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Abstract 

 

Summary this study aims to provide more knowledge about how preschool 

teachers look at the tablet in preschool and whether it is used in teaching 

about nature and the environment, as well as what advantages and disadvan-

tages are with using a tablet. In our study we have chosen to have two 

methods when we want a broader perspective on how the preschool teachers 

use the tablet in teaching about nature and the environment. We have used 

qualitative interviews and questionnaires with both open and closed quest-

ions. We interviewed eight preschool teachers and received ten responses to 

the survey for our study. The results of our study showed that seven of the 

preschool teachers used tablet as a teaching tool in a variety of ways. They 

also saw both pros and cons of using a tablet. The advantages were, among 

other things, the possibilities of being able to document, search for informat-

ion, use apps with different language functions and so on. Negative aspects 

that emerged were, among other things, the risk that the plate became only a 

tool for games and that the children would be exposed to a lot of screen time.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: tools, tablet, education, ipad, ICT, biology, nature, environment, 

and artifacts. 
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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna 

ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur 

och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surf-

platta. 

 

I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv 

för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur 

och miljö. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och enkät med både 

öppna och slutna frågor. Vi har intervjuat åtta förskollärare och fått in tio svar 

på enkäten till vår studie.  

 

 

Resultaten av vår studie visade att sju av förskollärarna använde surfplatta 

som pedagogiskt verktyg på en mängd olika sätt. De såg också både för- och 

nackdelar med att använda surfplatta. Fördelarna var bland annat möjlighet-

erna att kunna dokumentera, söka information, använda appar med olika 

språkfunktioner och så vidare. Negativa aspekter som framkom var bland an-

nat risker med att plattan endast blev ett verktyg för spel och att barnen skulle 

bli utsatta för mycket skärmtid. 

 

 

 

Nyckelord: verktyg, surfplatta, undervisning, Ipad, IKT, biologi, natur, miljö, 

och artefakter.  
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Förord 

Först och främst vill vi tacka alla som valt att delta i vår studie. Det har varit 

ett spännande arbete att få analysera och komma fram till ett resultat. Det har 

bidragit med nya kunskaper om hur man kan använda surfplattan i samband 

med natur och miljö i förskolan samt vilka för och nackdelar som finns. Vi vill 

också tacka Karlstads universitet och våran handledare som har stöttat oss un-

der examensarbetet. Vi vill även tacka våra kurskamrater som har kommit med 

inputs och hjälpt oss att få vår studie ännu bättre.  
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1 INLEDNING  

1.1 Inledning 

Samhället blir allt mer digitaliserat. Tekniken har expanderat och har blivit en 

allt viktigare och mer självklar del i vårt samhälle, vilket också ställer krav på 

skola och förskola. Lundgren och Öhman skriver till exempel:  

 
Teknik och digitala verktyget kommer att vara en självklarhet. Detta 

innebär att vi pedagoger ansvarar för att barnen får ta digital plats och 

erbjudas möjligheter att arbeta med digitala verktyg redan i förskolan 

(Lundgren Öhman, 2014, s 39). 

 

Detta är också tydligt i den reviderade läroplanen som kommer att träda i 

kraft 1 juli 2019, där tekniken får en mer framträdande roll.  

 
… förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frå-

gor om och samtala om naturvetenskap och teknik, förmåga att upp-

täcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa 

och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

(Skolverket 2018, s.14). 

 

Enligt vår erfarenhet är surfplattor ett digitalt verktyg som används på många 

förskolor. Surfplatta är en platta som har ungefär samma funktioner som en 

dator.  Istället för ett tangentbord så har surfplattan en tryckskärm som man 

trycker sig fram på med hjälp av fingrarna eller en speciell sorts penna (Nat-

ionalencyklopedin 2018). Enligt en artikel i Hallands nyheter (2012) står det 

också att surfplattan har blivit ett populärt verktyg i förskolans verksamhet I 

artikeln beskrivs att surfplattan är lustfylld för barnen, men också för pedago-

gerna som jobbar i verksamheten. Det vi också har sett utifrån våra tidigare 

erfarenheter av surfplattan är att verktyget lockar barnen på olika sätt. Med 

hjälp av de olika apparna som finns, får barnen chans att utforska och lära sig 

nya begrepp och möjlighet att utveckla sitt språk. Vi har också sett att surf-

plattan lockar allt yngre barn då den nya tekniken blivit allt mer mobil och 

lättillgänglig. Vi har även uppmärksammat är att barnen snabbt lärt sig surf-

plattans funktioner och hur man navigerar sig fram på den.  

 

I Gällhagen och Wahlströms (2011) bok, Lär och lek med surfplattan i för-

skolan beskriver de surfplattans funktioner. De framhåller att med surfplattan 

kan man exempelvis arbeta med kameran, bilder, mikrofon, söka informat-

ion, GPS och appar med mera. De beskriver också att man utifrån olika tema-

områden, exempelvis fjärilstema, kan jobba med surfplattan på olika sätt. 

Surflplattor har alltså potential att användas som pedagogiskt verktyg inom 

olika ämnesområden. 
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Ett ämnesområde som under senare år fått allt större betydelse i läroplanen är 

naturvetenskap, där ett av målen handlar om natur och miljö. Natur och miljö 

är ett ämnesområde som rör vårt liv samt allt omkring oss. I läroplanen står 

det att barnen ska ta del av olika kretslopp som rör natur och miljö (Skolver-

ket, 2016).  

 

I läroplanen för förskolan kan vi se följande mål som berör kretslopp samt 

natur och miljö: 

 

”...utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket 2016, s 12).  

 

Med tanke på den digitala utvecklingen och att den numera även är en del av 

förskolan, samt att förskolan ska arbeta med frågor som rör natur och miljö 

tycker vi att det vore intressant att undersöka kombinationen. Vi vill därför 

titta närmare på hur surfplattan kan användas i kombination med ämnesområ-

det natur och miljö.  

 

1.2 Syfte 

I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska använda sig av enkel 

teknik (2016). Ett annat mål i läroplanen är att barnen ska skaffa sig en för-

ståelse av naturen och olika kretslopp (Skolverket, 2016). Den här studien 

syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan 

i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö. 

 

1.3 Frågeställning, huvudfråga eller forskningsfråga 

• Hur och i vilken utsträckning använder förskollärare surfplattan i den 

pedagogiska verksamheten? 

 

• Används surfplattan i arbete med natur och miljö, och i så fall hur?  

 

• Vilka för- och nackdelar ser förskollärare med användning av 

surfplattan? 

 

1.4 Bakgrund 

Den digitala utvecklingen i förskolan 

 

Redan år 1992 fick Skolverket i uppdrag att främja genomförandet av den da-

tapolitik som syftade till att utveckla IT-användningen i förskola och skola 
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(Skolverket, 2009) för skolans område. Själva syftet var att utveckla skolans 

samt elevernas digitala kompetens men också att utveckla en digital lärande-

miljö, vilket skolverket uttrycker i följande mål: 

 

• “Sprida kunskaper om IT i lärprocesser, digitala verktyg och lärande 

exempelvis inom området” (Skolverket, 2009, s 5). 

 

Alexandersson, Linderoth, och Lindö (2001) skriver om den omfattande tek-

niska utvecklingen som har skett under de senaste årtiondena. Detta har lett 

till att man har reflekterat över hur framtiden och utbildningen kommer att se 

ut. Författarna skriver att tekniken inte endast bidrar med ett informations-

flöde, utan den introducerar även nya sätt för att kunna stödja en lärprocess.  

 

På Skolverkets hemsida kan man läsa att regeringen tog ett beslut 2017 gäl-

lande den nationella digitaliseringens strategier som gäller för skolväsendet 

och läroplanerna. I och med detta beslut reviderades läroplanerna, även den 

för förskolan. Detta beslut innefattar att barnen ska utveckla digital kompe-

tens i förskolan för att de ska kunna förstå, samt ta del av den digitalisering 

som de möter i sin vardag (Skolverket, 2018). 

 

Edvardsson, Godhe och Magnusson (2018) skriver om digitaliseringen i sko-

lan och menar att den är större än vi tror. Många tänker att det handlar om an-

vändandet av datorer och surfplattor, men det handlar också om implemente-

ring av nya verktyg. Författarna skriver att eftersom tekniken har blivit allt 

mer bärbar, har den tagit allt större del av vår vardag, vilket har gjort att man 

idag behöver en digital kompetens. De beskriver det på följande sätt:  
 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssam-

hällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den 

underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, d.v.s. användning av datorer 

för att hämta fram, bedöma, lagra. Producera, redovisa och utbyta informat-

ion samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet (Ed-

vardsson m.fl. 2018, s26).  

 

Alexandersson m.fl. (2001) skriver om begreppet IKT och vilka förutsätt-

ningar de ser för framtiden när det gäller den pedagogiska verksamheten. De 

framhåller att kanske barnens utveckling kommer att förbättras genom att an-

vända IKT. IKT är en förkortning för informations- och kommunikationstek-

nik. IKT innefattar till exempel mobiltelefoner, scanner, datorer, plattor och 

annan informationsteknik (Hylén 2010). Alexandersson m.fl. (2001) framhål-

ler att det är pedagogernas digitala kompetens som avgör hur den pedago-

giska verksamheten utvecklas och inte tillgången till teknik.  

 

Lundgren Öhman (2014) anser att i dagens samhälle är det mycket lättare att 

kommunicera med omvärlden. Hon skriver att smartphones, datorer och surf-

plattor är verktyg som kan vidga lärandemiljöer mer än tidigare.   
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När det gäller barns användning av teknik, menar Fantozzi, Johnson, och 

Scherfen (2017) att de är väldigt involverade i dagens teknik då det redan 

finns i deras hem, exempelvis när de använder sina vårdnadshavares surfplat-

tor och mobiler. I deras resultat framgick det att surfplattan bidrog med sam-

arbetsplatser som skapade ett utforskande. Barnens interagerande med surf-

plattan bidrog till en utveckling där barnen fick förstärkt kommunikation. 

 

Kirova och M Jamison (2018) har också uppmärksammat att även de yngre 

barnen redan vet hur de navigerar surfplattans funktioner eftersom barnen re-

dan i tidig ålder har haft tillgång av surfplattor i hemmen. Pedagogerna behö-

ver därför inte lägga något fokus på att lära barnen hur man gör. Istället kan 

surfplattan användas för gemensamma problemlösningar, språkutveckling 

och olika frågor med mera. Det man också kunde se i den aktuella studien var 

att även om barnen kunde hantera tekniken, så hade barnen inte tillgång till 

verktyget själva utan pedagogen använde den tillsammans med barnen, till 

exemplet vid samlingen. Pedagogen presenterade exempelvis olika problem 

med surfplattan och sedan fick barnen försöka lösa detta tillsammans. Det 

kunde till exempel handla om hur man kan ta kort med surfplattan, hur man 

spelar in ljud och hur man kan skapa en video. Tanken med surfplattan var att 

presentera funktionerna så att barnen själva ska skulle kunna använda sig av 

den som ett dokumentverktyg. Studien visade också att pedagogen kunde 

koppla surfplattans funktioner till saker som fanns i barnens aktuella miljö. 

Ett exempel var den röda mattan som fanns på avdelningen, som pedagogen 

liknade med surfplattans inspelningsknapp, då den röda mattan efterliknade 

knappen på surfplattans form och färg. 

 

I och med de problemlösningar som Kirova och M Jamison (2018) nämner så 

skriver också Svensson (1998) om olika undersökningar som gjordes i USA 

när det kommer till datoranvändning, där kunde man se att barnen samarbe-

tade mera med varandra när det satt vid en dator. Än de barn som undervisa-

des på ett traditionellt sätt utan dator. Men dock kunde de se att pedagogens 

närvaro var en viktig faktor när barnen använde en dator för att stödja dem så 

att inte deras tävlingslust skulle ta över lärandet. 

 

Crescenzi, Jewitt och Price (2014) har skrivit en artikel som handlar om skill-

naderna och konsekvenserna kring att använda surfplattan istället för exem-

pelvis papper eller annat material i förskolorna. De skriver om studier som 

undersökt surfplattan som ett verktyg i undervisningen, samt vad det finns för 

potentiella fördelar och nackdelar. De diskuterar även en rapport som sökte 

ny kunskap om surfplattan stödjer lärandet, samt om den har en positiv inver-

kan på barnen i form av exempelvis motivera, locka till nyfikenhet och in-

tresse.  

 

Beschorner och Hutchison (2013) menar att vi idag har ett ökat användande 

av teknik i vardagen. De anser att användandet också ökar bland mindre barn, 

vilket gör att lärare har börjat fundera kring teknikens roll i undervisningen. 

De skriver också att barnen utvecklar sin läskunnighet när de integrerar med 
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sin omgivning och miljön. Vidare anser det att barn tar till sig ny kunskap på 

flera sätt, men främst genom sina erfarenheter. De skriver att den ökade tek-

niken i vardagen kan påverka barnen på flera sätt och att det finns en oro för 

användandet av tekniken i den tidiga barndomen. De nämner även en dis-

kussion om hur tekniken ska användas, samt att trots oron för att ha den i 

barngrupp. När det gäller användandet bland yngre barn lyfter de också fram 

att surfplattan kan användas som ett introduktionsverktyg som hjälper barn 

utveckla ny kunskap. Med andra ord, se diskuterar såväl positiva som nega-

tiva aspekter. 

 

I och med sökningsprocessen efter relevanta artiklar så hittade vi en som 

Ongaro (2014) skrivit. I och med studiens sista frågeställning som berör för 

och nackdelar så kändes den relevant.  

 

Ongaro (2014) framhåller att mobiler och surfplattor kan skada ögonen ge-

nom att man sitter och tittar på skärmen för länge, detta på grund av att man 

kan få torra ögon som kan i sin tur påverka synen. Hon skriver även om ett 

blått ljus som påverkar barnens ögon när det sitter framför en surfplatta och 

en mobil. Hon menar att vuxnas ögon har hunnit växa klart och har ett skydd 

för det blåa ljuset medan barnens ögon inte ännu har fått det skyddet de behö-

ver för att klara ljusets styrka, vilket kan innefatta att när de fyller 50 kan få 

en ökad risk att bli blinda. 

Natur och miljö i förskolans verksamhet 

 

Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors och Vikström (2015) skriver att för-

skolan är viktigare än någonsin, speciellt när det kommer till att lägga grun-

den till allmänbildning ide naturvetenskapliga ämnena. De menar också att 

barn är nyfikna och snabbt införskaffar sig information. En viktig del av för-

skolan naturvetenskapen handlar om natur och miljö, vilket framgår av dessa 

citat ur förskolans läroplan (Skolverket,2016):  

      

      

• “Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra.”  (Skolverket, 2016, s 10). 

     

   

• “Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur” (Skolverket, 

2016, s 10). 

     

   

• “Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, 

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” (Skolver-

ket, 2016, s 10). 
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förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekolo-

giskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verk-

samhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt för-

hållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens krets-

lopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete 

kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid 

(Skolverket 2016, s. 7).  
 

 

2 TEORI 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Elfström m.fl. (2014) framhåller att det sociokulturella perspektivet har haft 

stor påverkan för det naturvetenskapliga arbetssättet i förskolan. De skriver 

att i det sociokulturella perspektivet är man beroende av att samspela med 

andra människor men också av miljön runt omkring sig. 

 

Vygotskij menade att vi människor skapar saker som blir våra hjälpmedel 

som vi använder oss av dagligen i det samhälle vi lever i. Vygotskij refererar 

till två slags verktyg; de psykologiska och de fysiska redskapen. De psykolo-

giska redskapen är exempelvis vårt alfabet, formler, siffersystem, det vi an-

vänder för att kommunicera och tänka med. De fysiska redskapen är sådant 

som vi människor tillverkar, vilket han kallar artefakter. Vygotskij menar att 

det är utifrån språket vi människor förmedlar sociokulturella erfarenheter och 

att det är utifrån språket vi blir involverade i andras perspektiv (Forssell, 

2011).  

 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv kopplar vi ihop med vår studie, då vi 

ska titta på undervisningen i natur och miljö, samt om den används tillsam-

mans med surfplattan, som är en artefakt som blivit en del av många försko-

lors verksamhet. Vi kommer att titta närmare på de psykologiska och fysiska 

redskapen för att se om detta bidrar till kunskap om undervisning i natur och 

miljö i förskolan när man använder surfplatta. 

3 METOD 

I vår studie har vi valt att ha två metoder, kvalitativa intervjuer som vi valde 

för att vi tycker att den skulle ge oss ett bra djup. Vi valde även att ha enkäter 

för att få en bredd i vår data.  
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3.1 Urval 

Till våra intervjuer har vi valt tre stycken förskolor där vi intervjuade åtta för-

skollärare. Vi har medvetet valt förskolor där vi vet att de arbetar med surf-

platta och natur och miljö i verksamheten Det vi dock inte visste var om de 

använder sig av surfplattan i samband med undervisning om natur och miljö, 

eller vad de anser att för- och nackdelarna är med att använda surfplatta.   

 

Enkäten valde vi att skicka ut till fjorton förskolechefer som sedan skickade 

den vidare till förskollärarna för att de skulle vara anonyma. Dessa fjorton 

förskolechefer valde vi efter att ha undersökt via webben vilka förskolechefer 

som var aktuella för vår studie. Av dessa fjorton förskolechefer så fick vi till-

baka tio svar på enkäten som förskollärarna svarade på. Vi valde att skicka 

enkäten till olika förskolechefer runt om i Sverige. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer har vi valt för att få en djupare bild av hur arbetet kring 

surfplattan ser ut i den pedagogiska verksamheten. I Bryman (2016) och 

Christoffersen och Johannessen (2015) betonas att respondenterna i kvalita-

tiva intervjuer med egna ord kan besvara de frågor som ställs. Författarna 

framhåller också att den kvalitativa metoden är en flexibel metod som har 

öppna frågor vilket leder till att den som deltar kan fritt besvara frågorna.  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuguiden som finns i Christof-

ferssen och Johannessen (2015) där de beskriver hur man går till väga när 

man ska göra kvalitativa intervjuer. De skriver att man bör börja med en in-

ledning där man presenterar sig samt vad studien och frågorna kommer att 

handla om. Viktigt är också att man informerar respondenterna att de kom-

mer att få ta del av studien när den är klar. Författarna tar upp i sin intervju-

guide att man ska börja med faktafrågor som innebär allmänna frågor dådet 

skapar en god första kontakt. Efter dessa går man vidare till introduktionsfrå-

gor där man tar upp frågor som beskriver temat. Sen kommer övergångsfrå-

gor där man kopplar samman respondenten och ämnet intervjun berör. Efter 

det så ställer man nyckelfrågorna, vilket innebär fördjupningen i studien, här 

ställer man frågor som gynnar frågeställningarna. Det man bör vara försiktig 

med är de komplicerade och känsliga frågorna som helt bör undvikas. Sedan 

är det avslutning där man informerar respondenten att det exempelvis bara är 

tre frågor kvar. 
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3.3 Enkät 

Enkäter har vi valt för att få ett större perspektiv av hur användningen av 

surfplattor ser ut på olika förskolor. Enkäterna gav möjlighet att få reda på så-

dant som kanske inte skulle framkomma i intervjuerna, eftersom responden-

terna här var anonyma. Vi har även valt att använda oss av enkäter för att nå 

ut till en bredare målgrupp än de förskolor som vi valt att göra intervjuerna 

vid. På så sätt får vi både en bredd och ett djup i vår studie och i resultatet. 

Enkäter är även bra då sammanställningen oftast går fortare än vad den gör 

vid intervjuerna (Bryman 2016). 

 

Till enkäterna valde vi att använda oss av webben och skapade enkäten via 

Googles enkätformulär. Bryman (2016) skriver om att en webbsurvey är lätt 

för de som väljer att delta i studien att genomföra, genom att de följer en länk 

för att svara på enkäten. Bryman tar även upp att med öppna svarsalternativ 

kan man skapa till exempel en ruta där respondenterna som väljer att delta i 

studien kan skriva in sina egna tankar som svar.  

 

Vi har format enkäten med både slutna och öppna svarsalternativ. Vi valde 

att blanda slutna och öppna svarsalternativ för att få olika typer av svar. De 

slutna svarsalternativen gav oss mer direkta svar och möjlighet att göra stat-

istiska sammanställningar. De öppna svarsalternativen gav oss ett bredare 

perspektiv av hur respondenten fördjupade sig i frågan och där egna erfaren-

heter bidrog med svar. De slutna frågorna var lättare att sammanställa då vi 

fick in statistiken av frågorna direkt. Men med de öppna frågorna gjorde vi 

kategoriseringsanalyser enligt i samtycke med handledare. 

 

När vi gjorde enkäten var vi noga med att försöka formulera frågorna på ett 

neutralt sätt enligt instruktioner från Bryman (2016).  

 

3.4 Genomförande  

Intervju 

Vi gick till förskolorna och presenterade oss och vad vår studie skulle handla 

om. Därefter gav vi ut samtyckesblanketter och informationsbrevet till de för-

skollärare som visade ett intresse för att delta i studien. Vi bestämde även en 

tid för att hämta upp samtyckesblanketten för att de förskollärare som visat 

ett intresserade skulle få en chans att läsa igenom samtyckeblanketterna och 

informationsbrevet till studien innan de skrev på. När vi sedan träffade förs-

kollärarna igen för att hämta samtyckesblanketten bestämde vi även en inter-

vjutid. 

 

Efter att vi fått in alla underskrifter delade vi upp intervjuerna så att vi båda 

studenter fick fyraförskollärare var att intervjua, alltså totalt intervjuades åtta 
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stycken. När det var dags för intervju möttes vi på den plats och tid vi be-

stämt. Vi fick därefter gå till ett rum där vi kunde genomföra intervjun och 

använde oss av kvalititativa intervjufrågor och ljudinspelning.  

 

Intervjuerna hade vi i ett avlägset rum på förskolorna där vi kunde vara 

ostörda. Vi började med att förklara hur intervjun skulle gå till genom att på 

ett ungefär berätta hur lång intervjun skulle bli. Vi upplevde att det var lugna 

och positiva intervjuer, men även att respondenterna hade velat ha intervju-

erna mer i samtalsform.  

 

Enkät 

När vi gjort klart våra enkätfrågor, skickade vi ut länken till enkäten samt 

samtyckesblanketten till olika förskolechefer, som i sin tur skickade den vi-

dare till de förskollärare som arbetar på de olika förskolorna. Så fort förskol-

lärarna hade svarat på enkäten kom resultatet in till oss, vi kunde på så sätt 

följa hela resultatförloppet via vår dator. Se enkätfrågor i bilaga 3, samt för 

kategoriseringsanalys enkät, se bilaga 5. 

 

3.5 Databearbetning 

Intervju  

Till våra kvalitativa intervjuer valde vi att använda oss av ljudinspelning för 

att kunna transkribera den information som informanterna berättat. Efter in-

tervjun gick vi direkt hem och började transkribera datamaterialet. Detta för 

att inte vänta så att när vi skulle göra vår andra intervju, skulle vi endast fo-

kusera på den och transkribera den för att sedan lättare kunna sammanställa 

till ett resultat. Intervjuerna analyserades utifrån frågeställningarna, där vi 

började med att läsa igenom hela transkriptet för att kunna börja identifiera 

olika teman för att så småningom hitta olika kategorier. Vi började med att 

skriva ner alla frågor och svar i ett dokument, därefter grupperade vi svar 

som liknade varandra. Efter det la vi in den data som passade in till frågorna 

som respondenten svarat på i ett gemensamt dokument där vi också delade in 

respondenterna i olika koder som exempelvis F:1 till F:8 så att vi skulle hålla 

kolla vem som svarade vad. Efter detta började vi gå igenom den data vi hade 

kvar efter att vi hade plockat bort den information som inte var väsentlig för 

den aktuella frågan. Sedan började vi räkna hur många som hade svarat lika 

på samma fråga. När vi hade gjort det började vi med färger kategorisera in 

de svar som vi ansåg hörde samman. Sen la vi in alla med samma färg i en ta-

bell där vi skapade olika rubriker till exemplet “språkutveckling och snabb 

digitalisering”. Se bilaga 4 för kategoriseringsanalysen för intervju. I katego-

riseringsanalysen del 4 har vi sållat bort det som är oväsentligt och det som 

återkommer. Här fick vi fram ett resultat då vi enkelt kunde se vilka som be-

svarade våra frågeställningar. För att göra det ännu tydligare i resultatet har vi 
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ställt upp frågeställningarna och de kategoriseringarna som besvarade dem 

under respektive frågeställning. 

 

Enkät 

Inkommande data från enkäten samlades in på en Google-enkätplattform där 

vi kunde studera de svar som kom in. Till de öppna svarsalternativen fick vi 

göra en kategorisering, på liknande sätt som i de kvalitativa intervjuerna. Till 

de slutna svarsalternativen fick vi utifrån Google Formulär, som är en webb-

enkät ut svaren i procent (se figur 1–5 i resultatet) på det som förskollärarna 

har svarat. När vi var klara med kategoriseringarna och figurerna som visade 

olika resultat i procent, så ställde vi upp även dessa under respektive fråge-

ställningar som de bevarade.  

 

3.6 Etiska överväganden:  

Intervjuer 

När det kommer till de etiska övervägande och för att skydda de som med-

verkar i vår studie, har vi tagit del av Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Det 

första huvudkravet är informationskravet- vilket innebär att de som väljer att 

delta i vår studie ska vara medvetna om vad studiens syfte är och vara infor-

merade om vad studien kommer att handla om.  

 

Samtyckeskravet – respondenternas rätt att själva bestämma om de vill med-

verka i vår studie och att den som deltar när som helst kan välja att inte med-

verka. 

 

Konfidentialitetskravet- vilket omfattar att utomstående och andra individer 

inte kan komma åt personuppgifter av de som medverkat i studien. 

 

Nyttjandekravet- Att den data och information i vår studie endast får använ-

das av oss (Christoffersen och Johannessen, 2015). 

 

De personer som har valt att medverka i våra kvalitativa intervjuer har tagit 

del av informationskravet och samtyckeskravet via två blanketter där det tyd-

ligt har stått vad syftet med vår studie är och om de kan tänka sig att delta. 

Det har också blivit informerade om att de när som helst kan välja att avböja 

att vara med i den aktuella studien. De har också fått tagit del av konfidentia-

litetskravet som handlar om deras sekretess och att inga personuppgifter 

kommer på något sätt att komma ut. Sedan har det fått ta del av nyttjandekra-

vet då vi har informerat att informationen vi får in endast kommer att använ-

das för den här studien och ingenting annat.  
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Eftersom vi använde oss av ljudinspelning var vi tvungna att överväga även 

detta. Vi valde att köpa en diktafon för att vi skulle vara helt säkra på att 

ingen information skulle kunna komma vidare till exempelvis via Icloud.  

 

Enkäter 

De personer som har valt att medverka i enkäterna har fått ett informations-

brev om den aktuella studien och vad den innebär. D har också fått informat-

ion genom att de trycker på den angivna länken och då väljer att samtycka till 

studien och att delta i den.  

 

De etiska aspekterna att tänka på kring enkäter är att försöka skydda de per-

sonuppgifter som finns så gott man kan. Det som kan vara svårt är att skydda 

dem mot är spårningen av IP adressen, men den kan ingen utifrån komma åt 

om de inte har länken till enkäten eller resultatet. Vi kommer endast att 

skicka ut länken till de förskolechefer som finns i kommunen och därefter 

hantera resultatet på våra datorer utan att dela dem med någon annan. På det 

sättet kunde förskolecheferna skicka den vidare till de förskollärare som arbe-

tar på diverse förskolor. Allt detta eftersom vi ville behålla de som medverkar 

i enkäten så anonyma som möjligt, samt för att bibehålla det etiska övervä-

ganden som har med GDPR (ny datalag) att göra. 

 

 

 

En annan etisk övervägning är hur vi formulerar frågorna, så att ingen tar illa 

upp eller illa vid sig, vilket vi tänkte på när vi konstruerade frågorna.  

 

 

 

4 RESULTAT 

4.1 Hur och i vilken utsträckning använder förskollä-

rarna surfplattan i den pedagogiska verksamheten? 

Det vi fick reda på i intervjuerna samt enkäterna är att förskollärarna arbetar 

med surfplattan när det kommer till dokumentation, reflektion, skapa logg-

böcker samt återkoppling till vårdnadshavare via en plattform. Barnen får 

även vara med och dokumentera genom att ta kort, filma, programmera, då 

några av respondenterna nämner programmering och att de arbetar med blue 

bot och andra robotar. Förskollärarna uttrycker att i dagens samhälle blir vi 

allt mer digitaliserade och att det är viktigt att barnen hänger med i den 

snabba utvecklingen, och flera av förskollärarna uttrycker sig på liknande 

sätt. Ett exempel:  
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“Det har jag tänkt på, att det är ganska stor skillnad bara på några få år 

tycker jag. Det har exploderat”. 

  

Det vi också kan se i resultatet är hur respondenterna använder sig av surf-

plattan, vilket är på följande sätt: 

  

• Information (Youtube, barnkanalen, plattform för kommunikation 

med vårdnadshavare, informationssökningar). 

• Dokumentation (dokumentation med både barn och pedagoger re-

flektion, Google drive för att spara dokumentation, key not och andra 

skrivverktyg). 

• Pedagogiska spel. 

• Skapande (barnen får filma och ta kort, de kopplar surfplattan med 

projektorn). 

• Programmering (Bluebot, som är en liten robot som man kan skapa 

rörelsemönster genom att man kopplar den till surfplattan, green 

screen, som är en grön duk där man genom surfplattan kan skapa 

olika bakgrunder, QR-koder, det är koder som man kan skriva ut och 

scanna med hjälp av surfplattan då man får upp det som är kodat ex-

empelvis en saga eller sång, mikroskåpägg, som fungerar på likande 

sätt som ett förstoringsglas, fast ägget kan man koppla till surfplattan 

och få en större bild). 

• Övriga funktioner (E-böcker, filmer).  

 

Som nämns i en av punkterna ovan är pedagogiska spel ett av användnings-

områdena för surfplattor Många av respondenterna använder sig av spel som 

Tripp Trapp Träd och Polyglutt och respondenterna uttrycker att dessa spel är 

pedagogiska och att deberör natur och miljö, samt språkutveckling. 

 

Det vi kan se i figur 1 är att barnen på förskolorna huvudsakligen inte får an-

vända surfplattan fritt.  Genom intervjuerna fick vi också reda på att både pe-

dagoger och barngruppen har egna surfplattor.  

 

 

Figur 1. 
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Här ser vi att 20% av de svarande inte låter barnen ha fri tillgång alls till surf-

plattan och att 50% instämmer i låg grad. Men vi kan även se att 30% instäm-

mer delvis till att barnen får använda sig fritt av surfplattan i den pedagogiska 

verksamheten.  

 

4.2 Används surfplattan i arbete med natur och miljö, 

och i så fall hur? 

I vårt resultat av de kvalitativa intervjuerna kunde vi tydligt se att alla respon-

denter i vår aktuella studie använder sig av det pedagogiska verktyget surf-

plattan i verksamheten. När vi frågade om de arbetade med natur och miljö 

var det sju av åtta respondenter som uttryckte att de arbetar med natur och 

miljö. En av respondenterna menade att hen inte arbetade med natur och 

miljö just nu. 

Vi kan se att surfplattan används som dokumentationsverktyg, men också 

som ett verktyg till ett utforskande arbetssätt då respondenterna nämner att 

när de jobbar med natur och miljö blir surfplattan ett verktyg, då de exempel-

vis kan koppla mikroskopägg till surfplattan, samt använda surfplattan som 

mikroskop för att titta på insekter. I studien uttryckte några respondenterna 

att de även använder sig av QR-koder då de utforskar till exemplet djur. 

 

 Punktlistan nedan visar hur respondenterna utifrån våra kvalitativa intervjuer 

och enkäter besvarade hur surfplattan används i den pedagogiska verksam-

heten: 

• Respondenterna använder surfplattan i samband med undervisning 

om natur och miljö, exempelvis när de är i skogen för att ta kort. 

• Arbetar med djur och insekter genom att söka information med hjälp 

av surfplattan, samt att söka kunskap om andra djur och växter. 

• Arbetar med återvinning, återanvändning och teknik med hjälp av 

surfplattan. 

• Tar hjälp av surfplattan för att lyssna på fågelsång. 

• Natur och miljöupplevelser, skapande, diskussioner, små uppdrag och 

nästan dagligen leka i skogen och/eller med surfplattan ta kort på 

naturmaterial. 

En av förskollärarna lyfte särskilt fram att plattan kunde koppla inomhus och 

utomhusaktiviteter och uttryckte det så här: 

 

“Surfplattan är ett hjälpmedel att koppla ihop ute och inne”. 

 

I figurerna (2–5) nedan kan vi se svarsprocenten på de slutna svarsalternati-

ven i vår enkät, om hur de arbetar med natur och miljö i den pedagogiska 

verksamheten: 

  



Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedago-

giska verktyget surfplattan i förskolan. Stephanie Gratwohl Ochoa &

   Johanna Härell 

14 

 

Figur 2. 

 
Här kan vi se att 50% arbetar dagligen med natur och miljö i den pedagogiska 

verksamheten och att 20% arbetar med det flera dagar i veckan. Vi ser dock 

också att 30% arbetar med det mer sällan. 

 

 

 

Figur 3. 

Här kan vi se att majoriteten inkluderar surfplattan i arbetet med natur och 

miljö. Men också att 30% anger att de i låg grad, eller inte alls använder surf-

plattan i samband med undervisning om natur och miljö. 

 

I våra resultat till enkäten kunde vi se att 9 av 10 arbetade med surfplattan i 

undervisning om natur och miljö. En svarade att hen inte arbetade med surf-

plattan alls. Vilket hen framförde så här enligt citat:  

 
Vi använder ingen surfplatta men arbetar med natur och miljö genom 

upplevelser, skapande, diskussioner, små uppdrag och att nästan dag-

ligen leka i skogen och/eller med naturmaterial. Vi vill främja bar-

nens respekt för naturen genom att de skapar en relation till den/lär 

känna den. 
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I figurerna 4 och 5 kan vi se hur respondenterna uttrycker sig om att integrera 

surfplattan i arbetet med natur och miljö. 

 

Figur 4. 

Den här tabellen visar att 80 % alltså majoriteten av de svarande tror att surf-

plattan bidrar till ett ökat intresse för natur och miljö. Även att 20% tror den 

bidrar i låg grad och att ingen av de svarande inte tror att den inte bidrar alls. 

  Här lägger ni in en sammanfattning av resultatet på första frågan. Det som 

kommer nedan hör till fråga 2 – positivt/negativt. 

 

Figur 5. 

Här ser vi tydligt att alla de svarande instämmer helt samt delvis att surfplat-

tan bidrar positivt till lärandet i natur och miljö. 

  

För att sammanfatta frågeställningen kan vi se att majoriteten tycker att surf-

plattan bidrar positivt till lärandet i natur och miljö. men även att majoriteten 

inte låter barnen använda den fritt. Vi ser även att majoriteten arbetar med na-

tur och miljö mer ofta och att de då även inkluderar surfplattan. 
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4.3 Vilka för och nackdelar ser pedagogerna med an-

vändning av surfplattan? 

Vi har sett att det både finns positiva och negativa aspekter om att ha surf-

plattan i den pedagogiska verksamheten. Även att det finns dom som tycker 

att naturvetenskapen är svår och man får svårt att arbeta med det. När det 

kommer till natur och miljö så framhåller respondenterna att det är ett viktigt 

ämne att jobba med, men en av respondenterna uttrycker att hen tror naturve-

tenskapen kan vara svår för många pedagoger då naturvetenskapen innefattar 

många olika aspekter. Även många respondenter uttrycker sin egna digitala 

kompetens som ett hinder 

 

Det vi har fått fram i vårt resultat är att respondenterna tycker att surfplattans 

fördelar är följande:  
  

• Att dokumentera med surfplattan. 

• Söka information och fakta för att få bredare kunskaper. 

• Barnens digitala kompetens utvecklas. 

• Barnen lär sig programmering via surfplattan och dess tillbehör. 

• Att barnen lär sig nya saker, de lär av varandra och plattorna öppnar 

upp nya möjligheter. 

Respondenterna uttryckte även att dokumentation och reflektion skapar 

många möjligheter för dem i den pedagogiska verksamheten, då barnen får 

vara med i arbetet med att ta kort och filma. 
 
Respondenterna upplevde att de har kommit olika långt när det kommer till 

det digitala och sin egen kompetens gällande tekniken. Respondenterna berät-

tade också att förskollärarna hade egna surfplattor och att barngruppen hade 

sina egna. De upplever surfplattan som ett bra komplement till hemmet och 

att den är smidig, samt att möjligheterna är oändliga. De menade också att 

barnens digitala kompetens är bättre än deras. Det kom också fram att en del 

barn inte vet hur man använder sig av surfplattan, men att majoriteten av för-

skollärarna tar det för givet. 
 
När det kommer till nackdelarna av användandet av surfplattan så var respon-

denterna väldigt tydliga med att ge förslag på vad de upplever som brister: 
  

• De upplever att surfplattan blir ett stressmoment. 

• Att barnen fastnar vid surfplattan och inte agerar. 

• De tycker att barnen har för mycket skärmtid. 

• Svårt att få barnen som producenter tillsammans med surfplattan. 

• Att surfplattan blir en spelmaskin och inte ett pedagogiskt verktyg. 

• Får ej vara det enda sättet till undervisning.  

• Respondenterna uttrycker att de inte alltid har tid att sitta med barnen 

när de har surfplattan. 
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• Brist på Wifi tillgången. 

 Det visade sig vara ett hinder att de inte kunde få wifi anslutning utomhus 

och i förskolans närområde, vilket de uttrycker bidrar till att många blir be-

gränsade i användandet av surfplattan. Ett annat hinder som förekom i enkä-

ten var att det blir för mycket spelande och att det distraherar barnen. Det ut-

trycker även att de aldrig ersätter känslan av att vara ute, samt att det man kan 

göra med kan man göra med hjälp av andra saker istället. 
 
En annan negativ aspekt som framkom var att:  

”barn har alldeles för mycket skärmtid nu för tiden men då gäller det, att de 

vi erbjuder på en iPad inte bara är ett spel”. 

Alla respondenter var överens om att surfplattan skulle ha ett tydligt mål när 

man använder den och att den inte skulle vara till för endast spelande. Ett ci-

tat från en av respondenterna: “vi vill inte att det ska bli en spelmaskin”. 
  
När det kommer till språk och kommunikation så uttryckte respondenterna 

många fördelar med att ha surfplattan i den pedagogiska verksamheten:  
  

• Kommunikation hos barnen förbättras via diskussioner och samtal. 

• Bidrar till förstärkt modersmål då man kan ta fram olika språk med 

hjälp av till exempel appar på surfplattan. 

• Böcker på andra språk via surfplattan. 

• De uttryckte att man kunde ta fram olika sånger och sagor på surfplat-

tan.  

 

4.4 Slutsatser: 

Det vi kan se i vår studie är att surfplattan används som ett redskap, verktyg 

och dokumentationsverktyg i den pedagogiska verksamheten. Vi har fått lik-

nande svar både i intervjuerna och i enkäten. Det vi också kunde se var att 

surfplattan används i samband med natur och miljö då de flesta responden-

terna uttryckte att surfplattan alltid tas med vid besök i närområden. Dock så 

uttryckte respondenterna sig att det förekommer vissa hinder med att ha surf-

plattan utomhus exempelvis att de inte hade tillgång till internet och då be-

gränsades. Det framkom även fördelar med att ha surfplattan i verksamheten i 

samband med natur och miljö då de använder sig av naturvetenskapliga appar 

exempelvis Tripp Trapp Träd, där även det språkliga är i centrum.  

5 DISKUSSION  
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5.1 Resultatdiskussion 

I vår diskussion har vi ställt upp den utifrån våra frågeställningar, 

där vi diskuterar resultaten utefter dom.  

5.2 Hur och i vilken utsträckning använder förskollärare 

surfplattan i den pedagogiska verksamheten? 

 

I vårt resultat framkommer det att många förskollärare i vår studie använder 

sig av begreppet digital kompetens. Fleischer och Kvarnsell (2015) lyfter den 

digitala kompetensen då de beskriver att vårt samhälle som vi lever i har gjort 

förändringar vilket de framhåller att den förändringen som sker är att Sveri-

ges skolor har fått datortillgång. I och med detta sker det en utvecklingslinje 

vilket indikerar att det är viktigt att man blir digitalt kompetent. 

 

Många berättar att surfplattan är ett jättebra verktyg när det kommer till språk 

då dem refererar till en app som heter ”polyglutt" där de beskriver att den ap-

pen är ett jättebra verktyg för att den kan läsa böcker på ett annat språk. Då 

de kan finnas barn i verksamheten som har annat modersmål eller svårigheter 

med språket. En av pedagogerna berättar citat: 

 
Om man har svårt med språket eller har annat modersmål, det finns ju oändliga möjlig-

heter för dem att få de på paddan som inte jag kan ge dom som inte kan språket eller inte 

kan läsa de. 

 

En annan app som förskollärarna nämner i intervjuerna är Tripp Trapp Träd 

där barnen via en app kan utforska. I appen kan barnen bland annat spela 

memory och skapa sina egna memory kort och benämna vad som är på kor-

tet. För när man trycker på memory korten beskriver en röst vad de är på kor-

tet både på svenska och engelska exempelvis hund på svenska och dog på 

engelska. Detta vet vi på grund av att vi själva införskaffat oss den appen för 

att se vad appen kan bidra med för kunskaper då flera förskollärare uttrycker 

sig att detta är en pedagogisk app som barnen använder sig av. Här kan man 

också se att kommunikationen står i centrum då appen kommunicerar med 

barnen som spelar. 

 

Edlund (2016) beskriver hur viktigt det är att synliggöra barnens olika sätt att 

kommunicera. Hon belyser precis som Vygotskij att själva kommunikationen 

är viktig och att den kan ske på olika sätt då hon presenterar en mall, där 

kommunikation står i centrum och efter kommer tillhörande aspekter som 

imitation, gester, ansiktsuttryck, konkreta handlingar och det verbala.  

 

I spelet Tripp Trapp Träd kan barnen via surfplattan ta del av dessa aspekter 

via appen då appen erbjuder bland annat gester och ansiktsuttryck då barnen 
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kan se sig själva och med olika filter samt det verbala då barnen kan höra hur 

orden låter samt skapa sina egna ord till exempel till memory korten.  

Här kan man också se att vi människor lär och använder oss av de artefakter 

som vi har skapat. 

 

I och med våra intervjuer uttrycker sig förskollärarna att de ser surfplattan 

som ett verktyg och som ett dokumentationsverktyg. Detta får oss i sin tur att 

tänka att surfplattan ska vara ett slags stöd till undervisningen, ett hjälpmedel.  

Då respondenterna beskriver att de använder surfplattan genom olika funkt-

ioner såsom, filma, ta kort, programmering, QR-koder samt att dokumentera 

och reflektera tillsammans med barnen. Då dom kommunicerar med barnen, 

precis som Bjar och Liberg (2003) skriver: 

Bjar och Liberg (2003) betonar hur viktigt språk och kommunikation är och 

att förskolepersonal, vuxna och äldre barn har en stor betydelse för småbar-

nens utveckling för att det blir samtalspartners. Vilket de framhåller att famil-

jen har en stor påverkan i den tidiga åldern då familjen blir den sociala grup-

pen för barnet. Sedan fortsätter det med jämnåriga kompisar som blir viktiga 

medaktörer till barnens samtalsvärld.  

 

I detta avsnitt framgår det hur viktig kommunikationen är för att berika 

språkutvecklingen. Kan det bli att den sociala kommunikationen med förskol-

lärare minskar? För att surfplattan fyller förskollärarens roll och om inte 

mera, då den även kan berika barnen med deras modersmål? 

 

I läroplanen för förskolan står det tydligt att förskolan ska sträva efter att ny-

ansera nya begrepp, hitta olika sätt för att förstå omvärlden på. Utveckla bar-

nens förståelse till att reflektera och lyssna. Låta barnen skapa olika perspek-

tiv samt uppfattningar. Barnen ska även utveckla ordförråd, talspråk och in-

förskaffa sig olika begrepp för att sedan kunna berätta, ställa frågor samt 

kommunicera med varandra och andra i deras omvärld (Skolverket, 2016). 

 

Eller berikar surfplattan barnens kompetens då den kan öppna upp stödja 

olika möjligheter för de barnen som behöver extra stöd? 

Att den med hjälp av apparna kan stödja barnens utveckling och lärande på 

ett annat vis än om barnen endast skulle lära sig som de andra barnen? 

 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver om likvärdig behandling och dess bety-

delse vilket de beskriver på detta sätt som vi citerat: 

 
begreppet likvärdig behandling ligger outtalat att alla faktiskt inte är lika, men att alla har 

samma rättigheter att få sina behov tillgodosedda. Vi gör likvärdig behandling och får likabe-

handling (Svaleryd och Hjertson,2012, s 64). 

 

Kanske är det som respondenterna uttrycker sig i intervjuerna och enkäten, 

att surfplattan används som ett verktyg och därigenom blir ett pedagogiskt 
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verktyg. Vilket det blir genom att de använder surfplattan med hjälp av de pe-

dagogiska apparna och övriga funktioner tillsammans med barnen.  

5.3 Används surfplattan i arbete med natur och miljö, 

och i så fall hur?  

 

Respondenterna beskriver att det jobbar med natur och miljö på olika sätt då 

surfplattan inkluderas i arbetet, en av respondenterna uttrycker sig så här en-

ligt nedanstående citat: 

 

Vi arbetar även med tema hållbar framtid och har projekt om skogen, där är surf-

plattan ett viktigt verktyg när det kommer till den pedagogiska dokumentationen. Vi 

brukar använda surfplattan tillsammans med vår projektor/kanon för att få fram fil-

mer och bilder på bland annat skog och vattenfall, samt för att analysera och reflek-

tera över dokumentationen tillsammans med barnen. 

 

Respondenterna har också haft olika värderingarna och åsikter om när det 

kommer till användandet av surfplattan när man jobbar med natur och miljö, 

då en av respondenterna uttrycker sig så här: 

“jag tror att vissa barn kan ha surfplattan till fördel i arbetet med natur och 

miljö, medan andra barn kanske distraheras av den.” 

 

Författarna Elfström m.fl. (2014) framhåller att det är viktigt att pedagogerna 

observerar barnen i deras lek för att utifrån ett objekt kan man hitta naturve-

tenskapliga fenomen. Bara man har pedagoger som engagerar sig samt att pe-

dagogerna breddar deras syn genom att ta på sig naturvetenskapliga glasö-

gon. 

En av respondenterna uttrycker sig på detta sätt om den autentiska miljön:  
 

Den autentiska miljön, att få uppleva, undersöka och känna på riktigt tror jag främst 

bidrar till ökat intresse och lärande för natur och miljö. Jag ser surfplattan som ett 

hjälpmedel till att undersöka och återskapa situationer. 
 

Här håller vi med respondenten då vi också ser surfplattan som ett verktyg 

som kan stötta en lärande situation eller lärandeprocess. Respondenterna be-

lyser även språket då de uttrycker sig på detta vis enligt citat: 

 

“...samtalar vi med barnen om olika saker som småkryp, årstider och olika 

väder. Barnen får stöta på nya begrepp och fenomen.” 

Elfström m.fl. (2014) nämner att språket blir ett hjälpmedel och ett slags 

verktyg som barnen kan använda sig av i olika sammanhang. De framhåller 
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också att människan tar till sig nya begrepp när vi ställs inför språkliga utma-

ningar.  

 

Det vi har kunnat se i intervjuerna och enkäterna är just det att de responden-

terna tar upp är att surfplattan ses som ett verktyg för den pedagogiska verk-

samheten. Som de använder sig av när det arbetar med natur och miljö på 

olika sätt exempelvis genom att ta kort, filma, dokumentera, reflekterar, pro-

jektor, QR-koder och mikroskop - ägg. Kiewra och Veselack (2016) framhål-

ler att när barn vistas i natur rika miljöer så stärker det barnens kompetens i 

allt lärande. En viktig aspekt i barnens lärande är språket, dialogen mellan 

barn och pedagog hjälper dem med problemlösningar och att ta andras per-

spektiv. 

 

Det här är något som även Vygotskij framhäver, att man gör nya kunskaps 

kombinationer av varandras erfarenheter. Även att kunskap inte bara finns 

inom en individ utan mellan individer och att vi utbyter kunskap med 

varandra genom språket (Elfström m.fl. 2014).  

 

Här tänker vi att barnen erfara nya kunskaper tillsammans med att uppleva 

naturen genom att få utforska den men också genom att använda sig av arte-

fakten surfplattan som ett verktyg. Detta för att det tillsamman skapar nya er-

farenheter men också som en respondent framhåller enligt citat:  

“Den fångar ju barnen på ett väldigt bra sätt. Dom blir ju intresserade direkt 

om man tar fram ipaden”. 

Kan det vara så att om barnen upplever att surfplattan är rolig så lockas dem 

till det ämne man undervisar i, till exempelvis natur och miljö? På det här sät-

tet så lär sig barnen mera och skaffar sig mera erfarenheter. Då tror vi att man 

kommer komma fram till samma resultat som vårt visar, att surfplattan an-

vänds som en artefakt och blir ett hjälpmedel för att stödja barnen till ett lä-

rande. Kanske är den snabbdigitalisering som vi ser idag bara en “nypa salt” 

till undervisningen då alla förskollärare som vi intervjuat är enade om att det 

är dem som ska bidra med kunskapen och surfplattan som ska vara som ett 

redskap, verktyg eller hjälpmedel för stöttning. 

5.4 Vilka för- och nackdelar ser förskollärare med 

användning av surfplattan? 

 

Vi kan tydligt se en majoritet av dem vi intervjuade, att många utrycker sig 

att surfplattan inte är till för att spela spel på i den pedagogiska verksam-

heten, utan det ska finnas ett syfte med att använda den. I våra intervjuer har 

förskollärarna redan framfört att digitaliseringen är långt fram redan då de be-
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skriver det att det har kommit olika långt med arbetet kring det tekniska verk-

tyget. Det framhåller även att surfplattan är något som finns med i barnens 

uppväxt. Ett citat utifrån intervjun beskriver det så här: 

 
Barnen behöver ju de här för att kunna allting, blir ju bara mer och mer me-

dieanvändning överallt jag tänker liksom skolorna framöver, som nu har ju 

alla en dator eller iPad så det är ju något som kommer att gynna dem om vi 

arbetar med de.  

 

Många förskollärare som vi intervjuat har framhållit att de upplever att det re-

dan nu är för mycket skärmtid och påpekat att surfplattan ska man använda 

endast för att kunna skaffa sig en ny kunskap eller med ett syfte. Det har 

också belyst att barnen inte ska använda den endast för att spela spel.  

 

En av artiklarna som vi har uppmärksammat i bakgrunden av Ongaro (2014), 

som upplyser om en av surfplattans nackdelar. Att ljuset från surfplattan kan 

vara skadligt för yngre barns ögon.  

 

Är det så att vi är medvetna om dessa faktorer men att vi ser att surfplattan är 

ett så bra verktyg att vi blundar för de konsekvenser som faktiskt kan påverka 

oss? 

Eller är det så att vi är medvetna om dessa faktorer med digitaliseringen i da-

gens samhälle utvecklas så snabbt och att läroplanen väljer att mer och mer 

belysa IKT:ns betydelse? 

 

Det som respondenterna upplever som fördelar med användningen av surf-

platta är främst att den gynnar språkutvecklingen då de framhåller olika appar 

som har stor betydelse för barnens språkutveckling och kommunikation. En i 

vår enkät framhåller att de inte arbetar med det digitala verktyget och att det 

upplever naturen med alla deras sinnen och att det använder sig av gammal 

hederlig penna och papper till deras lärande i förskolan. 

I våra intervjuer har vi fått svar på förskollärarnas syn på vad surfplattan kan 

bidra med vilket de har besvarat så här: att surfplattan kan bidra med kommu-

nikation, olika språk, pedagogiska appar, barnen lär sig av varandra, program-

mering, dokumentera, söka fakta och information och att det får en digital 

kompetens. 

Under intervjuerna berättar förskollärarna hur viktigt det är att barnen följer 

med i den digitala utvecklingen och att många barn kommer att använda sig 

av surfplattor och datorer när de kommer till skolan. Ett exempel på en kom-

mentar från en förskollärare: ”dagens barn är ju oftast mycket mer tekniskt 

duktiga än vad vi är”. De framhåller utifrån detta att en nackdel med den 

snabba digitaliseringen som sker är just att barnen missar den sociala biten då 

de upplever att barnen hellre vill sitta vid en surfplatta än att leka, vilket en 

förskollärare beskriver så här: ”många barn har svårt att leka för att de är så 

otroligt vana vid att sitta vid en padda.” 
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5.5 Metoddiskussion 

I Bryman (2016) betonar att de kvalitativa intervjuerna innebär att man kan 

avvika från den intervjuguide man har genom att exempelvis ställa andra frå-

gor för att få en fördjupning på den övergripande frågan. I och med det Bry-

man (2016) skriver om att man kan komma med nya frågor under intervjuns 

gång. Det fick vi använda oss av i våra intervjuer då vi ställde följdfrågor för 

att få bredare och tydligare svar på den huvudfråga det gällde. Bryman (2016) 

skriver även att man bör ta avstånd från sitt eget tyckande, man bör alltså inte 

hålla med respondenten i frågan eftersom att man då uppmuntrar till något 

positivt. Det har vi noggrant diskuterat och tränat på innan våra intervjuer, 

dock uppmärksammade vi att det kunde bli stelt under intervjuns gång då vi 

kunde se att respondenten förväntade sig mer respons än vad hen fick.  

Arbetet med de kvalitativa intervjuerna tycket vi blev övermäktiga. Vi upp-

levde att vi inte fick svar på den aktuella frågan, utan det blev mycket ovä-

sentlig information. När vi sedan skulle analysera vår data var vi tvungna att 

sålla ut den information som inte gav svar på våra frågor och vi upplevde att 

det ibland inte blev så mycket kvar av svaret. Dock så bidrog de kvalitativa 

intervjuerna med en spännande diskussion då informationen vi fick från inter-

vjuerna öppnade upp intressanta frågor. En av de frågorna var skärmtiden 

som respondenterna pratade om nämligen hur mycket tid ska barnen ha vid 

surfplattan. Vilket gjorde att vi kunde koppla den informationen vi fick av re-

spondenterna till bakgrunden där vi redan hade hittat en nackdel angående 

skärmtiden. Samt att skärmtiden kan vara skadlig för barnens ögon. Detta 

hade vi kanske aldrig tagit reda på, eller fördjupat oss i om inte responden-

terna hade pratat om det i våra kvalitativa intervjuer.  

 

När det kommer till vår andra metod som är enkäter, valde vi att ha både 

öppna och slutna svarsalternativ, vilket bidrog till att vi fick ett bredare per-

spektiv på hur man kan se på frågan. Genom de öppna svarsalternativen fick 

respondenten skriva med egna ord hur hen uppfattade frågan. Det bidrog med 

mer data för oss att analysera vilket var positivt och vi fick en bredare kun-

skap om frågan. Vi fick tack vare de öppna svarsalternativen veta vilka appar 

de använder sig av och det bidrog till att vi kunde jämföra med vad respon-

denterna i intervjuerna svarat.  

 

En nackdel som Bryman (2016) tar upp är att respondenterna i enkäten inte 

får något stöd när de besvarar frågorna eftersom den sker genom datorn. Det 

kan bidra med att respondenterna inte besvarar frågan eller missuppfattar den.  

Detta kunde vi se i vår enkät då en av respondenterna valt att inte svara på 

vissa av enkätfrågorna. Detta gav oss en tankeställare, kanske frågorna inte 

var tillräckligt bra formulerade?  

 

Ett dilemma vi stötte på var att vi skickade ut vår enkät via mail, med en 

skriftlig information samt presentation. Vi tror att det hade varit bättre att 
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presentera sig i verkligheten för att få kontakt med respondenterna. Vi tror att 

genom att presentera sig får respondenterna ett ansikte på oss och vilka vi är. 

Vilket vi tror i sin tur hade gett oss mer svar på enkäten. Dock hade vi inte 

kunnat behålla vår enkät anonym då, vilket i det här fallet var väsentligt för 

de etiska principerna. Bryman (2016) skriver att en fördel med webbenkät är 

att man kan utforma enkäten på ett proffsigare sätt som gör det lätt för re-

spondenterna att besvara. Författaren skriver även att det finns olika inställ-

ningar, som till exemplet att man bara visar en fråga i taget för att responden-

ten inte ska missa någon.  

 

När vi utformade vår enkät så provade vi först inställningen att alla frågor var 

obligatoriska för att få svar på alla frågor. Men när vi sedan testade att be-

svara den själva så insåg vi att enkäten inte kom in alls om man inte hade 

svarat på alla frågor. Vi insåg därför att vi skulle få många bortfall och missa 

mycket viktig information. Därför valde vi att ta bort den inställningen för att 

inte enkäten skulle bli lidande.  

 

Avslutningsvis vill vi framföra att vi tror att kombinationen av våra metoder 

har gynnat vår studie, då vi fått en bred och djup kunskap om hur surfplattan 

används i samband med undervisning om natur och miljö, samt de för och 

nackdelar som finns. Vi tror även att det var bra att ha både intervjuer och en-

kät för att vi har kunnat nå ut till flera respondenter än endast de som deltagit 

i intervjuer. Detta bidrog till att vi har fått större perspektiv om hur arbetet 

med det här verkligen kan se ut. Ett annat problem som kunde uppkomma var 

om vi inte får tillbaka så många enkäter, eller att ingen svarar på dem. Det 

gör det svårare för oss att generalisera då vi inte vet vilka områden i kommu-

nen som har svarat. Även att man tänker på hur lång tid enkäten tar att be-

svara, den bör inte ta längre tid än 5 minuter för att så många som möjligt ska 

ha tid att svara samt inte känna att den blir överväldigande. 

 

 

5.6 Slutdiskussion: 

Till vår slutdiskussion vill vi lyfta vår teori som har hjälpt oss under studiens 

gång att förstå relationen mellan artefakt och kommunikation samt hur det 

fungerar i förskolans verksamhet.  

Forssell (2011) skriver att Vygotskij var både visionär, pedagog och forskare 

och utvecklade det sociokulturella perspektivet där han menade att redan från 

födseln kommunicerar vi människor med vår omvärld på olika sätt, i och med 

detta blir språket en kraftfull mekanism då vi skapar olika sociokulturella er-

farenheter tillsammans med vår omgivning. Vygotskij framhåller också att 

det finns två olika redskap vilket han skriver är det psykologiska och fysiska 

redskap vilket han menar är två olika saker. Det fysiska redskapet hänvisar 

han till att det är något vi gör en ansträngning till exempel någon fysisk akti-

vitet men också en artefakt det vi människor tillverkar i vår studies fall en 
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surfplatta. Det psykologiska redskapet är vårt språk vilket Forssell (2011, 

s,165) citerar: ”Det är genom språket som människan blir delaktig i andras 

perspektiv och det är genom språket som sociokulturellt erfarenheter förmed-

las.”  

 

Utifrån våra intervjuer kan vi tydligt se ett samband med Vygotskijs teori då 

de två redskapen möts och går hand i hand för att skapa ett lärande tillsam-

mans med de tidigare erfarenheterna. I och med att surfplattan kan bidra med 

olika modersmål och därmed bli ett stöd till de barn som till exempel har ett 

annat modersmål. Då barnen kan ta hjälp av en artefakt vilket i vår studie är 

surfplattan. Där de också får språkutveckling eftersom surfplattan läser till 

dem på deras modersmål. Kanske är det detta som Vygotskij menade, att ar-

tefakt tillsammans med språket ska samarbeta, men att de ska vara en god ba-

lans dem emellan. Genom att ha en närvarande förskollärare som kan stödja 

barnens språkutveckling samt hjälpa dem i samband med att barnen sitter vid 

surfplattan. För att tillsammans med artefakter skapa en mer berikad kun-

skap?  

Då vi alla är olika och lär oss på olika sätt. 

 

När vi tittar tillbaka på vår studie känner vi att vi skulle vilja ha haft fler svar 

på enkäten, dock var vi begränsade med tid. Om vi bara hade haft enkäten så 

hade inte vår studie varit hållbar men tack vare att vi hade två metoder så 

jämnade det ut sig och studien blev hållbar.  

 

Avslutningsvis vill vi framföra att i början av vår studie hade vi valt att an-

vända oss av begreppet Ipad. Men vi insåg ur ett etiskt perspektiv att det blev 

så inriktat på just ett speciellt märke, vilket gjorde att vi valde att byta be-

greppet till surfplatta. Just begreppet surfplatta valde vi för att det innefattar 

alla märken och är lätt att förstå vad som efterfrågas. Efter studiens gång träf-

fade vi på en hel del olika begrepp för surfplattan, några av de olika begrep-

pen är följande: Ipad, platta, padda, lärplatta, dokumentationsverktyg, reflekt-

ionsverktyg, läroplatta. I ett av svaren i vår enkät uttryckte en förskollärare 

följande, “Vi använder ordet lärplatta istället för surfplatta i vår verksamhet. 

Då det handlar om ett lärande”.  

Det vi dock diskuterat fram och tillbaka under studiens gång är att det kanske 

inte finns något korrekt begrepp för surfplattan. Under en intervju kunde vi få 

fyra olika begrepp för surfplattan, det har gjort att vi funderat en hel del på 

detta. 

 

 

5.7 Reabilitet 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) så betonar dom att reabilitet är 

hur tillförlitlig studien är. Att vi som genomfört studien noggrant har studerat 
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och analyserat den data vi har fått in. Genom denna studie har vi gjort en ge-

nomgående dataanalys genom att använda oss av kategoriseringsanalys, där 

vi noga gått steg för steg för att komma fram till ett resultat. Stora delar av 

vår studie bygger på kvalitativa intervjuer med förskollärare, vilket har bidra-

git med att vi har kunnat leda intervjufrågorna åt det håll som vi kände att vi 

saknade data kring. Exempelvis för att kunna svara på en frågeställning. 

Dock fick vi bara in 10 svar på enkäten och kände att vi hade velat få in fler 

svar för att få det mer trovärdigt. Men eftersom att vi var så pass tidsbegrän-

sade så kunde vi inte vänta på att få in fler svar. Tack vare att vi hade två me-

toder så jämnade sig studiens reabilitet upp sig och det resultat vi har fått 

fram är trovärdigt för denna studie.  

 

5.8 Validitet 

Validitet benämner Christroffersen och Johannessen (2015) som hur giltig 

studien är. Samt hur relevant den data studien fått in är. 

I och med att denna studie hade kvalitativa intervjuer som metod så fick vi in 

väldigt mycket data. Vilket gjorde att vi hade mycket att  analysera och 

kunde ta fram det som var relevant för våra frågeställningar. Tack vare enkä-

ten där vi specifikt ställer en fråga med slutna svarsalternativ så blir svaren 

relevanta för studien. Genom de öppna svarsalternativen fick vi ett större per-

spektiv av hur respondenten tänker kring den frågan och även där analyserade 

vi svaren och lyfte fram det som var relevant.  

 

5.9 Generaliserbarhet 

Eftersom vi intervjuade åtta förskollärare bedömer vi att vi inte kan dra slut-

satserna att alla arbetar på detta sätt utan endast de förskolor som förskollärarna 

arbetar på. Utifrån enkäterna har vi fått en liten statistik att olika förskolor ar-

betar på liknande sätt med vissa avvikelser. Det som har varit relevant för vår 

studie är hur och i vilken utsträckning surfplattan används samt vilka för och 

nackdelar det finns med att ha surfplattan i den pedagogiska verksamheten. 

Samt hur surfplattan används i samband med natur och miljö. Utifrån detta har 

vi fått ett resultat och genom det har vi nått en generaliserbarhet i vår studie.  

 

5.10 Vidare forskning 
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Till vidare forskning så tänker vi att man skulle kunna göra en större studie. 

Att man undersöker fler förskolor samt intervjuar fler förskollärare och försö-

ker få in fler svar till enkäten. Det man också kan göra är att man tar obser-

vation som metod, att man går ut till förskolans verksamhet och observerar 

hur surfplattan används.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett och informationsbrev till förskollärare 

 

Samtyckesblankett intervju 

Samtycke till att delta i studien:  

Hej vi är två studenter från Karlstads universitet som läser till förskollärare. 

Vi är nu inne på vår sjätte termin och ska skriva vårt examensarbete. Vi har 

valt att göra en studie om biologi undervisas tillsammans med Ipaden och hur 

den undervisningen kan se ut. Därför är vårt syfte med studien att bidra med 

mer kunskap om hur förskollärarna ser på Ipaden i förskolan och om den an-

vänds i undervisning med biologi.  

Den här intervjun är en del av vår studie och du som väljer att medverka i 

studien kommer att delta i en kvantitativ intervju, vilket innebär en intervju 

med öppna frågor. Du som deltar kommer att vara anonym i studien och även 

den förskola du arbetar på.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Underskrift 

..............................................  

 

Namnförtydligande     Ort och 

datum 

................................................                 ................................................ 

     

   

 

Skola: Karlstads universitet  

Program: Förskollärare utbildningen 

Uppsats: Examensarbete 15 HP 

Ämne: Biologi med inkludering av Ipad 

Författare: Stephanie Gratwohl Ochoa, XXXXX@msn.com 

                  Johanna Härell, 

XXXXXX@gmail.com                                                                              

                   Handledare/kursansvarig: Karin Thörne 
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Informationsbrev intervju 

 

Den här studien handlar om hur förskollärare undervisar i biolog och om 

Ipaden inkluderas. Syftet med studien är att bidra med mer kunskap om hur 

förskollärarna ser på Ipaden i förskolan och om den används i undervisning 

med biologi.  

I den här studien kommer vi att rikta oss till förskollärare. Studien är ett exa-

mensarbete och en del av utbildningen för förskollärarprogrammet på Karl-

stads universitet. 

Intervjun kommer att handla om din erfarenhet av biologi och Ipad. Intervjun 

beräknas att ta cirka 20 - 30 minuter. Det är viktigt att intervjun görs i en 

ostörd miljö, på en plats och tid som passar dig. Intervjun kommer att spelas 

in och skrivas ut i text. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke utan att ange orsak. Vilket dock inte påverkar den behandling som 

skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas 

på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer 

att bevaras tills dess att examensarbetet har godkänts och betyget har registre-

rats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventu-

ella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 

Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Skola: Karlstads universitet  

Program: Förskollärare utbildningen 

Uppsats: Examensarbete 15 HP 

Ämne: Biologi med inkludering av Ipad 

Författare: Stephanie Gratwohl Ochoa, XXXXXX@msn.com 

                  Johanna Härell, 

XXXXXX@gmail.com                                                                              

                   Handledare/kursansvarig: Karin Thörne 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor förskollärare 

 

 

Hur länge har du jobbat i förskolan? 

 

 

Vad är det för ålder på barnen du jobbar med? 

 

 

Arbetar ni något med Ipad? Hur? 

 

 

Använder ni Ipad i samband med natur och miljö? Hur? 

 

o Beskriv 

o Exemplifiera 

o Förklara 

o Berätta mer 

o Andra exempel 

o Barnen 

 

Vad tycker du att Ipaden bidrar med? 

 

 

Vad finns det för möjligheter och hinder? 

 

Vad tycker du om att använda Ipaden i undervisningen? 

o Kollegor? 

o Barnen? 

o Föräldrarna? 

 

Vad brukar ni ha för syfte och mål med era aktiviteter/undervisning i 

natur och miljö? 
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Bilaga 3 

Samtyckesinformation, informationsbrev och enkätfrågor. 

 

Enkäter 

 
Hej! Vi heter Johanna Härell och Stephanie Gratwohl Ochoa. 
Vi är två förskollärarstudenter från Karlstads universitet som går vår sjätte 

termin och skriver vårt examensarbete om biologi och surfplatta. Vi är tack-

samma om du har tid och möjlighet att besvara vår enkät om biologi och surf-

platta.  
 
Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och riktar sig till dig som är utbildad 

förskollärare.  
Den här enkäten är en del av studien och vi hoppas att du vill medverka genom 

att besvara den. Du som deltar kommer att vara anonym i studien och även den 

förskola du arbetar på.  
 
Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att examensarbetet har godkänts och 

betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan för-

störas. 
 
Genom att svara på enkäten godkänner jag väljer att delta i studien och god-

känner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet 

med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. 

 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är 

****@kau.se 
 

 

Frågor: 

 
Vi använder oss av surfplatta i verksamheten tillsammans med barnen. 
 

• Ja, dagligen 

• Ja, flera gånger i veckan 

• Mer sällan  

• Nej, aldrig  
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Hur kan den pedagogiska verksamheten med surfplattan se ut? 
 
Löpande svarstext 
 

Vi arbetar med natur och miljö i den pedagogiska verksamheten.  

 
• Ja, dagligen 

• Ja, flera gånger i veckan  

• Mer sällan 

• Nej, aldrig  

 

Vi använder surfplattan i den pedagogiska verksamheten i samband med natur 

och miljö. 
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Instämmer i låg grad 

• Instämmer inte alls 

 

Vad anser du att surfplattan bidrar med i den pedagogiska verksamheten med 

natur och miljö? 

 
Löpande svarstext 
 

Tror du att surfplattan bidrar till ett ökat intresse för natur och miljö?  
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Instämmer i låg grad 

• Instämmer inte alls 

 

Ge gärna några konkreta exempel på hur ni arbetar med surfplattan i sam-

band med natur och miljö: 

 
Löpande svarstext  
 
Anser du att surfplattan bidrar positivt till barnens lärande om natur och 

miljö?  
 

• Instämmer helt 

• Instämmer delvis 

• Instämmer i låg grad 

• Instämmer inte alls 
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Vad anser du att det finns för pedagogiska möjligheter med att använda surf-

platta i samband med natur och miljö?  
 
Löpande svarstext  

 
Vad anser du att det finns för begränsningar med att använda surfplattan i 

samband med natur och miljö?  

 
Löpande svarstext  
 

Hur låter ni barnen använda surfplattan? 
 
Löpande text 

 

Får barnen använda sig fritt av surfplattan i den pedagogiska verksamheten? 
 
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Instämmer i låg grad 
Instämmer inte alls 

 

Var använder ni surfplattan? 
 
Löpande text 

 

Övriga kommentarer: 
 
Löpande svarstext 
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Bilaga 4 
Kategoriseringsanalys från våra kvalitativa intervjuer. 
 
Arbetar ni något med Ipad? Hur? 
 

Använder surfplatta i verksamheten 8 

Dokumenterar med surfplattan 7 

Söka fakta och information 6 

Kopplar den till projektor 3 

Använder sig av olika appar 5 

Barngruppen har egna surfplattor 2 

 
   
Använder ni Ipad i samband med natur och miljö? 
 Hur? 
  

Använder surfplattan i samband med natur och miljö 7 

Använder surfplattan i skogen 3 

Arbetar inte med natur och miljö 1 

För att söka information och fakta i samband med natur och miljö 5 

Använder sig av QR-koder i samband med natur och miljö 2 

Arbetar med djur och insekter i samband med natur och miljö 5 

Kopplar surfplattan till projektor i samband med natur och miljö 3 
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Vad tycker du att Ipaden bidrar med? 
  

Bidrar till att söka information/fakta för att bredda sina kunskaper 7 

Bidrar till dokumentation 3 

Bidrar med något för barnen 7 

Bidrar till ett stressmoment 1 

Bidrar med böcker på andra språk 1 

Pedagogerna har egna surfplattor och barngruppen har egna 1 

  

 
Vad finns det för möjligheter? 
 

Möjligheterna är oändliga 5 

Surfplattan är smidig 1 

Lättillgängligt och lätt att prova nya saker 1 

Barnen lär sig programmering 1 

Lära sig av varandra 1 

  

 

  
Vad finns det för hinder? 

Bristen på wifi 1 

Sin digitala kompetens samt tiden att lära sig ny teknik 4 

Barnen fastnar och agerar inte 1 

Finmotoriken försvinner i arbetet med surfplatta 1 
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Ser inga hinder alls 1 

  

 
Vad tycker du om att använda Ipaden i undervisningen? 

Bra med surfplatta 7 

Kluven till att ha den i undervisningen 1 

Bra för att dokumentera 4 

Bra för att söka information 3 

Bra för att man kan ta fram olika språk 1 

Använder sig av olika appar i undervisningen 4 

Bra komplement till hemmet 1 

  

  
Vad tycker kollegor om att använda Ipaden i undervisningen? 
  

Kommit olika långt 6 

Bra med appar på olika språk 1 

Barnen har för mycket skärmtid 2 

Vet inte varför vi ska ha den nu, det har fungerat bra innan 1 

Använder sig av tillbehör (green screen, blue bot, robotar, projektor, 

film, Youtube, olika appar, barnprogram) 
3 

Barnen ska inte bara spela 1 
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Vad tycker barnen om att använda Ipaden i undervisningen? 

 

Barnen uppskattar den och tycker den är bra 8 

Barnens digitala kompetens 2 

Surfplattan kommer styra deras liv 1 

Barnen uppskattar Youtube, barnkanalen, fotografera och musik 3 

  

  
Vad brukar ni ha för syfte och mål med era aktiviteter/undervisning i 
natur och miljö? 
  

Hela området har temat hållbar framtid 1 

Syftet är hållbar framtid 2 

Syftet är kommunikation 2 

Syftet är att värna om miljön, visa respekt och omsorg för allt levande 3 

Arbetar utifrån grön flagg, är även deras syfte 1 

Arbetar med återvinning, återanvändning och teknik 1 

Syftet är att komma framåt 1 

  

 
Något mer som du vill tillägga? 
 

Har inget att tillägga 3 

Tror att många pedagoger tycker att naturvetenskapen är svår 1 

Svårt att få barnen som producenter tillsammans med surfplattan 1 



Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedago-

giska verktyget surfplattan i förskolan. Stephanie Gratwohl Ochoa &

   Johanna Härell 

41 

 

Tycker att det finns möjligheter med surfplattorna 1 

Tycker inte att det är lika mycket spelande nu för tiden 1 

Tror att surfplattorna är en självklarhet för barnen, den bara är 1 

Barngruppen har egna surfplattor 1 
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Bilaga 5. 

Kategoriseringanalys av de öppna svarsalternativen från enkäten. 

 

Hur kan den pedagogiska verksamheten med surfplattan se ut? 

Söker information och kunskap 5 

Djur och natur 4 

Språkutveckling 2 

Rörelse 2 

Dokumentation 6 

Appar och tillbehör 4 

 

Vad anser du att surfplattan bidrar med i den pedagogiska verksamheten 

med natur och miljö? 

Använder ingen padda men arbetar med natur 1 

Söker information och kunskap 7 

Dokumentation 6 

Dokumenterar djur och natur med surfplatta 2 

Appar och tillbehör 3 

 

Ge gärna några konkreta exempel på hur ni arbetar med surfplattan i 

samband med natur och miljö: 

Söker information och kunskap 2 

Djur och natur 3 

Appar och tillbehör 2 
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Dokumentation 2 

Språkutveckling 3 

 

 

Vad anser du att det finns för pedagogiska möjligheter med att använda 

surfplatta i samband med natur och miljö? 

Söker information och kunskap 2 

Djur och natur 1 

Dokumentation 3 

Hinder 1 

 

Vad anser du att det finns för begränsningar med att använda surfplattan 

i samband med natur och miljö? 

Hinder 9 

 

Hur låter ni barnen använda surfplattan i arbete om natur och miljö? 

Söker information och kunskap 1 

Djur och natur 2 

Dokumentation 5 

Språk 2 

Hinder 1 

Appar och tillbehör 1 
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Var använder ni surfplattan? 

Utomhus 5 

Inomhus 7 

 

Övriga kommentarer: 

Lärplatta istället för surfplatta, det är ett lärande 1 

” Den autentiska miljön, att få uppleva, undersöka och känna på” 

riktigt” tror jag främst bidrar till ökat intresse och lärande ”för na-

tur och miljö”. Jag ser surfplattan som ett hjälpmedel till att under-

söka och återskapa situationer.” 

1 

 


