Lpfö 98, reviderad 

2010. Jag valde denna urvalsgrupp för att få ett varierat urval av informanter från olika 

förskolor och kommuner. Genom att göra detta urval blev informanterna mer slumpartat 

geografiskt utvalda och chanserna ökade att nå informanter med mer skilda erfarenheter än 

om jag hade gjort ett medvetet urval av några få förskolor. Ambitionen var att öka chanserna 

till att generalisera resultatet till att gälla ett representativt urval (Trost 2007, s. 29; Stukát 

2011, s. 63).  

 

5.3 Etik 

I undersökningens genomförande är en viktig del hur informanterna som medverkar- eller hur 

uppgifterna som lämnas i studien behandlas (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Under min 

presentation av mig själv vid kontakt- samt enkätundersökningstillfället informerade jag 

kortfattat informanterna om enkätundersökningen och studiens syfte samt att de har rätt att 

bestämma om sin medverkan utifrån informations- och samtyckandekraven. De informerades 

om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Jag 

berättade att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. uppgifterna ska inte gå att 

härleda till informanten enligt konfidentialitetskravet. I enkätundersökningen efterfrågades 

inte informantens namn och i resultatet av enkätundersökningen valde jag att inte redovisa 

resultat efter kommun. Detta eftersom det då skulle finnas möjlighet att härleda till 

informantens identitet genom att vissa informanter ensamma representerade kommunen samt 

att erfarenhetsbaserade utbildningar inte är vanligt förekommande. Resultaten av 

enkätundersökningen noterade jag i en tabell genom att använda en kodningsnyckel. I 

informationen om nyttjandekravet framkom det att uppgifterna endast kommer användas för 

forskningsändamål som redovisas i min C-uppsats (Hartman 2003, s. 105; Stukát 2011, s. 

138-140). 
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Med enkätfrågorna bifogade jag ett missivbrev med kortfattad information om studiens syfte 

samt de forskningsetiska riktlinjerna. Missivbrevet kunde avlägsnas från enkätundersökningen 

som en information för studenterna att behålla (Hartman 2003, s. 129; Patel och Davidsson 

1991, s. 64).  

 

5.4 Enkätundersökning 

En enkätundersökning är ett mätinstrument med vilket man kan mäta de uppgifter som 

informanterna vill uppge. En enkätundersökning består av ett antal intervjufrågor som 

besvaras av den intervjuade själv genom att notera sina svar på enkätformuläret. Reliabiliteten 

och tillförlitligheten i studien bygger och utgår från de uppgifter som mina informanter 

lämnar samt hur jag har tolkat informanternas fritextssvar (Stukát 2011, s. 132-134; Trost 

2007, s. 9-10). 

5.4.1 Enkätfrågorna  

Enkätfrågorna formulerades utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Målet med 

enkätfrågorna var att ringa in intressant information för undersökningen om informanternas 

bakgrund, attityder samt erfarenhet utifrån mina frågeställningar. Enkätfrågorna utformades i 

en kombination av strukturerade frågor med färdiga påståendesatser, strukturerade frågor med 

möjlighet att motivera sitt svar samt ostrukturerade öppna frågor. Enkätundersökningen 

kännetecknades av både hög och låg grad av strukturering samt hög grad av standardisering. 

Jag valde att använda mig av strukturerade frågor för att informanten skulle ta ställning till i 

förväg formulerade påståendesatser samt ostrukturerade frågor för att informanten skulle få 

möjlighet att utveckla sitt svar i vissa valda delar av enkäten. Genom att informanten gavs 

möjlighet att i fritextssvar samt öppna frågor utveckla sina tankar får undersökningen ett visst 

kvalitativt inslag (Olsson och Sörensen 2011, s. 54, 133; Stukát 2011, s. 47-52; Trost 2007, s. 

59-76). Vid enkätfrågorna gällande strävansmålen för multimedia och teknik i Lpfö 98, 

reviderad 2010, var strävansmålen beskrivna genom citat (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 6-7). 

Enkätundersökningens enkätfrågor utformades med syftet och målet att enkätfrågorna skulle 

undersöka informanternas attityder utifrån mina frågeställningar.  

Jag utförde en pilotstudie på den förskola jag är anställd på för att undersöka hur frågorna 

uppfattades och justerade frågor som mina test-informanter ansåg vara tvetydiga för att sträva 

efter en högre grad av validitet i enkätundersökningen. Undersökningens validitet är ett mått 

på hur enkätundersökningens utformning uppnår målet med mätningen och hur precist 
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enkäten undersökte frågeställningarna. I en vetenskaplig undersökning granskar man om 

urvalet i undersökningen är representativt för att generalisera till en större grupp. Genom att 

välja en urvalsgrupp med geografisk spridning ökade jag möjligheterna till att generalisera till 

en större grupp av pedagoger. I parametern bör det tas med att pedagogerna kan skilja sig från 

andra pedagoger i förskolan eftersom de är under utbildning och följer förskolans utveckling 

och debatter i större utsträckning (Körner och Wahlgren 1996, s. 22; Stukát 2011, s. 48, 133-

137; Trost 2007, s. 64-65).   

 

5.5 Procedur 

Två grupper av studenter valdes ut som urvalsgrupper. Den första gruppen studenter 

kontaktade jag genom att besöka två seminarium i högskolan. Besöket hos studenterna 

planerade jag i samråd med kursansvarig samt seminarieledare via e-post, telefonsamtal och 

samtal på plats. Under besöket på seminariet berättade jag kort vem jag var, vad jag 

undersöker i min C-uppsats, syftet med enkäten samt ungerfärlig tid det tar att fylla i enkäten. 

De fick information att deras medverkan är frivillig och att deras uppgifter behandlas 

konfidentiellt enligt de forskningsetiska riktlinjerna. Jag gav dem därefter instruktioner om 

hur de kunde fylla i enkäten genom att öppna och redigera direkt i Word-dokumentet och 

sedan spara och e-posta enkätsvaret till mig. Enkäten, mitt missivbrev samt min e-postadress 

lade en av delkursens lärare upp i studenternas kurswebb.  

Jag kontaktade högskolans lärarutbildning med en förfrågan att få tillgång till studenternas e-

postadresser för att kunna skicka en påminnelse om enkäten. I min förfrågan önskade jag även 

tillgång till en annan termins och studenters e-postadresser för att direkt kunna ta kontakt med 

studenterna med min förfrågan om att medverka i min enkätundersökning. Jag fick avslag på 

min förfrågan till lärarutbildningen med hänvisning till sekretessen. Jag ombads istället att 

kontakta respektive delkursansvarig lärare om hjälp att lägga in ett meddelande på 

kurswebben samt få kontakt med min andra urvalsgrupp. 

Den andra urvalsgruppen av studenter kontaktades genom att skicka ett e-postmeddelande 

med min förfrågan till delkursansvarig samt delkursens lärare. I samråd med delkursansvarig 

bestämde vi att jag kunde besöka en föreläsning på högskolan. Under besöket efter 

föreläsningen berättade jag för studenterna kort vem jag var, vad jag undersöker i min C-

uppsats, syftet med enkäten samt ungefärlig tid det tar att fylla i enkäten. Studenterna fick 

information att deras medverkan är frivillig och att deras uppgifter behandlas konfidentiellt 
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enligt de forskningsetiska riktlinjerna. Missivbrevet bifogade jag som bilaga till enkäten. 

Missivet kunde avlägsnas från enkätundersökningen som en information för studenterna att 

behålla. Därefter delade jag ut enkäten för att de skulle kunna fylla i den på plats. Enkäten 

samlade jag sedan in efter att studenterna fyllt i den. 

 

5.6 Bortfall 

Det finns två typer av bortfall. Informanter som t.ex. inte vill medverka i enkäten 

kategoriseras som externt bortfall. Internt bortfall kan bestå av informanter som inte svarar på 

vissa frågor i enkäten. Bortfallet kan bero på en svag utformning av enkäten och otydligt 

konstruerade enkätfrågor (Olsson och Sörensen 2011, s. 153-155; Stukát 2011 s. 72-73). 

5.6.1 Externt bortfall 

I min första urvalsgrupp närvarade totalt 40 studenter på de två seminarier jag besökte. 

Enkäten besvarades sedan av 10 informanter via e-post. Det externa bortfallet var 30 

studenter. När jag undersökte möjligheten att få tillgänglighet till studenternas e-postadresser 

för att via e-post skicka påminnelser blev jag informerad av lärarutbildningen att detta inte var 

möjligt på grund av sekretesskäl. Eftersom jag i svaren från de 10 informanterna hade tillgång 

till deras namn och e-postadresser har jag valt att bortse från denna urvalsgrupp helt i min 

undersökning av anonymitetsskäl (Stukát 2011, s. 139).  

I min andra urvalsgrupp var det 71 närvarande studenter på föreläsningen. 69 studenter valde 

att medverka i min enkätundersökning. Det externa bortfallet var 2 studenter. 

5.6.2 Internt bortfall 

I de inledande enkätfrågorna som avsåg att ringa in informanternas bakgrund var det interna 

antalet bortfall lågt. Frågorna kring kön, ålder, utbildning hade inget bortfall. I frågan om 

vilken kommun informanten arbetar i, vilken åldersgrupp informanten arbetar med samt 

vilken typ av arbetsplats informanten arbetar på var bortfallet två. 

I de första 6 enkätfrågorna som undersökte informanternas attityder genom påståendesatser 

var det interna bortfallet lågt. Fråga 1, 3, 4, 5 och 6 a hade inget bortfall. På fråga 2 var 

bortfallet ett. I fråga 3-6 a fick informanterna möjlighet att komplettera den valda 

påståendesatsen med en motivering (Trost 2011, s. 74-76).  
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Procentuellt gav informanterna sin åsikt eller associerade till frågeställningen på följande sätt: 

Fråga 3: 90 %   Fråga 4: 63 %  Fråga 5: 48 %   Fråga 6 a: 33 % 

Fråga 6 b var en öppen fritextfråga. Det interna antalet bortfall var relativt högt. 83 % av 

informanterna svarade på frågan. 

 

5.7 Bearbetning 

5.7.1 Registrering samt kategorisering av enkätsvar 

Inledningsvis märkte jag varje enkät med ett eget nummer; 1, 2, 3, 4, 5 o.s.v. Därefter 

noterade jag enkätens nummer och enkätsvarens valda påståendesatser i en tabell med hjälp 

av en kodningsnyckel. Kodningsnyckeln och tabellen hade jag i förväg konstruerat och 

kategoriserat utifrån enkätformuläret (Hartman 2003, s. 105; Trost 2007, s. 118). Informanter 

som har valt två påståendesatser bokförde jag genom att redovisa ett ½ svar i vardera 

påståendesats. Jag noterade även frågor som informanterna valt att inte besvara. 

Informanternas fritextssvar på fråga 3-6 a skrev jag separat samt numrerade och förde in i 

tabellen intill informantens valda påståendesats. Gällande fråga 6 b, som var en öppen fråga, 

skrev jag fritextssvaret separat samt numrerade fritextssvaret. Sedan förde jag in det i tabellen. 

På detta sätt fick jag en sammanställd översikt över samtliga informanters enkätsvar.  

5.7.2 Bearbetning av data 

Därefter gick jag igenom samtliga fritextssvar. Ejlertsson (2005) diskuterar hur bearbetningen 

av fritextssvar kan utföras. Han menar att när enkätsvaren är insamlade och inlagda i 

exempelvis tabeller behöver de kategoriseras genom att ”finna olika teman i dem” (Ejlertsson 

2005, s. 111) . Informanternas fritextssvar sorterade och kategoriserade jag med andra 

likvärdiga svar efter min tolkning, med syfte att fritextssvar som förekommer flera gånger 

sammanställs till endast ett sammanställt tema. Min strävan var att kategorisera 

informanternas fritextssvar med andra fritextssvar som ligger så nära deras egen formulering 

som möjligt. Exempelvis vid frågan om surfplattans användning i förskolan uppgav 

informanterna fritextssvar som t.ex. Det finns så många användningsområden, Effektivt 

redskap, Kan användas i olika syften eller Användbar i olika sammanhang. Utifrån dessa 

fritextssvar och att informanterna angett i påståendesatsen att surfplattan har stort 

användningsområde eller är användbar kategoriserade jag fritextssvaren under temat; 

Användbar på många olika sätt/sammanhang. Jag justerade tabellen efter det 
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kategoriserade temats numrering. Jag räknade sedan antal svar på varje tema vid varje enskild 

enkätfråga och omvandlade sedan antalet till procent. Procenten avrundade jag till heltal. För 

att förtydliga och separera närliggande teman från varandra markerade jag kärnan i temat med 

fet stil och typsnitt Calibri. 

Jag bearbetade enkätsvaren genom att undersöka informanternas kön, ålder, arbetsplats, 

utbildning samt kommun utifrån vald påståendesats samt tema. Stukát (2011) anser att man 

genom att granska resultatet utifrån bakgrundskategorier kan enskilda grupper i studien 

undersökas närmare. Genom att korstabulera kan t.ex. skillnader eller mönster i resultatet 

framträda (Stukát 2011, s. 48). Jag valde att korstabulera följande bakgrundskategorier:  

 Informanternas kategoriserade teman på fråga 3-6 b sorterade jag efter informanternas 

ålder för att få möjlighet att urskilja mönster eller avvikelser utifrån åldersgrupp.  

 Ja: svaren på fråga 3 sorterade jag efter barnens åldersgrupp för att undersöka om det 

är någon åldersgrupp hos barnen som möter surfplattor oftare. 

 Informanterna som svarat Ja på fråga 3 separerade jag från övriga informanter i fråga 

4 för att undersöka om gruppens attityd och grupperade teman skilde sig från 

urvalsgruppens. 

 Informanterna som svarat på fråga 4 att surfplattans användningsområde är litet eller 

att surfplattan är onödig granskade jag ytterligare genom att undersöka informanternas 

egen erfarenhet. 

 Informanterna som svarat Vet ej på fråga 4 och 5 undersökte jag ytterligare genom att 

granska berörda informanters övriga påståendesatser och grupperade teman med syfte 

att urskilja en bakgrund till svaret. 

 

6. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

6.1 Resultat av bearbetning av data  

Jag räknade och konstaterade att enkätsvaren var 69 stycken och att samtliga enkätsvar var 

besvarade av kvinnor. Informanterna var representerade i ålder enligt följande sätt: 

26-35 år: 19 st. 36-45 år: 34 st. 46-55 år: 16 st.

63 av informanterna uppgav att de arbetade i förskola, 2 i förskoleklass, och 2 informanter 

angav annat som arbetsplats. 2 informanter uppgav ej arbetsplats. Informanternas arbetsplats 

verkar generellt inte ha något inflytande på valet av påståendesats eller fritextssvar.  
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Jag konstaterade att urvalsgruppen representeras av informanter som har en liknande 

bakgrund samt att alla går erfarenhetsbaserad lärarutbildning mot förskola. Därför bortser jag 

från utbildning som en kategori i undersökningen av mönster eller avvikelser. 

Informanterna var spridda geografiskt i 20 kommuner. Jag har valt att inte redovisa 

informanternas enkätsvar analyserade utifrån kommun eftersom det i flera fall går att härleda 

till informanten. Detta eftersom några kommuner är mycket små och med få pedagoger som 

vidareutbildar sig i erfarenhetsbaserade lärarprogram. 16 av kommunerna var från Stockholms 

län och 4 kommuner från Södermanlands län. 2 av informanterna uppgav ingen kommun. 

Södermanlands län representerades av 17 informanter och Stockholms län av 50 informanter.  

Gällande Ja: svaren på fråga 3 som handlar om pedagogers arbete med surfplatta i 

verksamheten framgår det att 3 av informanterna arbetar med surfplattan i verksamheten med 

ettåringar, 3 informanter med tvååringar, 4 med treåringar, 4 med fyraåringar, 4 med 

femåringar samt 2 informanter med sexåringar. Urvalsgruppen är liten och utan några större 

avvikelser. 

Av informanterna som idag arbetar med surfplatta i verksamheten anser 70 % att surfplattan 

har stort användningsområde, 20 % att den är användbar och 10 % menar att den har ett litet 

användningsområde. 40 % av informanterna anser att det är viktigt att prioritera multimediala 

verktyg som surfplattan, 40 % anser att det är ganska viktigt och 20 % uppger att det är 

mindre viktigt. I jämförelse med hela urvalsgruppen är informanterna som idag arbetar med 

surfplattan i förskolans verksamhet generellt mer positiva. Skillnaden är störst vid frågan om 

surfplattans användbarhet där 70 % anser att den har stort användningsområde gentemot 

41,3% i hela urvalsgruppen. 

Av de 3 informanterna som svarade att surfplattans användningsområde är litet eller att 

surfplattan är onödig var informanternas egen erfarenhet varierad. De hade sett andra använda 

surfplatta, bara prövat någon gång samt använder surfplattan ibland. 

Under bearbetningen av informanternas ålder i jämförelse med enkätsvaren fann jag att 

informanterna i åldern 46-55 var övervägande positiva inför surfplattans användningsområde 

samt prioritering. Åldersgruppen svarade heller inte negativt i fritextssvaren. 

Resultat av granskning av övriga uppgifter från informanterna som svarade Vet ej på fråga 4 

och 5 redovisar jag under respektive fråga. 
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6.2 Pedagogernas egna erfarenheter och användning av surfplattor 

Figur 2 

 

Resultatet i min undersökning visar att pedagogernas erfarenheter av surfplattor är varierande. 

Ungefär hälften av informanterna har ingen erfarenhet av att själv använda surfplatta. 

Resterande pedagoger har prövat surfplatta någon gång, använder surfplatta ibland eller ofta. 

Samtliga pedagoger säger sig veta vad en surfplatta är (Figur 2).  

Figur 3 

 

Undersökningen visar att merparten av pedagogerna inte använder surfplatta. Av de som 

använder surfplatta gör flertalet det hemma eller hemma och på arbetet (Figur 3).  

 

Fråga 1: Vad har du för egna erfarenheter av surfplattor? 

Ingen erfarenhet 23,2 % 

Sett andra använda 26,1 % 

Bara prövat någon gång 20,3 % 

Använder surfplatta ibland 15,9 % 

Använder surfplatta ofta 14,5 % 

Fråga 2: Jag använder surfplattan: 

Aldrig 58 % 

Bara hemma 20,3 % 

Bara på arbetet 2,9 % 

På arbetet och hemma 11,6 % 

Annat 5,8 % 

Ej svarat 1,4 % 

Ingen av informanterna uppgav 

påståendesatsen Vet inte vad en 

surfplatta är. 
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6.3 Pedagogernas användning av surfplattan i verksamheten 

Figur 4 

 

10 av 69 informanter uppger att de arbetar med surfplatta i verksamheten. 4 av informanterna 

uppger i enkäten att det är bestämt att de ska introducera och beställa surfplatta till 

verksamheten. Övriga informanter uppger att de inte arbetar med surfplattan på sitt arbete.  

De tio informanterna uppgav i sina fritextssvar hur de arbetar med surfplattan i förskolans 

verksamhet. Några av informanterna uppgav flera fritextssvar. Fritextssvaren har jag bearbetat 

och kategoriserat i teman. 

50 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan är användbar i arbetet med pedagogiska lärande spel/appar 

40 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan är bra till att söka information/fakta med 

20 % av informanterna uppger att de använder den till: 

 Att arbeta med musik/sånger med barnen  

10 % av informanterna uppger att surfplattan är användbar till att använda i verksamheten på 

områden som: 

 Natur 

 Språk 

 Matematik  

 Begreppsbildning 

 Dokumentation med/av barn  

 På samlingar 

 Som kamera/videokamera 

 Låta barnen skapa egna sagor med 

Fråga 3: Använder ni surfplattor tillsammans med barnen i verksamheten på 

din arbetsplats?   

Ja 14,5% 

Nej 79,7 % 

Nej, men vi ska köpa in och 

börja använda surfplatta i 

verksamheten 5,8 % 
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6.4 Pedagogernas attityd kring användandet av surfplatta i förskolan 

I min undersökning framkommer att 41,3% av informanterna anser att surfplattan har ett stort 

användningsområde och 41,3% uppger att surfplattan är användbar i förskolans verksamhet. 

4,3 % av informanterna uppger att surfplattan har ett litet användningsområde eller är onödigt. 

13,1% av informanterna valde påståendesatsen Vet ej (Bilaga 3, figur 5) . Det är intressant att 

se att informanterna är övervägande positiva trots att informanterna generellt har relativt låg 

grad av egen erfarenhet.  

42 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar. Nedanstående teman är ett urval. 

För att se samtliga teman se bilaga 3, fråga 4. 

19 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan underlättar tillgång till information/fakta 

12 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan ger tillgång till information/fakta snabbt och enkelt 

 Är användbar på många olika sätt/sammanhang 

10 % av informanterna uppger att surfplattan är: 

 Bra till att spela pedagogiska appar/spel 

 Användbar i projektarbete 

 Bra att förskolan som organisation följer med i samhällets utveckling 

7 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan är en självklar del av samhället idag 

 Att det är viktigt att ge alla barn förutsättningar till att möta och använda den nya 

tekniken. Alla barn har inte tillgång till tekniken hemma 

 Surfplattan utvecklar språkinlärning 

 Surfplattan underlättar tillgång till bilder 

 Bra för barnen att möta tekniken tidigt 

6.4.1 Informanter som inte tagit ställning 

Jag såg det som intressant att undersöka den bakomliggande orsaken till varför 9 informanter 

valt påståendesatsen Vet ej. Jag undersökte detta genom att granska övriga enkätsvar hos 

informanterna som valt påståendesatsen Vet ej. Informanterna var 26-45 år. Informanterna 

erfarenhet sträcker sig mellan ingen erfarenhet till att bara prövat någon gång. 8 av 

informanterna uppger att de aldrig använder surfplatta och 1 uppger att hon har tillgång till 

surfplatta hemma. Ingen av informanternas förskolor arbetar med surfplattan i verksamheten.      
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Jag tolkar det som att 8 av informanterna som inte har tagit ställning har angett Vet ej som 

påståendesats p.g.a. låg grad av egen erfarenhet. En informant anser i övriga enkätfrågor att 

surfplattor i förskolan samt strävansmålen för multimedia och teknik är mindre viktiga. 

 

6.5 Attityder kring prioritering av multimediala redskap i förskolan  

36,3% av informanterna uppger att det är viktigt att prioritera multimediala redskap som 

exempelvis surfplattor i förskolans verksamhet. 33,4% anser att det är ganska viktigt. 18,8% 

menar att det är mindre viktigt och 1,4 % anser att det inte behöver prioriteras alls. 10,1% 

valde påståendesatsen Vet ej (Bilaga 3, figur 6) .  

32 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar. Nedanstående teman är ett urval. 

För att se samtliga teman se bilaga 3, fråga 5. 

25 % av informanterna uppger att:  

 Förskolan måste som organisation följa med i samhällets utveckling 

16 % av informanterna uppger att:  

 Det är viktigt att ge alla barn förutsättningar till att använda och möta den nya 

tekniken. Alla barn har inte tekniken hemma 

9 % av informanterna uppger att:  

 Surfplattan är ett komplement till övrig verksamhet/material 

6 % av informanterna uppger att:  

 Multimediala verktyg är en självklarhet idag 

 Underlättar tillgång till information/fakta 

 Bra träning inför skolstart/framtid 

 Ligger i tiden att vi ska använda oss av dagens teknik i förskolan 

 Bra pedagogiskt verktyg 

 Spännande och användbart verktyg för både barn och vuxna 

 Det räcker om barnen möter tekniken i hemmet 

6.5.1 Informanter som inte tagit ställning 

Jag såg det som intressant att undersöka den bakomliggande orsaken till varför 7 informanter 

valt påståendesatsen Vet ej. Jag undersökte detta genom att granska övriga enkätsvar hos 

informanterna som valt påståendesatsen Vet ej. Informanterna var 26-45 år. 5 av 
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informanterna hade ingen egen erfarenhet av att använda surfplattor, 2 hade erfarenhet 

hemifrån. Ingen av informanternas förskolor arbetar med surfplattan i verksamheten.  

Jag tolkar det som att 5 av informanterna som inte har tagit ställning har valt Vet ej som 

påståendesats p.g.a. låg grad av egen erfarenhet av surfplattor. De övriga 2 informanternas 

erfarenhet av surfplattor uppges vara att en informant använder surfplattan ibland hemma och 

en informant ofta hemma. Genom att granska dessa 2 informanters övriga fritextssvar tolkar 

jag det som att attityden till att prioritera surfplattor till förskolan verksamhet är positiv men 

att prioriteringen av surfplattan ska avvägas mot de ekonomiska förutsättningarna på 

förskolan eller avvakta forskning och erfarenheter inom området. 

 

6.6 Pedagogernas attityder kring läroplanens strävansmål 

45 % av informanterna anser att strävansmålen är bra och 38,4% upplever strävansmålen som 

utmanande. 9,4 % menar att strävansmålen är ganska viktiga och 5,8 % att de är mindre 

viktiga. 1,4 % uppger att strävansmålet är svårt (Bilaga 3, figur 7).  

22 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar. Nedanstående teman är ett urval. 

För att se samtliga teman se bilaga 3, fråga 6 a. 

27 % av informanterna uppger att:  

 Förskolan som organisation måste följa med i samhällets utveckling 

18 % av informanterna uppger att: 

 Om förskolan ska uppnå målen med multimedia och teknik måste ekonomiska medel 

tillföras 

14 % av informanterna uppger att: 

 Läroplanen ska följa samhällets utveckling 

 Strävansmålen ställer krav på förskolorna och pedagogerna att börja arbeta för att 

barnen ska få möta multimedia och teknik 

 Viktigt att ge alla barn förutsättningar till att möta och använda den nya tekniken. Alla 

barn har inte tekniken hemma 

9 % av informanterna uppger att: 

 De inte är insatta i hur man arbetar med multimedia och teknik i förskolan 

 Bra att barn får kännedom om olika uttrycksmedel 
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6.7 Pedagogernas syn på sin egen roll i relation till strävansmålet 

Enkätfråga 6 b: Hur ser du på din egen roll som pedagog och ditt uppdrag utifrån 

strävansmålet i Lpfö 98, reviderad 2010, för multimedia och teknik? 

57 av 69 informanter svarade på enkätfrågan och formulerade ett eller flera fritextssvar. 

Nedanstående teman är ett urval. För att se samtliga teman se bilaga 3, fråga 6 b. 

18 % av informanterna uppger att:  

 Vi pedagoger måste ta ett ansvar att följa med i utvecklingen som enskilda individer 

11 % av informanter uppger att:  

 Fortbildning av pedagogerna behövs 

 Det är viktigt att vi pedagoger arbetar för att barnen får möta den nya tekniken. 

Pedagogerna uppger att bortprioritering av teknik p.g.a. ekonomi samt motstånd hos 

kollegor kan försvåra arbetet med att införa multimediala verktyg på förskolan 

9 % av informanterna uppger att:  

 Pedagogerna kan utforska och lära tillsammans med barnen 

 Söka information/fakta med barnen 

 Förskolan som organisation måste följa med i samhällets utveckling 

 Viktigt att ge alla barn förutsättningar till att möta och använda den nya tekniken. Alla 

barn har inte tekniken hemma 

 Viktigt att förskolan erbjuder modern teknik som multimedialt verktyg 

 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

7.1 Pedagogerna, förskolan och den nya tekniken  

I min studie framkommer det att samtliga pedagoger säger sig ha vetskap om vad en surfplatta 

är. Pedagogernas egen erfarenhet av surfplattor är relativt jämnt spridd mellan från att inte ha 

någon erfarenhet alls till att använda surfplatta ofta. Trots att den största delen av pedagogerna 

inte använder surfplatta själva i arbetet är urvalsgruppen övervägande positiva till surfplattans 

nytta och prioritering i förskolans verksamhet. Jag anser att studien visar genom de olika 

enkätsvaren att flertalet pedagoger har en god förståelse för att medier är en viktig del av 

barns vardag idag och att pedagogerna anser att förskolan har ett viktigt uppdrag i att 

förbereda barnen för det digitala samhället som råder. I pedagogernas enkätsvar framkommer 

en mängd olika attityder om surfplattan som tekniskt hjälpmedel samt hur surfplattan kan 
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användas i verksamheten i förskolan. Detta tolkar jag som att pedagogerna anser att 

surfplattan kan vara ett bra verktyg för barns kunskapsinhämtning samt läroprocesser 

(Appelberg och Eriksson 1999, s. 24; Bilaga 3; Europeiska kommissionen 2007, s. 7; Holm 

Sørensen 2000, s. 15-20; Lpfö 98, reviderad 2010, s. 6-7; Medierådet 2010). 

Ett återkommande tema som pedagogerna tar upp i enkätundersökningen är att förskolan som 

organisation ska följa samhällets utveckling gällande multimedia och teknik. En femtedel av 

pedagogerna uppger att de arbetar idag eller ska börja arbeta med surfplattan i förskolan, en 

siffra som var högre än väntat utifrån mina egna erfarenheter från kurskamrater samt 

kommunen jag arbetar i. Merparten av pedagogerna är positiva till användandet samt 

prioriteringen av surfplattor i förskolan och visar att de ser möjligheter med att använda 

multimediala verktyg i verksamheten (Bilaga 3, fråga 3 och 4). Att använda surfplattor i 

förskolan är relativt nytt i Sverige men alltfler kommuner och förskolor visar intresse för hur 

surfplattan kan användas i den pedagogiska verksamheten. Detta intresse för surfplattan som 

pedagogiskt verktyg är utgångspunkten för förskolorna jag redogjort för i min bakgrund. 

Exempelvis Gällhagen och Wahlström från Nacka kommun menar att surfplattan är ett bra 

komplement till övrig verksamhet och Wolf från Strängnäs kommun menar att surfplattan 

öppnar upp för pedagogiska möjligheter (Gällhagen och Wahlström 2011; Hallands nyheter 

2012; Löfstedt 2012; Sollentuna kommun 2012).  

För barn av idag är tekniken ett vanligt inslag i deras vardag och de multimediala verktygen 

något självklart (Holm Sørensen 2000, s. 15-20; Medierådet 2010). I Medierådets rapport 

framkommer det att 85 % av barnen mellan 2-5 år i Sverige har datorer tillgängliga i hemmet. 

Samtidigt visar undersökningen att 15 % av barnen inte har tillgång till datorer (Medierådet 

2010). Anledningen till detta kan vara ett medvetet val från föräldrarnas sida men kan även 

bero på att familjen inte har ekonomisk möjlighet till att införskaffa en dator till hemmet. 

Wolf tycker det är bra om förskolorna erbjuder barnen multimediala verktyg så att det inte blir 

en klassfråga (Löfstedt 2012). Detta är en aspekt som även pedagogerna i undersökningen 

lyfter återkommande, de menar att det är viktigt att ge alla barn förutsättningar att använda 

och möta den nya tekniken. En viktig attityd hos pedagogerna som ligger i linje med 

läroplanens uppdrag att förskolan ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och 

hemförhållanden. Genom att förskolan erbjuder och lägger grunden för barnens förståelse av 

multimedia och informationsteknik får alla barn på sikt möjlighet att erhålla kunskaper om 

gemensamma referensramar i samhället som nya medier kan ge. Kunskaper som stärker den 
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digitala kompetensen inför framtiden (Bilaga 3; Europeiska kommissionen 2007, Lpfö 98, 

reviderad 2010, s. 6).   

 

7.2 Surfplattan som komplement 

När jag går igenom pedagogernas enkätsvar växer en bild fram att pedagogerna anser att 

surfplattan har många användningsområden och kan komplettera förskolans verksamhet. I 

undersökningen framgår det att förutom att barnen utvecklar sin digitala kompetens kan 

surfplattan exempelvis användas till att spela pedagogiska spel, vara användbar i projekt, 

informationsökning eller vid dokumentation. Pedagogerna som i min undersökning uppger att 

de arbetar med surfplattan i förskolan beskriver att surfplattan används i olika delar av 

verksamheten. Vanligast är att använda surfplattan till att spela pedagogiska spel, söka 

information och fakta eller använda i musik- och sångsammanhang. Andra 

användningsområden är matematik, språk, begreppsbildning, natur, sagoskapande eller vid 

dokumentationer och samlingar (Bilaga 3). Samtliga områden som pedagogerna har angett är 

vanligt förekommande aktiviteter och sammanhang i förskolan sett utifrån min egen 

erfarenhet. Jag tolkar det som att surfplattan inte är ett eget ämne utan ett verktyg att använda 

i verksamheten. I pedagogernas enkätsvar framkommer det vidare att surfplattan och tekniken 

kan t.ex. underlätta, tillföra något nytt eller vara ett komplement till förskolans verksamhet 

(Ibid.). Detta är något som Nacka, Falkenberg och Sollentuna kommun även tar upp, de 

menar att en viktig del av arbetet med surfplattan är att den ska ses som ett alternativ eller ett 

komplement till övrig verksamhet (Gällhagen och Wahlström 2011, s. 4; Hallands nyheter 

2012; Sollentuna kommun 2012).  Detta resonemang stöds även i forskningen kring barn och 

datorer. Hildén som har lång erfarenhet med att arbeta med barn och datorer menar att datorn 

inte ska ersätta andra aktiviteter utan kan tillföra ett ytterligare lekredskap i verksamheten 

(Hildén 2005, s. 9).  

 

7.3 Motstånd mot ny teknik 

Tre av pedagogerna i min undersökning, vars egen erfarenhet är varierad, menar att 

surfplattan har ett litet användningsområde eller är onödig. Ett argument som pedagogerna 

anger mot att använda surfplattor i verksamheten är att barnen riskerar förlora skriftspråket 

(Bilaga 3, fråga 4). Detta är en åsikt som ligger nära vår utbildningsminister Jan Björklunds 

uttalande om Sollentunas satsning på surfplattor (Dagens Nyheter 2012/b). Dessa attityder har 



35 

 

jag även mött i mitt arbetsliv från kollegor och föräldrar och får mig att reflektera över hur 

rädslan över exempelvis nya medier kan yttra sig. Cohen (2002) resonerar i Folk Devils and 

Moral Panics kring hur massmedia kan väcka debatter kring olika sociala sammanhang eller 

situationer. Debatterna har ofta fokus på att det som debatteras kan vara ett hot mot sociala 

värden och intressen. I debatterna träder olika debattörer och experter in och diskuterar ämnet 

grundligt. Moralpaniken kan debatteras under lång- eller kort tid, blossa upp igen innan det 

rinner ut i sanden eller slutligen accepteras i samhället (Cohen 2002, s. 1). Videobandspelaren 

t.ex. debatterades intensivt på 80-talet innan den accepterades fullt ut (Skånskan 2010). 

Surfplattan verkar få ett liknande bemötande utifrån de artiklar jag refererar till i inledningen, 

tiden får utvisa vilken roll surfplattan kommer att få i skola och förskola i framtiden (Dagens 

nyheter 2012/ a-c). I min undersökning är flertalet pedagoger positiva till surfplattan men 

några pedagoger visar osäkerhet eller motstånd inför surfplattan i förskolans verksamhet. De 

menar exempelvis att de inte är insatta i hur man arbetar med multimedia eller att barnen har 

större kunskap, de får lära oss istället. Andra menar att det räcker att barnen får möta tekniken 

hemma eller att det finns viktigare saker att prioritera (Bilaga 3, fråga 5-6 a). I dessa enkätsvar 

anser jag att det finns fragment av att pedagogerna inte har tillräcklig kunskap eller förståelse 

för hur multimediala verktyg kan användas i förskolans verksamhet. 

Appelberg och Eriksson (1999) diskuterar kring Jedeskogs (1996) teori om olika strategier 

hos pedagoger som förekommer vid förändringsarbeten gällande t.ex. introduktioner av 

datorer i förskolan: 

 De tidiga innovatörerna består oftast av en liten grupp tekniskt intresserade som är 

angelägna om att testa nya idéer. De verkar som nyhetsinförare 

 De tidiga anammarna är en något större grupp som är betydelsefulla för förändringsarbetet 

 Den tidiga majoriteten är den största gruppen, de har en längre beslutsperiod och vill gärna 

ha garantier för att förändra sitt arbetssätt 

 Den sena majoriteten är lika många som i den tidiga majoriteten. Skillnaden är att de vill 

känna sig helt säkra innan förändringen tas i bruk. Ingen osäkerhet får råda 

 Vägrarna är misstänksamma mot nya förändringar. När en vägrare har accepterat den 

aktuella förändringen har i regel en ny idé tagits i bruk av de tidiga innovatörerna 

(Appelberg och Eriksson 1999, s. 47-48). 

I min undersökning kan man genom pedagogernas påståendesatser samt teman skönja 

samtliga strategier där exempelvis tidiga innovatörer anser det som en självklarhet att 

förskolan och pedagogerna följer samhällets utveckling och att det ligger i tiden att förskolan 

ska använda sig av dagens teknik. Tidiga anammare ser surfplattan som ett spännande och 
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utmanande verktyg. Attityder från den tidiga majoriteten kan t.ex. vara att pedagogerna 

behöver fortbildning eller att pedagogen behöver behärska tekniken. Enkätsvar från den sena 

majoriteten anser jag vara attityder som att surfplattan är ett nytt arbetsredskap som behöver 

beprövas och utvärderas. Slutligen återfinns vägrarna hos pedagogerna med ett uttalat 

motstånd, de anser att det finns viktigare saker att prioritera i förskolan samt att det räcker 

om barnen får möta tekniken hemma (Bilaga 3, fråga 4-6 b; Ibid.).  

 

7.4 Surfplattan som pedagogiskt verktyg 

I studien framkom det tankar från pedagogerna som tar upp att surfplattan är användbar i den 

pedagogiska verksamheten och att den kan användas på ett sätt som fångar barnens intresse. 

Pedagogerna uppgav teman som att surfplattan är ett bra verktyg för att möta och bejaka 

barnens undringar, att det är framtidens sätt att lära sig genom att fånga barnets nyfikenhet 

och att surfplattan utmanar och utvecklar barnen inför framtiden. Andra menar att det är bra 

att barnen får kännedom om olika uttrycksmedel och att ge barnen möjlighet att lära sig på 

olika sätt (Bilaga 3, fråga 4-6 a).  Pedagogerna uttrycker här, som jag tolkar det, olika tankar 

om hur man kan använda surfplattan och tekniken i barnens utforskande av omvärlden. I mitt 

eget arbete med surfplattor i förskolan har jag observerat hur den multimediala tekniken kan 

fånga de små barnens intresse genom presentationen av både ljud, bild och text. Detta är något 

som Alexandersson m.fl. (2001) även resonerar kring. De menar att datorns presentation av 

information gör att mötet med informationen upplevs annorlunda än t.ex. genom en bok 

(Alexandersson m.fl. 2001, s. 10, 102-105). Även Banisters (2010) undersökning av appar för 

yngre barn visar på att upptäckten och interaktionen stimulerar lärandet och kan användas av 

pedagoger i den pedagogiska verksamheten (Banister 2010, s. 126). I olika studier har 

forskare sett att datorn kan främja kreativitet och vara utvecklande för barnen. Papert bl.a. 

fastslår att skolan behöver ta tillvara barnens olika sätt att lära och utforska världen med och 

Klerfelt (2010) har i sin studie sett att informationsteknologi kan stödja kreativitet, samarbete 

samt kommunikation (Papert 1994, s. 120-122; Skolverket 2010). Genom att ta tillvara på 

barnens nyfikenhet och kreativitet kan surfplattan användas som ett redskap för att möta barns 

undringar. Detta förutsätter att pedagogen har förståelse för hur surfplattan kan användas 

pedagogiskt i verksamheten. Förskolorna som jag har beskrivit i min bakgrund ger en 

liknande bild. Wolf berättar utifrån sin erfarenhet av surfplattan i förskolan att det är viktigt 

att pedagogerna har ett pedagogiskt syfte med surfplattans användning (Löfstedt 2012). Även 

Gällhagen och Steglin Wahlström menar att surfplattan kan vara ett fantastiskt pedagogiskt 
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verktyg tillsammans med en pedagog (Gällhagen och Steglin Wahlström 2011, baksida). Både 

Wolf och Bystedt tar upp att barnen inte planlöst ska utforska surfplattan och apparna själva 

utan att det är viktigt att pedagogen finns med som stöd (Hallands nyheter 2012; Löfstedt 

2012). Detta anser jag vara en mycket viktig aspekt för att surfplattan ska bli ett pedagogiskt 

verktyg. Genom att pedagogerna stödjer barnen i utforskandet får barnen möjligheter till att 

erövra kunskap och nya erfarenheter (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 7).  

De olika studier jag har beskrivit i avsnittet kring tidigare forskning om barn och datorer visar 

att tekniken enbart inte är avgörande för hur barn utvecklar sitt lärande genom multimediala 

verktyg. Papert (1994) menar att informationstekniken förändrar sättet att undervisa från att 

som pedagog vara instruerande till att låta barnen konstruera sin kunskap själva (Papert 1994, 

s. 120-121). T.ex. Twedell Levinsen och Holm Sørensen (2011) menar att pedagogens 

förhållningsätt och arbetssätt är det som gör skillnad. Visserligen är studierna utförda i 

skolans miljö, men jag tror att deras resultat kan appliceras i förskolans verksamhet och 

arbetssätt. (Alexandersson m.fl. 2001, s. 9-16; Holm Sørensen och Twedell Levinsen 2011, s. 

16-17; Skolverket 2011/a).  I en relativt nypublicerad rapport från NGL-skolcentrum från 

högskolan Dalarna ges en liknande bild . Jan Svärdhagen menar att ett vanligt misstag är att 

köpa in tekniken utan att ha planerat hur introduktionen ska genomföras. Han uppger att ”det 

handlar om att kunna se hur tekniken kan användas ur ett pedagogiskt perspektiv och att 

kunna genomföra det i praktiken” (Omvärldsbloggen 2012) . Detta är en viktig aspekt. Jag 

anser utifrån min egen erfarenhet, och tankar som min undersökning har väckt, att pedagoger 

som planerar att integrera surfplattan i verksamheten behöver få insyn i hur man kan arbeta 

med surfplattan utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Eftersom forskningen kring surfplattan i 

förskolan ännu är begränsad kan man ta del av andra förskolors erfarenhet genom att t.ex. 

göra studiebesök, läsa artiklar, bloggar och reportage.  

 

7.5 Viktigt att utveckla digital kompetens och förståelse hos pedagogerna  

I min undersökning framkommer det att en del av pedagogerna känner osäkerhet inför 

multimediala verktyg som surfplattan. De uttrycker åsikter som att de inte är insatta i hur man 

arbetar med surfplattor, ledningen behöver prioritera fortbildning av multimedia för att ge 

pedagogerna kunskap och förståelse för hur surfplattan kan användas i den pedagogiska 

verksamheten. Andra menar på att det finns viktigare saker att prioritera än multimedia eller 

att barnen får lära mig istället (Bilaga 3, fråga 4-6 a). Här finns det både en uttalad osäkerhet, 
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ett visat behov av fortbildning samt ett motstånd mot multimedia i verksamheten. En 

bakgrund till att t.ex. EU:s reform för livslångt lärande utformades är att det finns ett behov i 

samhället att vi alla utvecklar kompetenser hela livet igenom för att få förståelse för 

möjligheter och utmaningar som t.ex. ny teknik ger upphov till (Europeiska kommissionen 

2007, s. 1). Jag tror liksom Appelberg och Eriksson (1999) att t.ex. skeptiska pedagoger kan 

förändra sina åsikter till en mer positiv inställning när de själva få möta och få förståelse för 

hur tekniken kan användas på ett pedagogiskt sätt (Appelberg och Eriksson 1999, s. 49). Detta 

anser jag vara en viktig förändring för att öka möjligheterna till att strävansmålen för 

multimedia och teknik ska uppfyllas. I min bearbetning av datamaterialet fann jag att de 

informanter som arbetar med surfplattan i sin verksamhet idag var mer positiva i jämförelse 

med urvalsgruppen när det gällde surfplattans användbarhet. En anledning till detta kan vara 

att informanterna har fått ökad förståelse samt kunskap om hur surfplattan kan användas i 

verksamheten. 

Ett sätt för pedagogerna att fördjupa sina kunskaper om IT och multimedia är att använda sig 

av Skolverket. De erbjuder webbaserade handledningar med instruktionsfilmer för att stödja 

och höja pedagogernas IT och mediekompetens. PIM t.ex. är en sådan webbaserad 

handledning (Skolverket 2012/b). Ett annat sätt är att göra studiebesök på förskolor som 

arbetar med multimedia för att få en förståelse samt inspiration för hur tekniken kan användas 

i arbetet med barnen på förskolan. Gällhagen och Wahlström menar att nätverk kan ge 

möjlighet till utbyte av erfarenheter samt idéer kring hur arbetet kan utvecklas. De anser att 

delaktighet i olika grupper är berikande och utvecklar pedagogernas kunskap och kompetens 

(Gällhagen och Wahlström 2011, s. 14).  

 

7.6 Negativa effekter 

I Medierådets studie undersöks bl.a. vad föräldrar anser om mediers påverkan. I 

undersökningen framgår det att i huvudsak är föräldrarna till barn mellan 2-5 år i Sverige 

positiva till datorer och tv-spel. Men negativa effekter tas även upp. 23 % av föräldrarna 

uppger att barnet blir passivt, 18 % att spelandet leder till ohälsa samt 13 % menar att barnet 

blir aggressivt (Medierådet 2010, s. 33-34). Johansson (2000) ger en liknande bild från sin 

forskning. Hon visar på att föräldrarna bl.a. är oroliga för att barnen ska bli sittande för länge 

framför datorn, tappa kreativitet samt socialt umgänge. Föräldrarna ger även uttryck för att 

dataspelandet kan ge negativa effekter på hälsan (Johansson 2000, s. 195-196). Detta är något 
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som inte är framträdande i min undersökning. Endast ett fåtal av pedagogerna i min studie 

uttrycker oro för negativa effekter. 2 pedagoger uppger i sina fritextssvar att barnen kan 

förlora skriftspråket och en pedagog skriver att hon är osäker på om barn är mogna att söka 

kunskap genom surfplattor. Detta var ett resultat som överraskade mig utifrån mina egna 

erfarenheter från diskussioner om skadliga effekter där attityder om att datorn och surfplattor 

kan ge negativa effekter är relativt vanliga. Jag hade väntat mig att dessa attityder skulle 

framkomma i studien. Ingen av pedagogerna lyfte negativa effekter av hälsan som bl.a. Healy 

ger uttryck för i sin forskning (Healy 1999, s. 13, 109-118).  

 

7.7 Multimedia i förskolan – ett mål som behöver stödjas mer? 

En övervägande andel av pedagogerna tycker det är bra med Lpfö 98:s, reviderad 2010, mål 

för multimedia och teknik. Många finner målen utmanande och ganska viktiga. Även här 

dominerar temat att förskolan och pedagogerna måste följa samhällets utveckling. 

Pedagogerna lyfter att förskolan samt pedagogerna har ett ansvar att ge alla barn möjlighet att 

möta multimedia och teknik. I enkätsvaren framgår en bild av att pedagogerna söker stöd från 

ledningen och kommunens sida. Ett argument som uppges är att om förskolan ska kunna 

erbjuda modern teknik samt nå målen måste förskolans ekonomiska resurser ökas. Detta 

eftersom multimediala verktyg är kostsamma (min tolkning). Andra argument som framkom i 

studien var att pedagogerna bör erbjudas fortbildning eftersom många pedagoger kan känna 

en osäkerhet och är ovana vid multimediala redskap. Pedagogerna menar vidare att läroplanen 

och målen ska följa samhällets utveckling och att det är bra att strävansmålen ställer krav på 

att förskolorna och pedagogerna arbetar med multimediala verktyg och teknik med 

förskolebarnen. Utifrån pedagogernas enkätsvar drar jag slutsatsen att pedagogerna ser 

positivt på arbetet med multimediala verktyg i förskolan men den ekonomiska situationen och 

fortbildningen behöver förstärkas för att öka möjligheterna att nå målen för multimedia och 

teknik i Lpfö 98, reviderad 2010 (Bilaga 3).  

Pedagogernas tankar kring hur de ska nå målen får mig att reflektera kring de riktlinjer och 

mål samt prioritering och stöd som ges från ledning, kommuner samt politiker. I min 

inledning presenterade jag bl.a. politiker med helt skilda åsikter om surfplattan som 

multimedialt redskap. Vår egen utbildningsminister uttalar sig negativt mot förändringsarbetet 

i skolor som satsar på att möta läroplanens mål om multimedia och teknik (Dagens Nyheter 

2012/a; Dagens Nyheter 2012/b). Mål som regeringen gett Skolverket i uppgift att utforma 
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och sammanfatta samt arbeta för och stödja i skola och förskola (Skolverket 2011/c). 

Samtidigt har EU utformat en reform som uppmanar sina medlemsstater att arbeta för att 

utrusta sina medborgare och barn samt ungdomar med digital kompetens (Europeiska 

kommissionen 2007, s.7). Trots reformen, som kom 2007, utvecklades eller förtydligades inte 

målen för multimedia och teknik i den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010, 

s. 6-7). Målen och riktlinjerna angavs ordagrant på samma sätt som i den gamla läroplanen, en 

läroplan som utkom 1998 (Lpfö 98 5-7). Detta anser jag vara förvånande utifrån perspektivet 

att utvecklingen av multimediala verktyg har utvecklats avsevärt sedan 1998 enligt min egen 

erfarenhet. Med detta som bakgrund valde jag att kontakta Skolverket för att få klarhet i 

varför de multimediala målen inte har utvecklats ytterligare i Lpfö 98 vid revideringen 2010. 

Christina Szekely, undervisningsråd på Skolverket, ger mig en förklaring. Hon berättar att 

regeringen gav Skolverket i uppdrag att revidera Lpfö 98 samt utveckla och förtydliga vissa 

mål. Multimedia och teknik ingick inte i dessa mål. Szekely bekräftar att Skolverket har EU:s 

åtta nyckelkompetenser med sig i sitt arbete. Den fjärde nyckelkompetensen stödjer de t.ex. 

genom att stödja skolor och förskolor med fortbildning, aktuell forskning, rön och artiklar om 

IT (Enligt telefonsamtal 2012-04-18).  

 

7.8 Metoddiskussion och fortsatt forskning 

Jag valde att använda mig av en kvantitativ enkätundersökning för att få ett resultat grundat på 

en större grupp informanter (Olsson och Sörensen 2011, s.19). Genom att välja 

enkätundersökning som metod granskas det nedskrivna av informanten (Trost 2007, s.9-10). I 

enkätundersökningar kan resultatet av information från informanterna variera eftersom det är 

svårt att motivera var och en av informanterna. Möjligheten att observera informantens 

kroppsspråk, pauser, tidsåtgång för att formulera tankar eller osäkerhet inför frågan ges inte 

vid enkätundersökningar, något som vid muntliga intervjuer kan vara en intressant aspekt att 

begrunda och ta med i analysen (Stukát 2011, s. 53-56).  

Jag anser att reliabiliteten och tillförlitligheten i enkätundersökningen är god. Möjligtvis kan 

mina tolkningar av informanternas fritextssvar samt hur jag kategoriserat dem i grupper av 

teman påverka resultatet. Resultatets generaliserbarhet anser jag vara god förutsatt att man tar 

med i parametern att informanterna i undersökningen kan skilja sig från andra pedagoger i 

förskolan genom att de är under utbildning och följer förskolans utveckling och debatter i 

samhället i högre utsträckning. Genom att registrera och använda kodningsnyckel gav tabellen 



41 

 

mig möjlighet att undersöka enkätsvaren ur olika perspektiv på ett organiserat sätt. Gällande 

enkätundersökningens validitet, d.v.s. hur enkätundersökningens utformning uppnått målet, 

anser jag att enkäten besvarade mina frågeställningar till stor del. Under arbetet med 

undersökningen upptäckte jag att utformningen av enkäten i vissa delar hade kunnat utformas 

mer precist genom t.ex. fler påståendesatser att välja mellan (Hartman 2003, s. 105; Stukát 

2011, s. 63, 132-134; Trost 2007, s. 29, 64-65). Enkätfråga 1-6 a som var konstruerade med 

påståendesatser hade ett mycket lågt bortfall och gav mig en mycket god möjlighet att mäta 

informanternas attityder. Genom informanternas fritextssvar fick jag insyn i informanternas 

tankegångar kring frågorna. Vid fråga 6 b, som var en öppen fråga, var bortfallet relativt stort 

vilket gav mig ett mindre underlag för att mäta informanternas associationer och åsikter inför 

frågan.  Jag anser att troliga orsaker till bortfallet vid fråga 6 b beror på att frågan inte var 

lättbesvarad genom att associera med en påståendesats utan krävde ett fritextssvar. En annan 

orsak till bortfallet kan vara att i enkätformuläret låg fråga 6 b ensam och sist på sida 3. I 

efterhand reflekterar jag över att informanterna i mycket högre grad uppgav svar vid frågor 

med påståendesatser. Detta får mig att fundera kring enkätundersökningens konstruktion. Om 

samtliga frågor hade konstruerats med påståendesatser med olika associationer för 

informanterna att ta ställning tror jag att enkätundersökningen varit lättare att sammanställa 

samt fått ett mindre bortfall. Detta hade in sin tur kunnat ge en ännu tydligare bild av 

urvalsgruppens attityder utifrån datainsamlingsmaterialet eftersom svarsfrekvensen var högre 

vid påståendesatser än vid fritextssvar. För att konstruera påståendesatser anser jag att det 

krävs en förundersökning för att undersöka vilka associationer 

förundersökningsinformanterna har kring enkätfrågorna för att sedan konstruera 

enkätformulärets påståendesatser utifrån resultatet av förundersökningen.  

Jag anser att trots min ansats att undersöka ett smalt område blev undersökningen stor och 

datainsamlingsmaterialet utmanande att hantera samt få överblick över inom utsatt tidsram. I 

efterhand reflekterar jag över att min uppsats skulle ha vunnit på färre undersökta 

frågeställningar. Detta eftersom jag då hade fått större möjlighet att fördjupa mig mer i 

datainsamlingsmaterialet samt den tidigare forskningen kring ämnet. Under arbetets gång har 

tankar kring ytterligare studier väckts. Jag tycker det skulle vara intressant att t.ex. genom en 

kvalitativ studie undersöka pedagogers attityder ytterligare för att nå fördjupning kring deras 

åsikter och tankar kring multimediala verktyg som surfplattor. Ytterligare studier skulle även 

kunna undersöka hur pedagoger som arbetar i förskolan ser på surfplattan som komplement 

och pedagogiskt verktyg i verksamheten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Pernilla Björk Thorsell och jag går sista terminen på Interkulturell 

lärarutbildning, kombinationsutbildning mot förskola, Södertörns högskola.  

Just nu arbetar jag med mitt examensarbete och jag har valt att undersöka vad 

pedagoger i förskolan anser om ”surfplattor” i förskolans verksamhet.  

Syftet med min studie är att undersöka hur stor erfarenhet pedagoger har av 

surfplattor, surfplattans användningsområde samt hur viktigt pedagogerna anser att 

det är med multimediala verktyg i förskolans verksamhet. Jag vill även undersöka hur 

pedagoger ser på strävansmålet om multimedia och informationsteknik i Lpfö 98, 

reviderad 2010.   

Jag har utarbetat ett antal enkätfrågor utifrån undersökningens syfte och är tacksam 

om du vill medverka i min undersökning och svara på dessa frågor. I min studie är det 

inte av betydelse om du har erfarenheter av surfplattor eller ej.  

Alla uppgifter som framkommer i enkätundersökningen kommer att behandlas strikt 

konfidentiellt enligt de forskningsetiska principerna. Enkätundersökningen är frivillig. 

Uppgifterna kommer att redovisas i min C-uppsats. 

 

Med vänliga hälsningar  

Pernilla Björk Thorsell 

Lärarstudent på Södertörns Högskola 

 

Handledare: Anna Lindqvist e-post: anna.lindqvist@sh.se  



48 

 

Bilaga 2. Enkätfrågor 

Sätt ett kryss i parentesen för det alternativ som stämmer in bäst för dig. Vid 

enkätfrågor som efterfrågar motivering skriv fritext i det tomma fältet. 

Jag är: ( ) Kvinna         ( ) Man  

Min ålder: ( ) 18-25        ( ) 26-35         ( ) 36-45         ( ) 46-55         ( ) 56-65  

Jag är utbildad: ( ) Förskollärare           ( ) Barnskötare           ( ) Annat 

Jag arbetar på/som: ( ) Förskola        ( ) Dagbarnvårdare        ( ) Förskoleklass        ( ) Annat 

Jag arbetar med åldersgrupp (kryssa i fler alternativ om du arbetar med fler åldersgrupper):  

( ) 1-2 år        ( ) 2-3 år         ( ) 3-4 år         ( ) 4-5 år         ( ) 5-6 år        

Jag arbetar i:                                                                        kommun. 

 

1. Vad har du för egna erfarenheter av surfplattor? 

( ) Vet inte vad en surfplatta är 

( ) Ingen erfarenhet      

( ) Sett andra använda  

( ) Bara prövat någon gång  

( ) Använder surfplatta ibland  

( ) Använder surfplatta ofta 

 

 

 

2. Jag använder surfplattan: 

( ) Aldrig  

( ) Bara hemma  

( ) Bara på arbetet  

( ) På arbetet och hemma  

( ) Annat   

 

 

 

3. Använder ni surfplattor tillsammans med barnen i verksamheten på din arbetsplats? 

( ) Ja  ( ) Nej  

 

Om Ja hur arbetar ni med surfplattan? Motivera: 
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4. Vad anser du om användande av surfplattor i förskolans verksamhet? 

( ) Stort användningsområde 

( ) Användbart 

( ) Vet ej 

( ) Litet användningsområde 

( ) Onödigt 

Motivera: 

 

 

5. Tycker du det är viktigt att prioritera att barn har multimediala verktyg som t.ex. surfplattor i 

förskolan?  

 

( ) Ja 

( ) Ganska viktigt 

( ) Vet ej 

( ) Mindre viktigt 

( ) Nej 

Motivera:  

 

 

Nästa fråga gäller strävansmålen i Lpfö 98, reviderad 2010. 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer/…/utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och 

nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (Lpfö 98, reviderad 2010, s.7). 

”Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt 

kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 

98, reviderad 2010, s. 6). 

6. a. Vad anser du om strävansmålen i Lpfö 98, reviderad 2010 för multimedia och teknik i förskolan? 

( ) Bra 

 

( ) Utmanande 

 

( ) Ganska viktigt 

 

( ) Mindre viktigt 

 

( ) Svårt 

 

( ) Onödigt 

Motivera:
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6. b. Hur ser du på din egen roll som pedagog och ditt uppdrag utifrån strävansmålen i Lpfö 98, 

reviderad 2010 för multimedia och teknik?  

Motivera: 
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Bilaga 3. Sammanställning av enkätundersökning - Diagram och fritextssvar 

 

Fråga 1: Vad har du för egna erfarenheter av surfplattor? 

 

 

 

Fråga 2: Jag använder surfplattan: 

 

 

Ingen erfarenhet 23,2 % 

Sett andra använda 26,1 % 

Bara prövat någon gång 20,3 % 

Använder surfplatta ibland 15,9 % 

Använder surfplatta ofta 14,5 % 

Aldrig 58 % 

Bara hemma 20,3 % 

Bara på arbetet 2,9 % 

På arbetet och hemma 11,6 % 

Annat 5,8 % 

Ej svarat 1,4 % 

Figur 2 

Figur 3 

Ingen av informanterna uppgav 

påståendesatsen Vet inte vad en 

surfplatta är 



52 

 

Fråga 3: Använder ni surfplattor med barnen i verksamheten på din arbetsplats? 

 

 

10 av 69 informanter uppgav i sina fritextssvar hur de arbetar med surfplattan i förskolans 

verksamhet. Några av informanterna uppgav flera fritextssvar. Fritextssvaren har jag bearbetat 

och kategoriserat i teman. 

50 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan är användbar i arbetet med pedagogiska lärande spel/appar. 

40 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan är bra till att söka information/fakta med. 

20 % av informanterna uppger att de använder den till: 

 Att arbeta med musik/sånger med barnen.  

10 % av informanterna uppger att surfplattan är användbar till att använda i verksamheten på 

områden som t.ex.: 

 Natur 

 Språk 

 Matematik  

 Begreppsbildning 

Ja 14,5% 

Nej 79,7 % 

Nej, men vi ska köpa in och 

börja använda surfplatta i 

verksamheten 5,8 % 

Figur 4 
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 Dokumentation med/av barn  

 På samlingar 

 Som kamera/videokamera 

 Låta barnen skapa egna sagor med 

 

Fråga 4: Vad anser du om användandet av surfplattor i förskolans verksamhet? 

 

 

42 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar som jag har bearbetat och 

kategoriserat i teman. 

19 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan underlättar tillgång till information/fakta. 

11 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan ger tillgång till information/fakta snabbt och enkelt 

 Är användbar på många olika sätt/sammanhang. 

10 % av informanterna uppger att surfplattan är: 

 Bra till att spela pedagogiska appar/spel 

 Användbar i projektarbete 

Stort användningsområde 41,3 % 

Användbart 41,3 % 

Vet ej 13,1 % 

Litet användningsområde 2,9 % 

Onödigt 1,4 % 

Figur 5 
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 Bra att förskolan som organisation följer med i samhällets utveckling 

7 % av informanterna uppger att: 

 Surfplattan är en självklar del av samhället idag 

 Att det är viktigt att ge alla barn förutsättningar till att möta och använda den nya 

tekniken. Alla barn har inte tillgång till teknik hemma 

 Surfplattan utvecklar språkinlärning 

 Surfplattan underlättar tillgång till bilder 

 Bra för barnen att möta tekniken tidigt 

5 % av informanterna uppger att:  

 Barnen riskerar att förlora skriftspråket 

 Surfplattan är ett bra verktyg för att möta och bejaka barnens undringar 

 Tekniken lär sig barnen bäst/lätt när de är små 

 Surfplattan förbereder barnen inför skolan 

 Surfplattan har behändig storlek 

 Surfplattan underlättar tillgång till musik 

 Surfplattan är bra till dokumentation. 

2 % av informanterna uppger att:  

 Surfplattan utvecklar skriftspråket 

 Att det är framtidens sätt att lära sig genom att fånga barnets nyfikenhet 

 Det är lättare för barnen att samlas runt och samarbeta vid en surfplatta än vid en dator  

 Det kan vara användbart för barn med speciella behov 

 Tekniken intresserar barnen 

 Det räcker om barnen möter tekniken i hemmet 

 Hon har en känsla av att detta är framtiden 

 Det ligger i tiden att vi ska använda oss av dagens teknik i förskolan 

 Surfplattan utvecklar läsprocessen 

 Fortbilda pedagogerna så är surfplattan användbar i förskolans verksamhet 

 Surfplattan är effektivt redskap 

 Surfplattan utmanar och utvecklar barnen inför framtiden och arbetslivet 
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Fråga 5: Tycker du att det är viktigt att prioritera att barn har multimediala verktyg 

som t.ex. surfplattor i förskolan? 

 

 

32 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar som jag har bearbetat och 

kategoriserat i teman. 

25 % av informanterna uppger att:  

 Förskolan måste som organisation följa med i samhällets utveckling 

16 % av informanterna uppger att:  

 Det är viktigt att ge alla barn förutsättningar till att använda och möta den nya 

tekniken. Alla barn har inte tekniken hemma. 

9 % av informanterna uppger att:  

 Surfplattan är ett komplement till övrig verksamhet/material 

6 % av informanterna uppger att:  

 Multimediala verktyg är en självklarhet idag 

 Underlättar tillgång till information/fakta 

 Bra träning inför skolstart/framtid 

 Ligger i tiden att vi ska använda oss av dagens teknik i förskolan 

Ja 36,3 % 

Ganska viktigt 33,4 % 

Vet ej 10,1 % 

Mindre viktigt 18,8% 

Nej 1,4 % 

Figur 6 
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 Bra pedagogiskt verktyg 

 Spännande/användbart verktyg för både barn och vuxna 

 Det räcker om barnen möter tekniken i hemmet 

3 % av informanterna uppger att:  

 Barnen riskerar att förlora skriftspråket 

 Ger tillgång till information/fakta snabbt och enkelt 

 Underlättar tillgång till bilder  

 Underlättar tillgång till musik 

 Bra till dokumentation 

 Ge barnen möjlighet att lära sig på olika sätt 

 Nytt arbetsverktyg, är positiv men vill avvakta utvärderingar 

 Surfplattan är utformad så att fler barn kan samlas runt den 

 Att arbeta med multimedia ingår i vårt uppdrag 

 Ja eller nej beroende på budgeten 

 Finns viktigare områden i verksamheten att prioritera 

 Går inte att undvika tekniken, den är här för att stanna 

 

Fråga 6 a: Vad anser du om strävansmålet i Lpfö 98, reviderad 2010 för multimedia och 

teknik i förskolan? 

 

Bra 45% 

Utmanande 38,4 % 

Ganska viktigt 9,4 % 

Mindre viktigt 5,8 % 

Svårt 1,4 % 

Figur 7 
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22 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar som jag har bearbetat och 

kategoriserat i teman. 

27 % av informanterna uppger att:  

 Förskolan som organisation måste följa med i samhällets utveckling 

18 % av informanterna uppger att: 

 Om förskolan ska uppnå målen med multimedia och teknik måste ekonomiska medel 

tillföras 

14 % av informanterna uppger att: 

 Läroplanen ska följa samhällets utveckling 

 Strävansmålen ställer krav på förskolorna och pedagogerna att börja arbeta för att 

barnen ska få möta multimedia och teknik 

 Viktigt att ge alla barn förutsättningar till att möta och använda den nya tekniken. Alla 

barn har inte tekniken hemma 

9 % av informanterna uppger att: 

 De inte är insatta i hur man arbetar med multimedia och teknik i förskolan 

 Bra att barn får kännedom om olika uttrycksmedel 

5 % av informanterna uppger att: 

 Det är framtiden 

 Barnen har större kunskap än jag, de får lära mig istället 

 En vanlig dator räcker för att dokumentera och träna barnen i att skriva och utforska 

bokstäver 

 Sökmotorer kan vara viktigt att lära sig att behärska 

 Multimedia är inte så viktigt att uppmuntra, andra mål är viktigare 

 Viktigt att ge barnen kunskaper inför framtiden på ett pedagogiskt sätt utifrån 

läroplanens mål och syfte 

 Bra som ett komplement till den övriga verksamheten 

 För att vi pedagoger ska få kunskap om multimedia och teknik behövs det en ledning 

som prioriterar fortbildning inom området 
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Fråga 6 b. Hur ser du på din egen roll som pedagog och ditt uppdrag utifrån 

strävansmålen i Lpfö 98, reviderad 2010 för multimedia och teknik? 

57 av 69 informanter formulerade ett eller flera fritextssvar som jag har bearbetat och 

kategoriserat i teman. 

18 % av informanterna uppger att:  

 Pedagoger måste som enskilda individer ta ett ansvar att följa med i utvecklingen 

11 % av informanter uppger att:  

 Fortbildning av pedagogerna behövs 

 Det är viktigt att vi pedagoger arbetar för att barnen får möta den nya tekniken. 

Pedagogerna uppger att bortprioritering av teknik p.g.a. ekonomi samt motstånd hos 

kollegor kan försvåra arbetet med att införa multimediala verktyg på förskolan 

9 % av informanterna uppger att:  

 Pedagogerna kan utforska och lära tillsammans med barnen 

 Söka information/fakta med barnen 

 Förskolan som organisation måste följa med i samhällets utveckling 

 Viktigt att ge alla barn förutsättningar till att möta och använda den nya tekniken. Alla 

barn har inte tekniken hemma 

 Viktigt att förskolan erbjuder modern teknik som multimedialt verktyg 

5 % av informanterna uppger att:  

 Man kan använda multimedia och teknik som ett komplement till övrig verksamhet 

 Förskolans ekonomiska förutsättningar/resurser minskar möjligheten att uppfylla 

strävansmålen 

4 % av informanterna uppger att:  

 Pedagogen behöver behärska den nya tekniken för att kunna använda den i den 

pedagogiska verksamheten 

 Viktigt att använda dagens teknik utifrån ett pedagogiskt synsätt 

 Smartboards är ett spännande verktyg att använda 

 Viktigt att förskolan arbetar med det som är aktuellt i samhället 
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 Alla pedagoger anser inte att multimedia är bra, som pedagog möter jag motstånd 

bland mina kollegor 

 Multimedia och teknik är inte så viktigt att uppmuntra 

 Vill och kommer föreslå att börja arbeta med multimedia på min förskola 

 Pedagogen kan vara ett stöd för att utveckla verksamheten genom modern teknik 

 Ge barnen viktiga förkunskaper inför framtiden 

 Är intresserad och hoppas att få arbeta med multimedia och barnen i viss mån 

 Spännande och utvecklande 

2 % av informanterna uppger att:  

 Pedagogen ska ta tillvara barnens kunskap och intressen 

 Som pedagog kan man pröva nya saker 

 Är det ett måste att jobba med målen så gör jag det enbart på arbetet 

 Söka efter bilder på datorn/internet till barnen 

 Mitt förhållningssätt och inställning är avgörande för hur barnen utvecklas till att bli 

medvetna samhällsmedborgare 

 Viktigt att ge barnen verktygen tidigt. Barnen lär sig lätt/bäst när de är små. 

 Surfplattan verkar ge många möjligheter i arbetet med barnen 

 Förbereda barnen inför framtiden 

 Viktigt att lära barnen att förhålla sig kritiskt till internet 

 Det är inte viktigt att erbjuda 1-2 åringar multimedia och teknik 

 Surfplatta kan öka förutsättningarna för att nå målen 

 En vanlig dator räcker för att dokumentera och träna barnen i att skriva och utforska 

bokstäver 

 Är osäker om barn är mogna för att söka kunskap genom en surfplatta 

 Svårt att hitta ett bra sätt hur arbeta med multimedia och teknik 

 Tekniken kan vi använda tillsammans med barnen i projekt/tema-arbete 

 


