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Abstract 

Title: Educators approach to tablets 

Tablet as a tool for learning in preschool 

 
We live in a society where the technology has an enormous role in our lives. The average age of 

using digital tools among Swedish people is down to a very young age. In the recent period of 

time there has been much debate about tablets and their use in preschools. The aim of this study 

is to examine the preschool teachers experiences and perceptions of tablet use and how the 

implementation of the tablets benefits the school activities. What is central to this research is not 

how kids use the tablet, but how educators are using the tablet device as supplement for 

children’s development. A qualitative method is used on this study in form of interviews. Results 

of the interviews showed that teacher who went on a further education in tablet use was more 

knowledgeable in tablet use then the teachers who didn’t went.  
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Sammanfattning 

Titel: Pedagogernas inställning till surfplattor 

Surfplattan som verktyg för lärande inom förskolan 
 

Vi lever idag i ett samhälle där teknologin har en stor roll i våra liv. Den genomsnittliga åldern 

av surfplattsanvändning hos svenskar har sjunkit ner till väldigt unga åldrar. Detta har skapat 

debatt om huruvida man bör använda surfplattor i förskolan. Syftet med denna studie är att 

undersöka förskolpedagogers erfarenheter och uppfattningar av surfplattsanvändning och hur 

tillämpningen av surfplattan gynnar förskoleverksamheter. Det centrala för denna forskning är 

inte hur barnen använder surfplattan utan hur pedagogerna använder surfplattan för att gynna 

barnens utveckling. En kvalitativ metod har använts i denna studie i form av intervjuer. 

Resultaten av intervjuerna visade att pedagogerna som genomgick en fortbildning inom 

surfplattsanvändningen var mer kunniga än de pedagoger som inte hade gått. 
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1. Inledning  

Vi lever idag i ett samhälle där teknologin har fått en stor framfart. Den teknologiska 

utvecklingen påverkar vår vardag och förändrar våra vanor hela tiden. Denna utveckling har 

bidragit till att behoven och förväntningarna har förändrats vilket även förändrar kraven på 

skolan och lärandet. Förskolan har enligt läroplanen rollen att alltid ge barn möjligheter att 

utvecklas och förberedas inför framtiden. I förskolans läroplan står det att: “Förmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett 

stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lpfö98/10, s.6). Dessa riktlinjer medför 

att pedagogerna på förskolan bör ha en större insikt i de tekniska verktygen, så att de i sin tur ska 

kunna överföra kunskaperna till barnen. 

Ett tekniskt verktyg som har varit väldigt populärt de senaste åren är surfplattan. Det har 

debatterats mycket om surfplattans roll i skolan, där centrala synpunkter om barnens utveckling 

har förts fram. Men hur ser användningen av surfplattan ut, ur pedagogernas synvinkel? Det är 

betydelsefullt att kunna se hur medvetna pedagoger är om deras egna kunskaper om surfplattan 

och i vilket syfte den används i förskolan. Med en större förståelse för surfplattan och dess 

innebörd i lärandeprocesser, kan pedagoger få ut mer av surfplattan i verksamheten. 

 

Denna undersökning kommer att behandla sex olika pedagogers egna erfarenheter kring 

surfplattan och dess användning i verksamheten. Används surfplattan som ett pedagogiskt 

verktyg till verksamheten eller används den som tidsfördriv? Det som är centralt för denna 

undersökning är inte hur barnen lär sig med hjälp av surfplattan utan hur pedagogerna resonerar 

kring surfplattans användning i deras verksamhet. Det är pedagogernas förhållningssätt till 

surfplattan och förståelsen av surfplattsanvändningen som är fokus i denna undersökning. 

 

 

1.2 Syfte 

Under det senaste decenniet har det varit mycket debatt om surfplattor och dess användande i 

förskolorna. Syftet med denna studie är att undersöka förskolpedagogers erfarenheter och 

uppfattningar av surfplattsanvändning och hur tillämpningen av surfplattan gynnar 

förskoleverksamheter.  För att få ett djupare inslag i undersökningen kommer det att fokuseras på 

sex pedagoger och deras erfarenheter samt reflektioner kring surfplattsanvändning i förskolan. 

Under studiens gång kommer följande frågor att besvaras. 
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1.3 Frågeställning 

1. I vilken mån gynnas förskoleverksamheter i samband med att pedagoger använder 

surfplattor i undervisningssyfte? 

2. Hur är pedagogernas inställning till användning av surfplattan i verksamheten? 

3. Hur implementeras surfplattan i den pedagogiska verksamheten? 

 

1.4 Avgränsningar 

Mitt mål är inte att undersöka alla förskolor i Sverige, utan bara tre olika förskolor i Stockholms 

område. Valet av förskolorna var först och främst utifrån deras surfplattsanvändning. För att få 

variation i undersökningen valde jag att ha med sex olika personer med olika bakgrund (kön, 

ålder, yrkeserfarenheter och utbildning). Resultatet kunde ha varierat ifall en annan metod 

användes eller om urvalet av intervjupersonerna var större. 
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 2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer surfplattans funktion och dess användning i samhället att redogöras. 

Vidare kommer jag skriva om barns vanor av digitala medier och hur digitala medier används 

för att främja barnens pedagogiska utveckling. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Surfplattan är en relativ ny teknik som under de senaste åren har fått sin start i 

utbildningssammanhang. Forskningar kring datoranvändandet i skolor har kommit fram till 

positiva slutsatser som visar att även surfplattor går i samma positiva spår som datorer. 

Surfplattan beskrivs som motiverande för barnen och har sina fördelar (Couse & Chen, 2010 

s.76). Surfplattans användarvänlighet är en stor fördel vid val av tekniskt verktyg. Barnen kan 

lätt förstå och hantera surfplattan och den väcker deras nyfikenhet. Användarvänligheten hos 

surfplattan gör även att allt yngre barn börjar använda sig av surfplattan (Couse & Chen, 2010 

s.76). 

 

2.1.1 Barns medievanor  

Enligt rapporten ”Småungar & medier” (2012/13, s.4) skrivet av statens medieråd, är den 

genomsnittliga debutåldern för internetanvändning det vill säga, den åldern då mer än 50 procent 

använder internet är idag tre år. År 2005 var denna ålder nio. Olle Findahl forskare i medie- och 

kommunikationsvetenskap (2011, s.42) påpekar att för varje år som går sjunker nybörjar åldern 

hos barnen med ett år. I rapporten ”Svenskarna och internet” (Findahl, 2011 s.42) står det att 

spridningen av internet har avstannat bland barn i skolåldern på grund av att alla på något vis 

använder internet hemma. Denna spridning har istället gått över till förskolebarnen där en 

markant ökning har skett. Bland det första som ett småbarn får bekanta sig med i ett digitalt 

medieverktyg är, enkelt byggda spel som inte kräver kunskaper läsa och skriva. Barnet kan med 

hjälp av tecknade figurer, färger och bekanta föremål leka med spelen (Findahl, 2011 s.42). En 

annan egenskap i digitala medier som används flitigt är videon. Nästan hälften av tre- och 

fyraåringarna såg under 2011 på video och rörlig bild som idag uppskattas vara mycket mer. 
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Barn lever idag i ett samhälle där teknologin ständigt utvecklas i ett högt tempo. Detta påverkar 

barnens sociala relationer och kunskaper. I rapporten ”Barn och ungas kultur” (2010, s. 34) som 

är utgiven av kulturrådet, konstateras det att medier är en viktig del i barnens liv och i det som 

kallas barn och ungas kultur är medieanvändning det väsentliga som styr dessa barns kultur.  

 

2.1.2 Förskolan och den nya tekniken 

I läroplanen (Lpfö 98/10, s.6) för förskolan tydliggörs, som jag påpekade tidigare att förskolans syfte 

är att främja barnens förmågor att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta. Dessa förmågor 

anses nödvändiga för barn som växer i ett samhälle präglat av ett informationsflöde. Vidare står det i 

läroplanen att ”Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver”. 

 

Förskolan bör ta hänsyn till den utvecklande informationsteknologi som samhället har tagit sig in 

i (Lpfö 98/10, s.6). För att skapa ett samspel mellan samhället och barnen så är det viktigt att 

bygga en stadig grund för barnen där de med hjälp av olika tekniska medier lär sig att 

kommunicera, öka sina kunskaper samt söka nya kunskaper. Förskolan ska alltid sträva efter att 

utveckla barnens förmågor inom tekniken där de får lära sig att urskilja teknik, använda den och 

förstå den (Lpfö98/10, s.7). Alltmer fokus ligger på IKT, informations- och 

kommunikationsteknik i förskolan, dels för att kunna förbereda barnen inför framtiden samt för 

att förbereda barnen för ett samspel i samhället. Lars Bolander (2001, s.70) hävdar att IKT-

användning i förskolan öppnar nya möjligheter när den används på rätt sätt.  

 

2.1.3 Kompetensutveckling 

Sara Hvit, forskare i pedagogik, berättar i en artikel (Näslundh 2010) om hur stor kompetens 

barnen har inom IT. De är uppvuxna med smarta telefoner som har avancerade funktioner. I de 

flesta fall lär barnen personalen hur de ska använda surfplattorna eller de nya tekniska verktygen. 

Ylva Ellneby forskare inom barns utveckling (2005, s. 105) menar att datoranvändningen i 

förskoleklassen syftar till att ge barnen en bättre förståelse av hur tekniken fungerar. Förskolans 

pedagogiska uppdrag har utvidgats gällande pedagogernas kompetens. För att personalen ska 

kunna utveckla sitt förhållande till den nya tekniken krävs det att de har kompetensen som krävs. 

Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson (1999, s. 50) som båda är forskare inom barns 

datoranvändning påpekar att det är många pedagoger som uttrycker att de har svårigheter att hitta 
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tid att sitta framför en ny teknik och därför prioriterar de bort detta. Det kan därför vara en 

möjlighet att personalen får gå på fortbildning och kompetensutveckling. Detta är även ett krav 

som sätts på förskolan där kompetensutvecklingen av förskolans pedagoger är prioriterande 

(Utbildningsdepartementet, 2010 s.3).  Många satsningar har gjorts i olika kommuner där 

omfånget har varierat. Medan vissa kommuner och förskolor ser detta som en möjlighet finns det 

många som anser detta som påtvingat (Appelberg och Eriksson, 1999 s. 50).   

 

Genom en noggrann planering bör pedagoger vara medvetna om sina egna kunskaper om 

tekniken och deras förhållningssätt innan de implementerar den nya tekniken i förskolan 

(Appelberg och Erikson, 1999 s.41). Förutom deras egna kunskaper så bör de även ta hänsyn till 

varje barns individuella utveckling. Förskolläraren bör tänka igenom centrala frågor på vad som 

ska göras med surfplattan, varför det ska göras och hur de ska implementeras i de olika 

aktiviteterna (Appelberg och Erikson, 1999 s. 41).  
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 3. Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet med teoretiska utgångspunkterna kommer att behandla det sociokulturella perspektivet 

och dess innebörd. Därefter kommer jag att beskriva de centrala begrepp som förekommer i 

denna undersökning tillsammans med förklaringar av de olika applikationerna som används 

utav olika förskolor. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den ryska psykologen och teoretikern Lev Semënovi Vygotskij inspirerade den sociokulturella 

teorin. Den utvecklades under tidiga 1900-talet och vidareutvecklades i slutet av 1900-talet 

(Klerfelt, 2007 s.22). Grunden till det sociokulturella perspektivet är människans förmåga att 

samspela med sin omgivning (Kroksmark, 2003 s.447). Lärandet sker i sociala omgivningar och 

i kommunikation med andra. Därför är de vardagliga mötesplatserna de viktigaste platserna för 

att skapa kunskap. Vi formas utifrån vår erfarenhet, kulturella redskap, mötena med andra 

människor och vårt samspel med samhället: ”Det är genom att höra vad andra talar om och hur 

de föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att 

urskilja ur den mängd iakttagelser som man skulle göra i varje situation” (Säljö, 2000 s.37). 

Detta kan ske både medvetet eller omedvetet beroende på situation och person (Säljö, 2000 s.47).  

 

Enligt Vygotskij (Kroksmark, 2003 s.448) är lärandet ständigt på gång där tidigare kunskaper 

kan leda till nya kunskaper. Vygotskij anser att barn som samverkar med vuxna eller med barn 

som är kunnigare, lär mycket mer (Kroksmark 2003, s.452).  

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv och IKT 

Kunskaperna som ligger i fokus varierar beroende på samhälle, tidsepok, villkor och 

förutsättningar (Säljö, 2000 s.13). Därför är förutsättningar för det sociokulturella perspektivet 

annorlunda idag, jämfört med hur det var för 20 år sedan. Dagens samhälle har utvecklas 

teknologiskt där man förses av tekniska förutsättningar. Verksamhetsteoretikern Leif Strandberg 

(2006, s.23) menar i likhet med Säljö och Vygotskij att lärande sker i kommunikation och att vi 

idag lever i ett samhälle där tekniken är integrerad överallt vilket har förändrat vårt sätt att 
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kommunicera. För barnen är den digitala tekniken en självklarhet och därför bör det vara en 

självklarhet att använda den som ett pedagogiskt hjälpmedel. Säljö (2000 s.29) menar att olika 

verktyg används för att förstärka lärandet. Dessa verktyg kallas för artefakter och är olika 

verktyg som används i de dagliga mötena. Dessa artefakter kan vara alltifrån pennor till 

surfplattor. Säljö (2000, s.30) menar att dessa artefakter hjälper människor att samla ihop 

erfarenheter och kunskaper. Biologiskt har vi inte utvecklats anmärkningsvärt, utan det är 

artefakterna runtomkring oss som har förändrats (Säljö 2005, s.21). Dessa artefakter hjälper 

barnen att förstå samhället och sin omvärld som i sin tur hjälper dem att bli en del av samhället.  

Enligt Vygotskij (Kroksmark, 2003 s.454) blir skolans primära uppgift att skapa en social 

kontext som driver kunskap genom dessa artefakter, som i dagens samhälle är de teknologiska 

verktygen och i vårt fall surfplattor. Strandberg (2006) menar att datorn som artefakt öppnar upp 

för många möjligheter på grund av egenskaperna.   

 

Enligt Strandberg (2006 s.135) bygger den svenska läroplanens kunskapssyn på det 

sociokulturella perspektivet. Författaren menar att förskolan och skolan är en vägledning och 

validering inför det livslånga lärandet. Man kan se hur delar i läroplanen för förskolan speglar 

det sociokulturella perspektiven. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande men också genom att iaktta samt tala och reflektera.” (Lpfö 98/10, s.6-

7). Detta betyder att kommuner, skolor och förskolor måste skapa relevanta miljöer för lärande.  

 

Men det räcker inte att bara ge tillgång till tekniken utan den måste även vara tillgänglig för 

barnen. Ljung – Djärf (2004 s.15) berättar hur viktig roll pedagogerna har i denna fråga. 

Pedagogernas attityder och prioriteringar styrs av deras kompetens som medvetet eller omedvetet 

kan påverka deras sätt att lära när det gäller IKT som verktyg i pedagogiska sammanhang.  

 

 

3.3 Centrala Begrepp 

Här kommer jag att gå igenom relevanta begrepp som kommer att användas genom uppsatsen.  

3.2.1 IKT 

IKT är förkortningen av informations- och kommunikationsteknik som hänvisar till 

kommunikationen mellan människor. IKT kan användas som ett samlingsbegrepp för hård- och 

mjukvaror (Alexandersson & Linderoth, 2000).  Detta kan vara allt från datorskärmar till 
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applikationer, som Microsoft Word. Men även andra medier som har en koppling till 

datoranvändning kan anses som IKT, som till exempel digitalkameror, surfplattor och DVD. 

3.2.2 Surfplattor 

Surfplattan som även kallas för pekdator och läsplatta är en platt handdator med avancerade 

funktioner. Det går även att koppla upp sig till internet via trådlösa nätverk 

(Nationalencyklopedin 2013). Surfplattan är relativ ny och har snabbt blivit en efterfrågad vara 

på marknaden. 

 

3.2.3 iPad 

iPad är en surfplatta som är tillverkad av företaget Apple. Den lanserades år 2010 och möttes 

med en stor framgång. Det är en pekplatta som är lite större än mobiltelefonerna men har inga 

telefonfunktioner. Den används främst för surfande, nöje, e-böcker och så vidare (Markander, 

2010). Dess popularitet gör även att många syftar på surfplattorna genom att säga iPad. 

 

3.2.4 Applikationsprogramvara 

Applikation är enligt Nationalencyklopedin ett datorprogram som har en specifik funktion i ett 

praktiskt arbete. Detta kan vara ordbehandlare, bokföring eller spel. Man väljer vilka 

applikationer man vill använda och installerar dessa i surfplattan. 
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer undersökningsmetoden bakom studien att redovisas samt hur material till 

studien har samlats in. I studien används en kvalitativ form av undersökning i form av intervjuer. 

I avsnittet beskrivs även intervjumetoden, urval och begränsningar, genomförandet samt etiska 

övervägandet. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Idar Magne Holme och Bern Krohn Solvang (1996, s. 11) påpekar att metoden är ett redskap för 

att besvara frågorna kring den problematiserade området inom ens forskning. Detta visar 

metodens essentiella roll i undersökningen som kräver en noga övervägning. Genom intervjuer 

kan man få en personligare och närmare insikt i situationen (Holme & Solvang 1996, s.92). Runa 

Patel och Bo Davidson som är forskare inom forskningsmetodik (2003, s.103) påpekar att svaren 

från kvalitativa intervjuer kan användas för att se ett mönster. Patel och Davidson (2003 s.78) 

menar även att syftet med kvalitativa undersökningar är att få fram en djupare kunskap än den 

fragmentiserade material som fås fram av kvantitativ metoden. Därför utesluter jag den 

kvantitativa metoden eftersom jag kommer att fokusera mer på den djupare kunskapen.  

 

Utifrån syftet i undersökningen valde jag en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer. 

Detta för att få en djupare förståelse av intervjupersonernas tankar och förhållningsätt, vilket är 

viktig för att kunna besvara frågeställningen. Syftet med denna undersökning är inte att samla 

ihop data för att fastställa något. Syftet är att få en insikt i hur personerna i den problematiserade 

området förhåller sig till situationen. Uppsatsens kvalitativa forskning består av en fallstudie 

baserad på intervjuer. I denna studie utesluts därför den kvantitativa metoden då studien 

eftersöker en mer djupare kunskap. 

 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Patel och Davidson (2003, s.69) påpekar att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera intervjupersonens egen syn och uppfattning kring situationen eller fenomenet.  

Psykologen Annika Lantz (2007, s.1) påpekar att det är viktigt att intervjuaren har en bra 
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överblick över ämnet och styra intervjun på ett effektivt sätt. Kvalitativa intervjuer ger 

möjligheten att öka förståelsen kring det problematiserade området (Lantz, 2007 s.34). Det 

lämpar sig att använda öppna frågor och låta intervjupersonen fundera kring ämnet och säga vad 

han/hon tycker utan att tappa intresse (Holme & Solvang, 1996 s.108).   

 

Holme & Solvang (1996, s.108) menar att det även kan vara en stor fördel att spela in intervjun 

med en kassettbandspelare för att vara mer närvarande i intervjun. På detta vis är man inte 

fokuserat till att anteckna utan, kan hjälpa intervjupersonen att utforma sina tankar på ett 

naturligare och enklare sätt. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Tre förskolor inom Stockholms kommun valdes för att ingå i denna undersökning. Två av dessa 

förskolor var kommunala förskolor medan den tredje var en privat förskola. Anledningen till att 

dessa förskolor valdes var att samtliga förskolor använde surfplattor i verksamheten. En nackdel 

var att jag inte visste i vilken utsträckning dessa förskolor använde surfplattorna.  

 

Undersökningen presenterades för respektive förskolas chef som vidarebefordrade förfrågan till 

förskolans anställda.  Det var totalt sex personer som ställde upp för intervjun, två från varje 

förskola. För att få ett bredare urval till undersökningen så efterfrågade jag personer från de olika 

yrkesgrupperna inom förskolorna. Detta resulterade i att fyra av intervjupersonerna var 

förskollärare (varav en var förskolechef) och två var barnskötare. Intervjupersonerna hade även 

olika yrkeserfarenheter och jobbade med allt från de yngsta barngrupper till de som var äldre. 

Mitt mål var även att ha en variation av genus och ålder. Med åldern fick jag den variation jag 

önskade, där yngsta deltagaren var 24 år medan den äldsta var 58 år gammal. Urvalet av könen 

var inte lika lyckat då det råder underskott av manliga pedagoger. Vilket resulterade i fem 

intervjuer med kvinnliga pedagoger och en intervju med en manlig pedagog. 

 

4.3 Etiska övervägandet 

Samtliga personer som deltog i undersökningen blev informerade om syftet med studien om 

användande av digitala medier i pedagogisk verksamhet. De fick även få veta att det inte 

handlade om deras personliga åsikter om det generella användandet utan, en reflektion kring hur 

de själva använder digitala medier för att kunna få ut den information som sökes. Jag visade även 
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hänsyn till deltagarna enligt Vetenskapsrådets (2006) principer, genom att ge fullständig 

information. All information behandlades på ett konfidentiellt sätt där inga namn användes. 

 

4.4 Genomförande 

De personer som ville vara med på intervjun kontaktades av deras respektive förskolechef och 

informerades om intervjun och dess innehåll.  Sedan kontaktade jag samtliga deltagare och gav 

ytterligare information om mig själv och undersökningen samt bestämde tid för genomförandet 

av intervjuerna. Enligt Annika Lantz (2007, s.105) kan det vara bra att ge en ungefärlig tid till 

intervjupersonerna. Därför gav jag en ungefärlig tid (30 minuter) på hur långt undersökningen 

skulle ta, vilket senare nästan överensstämde med intervjuerna som varierade mellan 15 minuter 

till 30 minuter. 

 

Intervjufrågorna hade två olika former där jag först ville ta reda på information om 

intervjupersonens bakgrund, till exempel ålder, erfarenhet, utbildning med mera 

(intervjufrågorna finns i bilaga 1). Patel och Davidson (2013, s.80) menar att man på kvalitativa 

intervjuer bör formulera frågor som uppmanar intervjupersonen att beskriva mer ingående. 

Därför blev andra delen av frågorna mer uppmanande frågor där intervjupersonen kunde 

reflektera över sina uppfattningar och användning av surfplattor. 

 

När jag mötte intervjupersonerna berättade jag lite generellt om undersökningen, vad som var 

syftet och varför jag valde just den förskolan de jobbade på. Jag berättade även att informationen 

som fås ut av intervjuerna kommer att vara konfidentiella där inga namn kommer att användas 

för att få deras samtycke. Under intervjuns gång antecknade jag både med penna och använde 

ljudinspelning då jag antecknade enbart väsentliga punkter för hand och lät ljudinspelningen vara 

den primära anteckningskällan. På detta vis kunde jag koncentrera mig mycket bättre på 

intervjupersonen och ha med mer naturliga följdfrågor. Detta är något som Lantz (2007, s.105) 

uppmuntrar till då det kan vara svårt att bara anteckna med hand.  Man får svårigheter med att 

koncentrera sig på konversationen vilket gör att man snabbt vill ta sig igenom frågorna utan att 

med följdfrågor. 
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Slutligen transkriberade jag intervjuerna genom att lyssna på ljudinspelningarna flera gånger. Jag 

skrev ner allting på datorn exakt som det var och senare strukturerade jag texten så att jag fick en 

bättre överblick av det hela.  

 

4.5 Intervjupersonerna 

Jag kommer att referera första förskolan som F1, andra som F2 och den tredje som F3 på grund 

av sekretess. Intervjupersonerna kommer jag att nämna tillsammans med numret av deras 

förskola och i den ordning intervjun skett vill säga första intervjupersonen från första förskolan 

kommer att refereras som F1.1 medan andra intervjupersonen från samma förskola kommer att 

refereras som F1.2.  

 

Ur alla som intervjuades var bara en person manlig pedagog där resterande fem personer var 

kvinnliga. Det var även bara en som var över 50 år gammal resten var under 35 år. Fyra av 

intervjupersonerna arbetar på småbarnsavdelning medan två av dem jobbar på 

storbarnsavdelningen.  

 

Intervjupersonen F1.1 som var 58 år gammal var även förskolechef på en privat förskola och har 

35 års erfarenhet inom verksamheten. Den andra personen F1.2 i samma förskola är 31 år 

gammal och är barnskötare med 13 års erfarenhet. I den andra förskolan jobbar den 35 års 

förskollärare F2.1 med den manliga förskollärare F2.2. I den tredje förskolan som är en 

kommunal förskola jobbar F3.1 som barnskötare och är 27 år gammal tillsammans med F3.2 

som är en 28- årig förskollärare. 
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 5. Resultat och Analys 

I resultat och analysavsnittet presenterar jag resultaten av undersökningen utifrån 

frågeställningarna. I varje del analyseras även svaren från intervjuerna. Resultaten har 

kategoriserats i tre olika delar, där den första delen redogör för den generella användningen av 

surfplattor. Den andra delen är pedagogernas inställning mot surfplattan och den sista delen 

behandlar pedagogernas egen erfarenhet och kompetens. Surfplattan benämns även med namnet 

iPad, då många av intervjupersonerna valde att säga iPad.  

 

5.1 Användning av surfplattor i förskolan 

Surfplattan användes av samtliga intervjupersoner men prioriteringen av användningen 

varierade. Många berättade att de hade fått in surfplattan under det senaste året och att de nyligen 

börjat utforska den.  

 

Surfplattan användes i både småbarnsgrupper och i storbarnsgrupper där innehållet av 

applikationerna varierade. Samtliga intervjupersonerna i småbarnsgruppen berättade att de 

använde surfplattan för musik och att fotografera. När det gällde storbarnsgruppen så använde 

intervjupersonerna applikationer med olika ändamål. När jag frågade om vilka applikationer som 

de använde sig av, så var det en stor variation. Det fanns applikationer som de användes för 

inomhusaktiviteter och andra i utomhusaktiviteter. I den första förskolan var applikationen 

Geocaching väldigt populär i utomhusaktiviteter. Geocaching-applikationen utnyttjar 

surfplattans GPS-funktion och används som ett verktyg för att leka skattjakt. Barnen letar efter 

skatt ute i skogen tillsammans med läraren. En annan applikation som var populär på den första 

förskolan var Puppet Pals HD och Playtimetheatre. Playtimetheatre är applikationer där barnen 

själva kan utforma en teater och dramatisera den. Applikationerna innehåller alla klassiska 

sagofigurerna där barnen kan själva välja att lägga till ljud eller andra effekter. Lena Gällhagen 

och Elisabet Wahlström (2013, s.36) förklarar at Puppet Pals HD är ett liknande program som 

Playtimetheatre men har en extra funktion som tillåter barnen använda sina egna bilder som olika 

figurer. F1.1 berättade även att de kombinerade Puppet Pals HD med bokläsningen. På detta vis 

kunde barnen få lyssna på sagorna och sedan utföra en egen version av dessa sagor. Andra 
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applikationer som användes för pedagogiskt syfte var ”Pussel för barn” som tar det klassiska 

pusselspelet till en digital plattform. Intervjupersonerna från första förskolan berättade även om 

”Rita och måla” applikationen. I denna applikation får barnen färglägga färdiga mallar med hjälp 

av fingret. Barnen kan även spara de bilder som de håller på att färglägga (Gällhagen & 

Wahlström, 2013 s.59). 

 

I den andra och tredje förskolan var det ingen som gav namn på en applikation som de använde.  

Men något som var gemensamt för de flesta intervjupersonerna var att samtliga använde 

surfplattan för bild och film. I den första förskolan användes surfplattans fotograferingsegenskap 

i utomhusaktiviteter.   

 

När vi är ute i skogen fotar barnen insekter. För att få veta vad dessa insekter 

heter tar vi hem iPaden till förskolan och googlar fram namnet på insekten 

tillsammans med barnen. (F1.2) 

 

I den andra förskolan använde de också surfplattan vid utomhusaktiviteter där de senare kunde 

reflektera kring det, när de kom tillbaka till förskolan. 

 

Vi brukar filma till exempel när vi går till stallet. Då filmar vi hästarna och när 

vi är tillbaka till förskolan tittar vi tillsammans på filmen och reflekterar. (F2.1) 

 

I den tredje förskolan gav ingen av intervjupersonerna något konkret svar på hur de använde 

surfplattan som multimedia men berättade att de använde den som en kamera. 

 

Vi använder det som en kamera. Barnen får ta bilder på saker de har byggt 

eller hittat på skogen. (F3.1) 

 

Enligt svaren från intervjupersonerna så används inte surfplattan så ofta utan det varierar från tio 

minuter/vecka till 30 minuter/vecka för varje barngrupp. Surfplattan tas fram när man ska ta bild 

eller filma. Många tyckte att övervakningen av surfplattan var nödvändigt dels för att kunna 

förklara för barnen hur det ska användas och dels för att barnen inte ska gå in och använda andra 

applikationer som inte är försedda för dem. Surfplattans popularitet bland barnen gjorde också 

det nödvändigt att en pedagog behövde övervaka spelandet så att alla barnen fick vara delaktig. 
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Till frågan om hur surfplattorna har implementerats i verksamheten svarade deltagarna på 

varierande sätt.  F1.1 berättade att barnen kunde få använda surfplattorna med en vuxen i 

närheten med en tidsgräns på 15 minuter/vecka. F1.1 och F2.2 berättade även att de använde 

surfplattan när de var ute. Med hjälp av surfplattan kunde de direkt på plats dokumentera och 

använda applikationer som är avsedda för utomhuslekar som till exempel Geocaching. Det 

generella var att man egentligen inte hade tillskrivit surfplattan en specifik plats i verksamheten. 

Samtliga intervjupersoner berättade att det var mer de själva som använde surfplattan, för 

dokumentation och diverse arbetsuppgifter. Förutom surfplattan använde de digitala verktyg som 

datorn, kamera, projektor och iPhone. 

 

I intervjuerna framkommer det att surfplattan används på många olika sätt och har mycket att 

erbjuda både för inomhusaktiviteter och utomhusaktiviteter. Men samtliga intervjupersonerna tar 

inte del av detta utan begränsar sig bara till vissa funktioner (som till exempel fotografering). Det 

som är intressant är att funktionerna som de använder i surfplattan är funktioner som finns på 

andra digitala verktyg. Istället för att fotografera med kameran så fotograferar de med 

surfplattan.  

 

5.2 Pedagogernas inställning till användning av surfplattor 

Samtliga intervjupersonerna tycker att användningen av surfplattan kan gynna barnens 

utveckling endast om det används på ett rätt. Med hjälp av rätt applikationer så tror pedagogerna 

att barnen kan lära sig väldigt mycket. Enligt pedagogerna finns det nyttiga applikationer och 

funktioner i surfplattan dock är det viktigt att veta vilka dessa är och hur man använder dessa. 

Enligt F3.2 är surfplattan ett bra sätt att få barnen att utvecklas då barnen redan har ett intresse 

för surfplattan. Genom att använda den kan man locka barnen med surfplattan för pedagogiska 

ändamål. 

 

Eftersom barnen är intresserad av dessa tekniska verktyg, så är det lättare att 

fånga deras intresse. Vissa barn tycker om att sitta med en bok medan andra 

barn lockas av surfplattan och tittar i en elektronisk bok istället. Det gynnar 

barns utveckling. (F3.2)  
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Detta är någonting som även intervjupersonen från första förskolan håller med om. Då personen 

anser att med en god medvetenhet så kan man bidra till barnens utveckling. 

 

”Om man är medveten av vilka appar man laddar ner så tror jag detta gynnar 

utvecklingen.” (F1.1) 

 

F1.2, F2.1, F3.1 och F2.2 är samtidigt skeptiska mot användningen av surfplattan. Ifall barnen 

spelar med en surfplatta hemma så kan det enligt F1,2 F2.1, F2.2 och F3.1 vara för mycket att de 

även spelar i förskolan. Därför tycker de att det är viktigt att man har lärorika applikationer i 

förskolan så att inga spel förekommer. När jag frågade hur de kunde vara säkra på att barnen 

sitter med surfplatta hemma, så svarade de att barnen berättar om att de har iPad hemma. Barnen 

kunde även namnen på olika applikationer i surfplattan och ville gärna spela dessa spel. När de 

berättade om detta för föräldrarna erkände många att de brukade ge surfplattan till barnen så att 

de kunde spela spel eller titta på barnfilmer. Detta gjorde att intervjupersonerna upplevde att 

största hotet med surfplattan skedde i hemmet. I första förskolan påpekar intervjupersonen på 

detta genom att hänvisa till att barnen spelar spel som inte är tillförsedda dem. 

 

Att de spelar en massa spel som inte är för deras ålder (F1.2) 

 

I den andra förskolan tar båda intervjupersonerna upp surfplattas användning i hemmet. 

 

Det är många barn som har iPad hemma, då kan jag tycka att de får så mycket 

av det hemma, så kan man göra andra saker här på förskolan. (F2.1) 

 

Medan den andra intervjupersonen i den andra förskolan menar att barnen använder surfplattan för 

mycket. 

 

Vissa barn sitter framför tv eller surfplattan hela kvällen när de kommer hem. 

(F2.2) 

 

I den tredje förskolan råder samma tankar hos intervjupersonerna som kritiserar 

surfplattsanvändning som sker i hemmet. 

 



  

 

 22 

Om barnen blir för vana här och hemma det blir för mycket, att inte tappa bort 

som till exempel rörelse, att vara i naturen. (F3.1) 

 

 

Intervjupersonerna tycker att surfplattan som verktyg kan vara väldigt bra att använda men är 

skeptiska kring hur det kommer att användas och implementeras i verksamheten. Enligt Klerfelt 

(2002) är det lärarens roll att bestämma ramarna för implementering av ett nytt verktyg i 

verksamheten. På detta vis kan pedagogerna själva utforma användningen på ett sätt som 

kommer att gynna verksamheten. 

 

5.3 Pedagogernas egna erfarenheter och kompetens 

Under intervjuns gång berättade alla deltagare, ifall de hade gått på någon utbildning eller inte 

utan att jag frågade om detta. I den första förskolan hade alla pedagoger i storbarngruppen fått gå 

på heldagsutbildning om surfplattan. I den andra och tredje förskolan hade bara en person fått gå 

på utbildning. Personerna som fick gå på utbildning fick senare berätta om sina nyvunna 

kunskaper för sina kollegor. I förskolan F1 var förskolechefen F1.1 väldigt positivt inställd till 

fortbildningen eftersom alla pedagoger kom med nya idéer och behärskade området mycket 

bättre. De hade även under utbildningens gång fått information om olika applikationer och hur 

dessa skulle kunna användas i förskolan. Intervjupersonen F2.1 tyckte inte att kursen som hon 

gick på var så givande då det visade sig vara mer av en introduktionskurs. F2.1 tyckte att de 

borde få gå på mer avancerade kurser där de får lära sig att implementera surfplattan på ett mer 

pedagogiskt sätt. Både F2.1 och F2.2 tyckte att de inte hade stora svårigheter med surfplattan 

men att de behövde tid eller utbildning kring hur de ska använda den i ett mer pedagogiskt 

sammanhang. Samtliga personer tyckte att de behärskade surfplattan på någorlunda sätt men att 

det behövde mer tid att sätta sig med den och lära sig att använda surfplattan mer djupgående. I 

den andra förskolan tyckte första intervjupersonen att de behövde mer tid med surfplattan. 

 

Om man försöker så lyckas man ju men det tar tid. Jag måste sitta ner i 

arbetstid och klara sådana saker som användningen av surfplattan, för det är 

inget jag gör utanför arbetstid. Behöver mer tid för surfplattan i arbetstiden. 

(F2.1) 
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Även den andra intervjupersonen i andra förskolan tyckte att de behövde tid för att kunna klura ut 

surfplattan. 

 

Jag behöver bara tid att sätta och börja kunna ladda ner appar. Jag behöver 

mer tid än utbildning. (F2.2) 

 

I den tredje förskolan tyckte intervjupersonen att de inte hade tid att lära ut till andra pedagoger. 

 

En gick från denna förskola och det var jag. Sen ska jag lära ut de andra men 

man har inte haft tid med detta. (F3.1)  

 

Intervjupersonerna ansåg sig själva inte behöva mycket hjälp med surfplattan men ansåg att de 

hade äldre kollegor som behövde hjälp med den. Många tyckte att personerna från äldre 

generationen hade svårt att använda surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. Gällhagen och 

Wahlström (2013, s.9) påpekar att det är viktigt att alla i arbetslagen blir bekanta med 

surfplattan. Ett bra sätt är att ta med surfplattan hem och utforska den, helst med egna barn eller 

barnbarn så att man tillsammans kan lära sig. Enligt Gällhagen och Wahlström (2013, s.9) är det 

viktigt att man själv som pedagog utforskar surfplattan innan man låter barnen ta del av den. 

 

Tre av intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att personalen var kunniga inom området. 

Okunskap kan enligt dem gå över till barnpassning, och inte användas som ett pedagogiskt 

verktyg. Vidare tyckte F2.1, F3.1 och F2.2 att det var viktigt att samspela med barnen eftersom 

de oftast kan mycket mer. På detta vis lärde barnen pedagogerna hur vissa saker funkade.  

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2007, s.14), forskare i barn- och ungdomsvetenskap påpekar att 

många elever är avsevärt mer kompetenta än sina lärare. Detta kan orsaka problem då läraren 

måste ompröva sitt tänkande kring kunskap och makt. Barnen kunde enligt intervjupersonerna 

även komma med namn på applikationerna som personalen aldrig hört förut. Detta på grund av 

att barnen är mer insatta i användningen av surfplattorna än de vuxna. 

Pedagogerna i andra och tredje förskolorna berättade att de använde surfplattorna men att 

användningen inte prioriterades. De tyckte att andra verktyg var mycket viktigare och att de inte 

kände att verksamheten fungerade dåligt utan surfplattorna. 
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 6. Diskussion 

Under detta avsnitt kommer resultaten diskuteras med frågeställningarna och syftet som 

utgångspunkt samtidigt som en koppling kommer att göras till den teoretiska utgångspunkten. 

Fokusen på undersökningen ligger på pedagogernas kunskaper och erfarenheter inom 

surfplattan och hur den implementeras i verksamheten.  

 

6.1 I viken mån gynnas förskoleverksamheter i samband med att pedagoger 

använder surfplattor i undervisningssyfte? 

Karin Tweddell Levinsen och Birgitte Holm Sörensen (2011), forskare inom pedagogik, påpekar 

att undervisning med digitala medier gör skillnad om pedagogiken samtidigt förändras. Detta 

sätter press på pedagogerna att förstå den nya tekniken och använda den som ett pedagogiskt 

verktyg. Under intervjun såg man en tydlig skillnad på personer med kunskap i 

surfplattsanvändning och de som inte hade det. I den första förskolan var båda 

intervjupersonerna entusiastiska och hade väldigt mycket att dela med sig samt var väldigt 

positivt inställda till användningen av surfplattan. I de andra två förskolorna var de inte lika 

positiva där en mer skeptisk syn var dominerande. Det som är intressant är att samtliga personer i 

storbarnsgruppen i den första förskolan hade genomgått en heldagsutbildning. Medan de andra 

förskolorna enbart hade skickat en pedagog till en kvällskurs som var mer av en introduktions 

kurs.  

Tommy Isaksson (Ellneby, 2005 s.104), menar att den första ekonomiska investeringen i 

förskolan bör vara en fortbildningsinsats för pedagogerna med fokus på IT pedagogiskt arbete. 

Man kan tydligt se på resultaten av undersökningen att personerna som har genomgått en 

fortbildning behärskar kunskaper om surfplattan och hur den kan användas i undervisningssyfte. 

I andra och tredje förskolan var det intervjupersoner som tyckte att de inte hade tillräckligt med 

tid för att utforska surfplattan. Appelberg och Eriksson (1999, s.50) påpekar att personal från 

förskolan och grundskolan har svårt att under arbetstimmarna få tid att sitta och utforska datorn 

så att de kan utveckla sina datorkompetenser. Detta kan jämföras med dagens nya IKT-verktyg 

som surfplattan. Samma situation råder idag, då många anser att de inte har tillräckligt med tid 

för att kunna utveckla sin kompetens. I undersökningen framkommer att samtliga 
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intervjupersoner anser sig själva kompetenta när det gäller användningen av surfplattan i 

allmänhet. Problemet som de upplever ligger i hur de ska använda surfplattan i ett pedagogiskt 

sammanhang. På hur detta problem ska lösas finns det splittrande tankar hos intervjupersonerna. 

Medan vissa tycker att en fortbildning är ett bra sätt att öka kompetensen tycker intervjupersonen 

F2.2 att det är mycket bättre med att få egen tid där de själva får utforska surfplattan då. Detta 

kan kopplas till den teoretiska utgångspunkt där Ljung- Djärf (2004) påpekar hur pedagogernas 

attityder och prioriteringar bestäms av deras kompetens inom området. En pedagog som är 

kunnig inom ett visst område har också annorlunda synsätt på ämnet än vad en person utan 

kunskaper eller insikt behärskar. 

 

 

6.2 Hur är pedagogernas inställning till användning av surfplattan i 

verksamheten? 

Surfplattan är ett relativt nytt verktyg och har inte riktigt etablerat sig i förskolans verksamhet, 

vilket reflekteras på vårt resultat. Samtliga intervjupersoner är positivt inställda till användningen 

av surfplattan men de flesta har inte kommit igång. De flesta som intervjuades berättade att de 

hade en viss oro över huruvida surfplattan skulle implementeras i verksamheten. Detta är även en 

punkt som Berner Lindström (2012), forskare i pedagogiken tar upp och menar att frågan inte 

ska ligga på, ”ifall” man ska införa digitala verktyg i verksamheten utan ”hur” man ska införa 

digitala verktyg i verksamheten. Det är viktigt att den inte bör användas som barnpassning eller 

tidsfördriv utan att den används som ett pedagogiskt verktyg. Gällhagen och Wahlström (2013, 

s.6) menar att surfplattan absolut inte ska ersätta något, utan vara mer som ett komplement i 

verksamheten.  

 

Resultaten visar att surfplattan har väldigt mycket att erbjuda och är komplement i 

verksamheten, och på ett annorlunda sätt väcker barnens intresse för att lära och utvecklas. Detta 

är något som även uppmuntras av läroplanen som säger ”Barnens nyfikenhet företagsamhet och 

intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras” (Lpfö 98/10 s.6). I 

resultaten framgick det att barnen hade ett stort intresse för surfplattan och att detta var en 

avgörande del till varför man försökte implementera den i verksamheten. Surfplattan anses vara 

en artefakt för kunskap och enligt Säljö (2000, s.30) används den för att samla ihop kunskaper. I 

det sociokulturella perspektivet påpekar Vygotskij att skolans primära uppgift ska vara att skapa 
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sociala sammanhang, som främjar kunskapsflödet genom olika artefakter utifrån samhällets och 

barnens behov. Men det var bara inte barnens intresse som var avgörande utan även förskolans 

chef hade en stor roll i detta. Forskarna Ove Edvard Hatlevik och Hans Christian Arnseth (2012, 

s.56) menar att skolledningens beslut kring IKT-användning har en viktigt medverkande kraft 

hos pedagogerna. Det styr hur pedagogerna senare utformar verksamheten utifrån vad som 

uppfattas relevant för förskolan (Ljung-Djärf, 2004). I den förskolan där jag genomförde 

intervjuer hade en stor satsning för surfplattan gjorts som resulterade i kompetensutveckling och 

höjd ambition bland pedagogerna. På resultaten kunde man se hur de andra pedagogerna i de två 

andra förskolorna inte riktigt hade motivationen uppe.  

 

En viktig debatt som påverkade deras inställning till surfplattan var dess roll i hemmet. Samtliga 

intervjupersonerna berättade att många barn använde surfplattan hemma där innehållet som de 

blev exponerade för var av en icke-pedagogisk sort samtidigt som det fanns barn som inte hade 

tillgång till surfplatta hemma. Detta lämnade pedagogerna i ett dilemma då de inte ville utsätta 

barn med surfplatta hemma med ytterligare surfplattsanvändning i förskolan medan de ville att 

barn utan tillgång till surfplatta skulle få chansen att bekanta sig med den. Klerfelt (2002) menar 

att innehållet i hemmet och förskolan varierar och att det är lärarens uppgift att med hänsyn till 

läroplanen styra hur användandet av digitala verktygen ska ske.  

 

 

6.3 Hur implementeras surfplattan i den pedagogiska verksamheten? 

Implementationen av surfplattan varierade mellan förskolorna beroende på prioriteringen, där 

den används, fast i olika situationer. Det var många som inte prioriterade surfplattan på grund av 

att de inte hade tillräckligt med tid att utforska den. Tidsbrist gjorde att man använde surfplattan 

mer som ett enklare verktyg av andra digitala medier. Istället för att använda en videokamera och 

sedan överför innehållet till datorn, så användes iPad som var mer praktiskt. Detta resulterade i 

att den användes mer ytligt med ett mindre användningsområde. I den förskolan som surfplattan 

användes flitigast kunde man se att surfplattan användes som ett kompletterande verktyg till 

olika kunskapsområden. Med Puppet Pals HD och Playtimetheatre kunde barnen kombinera 

bokläsningen med surfplattan som utvecklar deras kreativa förmåga. Detta förespråkas även i 

läroplanen som säger att “Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande” 
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(Lpfö 98/10, s.7). Surfplattan används som ett komplement i verksamheten, som i sin tur bidrar 

till att förskolan uppfyller målen i läroplanen. 

 

Resultatet visar även att användning av surfplattan för samman barnen och startar ett samspel 

mellan barnet som använder surfplattan och de andra barnen som är åskådare. Williams (2006 

s.98) menar att barn har uppfattningen att de både kan lära ut och lära sig av sina kompisar. Där 

de ser sina kompisar som en kunskapskälla som är enligt William betydande för deras framtid. 

Klerfelt (2002) konstaterade utifrån studier av barnens samspel att barnen som använde datorn i 

förskolan samarbetade. Den passiva åskådaren blev en aktiv deltagare genom att ge tips och 

diskuterade aktivt. Strandberg (2006) delar samma uppfattning och påpekar att barns 

datoranvändande ofta är gemensamt där olika dialoger sker emellan. Det främjar även barnens 

samarbetsförmåga vilket gör det viktigt för pedagoger att notera. I läroplanen (Lpfö 98/10) står 

det att barnen lär tillsammans med andra barn och därför anses barngruppen som en resurs för 

deras lärande. Även ur ett sociokulturellt perspektiv har barnens samspel en viktig roll, då 

lärandet sker i sociala omgivningar och i kommunikation med varandra. 

Ljung Djärf (2004) påpekar att i studier genomförda i förskolor utomlands är barns samspel med 

varandra mycket högre än de andra aktiviteterna. Enligt Appelberg och Eriksson (1999 s.42) är 

det pedagogens uppgift att uppmuntra barnen till samspel och att hjälpa varandra. Surfplattan 

kan i denna uppgift vara ett hjälpsamt verktyg, där pedagogen kan låta barnen sitta med 

surfplattan två och två och diskret närvara i bakgrunden. 

 

6.4 Slutsats 

Den viktigaste slutsatsen i denna studie och den grundläggande faktorn vid implementering av 

surfplattan blev kompetensutvecklingens betydelse. I intervjuerna framgick det tydligt hur viktigt 

det var med kompetensutveckling. Pedagoger som genomgick en fortbildning kunde använda 

surfplattan i en större utsträckning än vad de som inte hade deltagit i en fortbildning hade. Enligt 

min analys är det viktigt att låta pedagoger genomgå en kompetensutveckling innan man medför 

ett nytt verktyg i verksamheten. Även ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att 

pedagogerna behärskar de grundläggande kunskaperna. Detta är väsentligt för att transformera 

verktyget till ett mer pedagogiskt verktyg.  
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Det är även viktigt att ge tid för pedagoger när nya verktyg introduceras i verksamheten. 

Pedagogerna behöver tid för att kunna planera införandet av verktygen utifrån läroplanen för 

förskolan och forma syftet av användningen med didaktiska frågor som vad, varför och hur. 

 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Surfplattan är ett relativt nytt verktyg där få undersökningar har gjorts. För en fortsatt forskning 

vore det intressant att forska kring vilken roll förskolans chefer har i användandet av surfplattan 

eller andra moderna verktyg. Hur ska man arbeta för att få en balans av användningen av IKT-

verktyg i förskolan och i hemmet? 

En annan viktig aspekt vore att få veta hur lärarutbildningar förhåller sig till den nya tekniken. 

Bör man ge en större plats för IKT och dess pedagogiska användning i verksamheten? 
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BILAGA 1: Intervjufrågor  

Intervjufrågorna 

Relevant information om förskolläraren: 

UTBILDNING 

ARBETSPLATS 

ÅLDER 

YRKESERFARENHET 

ANSVARSOMRÅDE 

Användning av surfplattor i förskolan 
1. Använder ni surfplattor? 

2. När började ni använda surfplattor? 

3. Vilka applikationer använder ni er av? 

4. Hur har surfplattorna implementerats i verksamheten? 

5. Hur lång tid är avsett för användandet av surfplattor? 

8. Vilka andra digitala medier har ni använt innan surfplattorna? 

15. Hur skulle ni göra detta om surfplatta inte fann? 

 

Pedagogernas inställning till användning av surfplattor 

9.    Tror du att surfplattan gynnar barnens utveckling? 

Om Ja. På vilket sätt? 

10.  Kan det finnas några nackdelar med användning av surfplattor? 

11. Vad tycker du om att arbeta med surfplattan på förskolan? 

12. Upplever du några svårigheter i arbetet med surfplattan? 

13. Hur ser du på din egen roll när barnet använder surfplattan? 

 

Pedagogernas egna erfarenheter och kompetens 

6. Har ni eller personalen på förskolan fått en utbildning kring surfplattor och dess användande? 

7. Anser du dig kunnig i digitala medier och främst surfplattor? 


