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Abstract 

 

As there is an increase in use of digital technology in the society, there is also an increased 

demand on knowledge and awareness on this among pedagogues in pre-school. This case 

study is about tablets’ areas of use in pre-school, and is made at a pre-school in a medium 

sized municipality in Sweden.  

Opinions on tablets have been collected among seven pedagogues, nine parents and six 

children through qualitative interviews, group interviews and questionnaires. 

The result shows that the use of tablets has both advantages and disadvantages. According to 

the study tablets are primarily used as a tool to make documentation with the children easier. 

To optimize the use of digital technology competency and good knowledge among the 

pedagogues are essential. The pedagogues see that learning happens among the children while 

working with the tablets. For example it stimulates the children’s language and it is a good 

tool for interaction and communication. The fact that parents’ engagement and influence on 

educational activities too are contributory when it comes to learning among children also 

shows in the study. The increased use of tablets among children in younger and younger ages 

is a concern among pedagogues, as is the lack of research on the increased use of digital 

technology in society. 
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Sammanfattning 

 

Allt eftersom att den digitala tekniken ökar i samhället ökar också kraven på kunskap och 

medvetenhet kring detta hos pedagoger i förskolan. Denna fallstudie handlar om surfplattans 

användningsområden i förskolan och är genomförd på en förskola i en mellanstor kommun i 

Sverige.  

I studien har åsikter kring surfplattan framkommit från sju pedagoger, nio föräldrar och sex 

barn med hjälp av kvalitativa intervjuer, gruppintervjuer och enkäter.  

Resultatet visar att surfplattans användningsområden har både fördelar och nackdelar. Studien 

visar att den främst används som hjälpmedel att förenkla dokumentationen tillsammans med 

barnen. För den optimala användningen av det digitala verktyget krävs kompetens och goda 

kunskaper hos pedagogerna. Pedagogerna ser att läranden sker hos barnen kring surfplattan, 

bland annat att den stimulerar barnens språk och är ett bra samspels- och 

kommunikationsverktyg. Att föräldrars engagemang och inflytande i verksamheten är 

bidragande till att det sker ett lärande hos barnen är också något som framkommer i 

studien.  Det finns en oro hos pedagoger kring den ökade användningen av surfplattor allt 

lägre ner i åldrarna samt för avsaknaden av forskning kring ökningen av digital teknik i 

samhället. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Den digitala tekniken ökar lavinartat i samhället och nu är det ett faktum att den kommit för 

att stanna och breda ut sig även inom förskolans verksamhet. Eget intresse hos mig och en 

fascination väcktes, då jag på nära håll såg i en verksamhet hur den digitala tekniken 

fängslade barn och att en surfplatta kan ses på många olika sätt av pedagogerna. Denna studie 

tar upp en förskola och några pedagoger, föräldrar och barns åsikter kring surfplattans intåg 

och medverkan i den dagliga förskoleverksamheten. Verksamheten i förskolan och dess 

innehåll ska styras av barnens intresse och spegla den verklighet som barnen lever i. Därför 

anser jag att det är vårt ansvar som pedagoger och en utmaning i uppdraget att ge alla barn 

samma förutsättningar. Surfplattan är ett nytt verktyg i förskolan och har inte fått sin 

självklara plats ännu för många pedagoger. Det kan därmed ha sin förklaring att pedagogers 

kunskap saknas och likaså forskning om positiva och negativa effekter av den ökade 

digitaliseringen i samhället.   

Förskolans läroplan, Lpfö98 (2010) lyfter fram i uppdraget olika uttrycksformer för att främja 

barns utveckling och lärande. Där teknik, multimedia och informationsteknik kan användas 

både i skapande processer och i tillämpning i verksamheten (Skolverket, 2010). Det är en del 

av förskolans ansvar att ge alla barn samma möjligheter och förutsättningar och att få bekanta 

sig med den nya tekniken som de omges av i sin vardag.  

Vikten av att introducera nya alternativa metoder för inlärning tidigt, gärna på förskolan, 

pratar psykolog och forskare Idor Svensson om. Han menar att det är en ny kultur idag kring 

hur vi hanterar texter vilket medför att det läses och skrivs mindre av barnen. ”Om tio år tror 

jag att läs- och skrivsvårigheter inte längre är ett lika stort problem, i framtiden kommer de 

alternativa verktygen ses som vilket hjälpmedel som helst”(Svensson, 2013).  

Statens medieråds undersökning (2013) visar att användandet av medier går alltmer ner i 

åldrarna. Undersökningen visar att det egna innehavet av surfplattor också har ökat markant 

bland barn under 5 år sedan senaste undersökningen gjordes 2010.   

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att verka för att stärka barn 

och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig 

mediepåverkan. Myndigheten ska också följa medieutvecklingen när det gäller 

barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas 

mediesituation (Statens medieråd, 2013). 
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FN:s Barnkonvention innehåller viktiga regler som ska skydda barnens mänskliga rättigheter, 

som en lag. Konventionen kom till 20 november 1989 av Förenta Nationerna (FN) och nästan 

alla länder i världen har skrivit på den och lovat att följa reglerna. Reglerna i konventionen 

kallas artiklar och är 54 stycken. I studien berörs några av artiklarna mer och det är bland 

annat Artikel 6; som handlar om barnets rätt till liv och utveckling, artikel 28 som är om 

barnets rätt till utbildning samt artikel 17 då den handlar om rätten att få information genom 

till exempel radio, TV och Internet, samt att få läsa bra tidningar och böcker.  

1.1 Syfte 

 

Denna fallstudie handlar om surfplattan och dess intåg i verksamheten på en förskola. 

Syftet är att höra pedagogernas åsikter om surfplattan, hur den tagits emot och används på en 

förskola. Syftet är också att och höra barnens och föräldrars åsikter om surfplattan samt vilka 

olika användningsområden den har i huvudsak i verksamheten.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Hur används surfplattan i verksamheten av pedagogerna?  

2. Vilket lärande anser pedagoger och barn att de får genom surfplattan?  

3. På vilket sätt har kompetensen hos personalen betydelse för hur surfplattan används i 

verksamheten? 

4. Hur ska föräldrarna kunna bidra till ett bra lärande kring surfplattan? 
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1. Litteraturgenomgång 

 

Forskning visar att surfplattan inbjuder till samarbete, kommunikation, samt att den 

underlättar vid den pedagogiska dokumentationen. Surfplattornas medverkan i verksamheten 

uppmärksammar pedagogernas IT-kompetens, barnens lärande och lek, det sociala samspelet i 

gruppen samt kontakten med hemmet. Det har uppmärksammats att stora skillnader kan 

finnas mellan olika hem, ett "app gap" där ekonomin spelar en roll och om vem som har råd 

att köpa de bästa pedagogiska apparna till sina barn. 

”Här kan förskolan ha en viktig uppgift när det gäller att överbrygga detta app-glapp”, tror 

Susanne Kjällander. Det finns oönskade följder som surfplattan kan befaras leda till där vi 

vuxna behöver vara uppmärksamma på är t.ex. spelberoende, stillasittande och stress 

(Kjällander, 2013-12-11). 

Behovet av mer forskning kring surfplattor i förskolan behövs i takt med den ökade 

användningen i verksamheterna. Surfplattans popularitet kan bero på det multimodala där 

barnen möter färger, former, ljud, ljus, musik, rörelse mm, tillsammans då plattans utformning 

inbjuder till att många sitter runt samtidigt. Surfplattan är en resurs för kommunikation där 

fler sätt att kommunicera än verbalt finns att tillgå (Pedersen, 2013-12-11).  

2.1 Styrdokument 

 

Styrdokumentet i förskolan är Förskolans läroplan, Lpfö98, reviderad 2010, där värdegrund, 

uppdrag, mål och riktlinjer beskrivs och ska styra arbetet i förskolan. Läroplanen innehåller 

strävansmål, som säger att förskolan ska främja varje barns utveckling och lärande i den 

pedagogiska verksamheten på ett roligt och lustfyllt sätt.  

På grund av förändringar i samhället och den snabba tekniska utvecklingen som skett i 

förskolans verksamhet sågs ett behov av att göra vissa förändringar i Förskolans läroplan, 

Lpfö98. Dessa ändringar började gälla 1 juli 2011 och för att förtydliga dessa förändringar 

utgavs skriften: Förskola i utveckling- bakgrunder till ändringar i förskolans läroplan, med 

den ville Skolverket också förstärka det pedagogiska uppdraget. Förskolan ska hjälpa barnen 

att förstå sin vardag då alltfler symboler, tecken, text och bilder förekommer, genom att 

förtydliga förskollärarnas ansvar och barnens lärande med språket och matematiken i fokus. 
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Barnen ska uppmuntras att utforska och använda olika kommunikativa redskap i förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

”Den tekniska utvecklingen går allt fortare och mer än tidigare finns ett behov av att göra den 

teknik som omger oss synlig och begriplig. Förmågan att kommunicera och söka ny kunskap är 

också nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde. För att barnen lättare ska 

kunna använda sig av och ta till sig all den teknik som de möter i vardagen behöver de en 

grundläggande teknisk förståelse” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.14) 

Förskolan lyder under Skollagen (SFS 2010:800) och alla som verkar i förskolans och skolans 

verksamheter ska vara insatta i och följa den. Skollagen styrs av förändringar i skolan samt 

svenska samhällets utveckling och bygger på några grundläggande frågor inom utbildning och 

fostran.  

Alla barn i Sverige ska garanteras en likvärdig utbildning, få kunskaper, färdigheter och 

utveckling. I Skollagen, Kapitel 8 handlar om förskolan: 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Enligt Förskolans läroplan, Lpfö98 (rev.2010) ska förskolan sträva efter att varje barn 

utvecklar förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta, vilket är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och är i en snabb förändringstakt. I förskolan 

ska grunden läggas till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som alla i samhället 

behöver (Skolverket, 2010).  

Förskolan ska vara ett komplement till hemmet, ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Skolverket, 2010).  

2.2 Surfplattan i förskolan 

Surfplattor och digitala verktyg är en del av samhället och den tekniska utvecklingen som sker 

just nu. Den digitala utvecklingen kräver mycket tid och kraft från pedagoger och lärare och 

ifrån verksamheten, det kan bli på bekostnad av andra elever som också behöver hjälp. Det är 
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svårt att ha kontroll på barnen när de sitter vid datorerna och veta så de inte söker annat 

material samt att risken för att läsförmågan inte utvecklas på samma sätt (Lund m.fl. 2011).  

Den ökade dator och multimedia användningen i barnens vardag medför att de får sämre 

språk, dåligt med fysisk aktivitet samt att mobbingen ökar. Många barn idag har tillgång till 

dator eller surfplatta i hemmet och på sin fritid, därför är det ännu viktigare att ge dem ett 

alternativ och läsa mer böcker i skolan för att få en balans mellan det digitala och det 

traditionella (Lund m.fl. 2011).  

Införandet av IKT i förskolan har pågått under många år och det digitaliserade ska inte enbart 

ses som ett verktyg utan också som ett instrument för en social utjämning. Det är till för att 

stödja barnets erfarenhet att bemästra och utveckla sin tekniska förmåga i vardagen som de 

lever i både hemma och i skolan (Bolgan, 2012). 

 

2.3 Dokumentation  

I Lpfö98 står att förskolans kvalitet ska utvärderas och goda villkor för lärande skapas. För att 

detta ska ske behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras 

(Skolverket, 2010). 

Surfplattan kan användas som ett verktyg till den pedagogiska dokumentationen, det går att 

samlas många runt samma bild eller film och ha en gemensam stund för reflektion. Den 

pedagogiska dokumentationen ska synliggöra lärandet hos barnen genom att pedagoger och 

barn reflekterar tillsammans och genom den skapas meningsfulla möten där barn och pedagog 

lär av och med varandra (Åberg & Lenz Taguchi, 2012). 

Barnen blir delaktiga i sin egen dokumentation tillsammans med surfplattan. Då den används 

till både film och foto finns materialet lättillgängligt vilket gör barnen delaktiga och 

dokumentationen synlig på ett snabbt och enkelt sätt. Frågan är om det enbart är bra att 

dokumentationen går snabbt och att risken finns att reflektionen också går snabbt, kanske för 

snabbt? (Aglassinger, 2012). 

Att använda surfplattan som ett dokumentationsverktyg bland flera andra och då på ett 

tematiskt sätt kommer ett lärande ske på många sätt (Gällhagen & Wahlström, 2012). 
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2.4 Barns lärande  

 

”Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer” (Skolverket, 2010, s.7).  

Självbilden är viktigt i ett bra lärande, vilket kan påverka resten av livet om barnet lämnar 

skolan och har en skadad självbild (Svensson, 2013). 

En av framgångsfaktorerna kring ett lärande på surfplattan är att pedagogen är närvarande och 

medvetet ställer frågor och problematiserar tillsammans barnen. Positiva effekter hos barnen 

kring surfplattan är att de sinsemellan förbättrat det sociala samspelet och kommunikationen 

(Aglassinger m.fl.2012) (Gällhagen & Wahlström, 2012). 

För barn med behov av stöd blev surfplattan ett värdefullt hjälpmedel, de upplevde det mer 

lustfyllt och fick en direkt återkoppling av effekter i de olika programmen, t.ex. ljud, bild och 

visuell belöning om det var rätt. Alla barn kan vara aktiva runt surfplattan, det blir ett socialt 

samspel med turtagande och kommunikation. Det skedde en språkutveckling då det blev ett 

mer varierande lärande med surfplattan för barnen. De allra minsta barnen lärde sig med ett 

finger på plattans skärm att ”skriva” och få en ökad motivation till att senare skriva även med 

penna. Att öva många gånger på samma sak med surfplattan gav det variation till 

verksamheten på ett lustfyllt och roligt sätt (Aglassinger m.fl.2012). 

Barnet kan utveckla intresse för olika medier samt sin förmåga att använda sig av dessa, samt 

öka intresset för bilder och texter och samtala och tolka dessa. (Skolverket, 2010) 

Forskning kring barns lärande på förskolan visar att lärandet påverkas positivt om föräldrar är 

engagerade och intresserade vad som sker i verksamheten (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2009). En förutsättning för ett bra lärande är en god kontakt med föräldrarna och 

hemmet vilket gör föräldrarna trygga att lämna sitt barn på förskolan, om barnet är tryggt kan 

det utvecklas och lära sig. Genom att bjud in föräldrar till förskolan ökar deras delaktighet och 

skapar en gemensam grund av förtroende mellan pedagog och förälder och det visar även på 

en vilja för barnens bästa (Åberg & Lenz Taguchi, 2012). 

2.5 Digitalkompetens 

I skolan ska eleverna få en tillräcklig kompetens och kunskap i tekniken. De ska hänga med i 

den snabba samhällsutveckling och blir goda ”e-medborgare”. Digitalkompetens är lika viktig 
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att ha som att kunna läsa, räkna och skriva. I den nya lärarutbildningen ingår digital 

kompetens som ett tydligt mål, där studenten ska visa förmåga att säkert och kritiskt använda 

digitala verktyg i den pedagogiska miljön. Där skapas en öppen och nyfiken attityd till 

internet och digital teknik, men även att kunna vara kritisk och granska de nya förändringarna 

i förskolan (Käck & Männikö, 2012). 

I förskollärarutbildningen är det nödvändigt att utöka IT kompetensen hos alla blivande 

pedagoger. Pedagoger på förskolan ska ha en god kunskap för att på bästa sätt kunna vägleda 

och stimulera de nyfikna och intresserade barnen. Användningen av surfplattor och digitala 

verktyg har positiv inverkan hos barn och att det stimulerar lärandet. Att barn blir uppslukade 

av surfplattor och olika program är inte konstigt när det är ett fenomen även hos vuxna 

(Bolgan, 2012). 

2.6  Definitioner 

App är en förkortning av ordet applikation, app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som 

är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (National Encyklopedin, 2013-11-22).  

IKT är en förkortning och betyder information och kommunikationsteknik och innebär 

datorstödd undervisning(National Encyklopedin, 2014-01-16). 

iPad
 
är en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade 

funktioner, den lanserades 2010 av företaget Apple (National Encyklopedin, 2013-11-22). 

Paddagogik är ett lekfullt sätt att prata om pedagogik på en padda. ”Padda” är slang för iPad. 

Paddagogik ordet har allt oftare dykt upp i sammanhangen och används vanligtvis i bloggar 

och andra sociala medier (Språkrådet, 2014-01-16) 

PIM står för ”praktisk IT- och mediekompetens” och är en kombination av handledningar på 

Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen. Webbplatsen är en del av ett regeringsuppdrag 

som Skolverket har att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan 

(Skolverket, 2014-01-23) 

Surfplattan pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot internet via trådlöst 

nätverk och den har många namn, till exempel padda, platta och pekskärm (National 

Encyklopedin, 2013-12-19). I denna studie används begreppet surfplatta. Förskolan som har 

ingått i studien använder surfplattor av typen iPad och därför benämns surfplattan det i bl.a. 

citat. 
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3. Metod 

 

Denna fallstudie har gjorts på en förskola, på en mindre ort i södra Sverige där surfplattan 

funnits med ca ett år i verksamheten. En fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv med 

information och en bild om pedagogernas process kring det nya digitala verktyget (Patel & 

Davidson, 2011). Studien är empirisk och belyser pedagogernas utveckling och åsikter kring 

surfplattans användningsområde. Studien får fram vad barnen tycker, deras lärande och även 

föräldrarnas åsikter om att den finns i verksamheten. 

Syftet med att skriva examensarbete enligt Johansson & Svedner (2010), är att få insikt i olika 

forskningsmetoder och kunna tillämpa dem för att bli en skicklig pedagog. Det skall också ge 

praktiska insikter i ett vetenskapligt tänkande (Johansson & Svedner, 2010). 

Då fallstudien innefattar att undersöka pedagoger, föräldrar och barns åsikter på en förskola 

har olika metoder tillämpats för att få en så överskådlig bild som möjligt (Patel & Davidson, 

2011). En mångfald av metoder krävs för att få ett rikt material för det enskilda fallet 

(Johansson & Svedner, 2010).  

3.1 Urval 

Studien har gjorts på en förskola där surfplattan funnits med under ca ett år i verksamheten. 

För att få svar på forskningsfrågorna gjordes ett slumpmässigt urval av pedagoger som jag 

tilltalade först vid ett besök på förskolan. Pedagogerna i studien arbetar med de yngre eller 

äldre barnen på förskolan och deras tid som verksamma pedagoger varierar stort i antal år. 

De deltagande föräldrarna valdes slumpmässigt ut av pedagogerna på förskoleavdelningen 

efter att föräldern muntligt tackat ja till att medverka i studien. Formulären med frågorna till 

föräldrarna lämnades då ut av pedagogerna.  

Inför gruppintervjuerna valdes barnen ut av pedagogerna på avdelningen, då de visste vilka 

som kunde tillföra intervjuerna mest.  

Kvalitativa intervjuer skedde med två pedagoger och två gruppintervjuer med sex stycken 

barn. Sju föräldrar och fem pedagoger på förskolan fyllde i enkäter/frågeformulär. 
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3.2 Procedur och genomförande av intervjuer 

3.2.1 Strukturerade samtal 

Med barnen som deltog i studien genomfördes två gruppintervjuer, dvs strukturerade samtal i 

grupp. Samtalet har en undersökande och utforskande karaktär där barnen utmanas att berätta 

och uttrycka sig kring ett visst ämne (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009).  

Barnen valdes ut efter ålder, tre stycken tvååringar och tre stycken femåringar. Missivbrev, 

det vill säga ett samtyckebrev, skrevs för att få förälderns godkännande till att intervjua dem 

(Bilaga 1). I brevet stod mitt namn och telefonnummer, vad undersökningen ska handla om 

och att barnen är anonyma i min undersökning. Alla samtyckebrev blev påskrivna och 

godkända av föräldrarna. Vilka barn som skulle delta i gruppintervjuerna bestämde 

pedagogerna på förskolan då de valde de minst blyga barnen och de pedagogerna trodde 

kunde tillföra samtalet mest. I ett strukturerat samtal kan barnen påverkas av varandra på ett 

positivt sätt, de får hjälp av varandra att ge upphov till fler och nya frågor och funderingar 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009). 

Grupp med 2 åringar: Det deltog tre stycken barn i intervjun. Vi satt på golvet i ett rum på 

förskolan med surfplattan placerad i mitten. Intervjun tog ca 30 minuter att genomföra. 

Grupp med 5 åringar: Tre stycken barn deltog i intervjun som tog ca 30 minuter att 

genomföra. Vi satt i ett enskilt rum på förskolan runt ett bord med surfplattan i mitten.   

Intervjuerna gjordes utifrån några förbestämda frågor, vilket följdes av ytterligare frågor som 

dök upp spontant under samtalet.  

Frågorna och intervjuerna handlar om surfplattan och skulle visa på vad barnen kan om den, 

om de tycker det är roligt och om de tror man lär sig något av att använda surfplattan. 

Förskolans surfplatta som barnen var kända med var ett hjälpmedel under intervjuerna. För att 

skapa ett förtroende och en social kontakt innan intervjuerna gjorde jag ett besök på förskolan 

där jag pratade lite extra med de barnen som skulle delta (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2009).  

3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer gjordes med två pedagoger, i ett avskilt rum på förskolan. Pedagogerna 

fick muntlig information kring vad intervjuerna skulle handla om innan intervjutillfället vilket 
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underlättade och gjorde pedagogerna mindre nervösa inför intervjun. Innan bestämdes en 

maxtid på intervjun på 30 min. Innan gjordes också upp muntligt att en ljudinspelning skulle 

ske under intervjun. Det gjordes endast stödanteckningar och komihåg ord under den 

pågående intervjun. Ljudinspelningen transkriberades, det vill säga antecknades ner i sin 

helhet, i direkt anslutning till intervjun. 

De öppna frågorna fanns som stöd under intervjun och användes även till enkäter som fylldes 

i av fem pedagoger. Öppna intervjufrågor, innebär att frågorna inte är ställda i en viss ordning 

och på ett sådant sätt att den intervjuade kan svara med egna ord och kan då ge ett större 

beskrivande svar (Patel & Davidson, 2011).   

3.2.3 Frågeformulär med ostrukturerade frågor 

De ostrukturerade frågorna ställdes till fjorton respondenter via ett frågeformulär/enkät. 

Frågorna, som har öppna svarsmöjligheter och där det finns stor frihet att utforma svaren själv 

(Patel & Davidson, 2011). Alla utlämnade frågeformulären kom åter till mig för att kunna 

delta i studien.  

Nio föräldrar lämnades frågeformulär till, frågorna tillsammans med informationsbrev om 

mig och syftet med studien lades i ett kuvert. Dessa kunde senare fyllas i hemma i lugn och 

ro. Brevet innehöll tre intervjufrågor till föräldrarna om vad de visste om surfplattan i 

verksamheten, om det är positivt eller negativt att den finns, alla som deltog i studien 

anonymitet då inga namn eller andra detaljer uppges i studien som kan avslöja någons 

identitet (Bilaga 2).   

Fem pedagoger fick samma frågor som ställdes i de kvalitativa intervjuerna i ett frågeformulär 

med tillhörande kuvert att försluta. Svaren kom åter ifyllda med utförliga svar till mig inom 

en vecka.  

3.2.4 Databearbetning 

All data, inspelad och skrivna dokument sparades på ett sätt så inte någon kan identifiera 

personer eller vilken förskola barnen, pedagogerna och föräldrarna är på. Intervjuerna med 

pedagogerna lyssnades igenom några gånger och transkriberades d.v.s. skrevs ner i sin helhet, 

för att senare kunna analysera det som sagts och som har betydelse för mina frågor (Patel & 

Davidsson, 2003). Från ljudinspelningen med barnintervjuerna skrevs endast det relevanta ner 

som rörde frågorna i studien.  
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Intervjuerna med pedagoger och enkätsvaren från pedagoger presenteras och sammanställs 

under egen rubrik fråga för fråga i resultatdelen.  

Från ljudinspelningen av barnintervjuerna skrevs det relevanta ner för forskningsfrågorna. 

Resultatet presenteras under egen rubrik i resultatdelen. Likaså presenteras enkätsvaren av 

föräldrarna under egen rubrik och även fråga för fråga. 

3.3 Etiska överväganden 

För att visa hänsyn och respekt till deltagarna i studien har Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer fyra huvudkrav följts. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

o Informationskravet betyder att de intervjuade har rätt till information om studiens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt.  

o Samtyckeskravet innebär att den som deltar har rätt att bestämma över sin medverkan. 

o Konfidentialitetskravet handlar om frågan om offentlighet och sekretess. 

Personuppgifter förvaras så ingen obehörig kan ta del av materialet, deltagarna i 

studien är garanterade att vara anonyma.  

o Nyttjandekravet belyser att allt material om enskilda individer endast är till för att fylla 

forskningens syfte, att ljudupptagningar raderas och att det transkriberade 

frågeformulären förstörs. 

Inför barnintervjuerna fick föräldrarna skriva på ett samtyckebrev där det stod vilka frågor 

som skulle ställas, en ljudinspelning kommer ske under intervjun och barnen är anonyma. 

Intervjun kommer ske frivilligt från barnens sida och kan säga nej till deltagande och avvika 

när som helst under pågående samtal. I uppsatsen används inte namn, fotografier eller namn 

på kommun eller förskola. 

Tillsammans med frågeformulären med intervjufrågorna för föräldrar och pedagoger följde 

med ett informationsbrev om mig, mitt syfte med studien och att den som deltar i studien är 

anonym (Patel & Davidson, 2003). 

Innan de kvalitativa intervjuerna ges muntligt godkännande av deltagarna om ljudinspelning 

under intervjuerna. Det ges information om att allt material behandlas konfidentiellt, med 

fingerade uppgifter i min text och kommer att förstöras när arbetet är godkänt och klart (Patel 

& Davidson, 2003). 
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3. Resultat   

Alla deltagande pedagogernas svar kommer sammanställas under samma rubrik här i 

resultatet. Fem pedagoger som besvarat frågorna via frågeformuläret kommer benämnas P1, 

P2, P3, P4 och P5. Pedagogerna som deltog i de kvalitativa intervjuerna benämns som A och 

B. 

Föräldraintervjuernas svar presenteras under en egen rubrik utifrån frågorna i formuläret. 

Frågeformulären med tre stycken frågor, fylldes i av nio föräldrar. Fyra av svaren erhölls från 

föräldrar med barn under 3 år och fem av svaren med barn 4-5 år deltar i studien. Svaren 

redovisas i tabellform och i punktlista, utifrån varje fråga. Kolumnerna i tabellerna visar 

svaret och antalet föräldrar som svarade vad.  

 Resultatet av barnintervjuerna finns under egen rubrik. Vilket barn som sagt vad i samtalet, 

benämns endast med åldern på barnet. 

4.1 Pedagoger 

Vad ansåg du om surfplattan när den kom till verksamheten? Har dina åsikter ändrats? 

På vilket sätt och varför?  

Alla intervjuade och deltagande pedagoger i studien var övervägande positiva och tog emot 

surfplattan med mycket lite kunskap om den för ett år sedan.  

Kunskapen om surfplattan var liten hos pedagogerna, någon pedagog upplevde stress och 

andra med nyfikenhet. Frågorna hos pedagogerna blev många om hur och till vad skulle 

surfplattan skulle användas till? Pedagogerna har haft samtal kring användningsområden och 

förskolan är fortfarande i en utvecklingsprocess där användandet ser lite olika ut hos 

pedagogerna.  

 

Pedagog(P4) berättar att de själva tog initiativ till en arbetsplatsträff, och hade 

”Ipadworkshop” med tanke att utbyta erfarenheter, tips och idéer på användningsområden, 

pedagogiska app. tips till verksamheten etc. Ytterligare för att öka pedagogers kompetens 

kring datoranvändning har kommit från kommunens håll. ”Vi har fått en kurs genom 

Skolverket, PIM heter den”(P4). Den har upplevts både positiv och negativ av de tillfrågade 

pedagogerna i studien. PIM betyder Praktisk It och Media kompetens (se kap. 2.6). 

 

Det finns en kluvenhet hos ett fåtal pedagoger om det verkligen bara är positivt och bra med 

surfplattor? ”Jag tycker det är skrämmande när forskning bara pekar på ytterligheter” (P1). 
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Pedagogen menar vidare att det som skrivs är antingen forskning som visar att allt är jättebra 

eller forskning som visar motsatsen i samband med användandet av surfplattor och små barn. 

Ett exempel är forskning som pekar mot att det är skadligt för småbarn att ha skärmkontakt då 

inte deras hjärnor inte är utvecklade tillräckligt (P1).  

Hos en pedagog (A) var första reaktionen när surfplattan kom negativ, en rädsla att den skulle 

ta överhanden, bli en barnvakt etc. Den bakomliggande tanken var att surfplattan skulle ta tid 

från möten mellan barn och pedagog samt den fria leken. ”Att barnet istället för att utforska 

med kropp och sinne i närmiljön sitter vid surfplattan i ett lärande syfte”(A) 

 

Använder du som pedagog surfplattan i din dagliga verksamhet? I så fall hur och till 

vad?  

Ett enhälligt svar: ”Barnen spelar spel på den” svarar pedagogerna i studien.  

Övervägande av pedagogerna i studien har succesivt under året vant sig vid surfplattan och att 

se på den som ett verktyg och senare också som ett hjälpmedel på olika sätt. Att använda sig 

av surfplattan på ett bekvämt och bra sätt tar tid och är ännu inte självklart hur användningen 

ska se ut. Två pedagoger är inte bekväma med verktyget och anser sig ha för dålig kunskap 

om surfplattan. ”Man tar till den som barnvakt”(A)  

”Att spela på surfplattan är ett vanligt förekommande uttryck hos barnen som jag tycker låter 

negativt”(B). Vidare menar pedagogen att även om surfplattan endast har pedagogiska appar 

där syftet endast är pedagogiskt låter ”spela” som något barnen gör hemma, på vilket tv-spel 

som helst utan syfte. ”Jag försöker tänka varje gång jag använder iPaden tillsammans med 

barnen att betona nu ska vi jobba med iPaden, jag tycker det låter bättre så” (B). 

Dokumenterar gör flera av pedagogerna (P1, P2, P3, P5, B) på surfplattan, det är svårt att hitta 

en bra form för dokumenterandet på surfplattan men ses som ett positivt hjälpmedel av 

pedagogerna. ”Det är lätt att använda surfplattan tillsammans med barnen att reflektera 

genom att ta kort och filma något som gjorts, t.ex. byggt eller annat skapande, något som 

barnen gör just nu och berättar om” (P1).  

Filmar och tar foton i verksamheten gör flera pedagoger och barn reflektera kring t.ex. -vad 

var det som hände här, eller hur gjordes detta?  

”Jag använder surfplattan till att filma mig själv i t.ex. en samling för att sedan reflektera 

både själv och tillsammans med kollegor” (P2).  
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En pedagogen upplever att det kan bli en press och stress kring dokumentationen på förskolan 

som ska ske i alla situationer ”-Man kan ifrågasätta allt dokumenterande” (A) och berättar 

vidare att allt eller mycket av det som barnen bygger, gör, säger eller är med om ska 

dokumenteras med surfplattan sedan den infördes. ”När surfplattan kommer fram blir fokus 

kring den och dokumentationen istället för att ha en vanlig byggstund och njuta av det som 

sker här och nu”(A) Pedagogen tar också upp att det viktiga samtalet mellan vuxen och barn 

kan bli stört av surfplattan samt att den tar tid från fria leken.  

Pedagogerna ser ett lärande hos barnen då de ser att de tränar och utvecklar samspel, 

samarbete och kommunikation kring surfplattan. ”Det är sällan konflikter och turtagning är 

också något som barnen blivit duktiga på”(P2, P3, P5).   

Kan du se ett lärande hos barnen av surfplattans användning? 

Det syns ett lärande och ett ökat intresse hos barnen för den nya tekniken, de hanterar vant 

surfplattan med dess olika funktioner (P1, P2, P3, P5, B). Barnen ställer in timern på rätt tid 

som är femton minuter, för att sedan leta upp sin favoritapp, de är orädda och hanterar 

surfplattan vant med olika funktioner (P5).   

”För barn med speciella behov till exempel koncentrationssvårigheter eller talsvårigheter, 

har surfplattan varit positiv” (B). Det är ett bra verktyg som fångar barnets intresse och locka 

till ett lärande.  

Hur har föräldrarna reagerat på att surfplattan används i verksamheten? Hur har ni 

pedagoger presentera surfplattan för föräldrarna?  

Åsikter kring surfplattan på förskolan har inte varit många under perioden som den funnits 

med i verksamheten. Det har mest varit positivt upplever pedagogerna. 

På det senaste föräldramöte, berättar en pedagog (B) att surfplattan presenterades. ”Det blev 

en liten diskussion, för och emot, men reaktionerna var mest positiva. En förälder erbjöd sig 

att göra iPadstöd för att arbetsställningen skulle förbättras, ja för nacken”. Pedagog B 

berättar vidare att en förälder tyckte det var jättebra, då de själva inte har surfplatta hemma 

och var glad att barnet fick den erfarenheten och vanan med sig från förskolan. 

Det har varit reaktioner från enstaka föräldrar kring själva surfplattan och hur användandet 

och syftet kring den ser ut och huruvida den är en barnvakt eller inte. En förälder har framfört 

åsikter till pedagogerna om att barnen sitter för det mesta själva vid surfplattan och att den ser 
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ut att mer vara en barnvakt. Här ser en pedagog (A) att inte förskolan riktigt nått fram till alla 

föräldrarna med det rätta användningsområdet med att ha surfplattan i verksamheten.  

4.2 Barnen 

Gruppintervjun inleds med att visa surfplattan för barnen och frågar: ”Vad är det här?” 

”En hajpän!!” (2,1 år), ”En platta!!” (2,2 år, 5,1 år),  

”En ajpäääd!!” (2,9 år) och ”En iPad” (5,1 år, 5,5 år) 

”Jag har en surfplatta hemma, det är nästan samma sak, man måste stänga av den 

ordentligt”(5,1 år). 

Brukar du använda surflattan här på förskolan?  

Tycker du surfplattan är bra? Vad? Varför? 

”Det är bra att kunna spela spel på den och se på film. Man trycker bara”(5,5 år) 

I intervjuerna säger barnen själva att de kan lära sig siffror, bokstäver, olika flaggor och ett 

barn, 5,1 år, säger att man kan lära sig räknesätt. ”Man kan spela, se på film, ta kort…och 

greja. Pappa har en iPad hemma och jag önskar mig en, jag är duktig på iPad. Jag har gjort 

en egen app” (5,1 år) 

I gruppintervjun med 2-åringarna sades inte så mycket, men med glittrande ögon och glad röst 

utbrast en 2 åring när jag tog fram surfplattan och frågade: ”Vad gör man med den?” blir de 

ivriga, vill visa och pratar i mun på varandra:  

”Klippa!! Man kan klippa med den” (2.9 år) ”Spela” (2,2) 

Det visade sig senare i intervjun att detta var en app som handlade om frisöryrket, och att det 

var en av de spel jag fick demonstrerat för mig senare.  

 

Kan du visa hur man gör?  

2 åringarna: De små fingrarna rör sig vant på surfplattan, drar åt sidan för att bläddra, väljer 

och trycker på önskad app. Barnen väntar tålmodigt på sin tur, de klagar inte men påminner 

om att det snart är deras tur.  

5 åringarna: Alla barnen visar surfplattan i tur och ordning. Barn 5,1 år, beskriver flera gånger 

upplevelsen av att vara duktig på surfplattan och visar att hen skapat en egen app.  
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”Radioapan är bra, man lär sig olika saker...jag kan laga en radio”(5,5 år). Kalle kunskap 

berättar samma barn är ett bra spel. Barn(5,1 år) visar appen Youtube, hen vill att jag hjälper 

till att skriva in ordet prinsessa i sökrutan. Hen visar vidare: ”Här tar man kort och här är 

klockan”. 

”Klockan ska man ställa när man ska sitta med iPaden…16 ska det stå”(5,1). 

Tiden som barnen sitter vid surfplattan är begränsad till 16 minuter, klockan kan barnen ställa 

in själva.  

 

4.3 Föräldrar 

Tabell 1: Vet du om ditt barn använder surfplattan i förskolan?  

JA 6 

NEJ 2  

VET EJ 1 

 

Tabell 2: Tycker du det är positivt eller negativt att den finns på förskolan?  

POSITIVT 7 

NEGATIVT  1  

POS. / NEG. 1 

 

Varför? 

o Positivt: De flesta föräldrarna anser att det är ett bra lärande med surfplattan, det 

tillhör barnens vardag och är viktigt att hänga med i utvecklingen av tekniken, 

speciellt de barn som inte har möjlighet hemma.  

o Negativt: Pedagogernas kunskap kunde varit bättre så användandet av surfplattan 

kunde bli mer pedagogiskt. Föräldrar vet inte vad barnen gör på surfplattan. En känsla 

av att den används som barnpassning och är inte pedagogiskt enligt en förälder. 
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Tabell 3: Har du förslag på vad surfplattan kan användas till som inte redan görs idag? 

(Här kan en förälder svarat flera alternativ) 

Lyssna på sagor och musik,  3 

Ta kort 2 

Använd tillsammans med projektor,  

den blir då tillgänglig för många samtidigt. 

1 

Filma med den och låta barnen framträda  

och få visa upp för varandra. 

1 

Tips mellan pedagoger och föräldrar på 

appar 

1 

Pedagogiska appar som ökar barnens 

intresse för bokstäver, siffror, läsning, 

skrivning, räkning. 

3 

Inget förslag 2 
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5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

De olika metoderna som använts i studien är gruppintervju/strukturerat samtal, kvalitativa 

intervjuer och enkät/frågeformulär med öppna intervjufrågor. Dessa metoder har varit bra till 

denna typ av undersökning anser jag, däremot hade det varit önskvärt att få genomföra fler 

kvalitativa intervjuer vilket var svårt att få till, tidsmässigt, för pedagogerna. Observationer i 

barngrupperna hade möjligtvis gett bättre resultat med de yngre barnen. 

5.1.1 Gruppintervjuer med barnen  

De två gruppintervjuerna, de strukturerade samtalen i grupp med barnen var en bra metod i 

min undersökning. Barnen fick hjälp på traven av varandra och kunde fylla i åt varandra och 

kunna minnas när jag ställde frågorna. I de båda gruppintervjuerna var det stor hjälp med en 

ljudinspelning som gick att lyssna på flera gånger och analysera det barnen och jag sagt. För 

en så subjektiv bild som möjligt av barnens kunskap intogs ett barnperspektiv, med känsla, 

öppenhet och de rätta följdfrågorna. I det strukturerade samtalet ska barnens uppmärksamhet 

riktas åt ett håll och ha ett specifikt innehåll, menar Doverborg & Pramling (2009). 

Surfplattan var till stor hjälp att fånga barnens intresse och hålla fokus under samtalen.  

En fördel var att som intervjuare få bekantat sig med barnen vid ett par tillfällen innan 

intervjutillfället så de kände igen och fick förtroende för mig. Alla barn som deltog var 

positiva till dessa samtal, de äldre barnen visade nyfikenhet och stolthet över att bli utvalda 

till intervjun.  

I intervjun med de tre stycken 2-åringarna märktes att barnen hade svårt att sätta ord på det de 

kunde, på grund av att deras språk och ordförråd var begränsat. Detta resulterade i att det blev 

mest ja och nej frågor till dem och mina tolkningar av det barnen visade att de kunde. En 2-

åring sa att man kan klippa med surfplattan fanns en stor anledning att sätta sig in i barnens 

perspektiv och tankevärld på djupet, detta hade stor betydelse för det fortsatt samtalet. Med 

barnets perspektiv menas att inget blir rätt eller fel och att barns alla sätt att tänka och uppfatta 

omvärlden är lika logiska och självklara utifrån den erfarenhet barnet har (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2009). I samtalen med de yngre barnen kan mer information kring vad 

barnen kan och gör med surfplattan fåtts vid observationer istället, då det verbala språket inte 

finns kan ostrukturerade observationer ändå visa svar på frågorna i studien. Jag har haft stor 
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nytta av mina egna kunskaper, både teoretiskt och empiriskt om surfplattan i verksamheten 

(Patel & Davidson, 2011).  

På slutet av samtalet med de yngre barnen tröttnade ett av barnen och ville gå, förövrigt var 

koncentrationen stor under hela samtalet. De äldre barnen var outtröttliga kring att samtala om 

surfplattan och fick avbrytas i samtalet efter 30 minuter. 

I 5-åringarnas grupp var de tre deltagarna spralliga och uppspelta och till en början kom några 

tokiga svar för att få de andra att skratta. Barnen blev fokuserade när surfplattan kom fram 

och de förstod att mina frågor skulle handla om den. I det strukturerade samtalet med de äldre 

barnen märktes att ett av barnen var mer tystlåten och tog mindre plats än de andra två, vilket 

kan vara en fälla i just denna metod. Det hjälpte till då jag genom att medvetet styra och 

fördelade frågorna och surfplattetid mellan barnen, då kom alla tilltals och att det blev rättvist 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009).  

 

5.1.2 Kvalitativa intervjuer med pedagoger 

Detta var metoden som gav mest information men var svårast att få till tidsmässigt för 

pedagogerna. Viljan att delta fanns hos pedagogerna men det var svårt att hitta en tid att gå 

ifrån verksamheten. Det var viktigt att intervjuerna skulle tidsbegränsas och ske på förskolan 

så nära som möjligt för att pedagogen snabbt skulle kunna återgå in i sin verksamhet igen. 

Deltagarna fick förbereda sig genom att titta på de öppna stödfrågorna till intervjun. 

Intervjupersonerna och intervjuaren är medskapare till ett samtal där vi hade ett meningsfullt 

och sammanhängande resonemang kring surfplattan i verksamheten. Jag hade användning av 

mina förkunskaper inom området utifrån egna erfarenheter, inläst litteratur och tidigare 

forskning (Patel & Davidson, 2011).  

5.1.3 Frågeformulär/Enkät till pedagoger och föräldrar 

Frågeformulären till pedagogerna blev alternativet till kvalitativa intervjuer, på grund av 

tidsskäl, då det upplevdes mer positivt och enkelt av pedagogerna att fylla i formulär istället. 

Formulären innehöll samma öppna intervjufrågor som användes till de kvalitativa 

intervjuerna. Skillnaden mellan metoderna var att inte några följdfrågor kunde ställas i 

frågeformuläret. Genom att frågorna i formulären är öppna och ger den som svarar stor frihet 

att utforma svaren kan det liknasmed semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 2011). 
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Föräldrarna fick enkäterna/frågeformulären av pedagogerna och svarade direkt på om de ville 

fylla i enkäten för att sedan snarast lämna tillbaka till förskolan. Detta gjorde att alla 

utlämnade enkäterna kom tillbaka till förskolan och är med i studien.  

5.1.4 Validitet och generaliserbarhet 

Pedagoger, föräldrar och barns åsikter kring surfplattan i en förskoleverksamhet har mätts 

med olika metoder. För att syftet och frågeställningarna ska besvaras i studien har enkäter/ 

frågeformulär, kvalitativa intervjuer och strukturerade samtal har används. 

Denna uppsats är en liten studie som belyser några få barn, pedagoger och föräldrars åsikter 

på en förskola. Respondenterna kan inte representera allas åsikter i frågorna kring surfplattan 

på förskolan, men jag anser att de delar den generella uppfattning som kommer fram i studien. 

Förförståelse har skaffats innan studien, genom egen erfarenhet, litteratur och forskning, 

vilket har underlättat och använts under hela studien då bedömningar och tolkningar gjorts 

(Patel & Davidson, 2011). 

Nio stycken av nio utlämnade enkäter/frågeformulär kom åter med långa uttömmande svar för 

att delta i studien. Engagemanget hos samtliga föräldrar och en vilja att bidra till denna studie 

kunde märkas. 

Enkäter/ Frågeformulären från fem pedagoger fyllde i med sina svar, åsikter och funderingar 

kring surfplattan i verksamheten återficks väl ifyllda med långa svar.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur används surfplattan i verksamheten av pedagogerna? 

Surfplattan är ett bra dokumentationsverktyg som i dagsläget är något av pedagogernas 

utmaning att hitta en form för. Genom att reflektera kring min barn- och kunskapssyn förstår 

jag att den pedagogiska dokumentationen gagnar barnen, det handlar om förhållningssätt, ett 

sätt att lyssna och att ha en kommunikation tillsammans. Då syftet med den pedagogiska 

dokumentationen ska vara att väcka nyfikenhet hos barnen och att synliggöra lärandet tycks 

surfplattan vara bra verktyg till detta ändamål. Den används både till att filma och ta kort med 

och är enkel att lägga på golvet med många barn samlade runtom som kan se samma sak och 

reflektera tillsammans. En viktig reflektion hos mig om dokumentation kom upp i resultatet 

och gäller att som pedagog inte tappa fokus på vad jag vill uppnå och varför jag dokumenterar 

i verksamheten (Åberg & Lenz Tagutchi, 2012). 



25 

 

När det gäller att dokumentera snabbt och enkelt i verksamheten så har det enligt resultaten 

visat sig att surfplattan är ett bra hjälpmedel. Åberg & Lenz Tagutchi (2012) belyser om att 

vuxna och barn ska lära av och med varandra i meningsfulla möten. Detta ser jag stämmer väl 

med att surfplattan inbjuder till dessa möten då formen på den inbjuder att många samlas 

runtom den och kan se samma sak samtidigt. För att säkerställa förskolans kvalité och skapa 

goda villkor för lärande står det i Förskolans läroplan (2010) att barns utveckling och lärande 

skall följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2010). 

5.2.2 Vilket lärande anser pedagoger och barn att de får genom surfplattan? 

Surfplattan är något som fängslar barnen och fångar deras uppmärksamhet och på så vis kan 

lära sig saker med den. Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 

arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande (Skolverket, 2010). 

Användandet av surfplattan i verksamheten har ett gemensamt syfte hos pedagoger och 

föräldrar, dvs. att främja barnens lärande.   

Enligt Förskolans läroplan ska förskolan vara ett stöd för föräldrar kring barnens fostran och 

utveckling. Varje barn ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och föräldrarna 

ska ges möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande. (Skolverket, 2010) 

I frågan om att ge barnen en god barndom har vi pedagoger en viktig roll och se till att det 

finns en balans mellan det digitala och det traditionella där man t.ex. använder faktaböcker 

och inte bara söker kunskap via internet (Lund, 2011). En bra barndom handlar också om att 

få ett så brett utbud av olika verktyg i förskolan och som stimulerar lärandet. Det är även 

viktigt att alltid ha i åtanke som pedagog att alla barn lär på olika sätt och att se det som en 

vidare utveckling. Som aktiv och närvarande pedagog kommer detta att göra mig mer 

medveten på vilket sätt barnen lär sig och vad de lär sig. Genom att problematisera och ställa 

frågor till barnen blir även de mer medvetna kring vad de lär sig. Vid surfplattan sitter barnen 

gärna med en kompis vilket det finns många fördelar med och ger ett bredare lärande hos 

barnen. De övar det sociala samspelet men också lär sig kommunikation, språk, samtal och 

turtagande kring surfplattan.  Den har en mångsidighet i användandet, däri bland annat formen 

som gör surfplattan lätt och smidig att arbeta med. Den är lätt att ta med sig, dokumentera 

med, sitta många runt och att ha tillgång till internet för snabbsökning här och nu i 

verksamheten. (Aglassinger m.fl. 2012) (Gällhagen & Wahlström, 2011).  
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”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra” (Skolverket, 2010) 

Reflektioner hos mig under barnintervjuerna, särskilt med de yngre barnen var att de 

kommunicerade bra med varandra, kring vad som hände på surfplattan.  De hade lärt sig 

turtagning och gav svar på problem och frågor som jag ställde under tiden barnen spelade.  

I intervjun med de äldre barnen syntes tydligt att de hade självförtroende kring hanterandet 

med surfplattan och dess funktioner vilket är positivt för det fortsatta lärandet. De vuxna ska 

ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende, de ska känna tilltro till sin egen förmåga 

att tänka själva. Barnen ska utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 

individer (Skolverket, 2010). Här har vuxna ett stort och viktigt ansvar att stärka barns 

självbild kring sitt lärande. Ett barn med god självbild har lättare att lära sig nya saker och ser 

inte svårigheter som ett hinder, vilket barnet kommer ha nytta av i resten av livet (Svensson, 

2013) 

Surfplattan kan ses som en tillgång och ett hjälpmedel för de barn som har svårigheter med 

bl.a. språket, det sociala samspelet och med koncentrationen. Det blir ett samspel mellan 

barnen, både verbalt och socialt, kring surfplattan, det är lärorikt att få vänta på sin tur och 

kunna vara delaktig i det som sker på skärmen utan att själv trycka (Aglassinger m.fl. 2012). 

5.2.3 På vilket sätt har kompetensen hos pedagogerna betydelse för surfplattans 

användning i verksamheten? 

Det gäller att pedagoger är bekväma med verktyget som kommer användas allt mer i den 

dagliga verksamheten på förskolan. Kompetensen hos pedagoger och lärare inom IT och den 

digitala tekniken har visats sig höjts under perioden som surfplattan har funnits med på 

förskolan. Pedagogerna har använts sig av varandra, sökt information i litteratur, fått tips på 

användningsområden av kollegor och på det viset blivit mer positiva kring det nya verktyget.  

I lärarutbildningen ges det en bred kompetens kring de digitala verktygen vilket är nödvändigt 

för att som pedagog kunna ha en bra och avspänd relation till IT och den nya tekniken i 

samband med ett lärande (Käck & Männikö, 2012).  Detta stämmer med vad Bolgan (2012) 

tar upp om att ta tillvara och tillmötesgå barnens nyfikna sökande kring surfplattan så ska jag 

som pedagog finnas där för att vägleda och stimulera det fortsatta lärandet. Det är här vi 

vuxna har ett ansvar att lägga oss i och styra användningen av surfplattan till ett bra lärande. 
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Att ha god kunskap i ämnet är en förutsättning för att kunna se det positiva med surfplattan som ett 

verktyg.  Vi ska visa och ge varje barn samma förutsättningar att prova lärande kring det digitala 

verktyget, IKT. Det gäller att hitta en bra balans så inget utesluter det andra utan alla sätt att lära måste 

inkluderas och verktygen får arbeta tillsammans. Som det står i Förskolans läroplan (2010) att 

dagens samhälle kräver kunskap kring den nya tekniken, för att kommunicera, samarbeta och 

söka ny kunskap (Skolverket,2010). 

De pedagoger som anser sig ha för lite kunskap och intresse kring surfplattan är också de som 

vanligtvis är negativa till den ökade digitala användningen och anser att den tar tid, bl.a. från 

den fria leken och att barnen blir mindre kreativa och inaktiva. Det kan finnas en rädsla hos 

pedagoger för den nya tekniken, det uttrycks med att vara negativ, ointresserad och att tycka 

att det är farligt. Barnen kan hamna på sidor med olämpligt material vilket kanske är ett 

problem som kan hända mer i skolan. Pedagogerna har svårt att ha kontroll på vad som sker 

vid skärmen, de anser att det är svårt att hinna med att närvara hela tiden med barnen som 

sitter med surfplattan. För att kunna ge barnen de reflekterande frågorna och det bästa lärandet 

är det viktigt att hitta former för det så plattan inte bara blir ett tidsfördriv och barnvakt (Lund 

m.fl., 2011) 

Det kom upp frågor i en intervju, om strålning och om det kan vara farligt för barnen att vistas 

i allt det trådlösa som finns i dagens samhälle idag. Vi vuxna har ansvar och skyldighet att 

följa och ta till oss aktuell forskning fortlöpande för att ge våra barn de bästa förutsättningar 

(Bilaga 3). 

5.2.4 Hur ska föräldrarna kunna bidra till ett bra lärande kring surfplattan? 

De flesta föräldrar ansåg att surfplattans viktigaste uppgift i verksamheten handlade om ett 

lärande. En återkommande reflektion hos mig är att en god föräldrakontakt är en viktig 

grundsten i barns utveckling och lärande, en gemensam vilja att sträva åt samma mål, barnens 

bästa (Åberg & LenzTagutchi, 2012). 

Några föräldrar visste inte om att deras barn använde surfplattan på förskolan och de visste 

inte heller vad den används till visade enkäterna. Här är en tänkbar orsak till att en förälder 

tycker att surfplattan är en barnvakt och inte ett pedagogiskt verktyg och hur viktig 

information kring nya pedagogiska verktyg är till föräldrarna. Informera och diskutera på ett 

föräldramöte är ett sätt att göra föräldrar delaktiga vilket visades i en intervju. Engagemanget 
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hos de föräldrar som deltog i studien syns i viljan och förslagen på ett bra användande av 

surfplattan i verksamheten. 

Som förälder är det viktigt att känna sig välkommen till förskolan och delaktig i vad som sker 

i barnens vardag (Åberg & LenzTagutchi, 2012). 

5.3 Slutsatser 

Slutsatsen av denna studie visar olika sätt som surfplattan används i verksamheten samt att det 

är och sker ett lärande hos barnen kring surfplattan. Surfplattan ses av några pedagoger som 

ett pedagogiskt verktyg och ett komplement till övriga verksamheten samtidigt som vissa 

påpekar rädslan för utvecklingen och att vi bör vara observanta på att surfplattan inte tar 

överhanden och blir en barnvakt. Det har framkommit att ett lärande syns hos barnen när de 

arbetar med surfplattan. Barnen samarbetar, barn med sämre språk både stimuleras att 

kommunicera och övar språk och kommunikation samt att de får kunskap kring tekniken och 

övar turtagning. Barn med koncentrationssvårigheter kan fångas upp och lockas till ett lärande 

med hjälp av surfplattan. 

Pedagogernas kompetens har betydelse för hur surfplattan används och att det är i ett 

pedagogiskt syfte. Att vara en närvarande pedagog är viktigt när surfplattan används av 

barnen, så frågor och reflektion kring lärandet kan upptäckas. Det krävs en god kompetens 

hos pedagogerna för de bästa förutsättningarna kring arbetet med surfplattan.  

Föräldradelaktigheten och insyn i verksamheten är viktig då ett bra lärande hos barnen ska 

ske. Pedagoger och föräldrar strävar åt samma mål med en gemensam vilja att ge de bästa 

förutsättningar till barnen. Det kan till exempel ske ett utbyte mellan pedagoger och föräldrar 

kring surfplattan och dess användningsområde samt ge varandra tips på olika lärorika appar. 

5.4 Vidare forskning  

Förslag på vidare forskning kring surfplattan kan vara att t.ex. utvidga denna undersökning till 

fler förskolor och då med observationer. Ta reda på hur barn ser på sitt eget lärande och hur 

de kan upptäcka att de lär sig. En undersökning inriktat på hur pedagogerna synliggör ett 

lärande hos barnen och hur barnen själva ser på sitt eget lärande. 
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BILAGA 1: Missivbrev om tillåtelse att intervjua barn. 

 Hej! Jag heter Annica 

Jag går sista terminen på Förskollärarutbildningen, Naturkunskap i vardagen, vid Karlstads universitet 

och skall göra ett examensarbete i ämnet teknik som ska handla om surfplattan i förskolan.  

Jag tänkte undersöka om och vad barnen lärt sig och vad det tycker om den. 

Med anledning av examensarbetet kommer jag att behöva intervjua ditt barn, därför behöver jag ert 

medgivande. Deltagandet är frivilligt så vill inte barnen svara så behöver de inte det.  

Frågorna jag kommer att ställa är:  

 surflattan här på förskolan?  

 

 

 

Jag kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  

Jag kommer ljudinspela intervjun för att lättare kunna ha fokus på barnen och lyssna på materialet i 

efterhand. Inspelningen kommer jag radera i anslutning till att min uppsats är klar. Barnen kommer 

att vara helt anonyma och inga fotografier kommer att förekomma. Det enda som kommer att stå är 

barnets ålder.  

Mvh Annica Öhrnell 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn     får intervjuas  

barnets namn  

 

XXX den    /     -2013 ________________________________________  

vårdnadshavares underskrift 
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BILAGA 2: Föräldrafrågor och information 

Hej! Jag Heter Annica Öhrnell, tel. 070-55XXXXX och studerar sista terminen på 

Förskollärarutbildningen, Naturkunskap i vardagen, vid Karlstads universitet. Jag skall skriva 

mitt examensarbete i ämnet teknik som ska handla om surfplattan/Ipaden i förskolan.  

Surfplattan/Ipaden har funnits här på förskolan i ett år och jag undrar vad du anser om att den 

finns med i verksamheten?  

Du svarar så utförligt du kan på frågorna och är naturligtvis helt anonymt. 

Lämna dina svar förslutet i det bifogade kuvertet tillbaka till förskolan senast fredag 15/11!  

XXX   - 2013-11-07  

 /Tack på förhand! 

 

Frågor 

Ålder på ditt barn:_______ 

 

1. Vet du om ditt barn använder surfplattan här på förskolan? 

 

 

 

 

2. Tycker du det är positiv/negativt att den finns här på förskolan? 

Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Har du förslag på vad den kan användas till i verksamheten som inte redan 

görs idag? 

 

 

 

Tack för dina svar och din tid! / Annica 
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BILAGA 3 

 

Är det farligt med strålning? 

 

Med anledning av en fråga som dök upp i en intervju var om det är helt riskfritt att låta små 

barn sitta framför en skärm och att utsättas för strålning?  

Det gjorde att jag ville söka information om det och kanske ett svar. 

Myndigheten som ansvarar och lyder under regeringen och miljödepartementets 

ansvarsområde, Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Myndigheten arbetar förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter 

av strålning, nu och i framtiden.  

Nyligen skickades ett brev till landets förskolor och skolor från strålsäkerhetsmyndigheten 

efter många frågor rörande just strålningsrisk kring de trådlösa nätverken som finns i dagens 

samhälle. Där stod att det inte finns något vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa 

datornätverk innebär några hälsorisker. Därför finns ingen anledning att undvika att installera 

trådlösa datornätverk i förskolor eller skolor (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013-12-11).  

Ytterligare information finns från en annan sida på nätet, Strålskyddsstiftelsen, deras rapporter 

och forskning visar raka motsatsen (Strålskyddsstiftelsen, 2013-12-11).  

Med detta vill jag uppmana att vara lyhörd som vuxen och följa forskningsrapporter 

kontinuerligt i framtiden för våra barns framtid och säkerhet. Många frågor kommer dyka upp 

kring riskerna och om huruvida det är skadligt eller inte med den ökade användningen av 

surfplattor och den trådlösa uppkopplingen som finns i dagens samhälle.   


