
 

 

 

 

Surfplattan tar plats i förskolan 

En kommuns tankar och pedagogernas verklighet 

The tablet takes place in preschool 

A municipality's thoughts and pedagogues reality 

 
Emelie Westlund 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Lärarprogrammet 

Examensarbete 15 hp  

Handledare: Hans Lundqvist 

Examinator: Claes Uggla 

Datum: 140131 

 



 

 

Abstract 

The study is an investigating of a municipality’s work with implementations of tablet 

computer in preschool, and the pedagogues’ experience of the new technique. In the study the 

pedagogues’ experiences of the tablet computers are illuminated. Quantitative interviews were 

used to receive the required information, since it is a principal method applicable for this 

study. The result shows that the municipality did not have any plans for how the work with 

the tablet computers in preschool was going to proceed. It is also obvious that the pedagogues 

don’t have the competence nor the work plan to use the tablet computer as a pedagogical 

tool. The pedagogues are mentioning lack of time as a contributory factor in the matter. The 

conclusion is that the tablet computer, obtained two years ago, has not been implemented in 

the daily work. There is a lack in both continuity and work plan when it comes to the 

tablet computer according to my study. 
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Sammanfattning 

Undersökningen handlar om en kommuns arbete med implementering av surfplattor i 

förskoleverksamheten samt pedagogernas upplevelse av den nya tekniken i förskolan. I 

studien belyses pedagogernas syn på surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. I 

undersökningen användes kvalitativa intervjuer som metod. Valet föll sig naturligt då det är 

en primär metod för att få fram den information man söker. I resultatet visar det sig att 

kommunen inte hade någon plan på hur arbetet med surfplattor i förskolan skulle se ut. Det 

visar sig även att pedagogerna saknar en arbetsplan och kompetens för att använda surfplattan 

som ett pedagogiskt verktyg. Pedagogerna lyfter tidsbrist som en bidragande faktor till att 

arbetet inte utvecklas som de önskar. Slutsatserna blir att surfplattan som införskaffades för 

två år sedan ännu inte har blivit implementerad i den dagliga verksamheten. Enligt min 

undersökning saknas det både kontinuitet och arbetsplan i arbetet med surfplattan. 

 

Nyckelord: förskolan, IKT, pedagogiskt verktyg, surfplatta i förskolan 
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1. Inledning 

Var vi än befinner oss i dagens samhälle ser vi att den digitala tekniken tar allt större plats. I 

en rapport från medierådet påvisas att medieanvändningen ökar och att allt yngre barn är 

användare. Medierådet kan se att bruket bland yngre har ökat betydligt bara sedan 2010. 

(Statens medieråd, 2012) 

Även förskolorna runt om i landet är flitiga användare av digital teknik. I en kartläggning 

gjord av SVT år 2012 visade det sig att minst var fjärde kommun satsade på surfplattor i 

förskolan (Grill, 2012). Att förskolan väljer att satsa på denna nya teknik är också viktigt för 

att verksamheten ska kunna nå läroplansmålen.  

Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 

samhälle präglat av stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 

grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver. (Skolverket, 2010, s. 6) 

Gällhagen & Wahlström (2011) lyfter surfplattans intåg i förskolan som en självklarhet och 

frågar oss läsare om vi inte har sett en ettåring dra fingret över Tv:n för att byta bild. De 

beskriver pekskärmen som självklar för dagens barn och då blir en TV utan pekskärm ologisk.  

I en norsk forskning visade det sig att pedagoger i förskolan visar glädje och intresse till den 

nya tekniken men samtidigt att de har för lite digital kompetens till att använda den i ett 

kreativt arbete med barnen. (Jernes, Alvestad, & Sinnerud, 2010)  

Då surfplattan har fått allt större spridning i landets förskolor är det viktigt att studera vilken 

plats den har fått och vilken syn pedagoger har på detta verktyg som en del av den 

pedagogiska verksamheten. 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att studera en enskilds kommuns arbete med 

implementeringen av surfplattor i kommunens förskolor, samt pedagogernas syn på 

introduktionen och surfplattan som ett lärande verktyg.  

1.2 Frågeställning  

Vilken plan har/hade kommunen för införandet av surfplattor i förskolan? 

Vilka upplevelser har pedagogerna kring introduktionen av surfplattan och hur stämmer deras 

upplevelse överens med kommunens vision av surfplattan i förskolan? 

Vilken syn har pedagogerna på surfplattan som ett pedagogiskt verktyg? 

1.3 Begreppsförklaring 

Surfplatta – en pekdator med en framsida som har en tryckkänslig skärm. Den har 

avancerade funktioner som gör det möjligt att koppla upp sig mot internet, hantera e-post, 

spela spel, lyssna på musik, se film, läsa böcker och tidningar med mera. Namnet surfplatta 

kommer från att den bland annat används till surfning på nätet. (Nationalencyklopedin, 2012) 

iPad är en surfplatta från märket Apple.  

IKT står för informations - och kommunikationsteknik. (Nationalencyklopedin, 2012) 

App är en förkortning av ordet applikation. Det beskrivs som ett dataprogram som är gjort för 

en viss användning i praktiskt arbete t.ex. ordbehandling eller bokföring. 

(Nationalencyklopedin, 2012) En app kan även innehålla ett spel eller en kalkylator.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Styrdokument för förskolan 

Förskolan styrs av skollagen och läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som anger lagar, mål och 

riktlinjer för verksamheten 

Skollagen (SFS 2010:800) säger dels att utbildningens syfte i förskolan är att bidra till 

allsidiga kontakter och social gemenskap samt att den ska lägga en grund till fortsatt lärande. 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) belyses hur viktigt det är att ha förmågan att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samverka då det samhälle vi lever i präglas av ett 

stort informationsflöde och ständig utveckling. Förskolan ska ge barnen de förutsättningar 

som krävs för att barnen i framtiden ska kunna tillägna sig de kunskaper som bildar den 

gemensamma referensram som en medborgare behöver. 

Förskolans pedagoger ska vägleda och stimulera barnen så att de själva utvecklar sin 

kompetens, kunskap och insikt. (Skolverket, 2010) 

Nedan finns olika läroplanmål som kan kopplas till användning av IKT:  

 Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa. 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

 Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 

2010) 

 

2.2 IKT i förskolan 

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) är det allmänt erkänt att 

informationsteknologi kommer att spela en avgörande roll i utbildningssammanhang. Det som 

dock inte faller sig enhälligt är vilken roll denna teknologi ska ha. Till en början fungerade 

datorn i skolan främst som hjälp till enstaka elever som fick hjälp av ordbehandlingsprogram. 
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Idag ska alla inom utbildningsväsendet lära sig med hjälp av den nya teknologin. Krav på vad 

barnen ska lära sig av den nya tekniken ställs såväl från föräldrar och de politiskt ansvariga.  

Brodin och Lindstrand (2003) menar att datorteknik har förändrat vår livsstil. Det är idag 

nästintill omöjligt att ställa sig utanför utvecklingen inom IKT – sfären då den tar plats i den 

större delen av vårt samhälle. Tekniken finns idag i vår vardag utan att vi reflekterar över den, 

det kan handla om rulltrappor och bankomater. Internet ger oss möjlighet till bankärenden, 

spel, information, ja till nästan allt vi vill veta. På så vis menar Brodin och Lindstrand att vi 

alla kommer i kontakt med teknik vare sig vi vill eller inte. Guðmundsdóttir & Hardersen 

(2012) ser i sin studie att digitala medier har blivit allt viktigare och att de idag har en given 

plats i barns lek och utforskning. Ljung-Djärf (2004) menar att användningen av den digitala 

tekniken i förskolan ska verka förberedande för framtiden samt utjämna skillnader mellan 

tillgång och användande hos barnen. IKT användningen i utbildningssektorn har även i 

uppgift att bidra till lärande. Forsling (2011) menar att medieforskarna är överens om att det 

finns en risk att det bildas klyftor i samhället då medborgarna har olika möjligheter till att 

utveckla en digital kompetens.  

När IKT – utvecklingen i förskolan lyfts fram brukar tre olika motiv belysas. Det första 

handlar om inlärningsaspekten där det påvisas att datorn i förskolan har bidragit till ett nytt 

arbetssätt och ökad variation för barnen. Nästa motiv är arbetslivsaspekten vilket innebär att 

samhället och näringslivet ställer krav på att utbildningen ska förbereda barnen inför 

framtiden och där kommer de möta den nya tekniken. Det tredje motivet till nyttjande av IKT 

i förskolan avser demokratiaspekten som innebär att medborgarnas datakunskaper är 

oumbärliga i en fungerande demokrati. Det är också förskolans ansvar att se till att barn ges 

likvärdig utbildning. Utvecklingen av IKT har också gjort sig synlig i skolans läroplaner. 

(Alexandersson, et al., 2001)  

En stor IKT satsning gjordes under 1990 – talet och en del av den var att placera ut datorer i 

förskolan för att de yngre barnen skulle få möjlighet att bekanta sig med tekniken. Datorns 

plats i förskolan kan även förklaras med att det var förskolans uppgift att erbjuda barnen 

möjlighet att prova på att använda dator då alla inte har tillgänglighet till en i hemmet.  IKT 

kan fungera som både hot och löfte, alltså att tekniken kan vara både hinder och möjligheter 

på samma gång då teknikens värde är beroende av att den har ett användningsområde och 

innehåll. (Brodin & Lindstrand, 2003)  
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En förutsättning för utveckling av den digitala kompetensen i förskolan är att det finns en väl 

fungerande digital utrustning, det får inte bli så att själva tekniken begränsar utvecklingen. 

(Guðmundsdóttir & Hardersen, 2012)  

2.2.3 Surfplattor i förskolan  

Det har skett stora förändringar inom tekniken sedan de första datorerna kom in i förskolan. 

Flera rapporter visar att surfplattorna får en allt större spridning i förskolorna. De är enkla att 

hantera och kan användas var som helst av vem som helst och för barn som växer upp idag är 

de digitala medierna en självklarhet och en del av deras vardag (Bølgan, 2012). 

Guðmundsdóttir & Hardersen, (2012) menar att surfplattor är en relativt ny teknik men att den 

sprider sig fort och då även bland de allra yngsta då de är enkla att använda. I en rapport från 

Skolverket visar det sig att 37 % av de datorer som finns i förskolan är surfplattor. De flesta 

pedagoger menar att datorn (inkluderar även surfplattor) är ett bra pedagogiskt verktyg men 

samtidigt uppger över 60 % att de har ett stort eller ganska stort behov av 

kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. (Skolverket, 2013)  

 

2.2.4 Introduktion av surfplattor i förskolan 

Gällhagen och Wahlström (2011) som arbetar med IT och skolutveckling menar att det är 

lämpligt att varje avdelning får en surfplatta. Innan surfplattan presenteras för barngruppen 

råder de pedagogerna att bekanta sig med surfplattan, en idé är att låna hem den och ”leka” 

med den. När den sen introduceras för barnen anser de att en grupp på 2-6 barn är lämpligt. 

Appelberg och Eriksson (1999) menar att implementering av datorn ska ske på ett lustfyllt 

sätt. Barnen ska få leka med datorn och utgå från sina egna intressen och erfarenheter. De 

menar detta är viktigt för att barnen ska få en positiv upplevelse till datorn om hur den kan 

användas. Introducerandet av datorn bör även ske med stöd av vuxen. En del barn kan behöva 

handgriplig hjälp medan andra lär sig mycket bara av att sitta bredvid och se på. (Appelberg 

& Eriksson, 1999) 

 

2.3 Pedagogens roll 

I en norsk studie undersöktes det vilka utmaningar och möjligheter förskollärarna har i arbetet 

med digitala verktyg i praktiken. I studien framkom det att förskollärarna ser det som ett 

viktigt arbete att låta barnen prova på digitala verktyg som en förberedelse till framtiden och 
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skolan. I studien lyfter pedagogerna fram att rammeplanen (Norges motsvarighet till 

läroplanen) är grunden och att det i den ingår att barnen ska få ta del av IKT. Samtidigt ställer 

sig förskollärarna frågande till varför det ingår så lite IKT i förskollärarutbildningen. 

Pedagogerna anser att de har tillräckliga kunskaper till att hantera tekniken. Det som 

forskarna ser som en utmaning för förskolorna är hur de ska förhålla sig till de digitala 

verktygen på ett professionellt och kreativt sätt så att inte datorn enbart fungerar som en 

passiv leksak. (Jernes, et al., 2010) 

Tommy Isaksson är tidigare lärarutbildare som har varit engagerad i skolutveckling och IT-

pedagogik sedan mitten av 80-talet. Ellneby (2005) beskriver Isakssons syn på datorns plats i 

förskolan. Han menar att om datorn kan förbättra och underlätta det pedagogiska arbetet så är 

det bra att den används. Då datorn däremot används till spel och lekprogram så kan den inte 

försvara sin plats i förskolan. Isaksson anser att den avgörande biten i en bra verksamhet inte 

handlar om metoder eller verktyg utan framhåller istället pedagogerna som den avgörande 

komponenten. 

Enligt Ellneby menar Isaksson att barnens datoranvändning bör diskuteras inom arbetslaget i 

form av djupgående diskussioner kring varför, hur, hur mycket och vid vilken ålder. Isaksson 

anser även att innan den nya tekniken tar plats så ska den första satsningen vara att utbilda 

personalen där fokus ligger på ett tematiskt IT-pedagogiskt arbete. När det har gjorts då kan 

man diskutera inköp av datorer och programvara men även utbildning för hur tekniken 

fungerar.  

Appelberg & Eriksson (1999) menar att pedagoger måste arbeta utifrån ett didaktiskt 

ställningstagande om datorn ska användas på ett målinriktat och medvetet sätt. Det handlar 

om att ställa frågor som: Hur ska datorn användas? På vilket vis kan datorn stödja det enskilda 

barnets utveckling och lärande? Vad har barnet för behov och intresse? De anser även att det 

viktigaste med planeringen för verksamhetens innehåll handlar om att barnet får en mångsidig 

utveckling inom alla områden. 

Bølgan (2012) anser att utvecklingen av digitala verktyg kräver resurser, tydliga offentliga 

signaler och tid till utveckling. Det är inte bara att köpa in digitala verktyg till förskolan och 

förutsätta att de allra yngsta barnen ska hantera dem insiktsfullt. Det krävs kompetent 

personal för att verktygen ska bidra till lärande.  

En tidigare studie visade även att pedagogers avsaknad av IKT utbildning och bristande 

datakunskap blir ett hinder för barnens lärande. Bristen på kompetens kan leda till att barnen 
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inte frågar de vuxna om hjälp utan istället sina kamrater. Det har även visat sig att 

pedagogernas inställning till IKT har stor betydelse för hur det uppfattas som negativt eller 

positivt för verksamheten. (Alexandersson, et al., 2001) 

Det finns heller inget som påvisar att IKT i sig utvecklar förskolan som verksamhet. Det 

viktiga är de vuxnas pedagogiska inställning och det pedagogiska sammanhanget. En viktig 

del i utvecklingen av IKT i förskolan är att ge pedagogerna kompetensutveckling där fokus 

ligger på IKT som en del av samhället. Den nya mediala tekniken är en del av vår kultur och 

blir på så vis en samhällsfråga. Det handlar även om en jämställdhets- och demokratifråga då 

alla barn har rätt att utveckla den sociala och kommunikativa kompetensen. (Alexandersson, 

et al., 2001) 

 

Ljung-Djärf (2004) beskriver i sin avhandling om hur olika lärmiljöer som pedagogerna 

skapar påverkar barnens användning av datorn. Den första miljön benämner hon som den 

skyddande miljön där personalen styr användningen av datorn och reglerar och kontrollerar 

barnens datoranvändande. I denna miljö har barnen knappt möjlighet att hjälpa av varandra. 

Barnet lämnas istället ensamt och förväntas lösa problem som uppstår utan hjälp. Det innebär 

troligtvis svårigheter för barn som inte har så stora kunskaper inom området. Den andra 

miljön är den stödjande lärmiljön där barnen tillåts göra det de är intresserade av och 

pedagogen fungerar då som stöd när det behövs. Deltagandet är frivilligt för barnen men de 

barn som deltar hamnar ständigt i problemsituationer och tillsammans med kamrater och 

pedagog kan de lösa problem och komma vidare. I denna miljö betraktas både den vuxna och 

kamraterna som kunskapskällor och samspelt runt datorn erbjuder lära tillsammans. Den 

tredje miljön som Ljung-Djärf beskriver är den vägledande miljön, precis som i den stödjande 

lärmiljön är personalen engagerad. Här är dock personalen inte bara ett stöd utan styr även 

användningen och utmanar barnens intresse och försöker få alla barn att prova på 

datoranvändning. I denna miljö pågår en ständig interaktion runt datorn där både barn och 

vuxna är delaktiga. Personalen styr på ett medvetet pedagogiskt sätt och stöttar när det 

behövs. I denna miljö är datoranvändningen en del av verksamheten och involverar såväl 

vuxna som barn där också alla beaktas som kunskapskällor. Vad gäller pedagogers syn på 

datorn anses det viktigt att de ser datorn som ett verktyg till att barnen i förskolan kan nå 

läroplansmålen. (Ljung-Djärf, 2004; Klerfelt, 2007) 
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3 Metod 

3.1 Urval 

I den kommun där undersökningen har ägt rum finns tre tätorter med totalt elva kommunala 

förskolor. Inför intervjuerna kontaktades förskolor på samtliga tätorter för att få en geografisk 

spridning. Bland de sex informanterna representeras alla tätorter. De som valdes ut att delta i 

undersökningen har en åldersspridning mellan 30 och 60 år detta för att få representerar från 

olika åldersgrupper. Alla som deltar i intervjun är kvinnor och det beror på att det inte finns 

några män som arbetar inom förskolan i den undersökta kommunen. Informanterna är 

slumpmässigt utvalda, dock valde jag att få en åldersspridning och att både barnskötare och 

förskollärare deltog i undersökningen. I kontakt med kommunen skulle både tidigare IT 

ansvarig och förskolechef delta, den sistnämnda blev sjukskriven och kunde inte delta.  

3.2 Genomförande 

Efter att kommunens förskolor kontaktats och intervjupersonerna valts ut avtalade vi 

tillsammans en tid över telefon som passade dem bäst. Fyra av intervjuerna gjordes på 

pedagogernas arbetsplats. Pedagogerna själva valde ut en lugn plats där intervjun 

genomfördes. Övriga intervjuer gjordes i hemmamiljö och även där var det den intervjuade 

som bestämde tid och plats. För att skapa en god atmosfär samtalade vi först allmänt och sen 

berättade jag om mitt examensarbete och mitt syfte med min undersökning. Innan intervjun 

började lovade jag informanterna fullständig anonymitet och frågade dem om det var okej att 

spela in intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna varade i 10 – 18 minuter, 

den varierande tiden berodde främst på att de intervjuade hade olika mycket att berätta. 

Intervjuerna gjordes under en tidsperiod på två veckor.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Den metod som använts i denna studie är kvalitativ intervju. Tanken med en kvalitativ 

intervju är att den ska ge så uttömmande svar som möjligt. Detta på grund av att det endast är 

frågeområden som är bestämda i förväg och då kan frågorna variera från intervju till intervju 

beroende på vad den intervjuade svarar och vilka aspekter denne lyfter. Det är då viktigt att 

frågorna anpassas så att den intervjuade får sagt allt denne har att säga. Kvalitativ intervju är 

även den metod som oftast används i examensarbeten inom lärarutbildningen och det beror på 

att den ofta ger intressanta resultat om bland annat lärarens syn på elever, planering och 

undervisning.  (Johansson & Svedner, 2010) 
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3.4 Databearbetning och analys 

Resultatsammanställningen av intervjuerna började med att jag transkriberade samtliga 

intervjuer. Efter detta läste jag noga igenom utskrifterna. Detta för att skapa en helhetsbild av 

resultatet från intervjuerna. Sedan delades intervjusvaren in efter olika frågeställningar för att 

studera hur de olika pedagogerna mer specifikt svarat på frågorna som rör min undersökning. 

Patel och Davidsson (2003) förespråkar detta arbetssätt vid analyser av textmaterial. De 

menar att forskaren först bör läsa hela intervjun för att få en förståelse av helheten. Patel och 

Davidsson anser att man sedan skall läsa olika delar av texten för att få ytterligare och mer 

djupgående förståelse. Forskaren ska sen pendla mellan dessa två synsätt.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har utgett riktlinjer för att hur man bör gå tillväga i en undersökning för att 

individens anonymitet skall skyddas. Före intervjuerna bör därför forskaren upplysa 

informanterna om de fyra krav som är följande: 

Informationskravet som innebär att de deltagande tydligt informeras om vilket syfte intervjun 

har och att det är frivilligt att delta. Kravet uppfylldes genom att informanterna frivilligt valde 

att delta efter att jag upplyst dem om undersökningen syfte. Samtyckeskravet innebär att barn 

under 15år skall ha samtycke av vårdnadshavare för att delta, detta var inte aktuellt i min 

undersökning då alla var över 15 år. Konfidentialitetskravet skall garantera informanternas 

anonymitet och att de inte kan identifieras i undersökningen. I resultatet presenteras varken 

namn, förskola eller kommun vilket garanterar informanternas anonymitet. Nyttjandekravet 

handlar om att den insamlade informationen endast får användas till det ändamål som 

forskaren angett. Informanterna upplystes om att endast jag som forskare lyssnar på 

ljudinspelningen och att dessa raderas efter transkriberingen. 
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet utav de intervjuer som genomförts. I första delen redovisas hur det 

såg ut när kommunen implementerade surfplattor. Informanten var IT ansvarig under den 

period som surfplattorna introducerades i förskolan. I den andra delen presenteras 

pedagogernas syn på implementeringen av surfplattor. Det som kommer tydliggöras i 

undersökningen är pedagogernas förkunskaper, fortbildning och introduktion av surfplattan i 

verksamheten samt pedagogernas syn på surfplattan som ett pedagogiskt verktyg.  

4.1 Kommunens arbete med implementering av surfplattor i förskolan 

Då kommunen startade implementeringen av surfplattor i förskolan fanns det en IT ansvarig 

för kommunens kommunala förskolor, den samma fick senare även från förskolecheferna i 

uppdrag att vara iPad ansvarig.  

I den kommun där undersökningen är gjord beskriver informanten att det först köptes in 

surfplattor till två avdelningar och dessa två fungerade som test för att se om surfplattor var 

något att ha i förskolan. Det visade sig senare att en av de utvalda förskolorna aldrig 

introducerade surfplattan utan den blev liggande ”[…]när jag kom dit senare så hade inte den 

ena avdelningen inte ens packat upp sin iPad då de menade att de inte hade kunskap till att 

använda den.”  På den andra förskolan hade personalen på eget bevåg börjat att använda den 

själva på sin fritid för att se hur den fungerade. De laddade även hem applikationer som de 

testade på sina barn för att se om de var användbara i förskolan. Det handlade till en början 

om att låta barnen få prova på att hantera tekniken och spela olika spel. Vad den IT ansvarige 

känner till gjordes ingen utvärdering av detta test.  

 

För ca två år sedan köptes det in en surfplatta till varje avdelningen. Enligt informanten som 

då var IT ansvarig berodde införskaffningen av surfplattor till förskolan på att det gjordes en 

stor satsning på skolan och att det gick att få ett bra pris på att beställa några även till 

kommunens förskolor. ”att det blev surfplattor i förskolan berodde på att kommunen gjorde 

en stor satsning på skolan och att de då fick bra pris så förskolan hängde som med på köpet. 

De ville passa på när de köpte så stor mängd.” 

Samtidigt menar dåvarande IT ansvarig att surfplattorna skulle fungera som en del av 

verksamheten men att det inte fanns någon plan på hur implementeringen skulle gå till. 

Informanten känner dock inte till varför det saknades en plan.  
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Den intervjuade minns att det var upp till varje avdelning att ladda ner applikationer som de 

ansåg lämpliga. Detta menar den samme var svårt för många då de inte visste hur de skulle 

göra det. 

 

I samband med att surfplattorna köptes in erbjöds pedagogerna att delta på en föreläsning där 

det dock inte var plats till alla. Personalen fick ingen annan utbildning och de fick själva 

hämta ut surfplattorna utan att de hade någon större kunskap i hur de sen skulle använda dem.  

Den IT ansvarige blev en tid efter det att surfplattorna kommit ut till avdelningarna även iPad 

ansvarig. Det uppdraget ledde till att hon vid ett tillfälle åkte ut till de olika avdelningar och 

visade hur man kan arbeta med surfplattan i verksamheten. Det handlade om vilka 

applikationer som kan vara bra att använda och hur man kan använda surfplattan till att filma 

och dokumentera. Som iPad ansvarig fanns hon också tillgänglig som support över telefon 

och epost. Support som hon fick ge handlade till stor del om hur man startar en surfplatta och 

hur man rent tekniskt använder den. Informanten återkommer till att det inte fanns någon 

riktigt plan med implementeringen av surfplattor utan att det främst handlade om att haka på 

trenden med surfplattor i förskolan. 

 

4.2 Pedagogernas syn på implementeringen av surfplattor i 

förskoleverksamheten  

Pedagogerna som deltar i studien arbetar alla inom förskoleverksamheten i kommunen. De 

arbetar på 1-4 års avdelningar. Intervjupersonerna som deltar i undersökningen består av fem 

olika pedagoger. Pedagog A är 30 år gammal och har jobbat i verksamheten i två år. Pedagog 

B är 57 år gammal och har arbetat i 35 år som förskolelärare. Pedagog C har arbetat i 20 år 

som förskolelärare och är 40 år gammal. Pedagog D har arbetat som barnskötare i 20 år och är 

45 år. Pedagog E har arbetat i nio år som barnskötare och assistent och är 50 år gammal. 

Samtliga pedagoger fick surfplattor till sin avdelning för ca två år sedan.  
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4.2.1 Pedagogernas förutsättningar för att arbeta med surfplatta i förskolan 

Samtliga pedagoger svarade att de inte har fått någon kompetensutveckling kring arbete med 

surfplatta i förskolan. Pedagog A nämner att det var en föreläsning om surfplattor i förskolan 

men fick information om denna efter att den ägt rum. Tre av pedagogerna nämner att det har 

varit kollegorna som har lärt dem om surfplattan. 

Nej, nej ingen utbildning alls, idag har vi ju en iPad ansvarig men det är ju det där med 

tiden, man hinner inte så ofta fråga om hjälp, säger pedagog D.  

Nej, det var ingen utbildning eller någon som talade om hur vi skulle använda den. Man 

har ju fått lärt sig av kollegor och kolla på datorn och så, säger pedagog E. 

Inför introduktionen av surfplattan i verksamheten menar samtliga pedagoger att deras 

kunskaper påverkade den. De sa alla att de hade velat ha mera kunskaper kring hur de skulle 

arbeta med surfplattan i barngrupp. Flera av pedagogerna hade önskat mer tid till att själva 

lära sig hur en surfplatta fungerar.  

Vi har en stor barngrupp med lite personal så först och främst måste vi få dagen att gå 

ihop innan vi sitter och arbetar med nytt material, säger pedagog B. 

De hade varit skönt om man kunnat mer än barnen även om det såklart är bra att ta 

tillvara på barnens kunskaper. I början hade vi heller ingen annan än kollegor att fråga. 

Man vill ju inte vara till besvär hela tiden, säger pedagog D. 

Det hade sett annorlunda ut om vi alla hade kunnat mer, nu blev det väldigt mycket att 

fråga mina kollegor och det är inte alltid så att det finns tid att få hjälp, säger pedagog E. 

Trots avsaknaden av tid är majoriteten av pedagogerna positiva till användningen av surfplatta 

i verksamheten. En pedagog lyfter att en önskan skulle varit att få tips på bra applikationer, 

denne menar att det är tidskrävande att själv testa och se vilka applikationer som är bra.  

4.2.2 Introduktion av surfplattan som ett pedagogiskt verktyg 

Samtliga pedagoger ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om hur de skulle 

introducera surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. Flertalet av pedagogerna började med att 

låta barnen prova några spel. Två av pedagogerna menar att de kunde så lite om verktyget att 

de lät sina kollegor ta hand om introduktionen.  

 Jag kommer ihåg att de fick spela lite olika spel och lägga pussel på den. Jag kunde ju 

inte med den så nej det var inte lätt för mig att visa barnen, säger pedagog D. 
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Pedagog A menar att det är viktigt att tänka på vilka applikationer barnen får använda, det ska 

vara sådana som kan bidra till barns lärande. Den samme säger även att surfplattan är ett bra 

verktyg till dokumentation och planering. 

Vi hade väldigt olika kunskaper inom arbetslaget, det var ju inte alla som visste hur den 

startades, det hade nog varit bra om vi hade fått stöd i hur den kunde användas, säger 

pedagog A. 

Majoriteten av pedagogerna säger att de började med att låta barnen få prova på att 

spela några spel och att de var noga med att barnen alltid satt tillsammans med en 

pedagog.   

4.2.3 Surfplattan som ett verktyg för att nå läroplansmålen 

I intervjuerna uttrycker pedagogerna att surfplattan kan vara en bidragande del till att barnen 

kan nå läroplansmålen. Informanterna har dock väldigt olika erfarenheter om hur surfplattan 

kan bidra till barns lärande. Det gemensamma hos fler av pedagogerna är att de använder 

surfplattan till att observera och dokumentera den dagliga verksamheten. Pedagog C anser att 

surfplattan kan användas för att nå de flesta mål: 

Det finns många språk – och matematik appar men även djur och natur. Sen kan 

man även bygga och uppfinna och då blir det teknik. […]Sen så kommer vi inte in 

på nätet på den förskola jag är idag och det är tråkigt. Däremot där jag var 

tidigare så gick ju det och då blev det att vi mer spontant tillsammans med barnen 

sökte information på nätet. Jag tänker då på några pojkar som var väldigt 

intresserade av rally och då började vi söka efter fakta och flaggor som används i 

bilsport. 

Pedagog B menar att om surfplattan ska fungera som ett pedagogiskt verktyg så behöver hon 

mer tid och kunskap. Hon är även kritisk till vad barnen använder surfplattan till. Enligt 

hennes observationer är barnens aktiviteter opedagogiska.  

De spelar sådana spel, ja som baka tårtor och leka tandläkare, nej dom tycker jag inte 

bidrar till lärande, jag kommer ju ihåg när mina barn var små då spelade de mer 

pedagogiska spel, de lärde sig massor, språk och matematik och liknande. Nej jag tycker 

det är bättre att vi läser en bok tillsammans eller spelar något annat spel utan 

surfplattan. 

Pedagog A är istället mycket positiv till surfplattan som pedagogiskt verktyg. Hon menar att 

surfplattan kan användas inom de flesta kunskapsområden.  
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Informanten anser att det är viktigt att barnen redan i tidig ålder kommer i kontakt med 

surfplattan då den är ett vanligt förekommande inslag i grundskolan. Hon menar även att inte 

alla barn har möjlighet till denna teknik i hemmet. I verksamheten har pedagog A använt 

surfplattan för att bland annat skriva berättelser tillsammans med barnen, arbetat med färg och 

form, skapande och konstruktion. Hon menar att surfplattan kan vara en bidragande del till att 

nå alla läroplansmål. Gemensamt för pedagogerna är att de ser möjligheter med surfplattan 

som ett verktyg som kan bidra till barnens lärande, dock lyfter de en hel del problematik kring 

användandet.  

Sen så tror jag att det väldigt viktigt att vi sitter tillsammans med barnen för att det ska 

bli ett pedagogiskt verktyg och det finns det inte alltid tid till, säger pedagog A. 

Nej men jag behöver helt klart mer kunskap om surfplattan ska fungera som ett 

pedagogiskt verktyg och mer tid, säger pedagog B. 

Visst det är klart vi ska väl använda ny teknik tillsammans med barnen men det är inte så 

lätt när man inte kan, säger pedagog D. 

4.2.4  Nuvarande användning av surfplattor 

Gemensamt för alla informanter är brist på tid i verksamheten. Ingen är egentligen nöjd med 

hur surfplattan används i dagsläget. Flera av informanterna säger att de har en stor barngrupp 

och att det är svårt att få tid till att arbeta som de önskar.  

Nej jag tror att vi i arbetslaget behöver få tid till att diskutera på vilket sätt surfplattan 

kan bidra till barns lärande. Jag känner nog inte att vi har kommit dit än och det beror 

nog främst på tiden. Som det är idag så har vi inte hunnit få ut planeringstiden så jag kan 

inte säga att surfplattan ligger högst på prioriteringslistan, säger pedagog E. 

Nej men här är det mest att de spelar spel, jag tycker inte vi har varken tid eller kunskap 

till att använda den på ett bra sätt så jag plockar inte fram den så ofta och som jag så 

frågar heller inte barnen efter den så ofta, säger pedagog B. 

Flera av pedagogerna menar även att det finns för lite tid till att sitta ner tillsammans med 

barnen och att barnen får spela utan att en pedagog är delaktig.  

Det finns ju appar som är utvecklande i sig men jag är övertygad om att de får ett bättre 

värde om vi vuxna kan stötta dem i det de gör. Vi har en stor grupp med många små så 

tyvärr arbetar vi inte alls som jag skulle önska, säger pedagog C. 
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En pedagog menar att det finns ett lärande kring surfplattan och det blir synligt först när man 

som pedagog är närvarande i barnens aktivitet kring surfplattan. 

När man får tid att sitta ner tillsammans med barnen ser man även att det inte bara är 

surfplattans funktioner som är lärande. De tränar även på turtagning och samspel. När 

de spelar ett spel samspelar de och pratar om hur de ska göra så där kan man faktiskt se 

att barnen tränar och utvecklar olika förmågor även när inte vi pedagoger är delaktiga, 

säger pedagog E. 

Det framkommer i intervjuerna att deras arbetssituation försvårar ett pedagogiskt arbetssätt 

med surfplattan men trots detta finns det idéer om hur de önskar arbeta vidare. Slutligen 

presenterar pedagogerna olika visioner om hur de vill att arbetat ska utvecklas. 

Sen försöker vi hitta appar som kan vara lärande och något som barnet har visat intresse 

för, säger pedagog A. 

Jag skulle även vilja jobba mer med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. 

Jag tror att den skulle kunna underlätta även mitt arbete, om man fick tid till att se vilka 

hjälpmedel som finns till att dokumentera så tror jag att den kunde underlätta mitt arbete 

i längden, säger pedagog C. 

Min tanke är att jag ska ordna mappar till barnen och mig själv så jag kan dokumentera 

barnens verksamhet och koppla till läroplanen och kunna visa föräldrar på 

utvecklingssamtal, säger pedagog D. 

Genom intervjuerna framstår det tydligt att pedagogerna har en önskan om att i framtiden få 

mer tid, kunskap och möjlighet att tillsammans med sina kollegor utvecklas i sitt arbete. Det 

återkommande är brist på tid och hur man inom verksamhetens ramar inte har tid till att 

utveckla sin kompetens kring den nya tekniken. De saknar även tid till att sitta ned 

tillsammans med barnen vilket flera nämner som en viktig del om surfplattan ska bidra till 

barnens lärande. Avsaknad av riktlinjer från kommunen om hur surfplattan skall användas 

upplever de själva som ett problem då de varken fått stöd från kommun eller tid att utforma 

dessa inom arbetslagen.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Mitt syfte med den här undersökningen var att studera en enskilds kommuns arbete med 

implementeringen av surfplattor i kommunens förskolor, samt pedagogernas syn på 

introduktionen och surfplattan som ett lärande verktyg. I min undersökning valde jag att 

använda mig av intervjuer för att få svar på mina forskningsfrågor. Mitt metodval baseras på 

att kvalitativa intervjuer är en primär metod för att få fram önskad information. Som ett 

komplement till denna metod kan man använda sig av kvalitativa observationer för att få 

ytterligare information. (Johansson & Svedner, 2010) Observationer var inte genomförbart då 

surfplattan inte används frekvent i verksamheten. Då mina forskningsfrågor handlar om en 

tidigare händelse samt pedagogernas inställning och attityd till surfplattan valde jag att 

fokusera på intervjuer. Genom observationer hade det varit svårt att ta reda på pedagogernas 

tankar och framtida visioner och därför blev det inte aktuellt att utföra observationer.  

Mätnoggrannheten i min undersökning upplever jag som hög. Frågorna i intervjuerna täckte 

mina frågeställningar och jag upplevde att informanterna förstod mina frågor. Intervjuerna har 

genomförts på liknande sätt och ingen av informanterna verkade tveksam till frågorna. 

Samtliga intervjuer avslutades med att ge informanterna möjlighet att komplettera sina svar. 

Huruvida validiteten är hög i min undersökning kan ses ur två perspektiv. Då informanterna 

representerar förskolor från samtliga tätorter i kommunen anser jag att undersökningen ger en 

sann bild av denna kommun. Dock är resultatet knutet till den undersökta kommunen och kan 

inte appliceras i andra delar av landet. Jag ser resultatet som intressant för jämförelser med 

andra kommuner.  

I intervjufrågorna används begreppet pedagogiskt verktyg. Efter att intervjufrågan ställdes till 

informanterna frågade jag dem om hur de tolkade detta begrepp. Syftet med detta var att se 

om pedagogerna hade liknande syn på begreppet. Detta för att svaren skulle baseras på 

liknande tolkning av begreppet. Min upplevelse var att alla hade liknande definition.  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Kommunens plan för införandet av surfplattor i förskolan. 

I resultatet framkommer det att kommunen inte hade en officiell plan för satsningen på 

surfplattor i förskolan enligt dåvarande IT ansvarig och iPad ansvarig för verksamheterna. 

Enligt informanten berodde inköpet på att kommunen gjorde en stor satsning och att 
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förskolorna då hängde på då surfplattorna började få allt större spridning i övriga delar av 

Sverige. I samtalet med informanten märkte jag hur lite kommunen hade tänkt över hur det 

nya mediet skulle användas i förskolorna. Den IT ansvarige saknade riktlinjer för sitt uppdrag 

mer än att denne skulle fungera som support. Kommunen erbjöd pedagogerna i förskolan att 

delta på en föreläsning om surfplattor i förskolan, det var dock begränsat med platser vilket 

även visar sig i intervjuerna med pedagogerna där ingen av dem deltog. Det är intressant att 

det inte fanns någon plan på hur surfplattan skulle användas i förskolan. Kan det ha varit så att 

kommunen enbart ville hänga på den nationella trenden med surfplatta i förskolan samtidigt 

som de fick bra pris då det gjordes en stor IT satsning på kommunens förskolor. 

Det är väldigt intressant att det köps in ett verktyg för stora pengar utan att det finns en plan. 

Enligt Guðmundsdóttir & Hardersen (2012) så har digitala medier blivit allt viktigare och de 

har idag en given plats i barns lek och utforskning. Brodin & Lindstrand (2003) anser att 

datorns plats i förskolan kan förklaras med att det är förskolans uppdrag att se till att barnen 

får möjlighet att prova på att använda datorn då inte alla har tillgänglighet till en i hemmet. 

Om man utgår från tidigare forskning styrker det kommunens satsning på ny teknik. Med 

satsningen ser de till att barn får möjlighet att prova på IKT från tidig ålder och den nya 

tekniken får även en given plats i förskolan. Samtidigt menar Isaksson (Ellneby, 2005) att 

innan den nya tekniken tar plats så ska personal utbildas när det sen är gjorts då kan man 

diskutera inköp av datorer. Ellneby anser även hon att pedagogerna ska ha gott om kunskap 

för att kunna använda datorn som ett pedagogiskt redskap.  

Genom att kommunen inte hade någon plan med sin satsning blev även utbildningen 

bristfällig. Inför satsningen erbjöds ett fåtal platser till en föreläsning och efter 

introduceringen ingen utbildning alls. Slutsatsen blir därför att surfplattan inte blivit det 

pedagogiska verktyg som vore möjligt om personalen hade fortbildats.  

5.2.2 Pedagogernas upplevelser kring introduktionen av surfplattan och hur stämmer 

deras upplevelse överens med kommunens vision av surfplattan i förskolan. 

Ingen av pedagogerna fick kompetensutveckling inför eller efter införandet av surfplattan. 

Samtliga pedagoger upplevde att deras bristande kunskaper påverkade introduktionen av 

surfplattan i verksamheten. Alla informanter hade velat ha mer kunskap om hur den skulle 

användas i barngrupp. Flera av pedagogerna nämner att de har fått hjälp av kollegor och att de 

hade önskat mer tid till att själva få lära sig hur surfplattan fungerar. Det ses som ett problem 

att behöva belasta kollegor med frågor när arbetsbelastningen redan är så hög. Min upplevelse 
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är därför att arbetet med surfplattan stagnerat då det aldrig funnits en plan, tid eller 

fortbildning för arbete med surfplattan.  

I tidigare studie har det visat sig att bristen på kunskap och avsaknad av IKT utbildning blir 

ett hinder för barns lärande. (Alexandersson, et al., 2001) Ellneby (2005) menar att det är 

viktigt att pedagogerna som ska arbeta med datorer har gott om kunskap. Trots att tidigare 

forskning visar på vikten av kunskap har inte pedagogerna i undersökningen fått någon 

utbildning och det visar sig även i resultatet att avsaknaden av utbildning gjorde att inte alla 

pedagoger hade kunskap till att introducera surfplattan för barnen och valde att låta kollegorna 

visa den för barnen. 

Då kommunen inte hade någon officiell plan finns det ingen jämförelse att göra mellan 

pedagogernas upplevelse av introduktionen och kommunens vision. Trots att pedagogerna 

önskar fortbildning och mer tid till arbetet med surfplattan har inte kommunen erbjudit detta 

vilket vore intressant att få en förklaring på då kommunen faktiskt satsade mycket pengar på 

införandet av surfplattor. Återigen kan man fråga sig om det är just förekomsten av surfplattan 

som är det viktiga för kommunen.  

5.2.3 Pedagogernas syn på surfplattan som ett pedagogiskt verktyg 

Samtliga pedagoger menar att de inte hade tillräckligt med kunskaper till att introducera 

surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. Barnen fick börja med att prova på att spela spel och 

informanterna var noga med att det alltid fanns en närvarande pedagog. En pedagog menar att 

det är viktigt att man sitter tillsammans med barnen för att den ska fungera som ett 

pedagogiskt verktyg. Informanterna säger att de inte alltid har tid att sitta tillsammans med 

barnen utan att de istället får spela själva. Det visar sig i resultatet att informanterna har olika 

erfarenhet om hur surfplattan kan användas som ett pedagogiskt verktyg, det gemensamma är 

bristen på tid och majoriteten önskar mer kunskap. Samtliga pedagoger är positivt inställda 

men de menar att de inte har möjlighet att arbeta som de önskar.  

Flera av informanterna menar att det finns bra applikationer som kan bidra till barnens lärande 

men att de tar tid att hitta. Flera av pedagogerna menar även att surfplattan skulle kunna 

användas mer till planering och dokumentation men att det är svårt då de inte vet hur man gör. 

En pedagog menar att surfplattan idag inte används till det hon önskar, en annan menar att 

aktiviteten runt surfplattan är opedagogisk, en av informanterna önskar även att arbetslaget 

tillsammans kunde få tid till att diskutera hur surfplattan ska användas. Appelberg och 

Eriksson (1999) lyfter hur viktigt det är att det finns ett didaktiskt ställningstagande bland 
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pedagogerna. För att arbetet med datorn ska bli målinriktat bör det finnas en pedagogisk 

grundsyn. Pedagogerna måste ställa sig frågan om hur den ska användas. Det enskilda barnets 

utveckling och lärande samt barnets behov och intressen bör vara grundläggande punkter för 

arbetet med datorn. Vad jag kan utläsa av resultatet finns inte denna grundsyn och heller 

ingen riktig plan ute på avdelningarna om hur den ska användas och varför. Det kan möjligen 

förklaras med den bristande kunskapen och avsaknaden av tid. Bølgan (2012) anser att tid till 

utveckling är en avgörande del då det inte bara handlar om att köpa in digitala verktyg till 

förskolan och tro att de yngsta barnen ska hantera dem insiktsfullt. 

Samtliga pedagoger är ändå positiva till surfplattan och har visioner om hur den kan användas 

och de tror även att den kan vara ett verktyg till att barnen når läroplansmålen. Det är viktigt 

att pedagogerna ser datorn som ett verktyg till att barnen kan nå läroplansmålen. ( Ljung-

Djärf, 2004; Klerfelt, 2007) Även om det i resultatet visar sig att de är positivt inställda finns 

det en pedagog som säger att det finns annat att göra som är minst lika utvecklande som att 

arbeta med surfplattan. Det är även samma person som säger att surfplattan har blivit liggande 

då barnen inte har frågat efter den så mycket och att hon heller inte är någon IT människa. Det 

här tycker jag är väldigt intressant och min känsla är att hon egentligen inte tycker att 

surfplattan bör ta så stor plats men att det ändå är en del som förskolan bör arbeta med. Om 

flera har den inställningen och inte ser sig som nog kompetenta kan det nog finnas en risk att 

surfplattan blir liggande.  

Tidigare forskning visar att pedagogernas stora utmaning är att förhålla sig till digitala 

verktyg på ett professionellt och kreativt sätt så att inte datorn blir en passiv leksak. (Jernes, et 

al., 2010) Om man ser i den här undersökningen där pedagogerna ständigt pratar om 

tidsbristen ser jag det som en risk att surfplattan blir just en passiv leksak. Någon informant 

nämner även att de ser spelen som opedagogiska och är även kritiskt till vad barnen använder 

surfplattan till. Bølgan (2012) menar att det krävs kompetent personal för att verktygen ska 

bidra till barnens lärande. 

Ljung-Djärf (2004) beskriver olika lärmiljöer som påverkar barnens användning av datorn. En 

av lärmiljöerna är den vägledande miljön, en miljö där pedagogerna dels fungerar som stöd 

men de utmanar även barnens intresse och försöker få alla att prova på att använda datorn. I 

denna miljö sker en ständig interaktion runt datorn där både barn och vuxna är delaktiga. 

Pedagogerna styr på ett medvetet pedagogiskt sätt och både barn och vuxna betraktas som 

kunskapskällor. Vad det går att utläsa av resultatet är denna miljö den som pedagogerna 

önskar att de hade. De talar bland annat om vikten av att kunna vara närvarande och stöttande. 



23 

 

Samt att de vill ha pedagogiska applikationer som kan bidra till barnens lärande. En av 

informanterna talar även om samspelet som sker runt surfplattan vilket först kan synliggöras 

då det finns närvarande pedagoger. Informanterna menar dock att bristen på tid och kunskap 

inte låter dem arbeta som de önskar vilket gör att de kan hamna i en annan form av lärmiljö än 

de själva önskar. Ljung-Djärf (2004) menar att då pedagogerna inte har tid att vara närvarande 

eller stöttande i barnens datoranvändning så förväntas barnen själva lösa de problem som 

uppstår, vilket troligtvis innebär svårigheter för barn som inte har så stora kunskaper inom 

området. 

Jag tror att de bristande kunskaperna och avsaknaden av tid att arbeta som pedagogerna 

önskar kan påverka barnens datoranvändning på ett negativt sätt.  

Min slutsats är att det finns en önskan om att surfplattan ska fungera som ett pedagogiskt 

verktyg och att den kan bidra till barnens lärande. För att detta ska bli verklighet ser det ut 

som att det krävs att den nya tekniken får högre prioritet och att pedagogerna får 

kompetensutveckling. 
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6. Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

I undersökningen visar det sig att kommunen inte hade någon plan för implementeringen av 

surfplattor och att de heller inte erbjöd kompetensutveckling. I intervjuerna framkommer det 

att pedagogerna har bristfälliga kunskaper och önskar få ökad kompetens. Informanterna har 

heller inte tid till att själva införskaffa mer kunskap eller att tillsammans utveckla ett 

arbetssätt. Min upplevelse blir att surfplattan som införskaffades för två år sedan ännu inte har 

blivit implementerad i den dagliga verksamheten. Enligt min undersökning saknas det både 

kontinuitet och arbetsplan i arbetet med surfplattan.  

Inför min kommande yrkesroll har jag genom undersökningen insett vikten av 

kompetensutveckling innan ny teknik tar plats i förskolan. Det visar sig även att det behövs 

tid till utveckling och möjlighet att tillsammans med kollegor skapa ett arbetssätt. 

Då den här undersökningen är gjord i en kommun där det inte fanns någon plan på hur 

surfplattan skulle användas i förskolan skulle det ha varit intressant att gjort en jämförelse hur 

det har sett ut i en kommun där det har funnits en större satsning på IKT i förskolan.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagoger 

Hur många år har du arbetat i förskoleverksamhet? 

Vilken utbildning har du? 

När fick ni surfplatta till er förskola? 

Hur länge har ni arbetat med surfplatta i verksamheten? 

Hur introducerade ni den för barnen? 

Kände du att du hade kunskap om hur ni skulle introducera den för barnen som ett 

pedagogiskt verktyg?  

(om nej, tror du att det påverkade ditt arbete med att introducera plattan för barnen? 

Kan du beskriva hur ni arbetar med surfplattan i verksamheten? 

Fick ni kompetensutveckling innan ni började använda surfplattan? 

Upplever du att surfplattan är en bidragande del till att barnen når läroplansmålen? 

Om ja, kan du beskriva hur? 

  



 

 

Bilaga 2 

Frågeområde till dåvarande IT ansvarig  

Din yrkesroll i kommunen? 

När började kommunen introducera surfplattor i förskolan? 

Hur såg introduktionen ut? 

Fanns det ett syfte med införandet av surfplattor? 

Kan ni beskriva hur personalen utbildades för att kunna använda surfplatta i förskolan? 

Hur ser utvecklingsarbetet med surfplattor i förskolan ut?  

 


