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Abstract 

The purpose of this study was to examine how teachers believe that they are working with ICT , information and 

communication technology, in preschool. The aim was also to investigate whether teachers would somehow like 

to develop the work with ICT . In this study, interest is directed onto tablets. 

 

The method used to find answers to the survey questions are qualitative interviews , interviews were conducted 

with eight teachers from two kindergartens. The results of the study will be visible to the teachers working in 

different ways and have different visions of how they want to develop the work with these tablets. The result 

shows that all participating teachers in the study used the tablet as a tool to develop children's language , it does 

however vary among pedagogues how it is used for example for documentation and games and more. A 

majority of the teachers wanted to develop work with the tablet device in a way that it is used more for 

documentation, the teachers also wanted the kids were able to document more. Dealing with images , search 

for information , make films and connect your tablet to a projector are other things that the teachers would like 

to be doing with your tablet. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger anser att de arbetar med IKT, information- och 

kommunikations teknik, i förskolan. Syftet var även att undersöka om pedagogerna på något sätt skulle vilja 

utveckla arbetet med IKT. I denna studie riktas intresset in på surfplattor. 

 

Metoden som använts för att få svar på undersökningens frågeställningar är kvalitativa intervjuer, intervjuerna 

har genomförts med åtta pedagoger från två förskolor. I resultatet av studien blir det synligt att pedagogerna 

arbetar på olika sätt och att de har olika visioner om hur de vill utveckla arbetet med dessa surfplattor. 

Resultatet visar att alla medverkande pedagoger i studien använder surfplattan som ett verktyg för att utveckla 

barnens språk, det ser däremot olika ut bland pedagogerna hur den används till exempel för dokumentation och 

spel med mera. En majoritet av pedagogerna ville utveckla arbetet med surfplattan på sätt att den används mer 

för dokumentation, pedagogerna önskade även att barnen kunde dokumentera mer. Att hantera bilder, söka 

information, göra film och koppla surfplattan till en projektor är andra saker som pedagogerna skulle vilja kunna 

göra med surfplattan.  

 

Nyckelord 

Dator, förskola, IKT, surfplatta, teknik, tekniska hjälpmedel, utveckling. 
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1. Inledning 
 

När jag gick kursen Förskolan och vetenskapliga perspektiv på Karlstads universitet fick jag under min 

VFU-period upp ögonen för hur användbara surfplattor är för olika läranden i förskolan idag. Under 

mina tidigare VFU-perioder i utbildningen har inget märke lagts till några surfplattor på förskolorna och 

det nu snabbt växande användandet av surfplattor har gjort mig intresserad. Nu ska ett examensarbete 

inom området teknik skrivas och det kommer därför att handla om surfplattor. Undersökningen ska 

handla om hur de används i förskolan idag. Något mer som ska undersökas i arbetet är om förskollärarna 

skulle vilja utveckla arbetet med surfplattorna på något sätt. IKT är ett viktigt område att ha kunskap om 

när man har som mål att arbeta som förskollärare då detta är ett växande ämne inom förskolan. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och söka svar på hur man arbetar med IKT idag i 

förskolans verksamhet. Att se om alla avdelningar arbetar likadant eller om det finns några skillnader är 

enligt mig intressant. Syftet är även att undersöka om pedagogerna skulle vilja utveckla arbetet med IKT 

och i så fall på vilket sätt. 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Hur anser pedagogerna att de arbetar med surfplattor idag? 

 Hur skulle pedagogerna eventuellt vilja utveckla arbetet med surfplattor? 

  



 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

2.1 IKT i förskolan. 

I en tidigare studie av Ljung-Djärf (2004a) där det sociala som uppstår när flera barn samtidigt befinner sig vid en 

dator undersökts har resultatet visat att hierarkier mellan barnen uppstår. Dessa hierarkier är ägare, deltagare 

och åskådare och ägaren har den största makten, vilket innebär en uppgift att kontrollera över datorns mus och 

tangentbord. Att vara ägare innebär även makten att kunna acceptera eller avfärda idéer och förslag från andra 

barn. Under ägaren finns positionerna deltagare och åskådare, som deltagare finns möjligheten att påverka det 

som händer på datorns skärm och att ställa frågor. Att kommentera händelserna på skärmen är också en 

möjlighet som deltagare. Positionen som åskådare betyder att personen ser vad som händer på skärmen, detta 

lägger sig åskådaren dock inte i (ibid). I en annan studie av Ljung-Djärf (2004b) där syftet var att undersöka 

datoranvändningens praktik i förskolan blev även här dessa positioner synliga. En annan del av resultatet i denna 

forskning visar att personalen som intervjuats för forskningen anser att flera barn vid datorn samtidigt är 

positivt. De menar att det är positivt för de barn som har mindre kunskap om datorn och att de får mer 

erfarenhet av den med hjälp av andra barn i förskolan (ibid). Detta kan kopplas till läroplanen för förskolan, Lpfö 

98 rev 2010, där följande citat hittas: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" (Skolverket, 2010, s 10). I en studie av Aglassinger, 

Strindholm, Kallin & Rudnik Norling (2012) där syftet var att undersöka hur modern teknik kan stödja lärandet i 

förskolan, visas hur författarna har arbetat med surfplattor för att nå målen i förskolans läroplan. Resultatet av 

denna undersökning visar att flera barn vid surfplattan är bra för barnens sociala förmåga (ibid). 

2.2 Möjligheten till IKT i förskolan. 

I en forskning av Tyrén (2007) var syftet att studera möjligheten till IKT-användning i förskoleklass till år 2 i 

skolan. Genom observationer i denna studie visar resultatet att datorn inte hade en central roll, då den 

varit placerad på trånga ställen och inte varit påslagen. Resultatet visar även att lärarna inte har nämnt 

datorn som ett alternativ för att söka information och att barnen inte har visat intresse för den. På en 

skola där undersökningarna genomförts har barnen, vid de tillfällen datorn har använts, fått använda 

datorn till att gå ut på internetsidor som pedagogerna känner till och planerat inför (ibid). På en av 

skolorna i Tyréns forskning använder pedagogerna listor för att hålla koll på turtagningen bland barnen 

som använder datorn, detta är något som pedagogerna i Tyréns forskning och pedagogerna i Ljung-Djärfs 

forskning har gemensamt. Resultatet i Tyréns undersökning visar att pedagogernas olika intresse för 

datorn påverkar dataanvändningen i skolan, det vill säga att hur ofta barnen använder datorn i skolan 

påverkas av vilken pedagog som är i klassen och hens intresse för datorn. Detta kan kopplas till 

Utbildningsdepartementets artikel (2010) där det kan läsas att barn i förskolan ska få möjlighet att 

grundlägga deras förståelse för hur teknik kan vara ett hjälpmedel för att lösa svårigheter i vardagen. I 

denna artikel finns även att läsa att genom att barnen får analysera tekniska föremål får barnen möjlighet 

till frågor att fundera över, till exempel nyttan med föremålet, dess användningsområde och funktion. Att 

barnen får se det tekniska föremålets olika sidor och värdera dem kan leda till en förhöjd uppfattning om 

föremålet (ibid). 

2.3 Vad säger läroplanen om teknik i förskolan? 

Enligt Utbildningsdepartementets artikel (2010) behövs den teknik som vi omges av göras synlig och 

begriplig, eftersom den teknik vi omges av utvecklas i rask takt är detta behov större än vad det varit 

tidigare. Utbildningsdepartementet menar att barnen i förskolan behöver en grundläggande förståelse för 

tekniken för att lättare kunna använda den och genom ett arbetssätt som är utforskande och som ger 

barnen förutsättningar för att kunna undersöka tekniska föremål och konstruera egna får barnen 

förutsättningar för att vinna en förståelse för vardagens teknik. Att barnen får göra egna konstruktioner 

kan leda till att de hittar tekniska lösningar, ser vad som behöver förbättras och hur teknik fungerar. 



 

Pedagogernas roll som förebilder när det gäller att uppmuntra nyfikenhet och kreativitet är viktig, liksom 

pedagogernas roll som förebilder för att skapa positiva inställningar till teknik (ibid). 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev. 2010, är ett styrdokument som förskolan ska utgå ifrån, i detta 

styrdokument finns strävansmål och riktlinjer som ska följas (Skolverket, 2010). Följande citat finns att läsa 

i läroplanen och kan kopplas samman med det som finns att läsa i utbildningsdepartementets artikel 

(2010). 

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Skolverkat, 2010, s. 10.) 

 

I läroplanen för förskolan finns även förskolans uppdrag att läsa om och i förskolans uppdrag kan det 

läsas att förskolan ska främja barns utveckling och lärande, till exempel genom att skapa och 

kommunicera genom olika uttrycksformer som musik och tal- och skriftspråk, detta kan göras genom att 

använda tekniska föremål (Skolverket, 2010). 

2.4 Surfplattan som hjälpmedel för att nå målen i förskolans 
läroplan. 

I Aglassinger m,fl forskning (2012) har surfplattan använts för att nå målen i förskolans läroplan. 

Resultatet visade att barnen visade sin lust att lära genom användandet av surfplattan och det visade sig 

att med hjälp av surfplattan kunde pedagogerna ägna mer tid med barnen, då pedagogerna själva inte 

behövde ordna allt material. Resultatet visar även att författarna anser det viktigt att en pedagog är 

närvarande vid barns användande av surfplattan för att leda diskussioner och tankar framåt. Att 

säkerställa att användandet av surfplattan blir pedagogiskt anser författarna också vara viktigt, detta för 

att surfplattan inte enbart ska bli ett tidsfördriv. Det positiva med surfplattan var, enligt författarna, att 

den kunde användas till mycket, till exempel kommunikation, söka fakta, dokumentera och spela (ibid). 

Detta skiljer sig från Tyréns forskning (2007) där barnen endast fick använda datorn när barnen gjort 

klart planerade uppgifter och för att använda sig av internetsidor som pedagogen känner till och planerat 

inför. Även Ljung-Djärfs (2004b) avhandling skiljer sig från Aglassinger m,fl forskning (2012), då 

barnen i forskningen fick använda datorn när de gjort klart de aktiviteter som pedagogerna planerat inför 

eller mellan dessa planerade aktiviteter. 

 

3. Metodologisk ansats och val av metod 

3.1 Metodval. 

Den metod som har använts för att få svar på frågeställningarna är intervju. Med denna metod har sammanlagt 

sex förskollärare och två barnskötare intervjuats för att få svar på frågeställningarna i den här undersökningen. I 

undersökningen har metoden kvalitativ intervju använts, metoden är enligt Bryman (2011) flexibel och forskaren 

har generella frågor till respondenten där intresset är att fånga respondentens uppfattningar och synsätt på det 

aktuella forskningsobjektet. Att använda kvalitativa intervjuer som metod innebär att möjligheten till att kunna 

avvika från undersökningens frågeställningar och kunna rikta in sig på något annat finns, det finns med metoden 

även möjlighet att ställa följdfrågor till den svarande. I en kvalitativ intervjumetod kan samma person intervjuas 

flera gånger. Det finns många olika intervjumetoder att använda sig av när en intervju ska genomföras. Det finns 

till exempel i kontrast till den kvalitativa intervjun kvantitativa intervjuer. Används kvantitativa intervjuer i en 

undersökning är metoden mer strukturerad, det vill säga att forskaren har en välformulerad samling 

frågeställningar som ska undvikas att avvika ifrån. I kvantitativa intervjuer söker man efter svar som snabbt kan 



 

registreras och bearbetas och varje deltagare i studien intervjuas endast en gång (ibid). 

 

Till denna kvalitativa intervju har en semistrukturerad intervju använts, metoden innebär att frågorna till 

respondenten kan ställas fritt och att ett frågeschema inte behövs. Metoden har använts då den ger stor 

möjlighet till att ställa följdfrågor och att samtalet kan ledas in på andra ämnen beroende på vad respondenten 

svarar i intervjun. I den här intervjumetoden får respondenten fritt svara på frågorna och de teman som finns i 

intervjun. I metoden kvalitativ intervju har forskaren speciella teman som hen vill vidröra och frågorna till 

respondenten behöver inte komma i en viss ordning. (Bryman, 2011). 

En annan metod som kan användas ihop med kvalitativa intervjuer är en ostrukturerad intervju, i den metoden 

kan forskaren välja att enbart ställa en fråga till respondenten och den frågan har respondenten möjlighet att 

svara fritt på (ibid). Anledningen till att metoden observation inte användes i undersökningen beror på 

tidsplanering i undersökningen och observation anses vara för tidskrävande för undersökningen. Johansson och 

Svedner (2010) menar att ett problem som är vanligt med metoden intervju är att respondenten i intervjun 

lyssnar av hur intervjuaren ställer frågorna och försöker lyssna av vad intervjuaren vill ha för svar. Johansson och 

Svedner menar alltså att intervjuarens sätt att ställa frågor kan påverka respondentens svar. För att minimera 

denna risk bör man till respondenten ställa frågor som de lätt kan svara på, exempel på sådana frågor är om 

respondentens erfarenheter (ibid). 

 

3.2 Urval. 

För att få svar på undersökningens frågeställningar har pedagoger intervjuats ute på olika förskolor i Sverige. 

Medvetet valdes en kommun där jag inte haft kontakt med förskolorna tidigare, på så sätt fanns ingen 

kännedom om förskolorna arbetade med teknik eller på vilket sätt de eventuellt arbetade. Valet av kommun 

beror även på möjligheten till att kunna åka dit lätt och snabbt.  

Kontakten startades med ett telefonsamtal till en förskolechef inom en kommun, där jag presenterade mig, 

berättade om min undersökning och frågade om tillstånd att få genomföra den på några av de förskolor som 

förskolechefen ansvarade för. Vår kontakt fortsatte sedan genom mejl där förskolechefen gav exempel på 

avdelningar som kunde tas kontakt med. Jag valde att ta kontakt med avdelningarna genom att ringa till dem 

och på det viset fick jag ihop åtta intervjusamtal med pedagoger i olika åldrar och som arbetat inom förskolan i 

olika många år. Valet av respondenter har alltså varit slumpmässigt. Pedagogerna som medverkat i 

undersökningen arbetar på två olika förskolor och sammanlagt är de intervjuade pedagogerna från sju olika 

avdelningar. 

 

3.3 Genomförande 

 

Allra först togs kontakt med förskolechefer för att få tillstånd att utföra undersökningen på en viss förskola. 

Därefter togs kontakt med förskollärare och barnskötare upp genom att ringa telefonsamtal till dem för att fråga 

om det fanns intresse för att medverka i undersökningen. 

Det första mötet med pedagogerna var i samband med intervjusamtalen, jag började med att presentera mig 

och vi gick sedan till ett avskilt rum där vi kunde sitta ostörda. 

Intervjusamtalen startades med att skriftligt och muntligt informera respondenten om möjligheter och 

rättigheter i deras medverkan i studien. Jag frågade även om tillåtelse om att få spela in samtalet med en 

mobiltelefon och berättade att detta material förstörs och raderas efter att arbetet är godkänt, som enligt 

Johansson och Svedners (2010) är viktigt att tänka på. Innan intervjun påbörjades gjordes en snabb kontroll av 

mobiltelefonen för att säkerställa att den spelade in och att batteriet skulle hålla under hela samtalet. Därefter 



 

påbörjades intervjusamtalen där respondenten fick den tid som krävdes för att ge sina svar. För att bekräfta 

respondenternas svar nickade och ibland upprepade jag det respondenten sagt, detta kunde leda till att den 

svarande utvecklade sitt svar ytterligare. När idéerna till frågor och teman var slut frågade jag om den svarande 

hade något mer att tillägga, vilket de flesta inte hade. Samtalens längd varierade mellan 10 - 25 minuter. När vi 

inte längre hade något att samtala om tackade jag så mycket för att jag fick komma och ställa några frågor. Efter 

detta avslutades inspelningen på telefonen och samtalet var slut. 

 

Med hjälp av mobiltelefonen kunde mer fokus läggas på respondenten och samtalets ämne. 

En videokamera skulle även kunna användas, dock ligger respondentens svar och uppfattning av området teknik 

mer i fokus än den svarandes rörelser och kroppsspråk. 

Därför ansågs att ett användande av en mobiltelefon som endast spelar in ljud var mer meningsfull för denna 

undersökning. Det ansågs även att en videokamera kunde göra att stämningen under samtalet blev stel och 

obekväm och att en mobiltelefon kan göra samtalet mer lättsamt. För att undvika det problemet som Johansson 

och Svedner (2010) anser är vanligt, att respondenten lyssnar av intervjuarens sätt att ställa frågor för att kunna 

ge ett svar som intervjuaren verkar vilja ha, ställdes i studien öppna frågor. 

 

Den temaguide som använts i den här undersökningen är bifogat som en bilaga till det här examensarbetet 

(Bilaga 1). 



 

3.4 Databearbetningsmetod 

Efter intervjusamtalen lyssnades inspelningarna på flera gånger och intervjuerna sammanställdes var för sig. När 

detta var gjort med samtliga intervjusamtal blev det synligt att alla respondenter gett bra och utförliga svar på 

hur surfplattan idag användes på förskolan, jag kunde även se att de arbetade på olika sätt. När alla 

intervjusamtal var sammanställda och genomlästa flera gånger blev olika teman som pratats om i samtalen 

synliga. Dessa teman var:  dokumentation, hjälpmedel för att söka information, spel, språkligt hjälpmedel, 

pedagogiska appar och surfplattans tillgänglighet. Detta kommer att presenteras mer utförligt i resultatdelen. 

För att fastställa dessa teman som det samtals kring i samtalsintervjuerna har överstrykningspennor använts. 

Varje tema fick en färg och sammanställningarna blev till en bra hjälp för att kunna markera de teman som blivit 

synliga med olika färger. Som man kan läsa i Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoels bok (2011)  innebär 

analysera att till exempel en text löses upp i dess beståndsdelar. 

 

3.5 Etiska överväganden. 

Hänsyn till etiska överväganden: Det finns fyra huvudkrav som enligt Vetenskapsrådet (2010) är viktiga att ta 

hänsyn till för att respondenternas säkerhet i studien ska säkerställas, de fyra huvudkraven är: samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien har informerats om att medverkan är frivillig och att personen i 

fråga kan välja att avbryta sin medverkan när som helst. Informationskravet betyder att respondenten ska få 

information om studiens syfte. Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in endast används till 

forskningsändamål. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter skall förvaras där obehöriga inte har 

tillgång till den, det vill säga att deltagarnas och förskolans identiteter är skyddade (Vetenskapsrådet, 2011). För 

att ta hänsyn till de fyra kraven har respondenterna både muntligt och skriftligt informerats om detta, de har 

även fått skriva på att de tagit del av informationen. Denna information kommer deltagarna att få ta del av innan 

intervjuerna påbörjas. 

 

Det informationsbrev som pedagogerna fick angående dessa krav finns som bilaga till detta examensarbete 

(Bilaga 2). 

3.6 Reliabilitet. 

Enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) är reliabiliteten svår att mäta i en studie där metoden intervju använts 

som forskningsmetod. Detta för att svaren från respondenten kan påverkas beroende på hur personkemin 

mellan forskaren och respondenten utvecklas. Svaren kan även påverkas av tillfällighetsfaktorer som stress, 

humör och trötthet (ibid). 

Att ha använt en semistrukturerad intervju, som innebär ett fritt frågeschema, i denna studie har medfört 

möjligheter till att kunna ställa följdfrågor till respondenterna, vilket inte hade varit tillgängligt i till exempel en 

enkätmetod. Med denna semistrukturerade intervjumetod har respondenterna formulerat sina svar fritt vilket 

leder till att svaren blir respondenternas uppfattningar och synsätt. Hade metoden observation använts hade 

respondenternas tankar blivit osynliga och istället hade deras handlingar blivit synliga. 

Den använda metoden har gjort att respondenterna har känt sig lugna och trygga med tanke på att de fick 

formulera sina svar fritt.   



 

4. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras det resultat som är baserat på de intervjusamtal som genomförts med barnskötare 

och förskollärare från sju olika avdelningar från två förskolor inom samma kommun. Ett av samtalen 

genomfördes med två pedagoger samtidigt. I de samtal som genomfördes var två av respondenterna 

barnskötare och de resterande sex förskollärare. I dessa sju samtal har vi samtalat om undersökningens 

frågeställningar som handlar om hur pedagoger anser att de arbetar med surfplattor idag och om de eventuellt 

har något de vill utveckla. 

I följande tabell benämns varje pedagog med bokstaven P och en siffra, det vill säga P1-P8. 

4.1 Arbetet med surfplattorna 

 

Här är en översikt över de medverkande pedagogerna. 

Tabell1 Översikt av pedagoger. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Inriktning     X X   

Ej inriktning X X X X   X X 

Förskollärare  X X  X X X X 

Barnskötare X   X     

Ålder på 
barn 

4 4 5-6 2-3 5-6 1-2 2 3-4 

Avdelning 1 1 2 3 4 5 6 7 

 

Av pedagogerna var det endast P5 och P6 som hade inriktningar på sina utbildningar. P5 hade inriktningen tidiga 

åldrar och P6 hade inriktningen hinder och möjligheter. I det samtal där två pedagoger medverkade samtidigt 

deltog P1 och P2, dessa två pedagoger var från samma avdelning. I kommande tabeller och text är pedagogerna 

indelade i avdelningar. 

 



 

Tabell 2 Användningsområde. 

 Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 Avd 5 Avd 6 Avd 7 

Dokumenterar X       

Dokumenterar 
inte 

 X X X X X X 

Använder som 
språkligt 
hjälpmedel 

X X      

Använder inte 
som språkligt 
hjälpmedel 

  X X X X X 

Spel X X X X   X 

Fåtal spel      X  

Inga spel     X   

Pedagogiska 
appar 

X X X X X X X 

 

 

Endast avdelning 1 berättar att de använder surfplattan som ett verktyg för dokumentation, den används till att 

filma och fotografera med men de har även gjort bildspel med hjälp av surfplattan som barnen kan titta på. 

Avdelningarna som inte använder surfplattan för att dokumentera med har berättat att de endast har tagit ett 

fåtal kort med den, dock har de inte gjort något utav dessa kort. Något som alla pedagoger berättat är att 

surfplattan används till pedagogiska appar, där barnen kan utveckla sitt språk genom att få se bilder på olika 

föremål och samtidigt få höra föremålens namn, på så sätt ansåg pedagogerna att barnen utvecklade sitt språk 

och utökade sitt ordförråd. 

 

Avdelning ett och två berättade att surfplattan även är ett språkligt hjälpmedel då pedagogerna är i behov av att 

prata med barn eller vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. Surfplattan används då som ett 

hjälpmedel som kan översätta dessa språk. I surfplattan fanns även appar som översatte vardagliga föremål som 

till exempel frukter, genom den appen kunde de barn som hade annat modersmål än svenska utöka sitt svenska 

ordförråd. 

 

Pedagogerna på avdelning 1-4 och avdelning 7 berättar att barnen mest använder surfplattan för att spela på. 

Pedagogen på avdelning fem berättar däremot att de inte har några spel alls installerade på surfplattan som 

finns på avdelningen, personalen vill istället att barnen ska få uppleva olika saker genom att använda den. Dessa 

upplevelser kan till exempel vara samarbete då barnen tillsammans får lösa problem som finns i appar på 

surfplattan. Avdelning 5 berättar även att de på avdelningen vill ha surfplattan som en mötesplats. Följande citat 

är från pedagogen på avdelning 5: "Vi har inga spelappar utan appar som barnen kan samspela om och mötas 

kring och uppleva saker kring". Avdelning 6 har några få spel installerade och dessa spel kan kopplas till 

förskolans läroplan. Endast avdelning 4 berättade att barnen på hens avdelning använder surfplattan för att 

dokumentera med. Följande citat är från pedagogen på avdelning 4 där hen berättar om barnens 

dokumentation: "Barnen själva får ta kort och göra filmer, men vi använder den inte till vår egen 

dokumentation".  



 

 

 

Tabell 3 tillgänglighet. 

 Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 Avd 5 Avd 6 Avd 7 

Hela tiden X    X X X 

Vid förfrågan   X     

Annat  X  X    

 

Avdelning 3 berättade att barnen på den avdelningen hen arbetade på fick fråga efter surfplattan när de ville 

använda den. I tabellen kallas detta förfrågan. Enda gången barnen inte fick använda den var när den var 

urladdad. En annan pedagog, avdelning 2, berättade att de på avdelningen hade börjat med surfplatte-vecka, 

surfplattan fanns då tillgänglig en hel vecka och barnen fick använda den i tur och ordning. Detta hör i tabellen 

till annat. Anledningen till att de använde sig av surfplatte-vecka var för att de ansåg att barnen blev stressade 

över den, detta arbetssätt har medfört att det inte längre är så stressigt när surfplattan plockas fram. Avdelning 

5 berättar att de på hens avdelning har en valtavla där barnen får sätta upp sina namn beroende på vad de vill 

göra, på denna valtavla finns surfplattan med som val, avdelning 4 hör till kategori Annat i tabellen. 

 

De resterande pedagogerna, från avdelningarna 1,5, 6 och 7, talade om att de på sina avdelningar alltid hade 

surfplattan tillgänglig på ett sätt som medförde att flera barn kunde samspela kring den när som helst. Avdelning 

6 berättade även att de på den avdelningen där hen arbetade alltid hade surfplattan ihopkopplad med en 

projektor, vilket innebar att alla barn kunde se vad som hände på surfplattans pekskärm.  

 

Detta var ett resultat över hur respondenterna ansåg att de arbetar med surfplattorna idag. Resultatet visar att 

avdelningarna arbetar med surfplattan på olika sätt, alla pedagoger i intervjusamtalen har dock gemensamt att 

barnen får använda surfplattan själva utan att en pedagog är närvarande. Följande citat är från avdelning 5, där 

hen har fått frågan om en pedagog behöver vara närvarande när barnen använder surfplattan: "Nej, vi har den 

så att barnen kan använda den, den finns tillgänglig precis hela tiden".  

På samma fråga svarar avdelning 2 följande: "Nej, dom får använda dom själva". 

 

 

 



 

4.2 Önskan att utveckla 

Många av respondenterna hade önskemål om hur de skulle vilja utveckla arbetet med surfplattorna.  

 

Tabell 4 utvecklingsområden. 

 Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 Avd 5 Avd 6 Avd 7 

Dokumentation X X X  X X  

Barn 
dokumenterar 

  X  X   

Bildhantering X       

Film   X     

Infosök X       

Appar   X   X X 

Tillgänglighet       X 

Projektor    X X  X 

Upplevelse    X   X 

IT-rum      X  

 

 

Avdelning 1, 2, 3, 5 och 6 berättade i samtalsintervjuerna att de skulle vilja använda surfplattan mer för att 

dokumentera. Vad respondenterna då nämnde var att de skulle vilja ha med den ute och göra bildspel som 

barnen kan titta på. Avdelning 3 och avdelning 5 vill även att barnen ska dokumentera med den. Avdelning 1 

berättar en önskan om att kunna hantera bilder på ett klipp och klistra liknande sätt och på så vis göra fina 

bilspel. Avdelning 3 önskar att det gick att göra animerade filmer på surfplattan. Hen vill även att barnen ska var 

delaktiga i detta. Avdelning 1 nämner att de skulle vilja använda surfplattan mer för att söka information och 

fakta för att kunna svara på barnens eventuella frågor, i denna önskan vill de även att detta ska funka utomhus. 

 

Av alla respondenter är avdelning 3 och 6 intresserade av att utveckla utbudet av appar i surfplattan, vad 

respondenterna då vill ha är appar som får barnen att samarbeta och lösa svårigheter tillsammans. Avdelning 7 

berättar även att man vill ha appar som utmanar barnen och som får barnen att tänka till. Avdelning 7 skulle vilja 

utveckla arbetet på så sätt att surfplattan inte ska vara ett val barnen gör utan den ska finnas att gå till när som 

helst och pedagogen vill att flera barn ska kunna vara där samtidigt. Avdelning 4, 5 och 7 av respondenterna 

berättar att man skulle vilja ha möjlighet till att koppla surfplattan till en projektor för att flera barn ska kunna se 

vad som händer på surfplattans skärm. Avdelning 4 vill också ge barnen en upplevelse av ljud och ljus genom 

surfplattan, och hen menar att det underlättar om surfplattan kopplas samman med en projektor. Avdelning 6 

vill utveckla arbetssättet med surfplattan på så sätt att man på förskolan gör ett IT-rum där flera tekniska prylar 

finns tillgängliga och kan stimulera barnen. Avdelning 7 önskar kunna ge barnen upplevelser av surfplattan som 

de inte har möjlighet till hemma.  



 

 

 

4.3 Förutsättningar för utveckling 

För att kunna utveckla önskningarna var respondenterna relativt överens om vilka förutsättningar som krävdes.  

 

Tabell 5 förutsättningar för utveckling. 

 Avd 1 Avd 2 Avd 3 Avd 4 Avd 5 Avd 6 Avd 7 

Kunskap X X X X X X X 

Tid X X X     

Teknik       X 

Utrustning      X  

Intresse     X   

 

 

En förutsättning som alla ansåg krävdes var mer kunskap. Kunskap om hur olika appar fungerade, hur man kan 

använda surfplattan och surfplattans teknik var sådant som respondenterna ansåg vara viktigt för att kunna 

använda surfplattan på ett bra och önskat sätt. Avdelning 1, 2 och avdelning 4, 5 önskade få denna kunskap 

genom fortbildningar. Ett annat sätt att få kunskap på var enligt respondenterna att lära av varandra och att 

våga prova.  

Mer tid var också en förutsättning, enligt avdelning 1,2 och 3, för att lära sig surfplattan och ta den till sig. Det 

ansågs också att tid var en förutsättning för att kunna lära barnen att använda den. Att ha bra teknik och att 

kunna använda surfplattan trådlöst var också en förutsättning enligt avdelning 7. Enligt avdelning 6 som ville 

skapa ett IT-rum var även utrustning och material en förutsättning för att kunna använda surfplattan på ett bra 

sätt. Avdelning 5 ansåg att intresset för att använda en surfplatta var en viktig förutsättning för att användandet 

skulle bli pedagogiskt och väl genomtänkt.  

 

Ett ämne som många av respondenterna tog upp var hur länge de haft surfplattan och de flesta hade haft den 

ungefär ett år och ansåg sig vara i uppstarts-fasen i användandet av surfplattan. De ansåg därför att de inte hade 

kommit så långt i arbetet med den. De flesta hade trots detta visioner om hur den skulle användas i 

verksamheten. Ännu ett tema som respondenterna gärna tog upp var varför de hade köpt in surfplattan till 

verksamheten. Några av dem ansåg att det inte var så genomtänkt utan att den köptes in för att många andra 

förskolor hade surfplattor.  



 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Pedagogerna som medverkade i samtalsintervjuerna visade sitt intresse genom att engagerat och på ett utförligt 

sätt svara på frågor och berätta om sina erfarenheter av surfplattan på sina respektive avdelningar. Johansson 

och Svedner (2010) menar att intervjuarens sätt att ställa frågor kan påverka respondenterna svar, för att 

undvika detta bör intervjuaren ställa frågor som är lätta att besvara. Intervjuaren har i den här studien därför 

valt att ställa öppna frågor för att respondenternas svar inte skulle påverkas av hur intervjuaren ställt frågorna, 

respondenternas svar var i samtalen utförliga och de svarande visade sitt intresse. Då samtalen emellanåt avvek 

från det ursprungliga ämnet i samtalen blev intervjuguiden viktig för att leda tillbaka till ämnet. Enligt Bryman 

(2011) är metoden kvalitativ intervju flexibel om den jämförs med andra, detta kan vara svaret på att en fråga 

ibland gled iväg från ämnet.  

Valet av att befinna oss på en lugn och avskild plats under samtalen var viktigt, detta för att risken att bli störda 

under samtalets gång minskade. Störningsmoment kan påverka koncentrationen och därmed svaren. Valet av 

att befinna oss på en avskild plats på förskolan gjorde att vi inte stördes av barn eller vuxna som gick förbi 

utanför, vi blev heller inte avbrutna av att någon kom in i rummet. Jag anser att samtalen inte påverkades av 

några störningar. 

 

Under samtalets gång användes en mobiltelefon för att spela in samtalen, som ett komplement till detta 

antecknades även respondentens svar i den utsträckning som intervjuaren hann med. Valet att använda en 

inspelningsfunktion som endast spelade in ljud istället för en videokamera som även hade spelat in kroppsspråk 

medförde att intervjuaren och respondenterna var mindre stressade och situationen blev mer bekväm att 

befinna sig i. Inspelningarna som genomfördes underlättade analyseringen av den data som samlats in, 

anteckningarna av respondenternas svar var också användbara i analysen.  

 

Valet av den använda metoden i studien har visat sig fungera bra för att få de svar som gjorde det möjligt att 

svara på undersökningens frågeställningar. Att använda en metod som till exempel observation i denna studie 

hade gjort tiden otillräcklig och genom observation hade tankar och uppfattningar inte blivit synliga på samma 

sätt som genom intervjuer.  

I Ljung-Djärfs forskning (2004a) blev hierarkier synliga när flera barn samtidigt använde datorn, för att som 

forskare få en syn på detta hade en observationsmetod varit betydelse full för att få en egen uppfattning. Att ha 

haft med detta som ett tema i intervjuguiden hade möjligtvis också kunnat ge intervjuaren en uppfattning om 

detta. Jag kan inte se att de svar och den data som samlats in till undersökningen har påverkats beroende på om 

respondenten var barnskötare eller förskollärare, om respondenten haft inriktning eller inte under sin utbildning 

har inte heller påverkat svaren. Svaren har inte heller skiljt sig åt beroende på vilken ålder barnen är i på de olika 

avdelningarna som respondenterna arbetat på. 



 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur pedagoger på olika avdelningar anser att de arbetar 

med IKT idag. Det specifika inom området IKT var hur surfplattor används och arbetas med idag. Syftet var även 

att ta reda på om pedagogerna på något sätt skulle vilja utveckla arbetet med IKT. 

 

Resultatet av denna studie visar att alla pedagoger som medverkat har installerat appar på sina surfplattor och 

att barnen med hjälp av dessa appar kan utveckla sitt språk och utöka sitt ordförråd. På några avdelningar 

används den också för att kommunicera med vårdnadshavare och barn med annat modersmål än svenska, enligt 

Aglassinger m, fl forskning (2012) var surfplattan bra till mycket, bland annat för att kommunicera. Enligt 

Aglassinger m,fl forskning visar resultatet att barnen genom användandet av surfplattan visade sin lust att lära 

och att pedagogerna kunde spendera mer tid med barnen då de inte behövde ordna allt material själva. 

Aglassinger m, fl menar att det är viktigt att en pedagog är närvarande vid barnens användande av surfplattan, 

detta för att föra barnens tankar och diskussioner vidare (ibid). Detta var det dock ingen av respondenterna i 

den här studien som nämnde något om, att de var närvarande vid barnens användning av surfplattan för att ta 

till vara på barnens tankar och diskussioner, som Aglassinger m,fl forskning visar är viktigt. Jag anser likt 

Aglassinger m, fl att en närvarande pedagog vid barnens användande av surfplattan är viktigt, detta för att 

plocka upp barnens intressen men även för att kunna delta i barnens diskussioner och leda dem framåt. Att en 

pedagog är närvarande anser jag även är viktigt för att ta del av barnens tankar och utmana deras tänkande. 

 

De flesta pedagoger i denna studie berättade att barnen mest använde surfplattan för att spela på och att 

surfplattan på de flesta avdelningar var tillgänglig hela tiden, vilket ledde till att flera barn kunde vara där 

samtidigt. Enligt Ljung-Djärfs (2004a) forskning bildas hierarkier när flera barn samtidigt befinner sig vid datorn, i 

hierarkin finns positionerna åskådare, deltagare och ägare. Ägaren är den position med mest makt och 

åskådaren är den position med minst makt. Detta med hierarkier och positioner är det dock ingen av 

respondenterna i den här studien som nämnt. Detta kan bero på, som resultatet visar, att pedagogerna i studien 

inte kommit så långt i arbetet med surfplattan. I en annan forskning av Ljung-Djärf (2004b) blir även där dessa 

positioner synliga, resultatet visar även att pedagogerna som medverkat i forskningen anser det vara positivt att 

flera barn samtidigt samspelar vid datorn, detta för att barn med mindre kunskap om datorn ska få mer 

erfarenhet av den (ibid.) Resultatet i studien visar att flera pedagoger gärna vill utveckla arbetet med surfplattan 

på så sätt att den kopplas ihop med en projektor för att flera barn ska kunna se vad som händer på surfplattans 

pekskärm. Alltså menar pedagogerna i studien att de vill att surfplattan ska bli en mötesplats där flera barn kan 

samspela och lära av varandra, detta liknar det som Ljung-Djärf (2004b) menar, att när flera barn samtidigt 

befinner sig runt datorn delar barnen med sig av sina erfarenheter till andra.  

 

I studien har en majoritet av pedagogerna berättat att surfplattan på avdelningarna alltid finns tillgänglig för 

barnen att använda och möjligheten till IKT i förskolan blir för barnen stor. I Tyréns (2007) forskning visar 

resultatet att möjligheten till IKT i skolan inte var stor då datorn var placerad på olämpliga ställen och att den 

inte varit påslagen. Vid de tillfällen som barnen fick använda datorn var när de var klara med andra uppgifter och 

de fick endast gå ut på internetsidor som pedagogen kände till och planerat inför. Resultatet i den här 

undersökningen kan även jämföras med en annan forskning av Ljung-Djärf (2004b) där resultatet visade att 

barnen fick använda datorn mellan pedagogernas planerade aktiviteter eller när planerade aktiviteter var slut 

(ibid). Enligt Tyréns forskning påverkas barnens datoranvändning av vilken pedagog som är närvarande för 

tillfället och pedagogens intresse för datorn (Tyrén, 2007). I den här studien där resultatet visar att surfplattan 

på de flesta avdelningar alltid är tillgängliga påverkas inte användningen av pedagogerna utan barnen använder 



 

den när de har lust för det. Detta kan kopplas till Utbildningsdepartementets artikel (2010) som menar att barn 

ska få en grundläggande förståelse för hur teknik kan vara ett hjälpmedel i vardagen och genom att barnen får 

analysera tekniska föremål kan få en större uppfattning om föremålet (ibid.).  

Enligt resultatet i studien finns bland några av respondenterna en önskan om att kunna hantera bilder och göra 

fina bildspel med hjälp av surfplattan, detta kan kopplas till läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev. 2010, som 

säger att: 

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Skolverket, 2010, s. 10). 

 

Genom att göra fina bildspel och filmer, som en av medverkande pedagoger önskade kunna göra, skulle detta 

mål i förskolans läroplan kunna uppfyllas.  



 

6. Slutsats och vidare forskning 
 

6.1 Slutsats 

Studien visar att avdelningarna på de förskolor som medverkat i studien arbetar på olika sätt. Alla 

respondenterna är dock eniga om att använda den som ett verktyg för barnens språkliga utveckling, 

några använder den även för att kunna kommunicera med barn och vårdnadshavare med ett annat 

modersmål än svenska. Resultat visar också att det är olika hur respondenterna tänker kring att ha spel 

på surfplattan.  

Mindre än hälften av respondenterna har berättat att surfplattan i verksamheten används för 

dokumentation, de övriga  har endast använt den till ett fåtal fotograferingar. En väldigt liten del av 

respondenterna berättar även att barnen får använda surfplattan för att dokumentera. De flesta pedagoger 

berättar att surfplattan alltid finns tillgänglig för barnen att använda medan ett fåtal pedagoger på sina 

avdelningar låter barnen använda surfplattan när de frågar efter den. Ytterligare en pedagog berättar att 

de använder sig av surfplatte-vecka. Resultatet visar att en majoritet av de pedagoger som samtalats med 

vill använda surfplattan för att dokumentera. Några av dessa pedagoger nämner även att de vill att 

barnen ska få dokumentera. Att kunna använda surfplattan för att kunna hantera bilder och göra bildspel 

och film visar också resultatet att pedagogerna gärna vill. En minoritet av respondenterna berättar även 

att de vill utveckla användandet av surfplattan på så vis att barnen får utmaningar att klara av på 

surfplattan, alltså appar som gör att barnen får tänka till och samarbeta. En av pedagogerna vill även att 

surfplattan alltid ska vara tillgänglig och inte ett val som de gör. Något annat som några pedagoger gärna 

vill utveckla med arbetet av surfplattan är att sammankoppla den med en projektor för att flera barn ska 

kunna se vad som händer samtidigt. En annan pedagog vill ge barnen upplevelser av ljud och ljus genom 

surfplattan och en pedagog har en önskan om att kunna göra ett IT-rum. I övrigt är pedagogerna oftast 

överens om vad som krävs för att denna utveckling ska kunna ske, detta är mer kunskap och tid. 

Material, utrustning och intresse nämns också som förutsättningar för att kunna arbeta med surfplattan 

på ett bra sätt. 

 

6.2 Vidare forskning 

Att göra denna undersökning med fler deltagare hade varit intressant för att se om resultaten hade blivit 

annorlunda. Att genomföra undersökningen inom flera olika kommuner för att se om arbetssätten skulle vara 

annorlunda anses också vara intressant.  

Då deltagarna i denna studie anser att kunskap, tid och utrustning med mera är förutsättningar för ett bra 

arbete med surfplattorna, skulle det vara av intresse att genomföra intervjuer med förskolechefer för att se hur 

de tänker kring området teknik och användandet av surfplattor i förskolan.  
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Bilagor 

- Bilaga 1 Intervjuguide  

1. Vad är din ålder? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3. Har du någon utbildning 

      - Vart utbildade du dig? 

      - Hur länge pågick din utbildning? 

4. Fanns det någon inriktning när du utbildade dig? 

5. Vilken ålder är barnen i som du arbetar med idag? 

 

Teman: 

1. Hur anser ni att ni arbetar med surfplattor idag? 

 

- Vad används dom till? 

- Får barnen använda dem själva eller ska en pedagog vara närvarande? 

- Använder barnen dem till att dokumentera? 

 

2. Finns det något ni som pedagoger vill utveckla när det gäller arbetet med surfplattan? 

 

- Finns det något ni vill kunna göra som ni inte gör nu? 

- Finns det något ni skulle vilja arbeta mer med, med dessa surfplattor? 

 

3. Vilka förutsättningar anser ni krävas för att denna utveckling ska kunna ske? 

 

- Mer tid? 

- Mer personal? 

- Mer kunskap? 

 

Dessa teman och frågor är endast exempel på frågor som kunde ställas och diskuteras under 

intervjusamtalen. De var också en inspiration för att hitta tillbaka till ämnet ifall samtalet ledde in på 

andra ämnen. 

 

 

 

 



 

 

 

- Bilaga 2 Informationsbrev till förskolechef och förskollärare 

Informationsbrev till förskolechef och förskollärare. 

Hej,  

mitt namn är Emelie Spångberg och jag läser förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. Just nu håller jag 

på med mitt examensarbete, där syftet är att undersöka hur förskollärare arbetar med teknik i förskolan idag 

och om pedagogerna på något sätt skulle vilja utveckla arbetet med teknik, och vilka förutsättningar 

pedagogerna i detta fall anser krävas för denna utveckling.  

 

Undersökningens frågeställningar är därför: 

1. Hur anser förskollärare att de arbetar med surfplattor idag? 

2. Hur skulle förskollärarna vilja utveckla arbetet med surfplattor? 

 

I läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Skolverket, 2010. S, 10.). 

Jag undrar nu om det finns möjlighet till att få göra intervjuer med pedagoger som arbetar med barn i olika 

åldrar på olika förskolor i kommunen, 

Om denna möjlighet finns, ser jag gärna att intervjuerna genomförs i ett utrymme på förskolan. 

 

Deltagandet är frivilligt och ni som deltagare har rättighet att när som helst avbryta er medverkan. 

All data som samlas in till studien behandlas anonymt, därför är deltagarnas och förskolans identitet skyddad. 

Den data som samlas in är endast till för forskningsändamål och kommer därför att raderas och förstöras när 

arbetet är godkänt.  

Under intervjuerna kommer jag att använda en mobiltelefon för att spela in samtalet, detta för att underlätta 

senare transkribering. Samtalets längd kommer att vara mellan 20-40 minuter. 



 

Jag hoppas på ett trevligt och lärorikt samtal! 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Spångberg 

 


