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Abstract

This is a comparative study on the use of the tablet device in preschool. The aim with this 
study is to find out how the teachers are using the tablet device in preschool. Depending on 
the child's age, what differences or similarities becomes evident in the use of the the tablet 
device? In order to get answers to the research questions teachers from two different 
preschools was interviewed.Teachers who work with the younger children and teachers who 
work with the older children.

The result shows that teachers with the younger children want their children to explore the 
tool and gain experiences through the tablet device. The teachers also want to use the tablet 
device as a tool in their work. Based on the results, it seems that teacher with older children 
are afraid that the tablet only will be used for playing games. They believe that if children are 
going to use the tablet device, it should be with a developmental and learning intention.
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Sammanfattning

Det här är en jämförelsestudie om användandet av surfplattan i förskolan. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur pedagogerna använder surfplattan i förskolan. Vilka 
skillnader eller likheter visar sig i användandet av surfplattan beroende på barns ålder. För att 
få svar på undersökningens frågeställning intervjuades pedagoger från två olika förskolor, 
pedagoger som arbetar med de yngre barnen och pedagoger som arbetar med de äldre barnen. 

Resultatet visar att pedagogerna med de yngre barnen vill att barnen ska få utforska verktyget 
och få upplevelser genom surfplattan. De vill också använda surfplattan som ett verktyg i sitt 
arbete. Utifrån resultatet är pedagogerna med de äldre barnen rädda att surfplattan ska bli en 
spelmaskin för barnen. De anser att om barnen ska använda surfplattan ska det vara i ett 
utvecklande och lärande syfte. 

Nyckelord 

Förskola, IKT (informations- och kommunikations teknik), Surfplatta, pedagoger, barn, ålder, 
läroplanen. 
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1. Inledning

Dagens samhälle är fullt av olika sorters teknik och barn får komma i kontakt med IT och 
teknik i tidig ålder. IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik som 
har haft stor framfart i dagens samhälle. Alla påverkas, gamla, unga, barn och vuxna. Olika 
former av IT och teknik förs in i dagens förskolor, det finns datorer, kameror, videokameror 
och surfplattor. Surfplattan är ett verktyg som används mer och mer i förskolan och i alla 
åldrar, kanske för att det står i förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s.10) att: ”förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur 
enkel teknik fungerar”, eller för att det är samhällets utveckling som påverkar användandet av 
surfplattan i förskolan och i vardagen. Det kan vara både- och eller av någon annan anledning,
men att surfplattan används mer och mer i förskola ett faktum. Jag upplever att det kommer 
upp många frågor omkring surfplattans användande i förskolan, hur ska man använda den? 
När ska man använda den? Varför ska man använda den? Och vad får barnen och 
pedagogerna ut av detta? Svaren på dessa frågor kan vara väldigt individuella beroende på 
vad pedagogerna har för mål med surfplattan på olika förskolor och avdelningar. Den här 
undersökningen handlar om hur surfplattan används på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år
jämfört med hur den används på avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Är det någon skillnad
i pedagogernas tänk kring arbetet med surfplattan eller arbetar alla likadant även fast barnen 
är i olika åldrar? Det var just denna fundering som gjorde att jag valde att göra en 
undersökning om IKT i förskolan. Jag upplever att det finns många funderingar och åsikter 
hos pedagoger kring surfplattan och hur man ska använda den som verktyg i lärandet hos barn
i olika åldrar. 

1.2 Syfte

Syftet är att ta reda på hur surfplattan används i förskolan, och hur vida det är någon skillnad 
på användandet i barngrupper med yngre barn respektive äldre barn. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010, s.7) står det att: ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. Undersökning syftar till att visa vad 
pedagogern gör och hur de tänker för att uppnå detta mål i förskolans läroplan. 

1.3 Frågeställning 

 Hur arbetar pedagogerna med surfplattan på de olika avdelningarna och förskolorna? 
Vilka är skillnaderna och likheterna? 

 Hur ser pedagogerna på arbetet med surfplattan och vad vill de utveckla i barngruppen
med hjälp av den? Går det i linje med målet i förskolans läroplan? 



2. Forskning och litteraturgenomgång

2.2 Förskolans läroplan och Teknik i förskolan

I förskolans läroplan finns det strävansmål, förskollärarna har skyldighet att sträva och jobba 
mot dessa mål. De mål som är relevant för undersökningen är: 

 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010, 
s.11).

 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).

Under rubriken förskolans uppdrag i läroplanen (Skolverket, 2010, s.7) står det att: 
”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som 
i tillämpning”. Dator, kamera och framför allt surfplattan som det handlar om i denna 
undersökning hör till de verktyg som ses som multimedia- och informationsteknik. 

Utbildningsdepartementet (2010) har skrivit en studie som innehåller förtydliganden och 
kompletteringar som gjorts i förskolans läroplan om bland annat teknik. De skriver att den 
tekniska utveckling går allt fortare framåt, att samhället idag är präglat av ett stort 
informationsflöde och därför är det nödvändigt för alla barn att ha förmågan att med hjälp av 
tekniken kommunicera och söka ny kunskap. För människans utveckling har tekniska 
lösningar alltid varit betydelsefulla och för att barn, stor som liten ska kunna ta till sig och 
använda sig av den teknik som finns runt omkring oss krävs det att de har en grundläggande 
förståelse för teknik (Utbildningsdepartementet, 2010). Teknik är något som barn hela tiden 
omringas av, i förskolan handlar teknik om att barnets omgivning och vardagsfenomen 
undersöks. Studien visar att barnen redan i förskolan ska ges möjlighet att lägga grunden för 
sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen.
Förskolans uppdrag är att ta tillvara på barns intresse och nyfikenhet inom teknik. Barn ska 
ges möjlighet att utveckla detta intresse, det kan förskolan göra genom att låta barnen få 
utlopp för sin kreativitet och få tillgång till den kunskap som tekniken erbjuder (Ibid).

Den här undersökningen handlar om pedagogernas upplevelser av surfplattan och hur den 
används. Utbildningsdepartementet (2010) beskriver pedagogernas roll i arbetet med teknik  
som viktig. De ska vara förebilder när det gäller att uppmuntra kreativitet och nyfikenhet, de 
ska också visa på positiv attityd till arbetet med ämnet teknik. Barn har mycket kunskap om 
tekniska prylar redan när de börjar på förskolan, det är pedagogernas uppgift att ta tillvara den
kunskapen och använda den för att utveckla den dagliga verksamheten (Ibid). Som det ovan 
nämnda målet ska barn i förskolan utveckla sin förmåga att urskilja enkel teknik som finns 
runt omkring dem och förstå hur den kan användas i vardagen. För att hjälpa barnen i deras 
utveckling krävs det att pedagogerna iaktar, synliggör och analyserar tekniska lösningar. 
Genom att göra det får barnen möjlighet till hjälp och redskap när det gäller den egna 
användningen av teknik. Genom att pedagoger visar på för- och nackdelar och vägleder barnet
att kunna se teknikens olika sidor blir förståelsen djupare och barnet får även erfarenhet av ett 
kreativt arbetssätt som är användbart i många sammanhang (Ibid).  



2.3 Tidigare forskning

Forsling (2011) skriver om IKT (informations- och kommunikationsteknik) och digital 
kompetens och menar på att vi lever i en medieberusad värld och det är inte längre frågan om 
IKT är bra för barn utan frågan blir istället: Vad, när, hur och varför? Klarefelt (2007) menar 
att i barnens hem och rum idag finns en avancerad mediautrustning, det är föräldrarnas ansvar
att se till att denna utrustning används på rätt sätt. Vissa barn omges av en stor mängd 
erbjudande som kan skapa osäkerhet, stress och förvirring medan andra barn får möjligheter 
att använda och nyttja mediautrustningen för att utrycka sig (Ibid). Forsling (2011) påpekar att
alla barn har olika förutsättningar men något som är uppenbart är att de digitala verktygen inte
bara gör intrång i hemmen utan också i förskolan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
nämns IKT som ett viktigt område. Att ha IKT-färdigheter innebär att du kan hämta fram, 
lagra, bedöma, producera och kommunicera med och genom digitala medier (Forsling, 2011). 
Forsling (2011) skriver också att man kan se på IKT utifrån tre aspekter:

 Inlärningsaspekten- Där användandet av IKT kan ge variation och förändring av ett 
arbetssätt. Ur denna aspekt kan det ske en förändring i relationen mellan barn och 
pedagog. I denna aspekt skulle också användandet av IKT erbjuda nya möjligheter för 
barn i behov av särskilt stöd. 

 Arbetslivsaspekten- Där användandet av IKT handlar om samhället och näringslivet 
syn på att förskolan ska förbereda barn inför deras kommande yrkesliv.    

 Demokratiaspekten- Där användandet av IKT handlar om att alla medborgare ska ha 
rätt till en likvärdig utbildning. 

Forsling (2011) förklarar att alla tre aspekter syftar på något vis åt framtiden, att barnet ska bli
en framtida medborgare. Men vart är det lustfyllda användandet i nuet? Forsling (2011) menar
att inget av aspekterna nämner detta som ett möjligt eller önskvärt perspektiv. Författaren 
skriver att barn lär och utvecklas i nuet, för att barn ska kunna utveckla sin kompetens inom 
detta område krävs det av pedagogerna att de kan se och tro på den interaktiva lärandemiljöns 
möjligheter. Barnens användande av meningsskapande verktyg blir begränsade då 
pedagogerna inte är vana vid eller motiverade att använda dessa verktyg själva. Är inte 
pedagogerna motiverade blir inte heller barnen det och det är då lätt att verktyget bara blir ett 
lekmaterial (Ibid). Vygotskijs (2003) har en teori och om verktygets betydelse, eller 
kunskapsartefakterna som Vygotskij också kallar dem. Samspelet mellan människa och 
verktyg är centralt i ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv som Vygotskij utgår ifrån. Det 
fysiska och det psykiska smälter samman, så till exempel en surfplatta som kan uppfattas som 
ett fysiskt verktyg blir i detta sammanhang som en del av den mänskliga verksamheten (Ibid). 
Klarefelt (2007) förklarar att i det sociokulturella perspektivet beskrivs människans 
utveckling som beroende av samspel med andra människor och i samspel med artefakter, 
alltså verktyg. Det är denna syn att se på utveckling och lärande som den här undersökningen 
bygger på. 

Riddersporre och Persson (2010) skriver om nya medier, att dator eller surfplatta kan bli en 
viktig inköpsport till barns läs- och skriverfarenheter. De menar att nu är inte längre penna, 
papper och böcker enbart de självklara redskapen. Aglassinger, Strindholm, Kallin och 
Rudnik Norling (2010) har skrivit en artikel för utvecklingsarbete i skolan och menar att 
genom surfplattan finns möjligheten att kommunicera med både bild och röst samtidigt. Det 
går snabbt att söka fakta samtidigt som det är enkelt att dokumentera med den inbyggda 
kameran och diverse anteckningsprogram som finns. Surfplattan är ett mångsidigt verktyg 
som är lätt att packa ner i ryggsäcken när det är dags för utflykt, smidigt att lägga fram på 



golvet på förskolan och enkel att ta med på pedagogernas egna planering och möten 
(Aglassinger, m.fl. 2010) . Pedagogerna i förskolan ska ge barn möjlighet att bidra till 
skapandet och utvecklingen av sin egen kultur. För att kunna göra det måste kanske 
pedagogerna tvingas se på lärande och inlärning på ett annorlunda eller nytt sätt och det kan 
vara en stor utmaning (Forsling, 2011).

2.4 Små barn och digital kompetens

Surfplattan, det är ett pedagogiskt litet mästerverk för de riktigt små barnen. Den 
kan användas från ett år och uppåt. Bara det säger en del om 
användarvänligheten. Det är en blandning mellan en stor smartphone och en 
dator utan mus. Och det finns riktigt bra applikationer (program, även kallade 
”appar”) att ladda hem. Många är helt gratis, annars kostar de en obetydlig 
summa.

Så skriver Marina Hafvenstein (2011) i en artikel för Lärarnas tidning. Barn föds och 
fostras idag i en digitaliserad värld och redan i mammas mage får bebisen uppleva 
teknik så som ultraljud, musik, tv-ljud och fotografering. Redan i tidig ålder lever barn 
med ett stort antal medier i vardagen (Forsling, 2011). Marina Hafvenstein (2011) 
trycker på att denna interaktiva värld som små barns lever i även bör introduceras i 
förskolan och det kan den göras med hjälp av till exempel en surfplatta. Surfplattan är 
ett verktyg där barnet direkt pekar på skärmen och uppfattar effekten av det de arbetar 
med. Det kan vara alltifrån att peka på en bokstav eller färg och få det uppläst eller att 
peka på ett djur och få höra dess läte. Det finns flera olika appar med interaktiva pussel 
där barnen kan lära sig olika mönster. Hon säger: ”Surfplattan är så pass enkel att 
använda att en ettåring utan problem klarar av den” (Ibid).

Lokken, Haugen och Röthle (2006) uttrycker att små barn har många olika 
uttrycksformer och de bör få möta varierande uttrycksmedier. Genom att få göra det kan
de i sin egen takt ge sina egna upplevelser form, barn ska ges chansen att utforska olika 
uttrycksmedel så att de kan använda det som passar bäst vid just det tillfället. Lokken, 
m.fl. (2006) ser en utmaning med att skapa en vardag för de yngsta barnen i förskolan 
där omsorg och pedagogik fungerar som helhet. De skriver att det handlar om att skapa 
ramar och utrymme för barns utforskande och upplevelse, att skapa en miljö där små 
barns förnimmelser och upplevelser står i centrum. Just upplevelser och erfarenheter är 
något som sätter sig fast i barns kropp och fortsätter att utvecklas under hela livet (Ibid).
Allting hänger på att pedagogerna skapar en trygg miljö och att de utgör en trygg bas, 
det blir avgörande för att små barn ska kunna använda sin energi till att utforska och 
leka tillsammans med andra och på egen hand. Redan vid tre månaders ålder besitter 
barnet en kroppslig handlingskraft. Barnet upplever då att det kan få saker och ting att 
hända och att det kan påverka omgivningen både i förhållande till andra människor och 
till föremål, som till exempel surfplattan (Ibid).  

Marina Hafvenstein (2011) skriver in sin artikel att om pedagogen sätter på sig de nyfikna 
glasögonen och kliver ner på barnens nivå kan de upptäcka att surfplattan tilltalar de allra 
yngsta på ett utvecklande sätt. Genom att iaktta vad som sker när en ettåring spelar på en 
surfplatta kan pedagogen upptäcka att surfplattan inte bara är ett verktyg som intresserar de 
allra yngsta, utan den kan också hjälpa till med små barns utveckling på flera nivåer (Ibid). De
vuxna måste se små barns potential, kompetens och behov för att barnen själva ska känna sig 
kompetenta och uppleva glädje över livet. Det är förskollärarnas inställning, engagemang, 
kunskaper och erfarenheter som är avgörnade för barns erfarenheter och upplevelser som 



enskilda individer och som grupp (Lokken, m.fl. 2006). Barn får möjlighet att uppleva nya 
erfarenheter i mötet med nya medier och det är viktigt att skola och förskola förstår och kan ta
tillvara på det (Riddersporre & Persson, 2010). 

Den här undersökningen är relevant i forskningsläget då den visar på hur pedagoger ser på 
barns utveckling i olika åldrar med hjälp av ett pedagogiskt verktyg. Litteraturen ovan tar upp 
barns användade av digitala medier och hur pedagoger ser på barns utveckling vilket är 
relevant för undersökningen då syftet är att ta reda på hur surfplattan används i de olika 
åldrarna, hur pedagogerna arbetar för att uppnå läroplanens mål och vad de mer vill utveckla i
verksamheten. Tidigare forskning visar på hur surfplattan kan användas som ett verktyg i 
förskolan, den här undersökningen är relevant eftersom den handlar om användandet av 
surfplattan kopplat till barn i olika åldrar. På grund av det ser jag att den här undersökningen 
passar in i dagens forskningsläge.



3. Metod

3.2 Urval 

Studien är riktad mot förskolan och involverar två för mig tidigare kända förskolor. I syfte att 
besvara undersökningens frågeställningar intervjuades pedagoger från avdelningar med barn i 
åldrarna 1-3 år och pedagoger från avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. På förskola A var 
det två pedagoger från avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år som valdes ut. Den ena för att 
hen var intresserad av arbetet med surfplattan och den andra för att hen var mindre 
intresserad. På samma förskola intervjuades tre pedagoger på avdelningar med barn i åldrarna 
1-3 år, alla för att de var intresserade av ämnet. Två av dessa tre antydde att de inte var så 
kunniga i ämnet men kunde tänka sig att medverka ändå. På förskola B intervjuades en 
pedagog från en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år och en pedagog från en avdelning med 
barn i åldrarna 1-3 år. Båda valdes ut för att de hade tid att närvara vid intervjutillfället och för
deras intresse för ämnet. Sammanlagt blev det sju intervjutillfällen, tre tillfällen med 
pedagoger från 3-5 års avdelningar och fyra tillfällen med pedagoger från 1-3 års avdelningar.

3.3 Intervju som metod

Johansson och Svedner (2010) belyser två olika sorts intervjutyper. Kvalitativ intervju som 
bygger på fria, varierande formulerade frågor. Strukturerad intervju som bygger på fasta 
frågor då samma frågor ställs till alla intervjupersoner. Det är strukturerad intervju som den 
här undersökningen bygger på. En strukturerad intervju har fasta frågeområden och fasta 
frågor, om det finns fasta svarsalternativ kan dock variera (Ibid). I den här undersökningen 
används både fasta svarsalternativ och öppna svar. Svarsalternativen registrerades med penna 
och papper, alla intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Bryman (2011) förklarar 
att frågorna och förutsättningarna i de strukturerade intervjuerna ska vara så identiska som 
möjligt för att det sedan i analysen blir enklare att jämföra och ställa svaren mot varandra.

Löfgren (2014) hävdar att vid intervjuer är de viktigt att den som intervjuar är väl förberedd 
och att den som blir intervjuad känner förtroende för intervjuaren och förstår syftet med 
intervjun. Därför fick intervjupersonen, eller respondenten, information om undersökningen 
och dess syfte berättat för sig redan vid första kontakten över telefon. Respondenten fick vid 
intervjutillfället en skriftlig förklaring av undersökningens  syfte, där respondenten också fick 
ge sitt samtycke att medverka. Löfgren (2014) menar att det är viktigt att se över och 
bestämma tid och rum för intervjun. I undersökningen användes en plats på förskolan där 
respondenten kände sig trygg och där ingen utomstående kunde störa. Cirka en timme avsattes
för att respondenten inte skulle känna sig stressad och hade tid att tala till punkt och för att 
intervjuaren skulle ha gott om tid att ställa sina frågor (Ibid). 

3.4 Genomförande

Två tidigare kända förskolor valdes ut, förskola A och förskola B. fem pedagoger från 
förskola A och två pedagoger från förskola B kontaktades via telefon. Förskola A består av två
1-3 års avdelningar och tre 3-5 års avdelningar medan förskola B består av en 1-3 års 
avdelning och en 3-5 års avdelning. Pedagogerna kontaktades, datum och tid för intervjun 
fastställdes. Vid detta tillfälle informerades också pedagogerna om undersökningens syfte och 
det etiska förhållningssätt som undersökningen bygger på och att intervjun varar som längst 
en timme. Vid intervjutillfället var en pedagog närvarande. Innan intervjun påbörjades fick 
alla pedagoger skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2) där de medgav samtycke att 
medverka i undersökningen. På samtyckesblanketten kunde pedagogerna också läsa syftet 



med undersökningen och etiska överväganden. Alla intervjuer genomfördes på den aktuella 
förskolan och ingen överskred maxtiden på 1 timme. Intervjuaren använde sig av en 
intervjuguide (se bilaga 1),en hjälp för att hålla rätt kurs genom intervjun (Löfgren, 2014). 
Intervjuguiden bestod av två olika frågeområden innehållande förhållandevis öppna frågor. 
Under intervjun förde intervjuaren anteckningar, vilket gjorde att det blev en naturlig paus 
efter varje svar och den som svarade gavs då tillfälle att fortsätta och utveckla sitt svar 
(Johansson & Svedner, 2010). 

3.5 Databearbetningsmetod

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, efter det transkriberades intervjuerna. Vilket betyder 
att allt som sades under intervjuerna skrevs över på dator i olika dokument. Sedan skrevs 
dessa ut och sorterades efter vilken åldersavdelning pedagogerna jobbade på. Vilket 
resulterade i fyra dokument med intervjuer från avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och tre
dokument med intervjuer från avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Sedan plockades de 
intervjufrågor ut som var relevanta för undersökningens frågeställning. Frågorna ringades in 
och svaren jämfördes med varandra för att se likheter och olikheter mellan 
åldersavdelningarna och de två olika förskolorna. Liknande svar färgkodades och kunde 
därmed jämföras och analyseras. 

3.6 Etiska överväganden

Det finns fyra huvudkrav som tas upp i vetenskapsrådet (2011). I undersökningen har dessa 
krav följts på följande vis:

 Informationskravet: Alla pedagoger som intervjuats fick information om 
undersökningens syfte via telefon, så de själva kunde bestämma om de var 
intresserade att medverka. De blev då också informerade om att medverkan var 
frivillig. 

 Samtyckeskravet: Innan intervjun började fick varje pedagog skriva på en 
samtyckesblankett, även där förklarades syftet med undersökningen. Genom att skriva 
på den medgav intervjupersonen förståelse för syftet med undersökningen och 
samtycke att medverka. 

 Konfidentialitetskravet: På samtyckesblanketten kunde intervjupersonen läsa om att 
medverkan i undersökningen är anonym och att den berörda personen när som helst 
kan avbryta intervjun. I studien används inga namn på kommuner, förskolor eller 
personer. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, intervjupersonen blev informerad 
om att det endast är personen som gör undersökningen som har tillgång till den 
inspelade informationen. 

 Nyttjandekravet: Genom samtyckesblanketten blev alla intervjupersoner informerade 
om att all datainsamling endast används till den här undersökningen och att datan 
förstörs när arbetet är färdigställdt. 



4. Resultat och analys

Resultatet av sju intervjuer kommer nu redovisas och förklaras. fyra intervjuer gjordes med 
pedagoger från 1-3 års avdelningar och tre intervjuer gjordes med pedagoger från 3-5 års 
avdelningar. Undersökningen har gjorts på två olika förskolor i samma kommun. På förskola 
A har sex pedagoger intervjuats varav en är barnskötare och resterande fem förskollärare. På 
förskola B har två pedagoger intervjuats, båda förskollärare. Intervjutillfällena är sju till antal.
I resultatet betecknas alla pedagoger med bokstaven P som står för pedagog och en siffra, 
alltså P1-P7. P1-P4 är pedagoger från 1-3 års avdelningar och P5-P7 är pedagoger från 3-5 års
avdelningar. 

Resultatet bygger på diskussioner kring undersökningens frågeställning och pedagogernas 
svar och funderingar på intervjufrågorna. De centrala frågorna och pedagogernas svar 
kommer nu presenteras, analyseras och förklaras: 

4.2 Hur känner du inför att använda surfplattan i verksamheten?

Svaret på denna fråga varierade mellan avdelningarna. Pedagogerna är medvetna om att 
känslan inför att använda detta digitala verktyg har stor betydelse för hur mycket de sedan 
använder den i verksamheten och tillsammans med barnen. Två pedagoger svarade följande:

P4- Nej jag känner mig inte osäker, för så är jag ändå liksom bekant med funktionerna på den
nu så att inte så.

P5- Jag känner mig lite osäker..kanske för att man inte har riktigt det..jag lever ju inte i det, 
jag är ju lite äldre med.

P4 känner sig inte osäker. P4 tror själv att orsaken till det är att pedagogerna har fått gå på två 
utbildningstillfällen i ämnet surfplattan, de har fått hjälp och tips på vägen. P5 däremot känner
sig osäker och pratar om att åldern kan vara orsaken till den känslan. P5 är den pedagog som 
är äldst av intervjupersonerna. En till anledning som P5 pratar om som kan leda till osäkerhet 
är att pedagogerna på avdelningen har delat upp ansvaret med surfplattan och att det är en 
som har huvudansvaret och det är inte P5 som har det ansvaret. P5 behöver inte känna sig helt
säker i användandet av surfplattan eftersom det är en annan pedagog som har det största 
ansvaret. 

P2 och P3 uppger också att de känner sig osäkra. P2 säger själv att det beror på för lite 
kunskap och menar på att det skulle varit bra om pedagogerna haft mer utbildning i ämnet 
innan surfplattan implementerades i verksamheten. Likadant känner P3 som själv anser att 
man började i fel ände, att surfplattan plötsligt kastades in i verksamheten och så ska 
pedagogerna veta hur de ska jobba med den. P3 anser att de borde fått veta mer om varför de 
skulle jobba med surfplattan och på vilket sätt, innan den implementerades i verksamheten. P6
upplever också att det är kunskap som saknas och känner osäkerhet på grund av för lite tid 
med själva surfplattan. P6 anser själv att det känns obekvämt att använda surfplattan, orsaken 
till det är att när P6 tar fram surfplattan och ska göra något blir det oftast fel. P6 struntar då 
istället i att använda surfplattan, vill inte göra sig till åtlöje inför barnen eller de andra 
kollegorna. P1 är en av tre pedagoger som känner sig trygg i användandet av surfplattan. P1 
förklarar orsaken till det och det är att de arbetar mycket med surfplattan och använder den i 
deras projekt.Tilläggas bör att P1 nämner att hen fick gå på ett utbildningstillfälle när de fick 
surfplattan. P7 känner sig ganska trygg med surfplattan, pedagogen förklarar att hen vet hur 
den funkar och att det inte är några problem. P7 berättar också som P4 och P1 att en pedagog 



från varje avdelningen fick gå på ett par genomgångsträffar med ämnet surfplatta när de fick 
den och att P7 då var den pedagog som erbjöd sig att gå på dessa träffar. 

Svaren kan tolkas som att de pedagoger som känner osäkerhet saknar kunskap eller daglig 
användning av surfplattan och de önskar att de fått mer utbildning i ämnet innan den fördes in 
i verksamheten. De pedagoger som känner sig trygga i användandet av surfplattan  är de 
pedagoger som har gått någon form av utbildning eller fått en genomgång i ämnet surfplattan. 
P7 menar att desto mer pedagogerna använder en surfplatta desto mer använder de den, hen 
förklarar också att om pedagogen inte har någon kunskap och inte vet hur surfplattan ska 
användas i verksamheten så används den oftast inte. Det visar sig att kunskap i ämnet är 
mycket relevant för vidare användning och utveckling av det digitala verktyget i 
verksamheten. 

4.3 Hur arbetar ni med surfplattan i verksamheten?

Svaren på fråga två skiljer sig i vissa fall. Det alla pedagoger är eniga om är att de använder 
surfplattan till att filma eller fotografera med, alltså någon form av dokumentation. 
Pedagogerna använder bland annat surfplattan som en hjälp i deras arbete att utveckla 
verksamheten och kvalitèn. Citaten nedan kommer från P4 som arbetar med barn i åldrarna 1-
3 år och från P7 som arbetar med barn i åldrarna 3-5 år.

P4- Filmar och fotar gör vi mycket, dokumentationer. Alltså med dom små barnen..det finns 
mycket med sånt här pekboksappar tillexempel då, att man får både bild och ljud liksom 
att det blir så många sinnen du kan tillfredsställa på en och samma gång. Så det är ju 
appar där liksom med memory och med djur och natur som vi använder. 

P7- Det är ju söka information, vi använder den inte så mycket för vi anser ju att barnen 
spelar spel hemma. Så det känns inte som det finns något behov hos vår barngrupp att 
behöva lära sig att använda en surfplatta. Så mycket är ju information , vi använder den 
till att filma. Vi använder den som ett verktyg i projektet då att vi har filmat hur barnen 
reagerar och så.

P4 pratar om att det finns mycket bra appar till små barn och att de jobbar mycket med 
sinnesupplevelser, med hjälp av en app kan barnen få se och höra både bild och ljud och att 
det är en fantastisk fördel just för de små barnen som kanske inte har det verbala språket ännu.
Enligt P7 använder inte barnen surfplattan alls och orsaken till det är att pedagogerna anser att
barnen spelar spel hemma. Det finns inte något behov för barnen att behöva lära sig att 
använda en surfplatta på förskolan eftersom de redan vet hur den fungerar. P7 berättar att 
genom intervjuer med barnen där pedagogerna frågade barnen om de tidigare använt en dator 
eller ipad kom de fram till att de flesta barn hade använt det och då ansåg pedagogerna att 
deras barngrupp inte hade något behov av att använda surfplattan. P7 tillägger att 
pedagogerna dock måste vara uppmärksamma på de barn som eventuellt aldrig har använt en 
surfplatta, men att de genom intervjuerna kom fram till att det inte fanns några barn i deras 
barngrupp som inte använt en surfplatta tidigare. P1, P2 och P3 berättar att de använder den 
mest för egen del. P1 förklarar hur de använder den vilket är varje vecka på planeringstiden, 
pedagogerna använder en applikation där de skriver in allt som tas upp på planeringen som de
sedan smidigt vid ett senare tillfälle kan gå in och ändra eller fylla på om det är något de 
glömt. P1 anser att det är smidigt att allt finns på samma ställe för att lätt kunna gå tillbaka till
tidigare planeringar och se vad som togs upp då. P3 berättar att även de använt surfplattan 
mycket för egen del, de har filmat varandra och reflekterat kring filmerna. De har också filmat
barnen och sedan använt filmen som material att visa för vårdandshavarna på 
föräldrasamtalen. 



När det kommer till barnens användande av surfplattan svarar P6 att när de fick surfplattan lät
de barnen spela ”bra” spel på den men senare upptäckte pedagogerna på avdelningen att det 
blev som en magnet, alla barn drogs till surfplattan. P6 förklarar vidare att inga barn lekte 
utan alla var så nyfikna på surfplattan. Det gick till en gräns när P6 och de andra pedagogerna 
uppmärksammade att barnen började slåss om surfplattan, då slutade de att använda den helt. 
P6 kan inte riktigt förklara varför det blev på det viset men säger att barnen är väldigt 
intresserade och att de gärna vill använda surfplattan. I detta fall visste inte pedagogerna hur 
de skulle jobba med surfplattan efter incidenten så då tog dom bort den istället berättar P6. P6 
förklarar kort därefter en åtgärd som pedagogerna kunde ha gjort när de såg att barnens 
samarbete kring surfplattan inte fungerade och det var att ta med ett fåtal barn in i ett annat 
rum där de kunde arbeta ostört med surfplattan. Det var inget P6 och de andra pedagogerna 
hade gjort utan bara en fundering för framtiden. Det är en pedagog av de som jobbar med barn
i åldrarna 3-5 år som uttrycker att barnen själva får använda surfplattan och det är P5. P5 
anser att det finns mycket bra applikationer till deras stora barn och berättar att pedagogerna 
tillsammans har försökt hitta bra och lärande applikationer. P5 pratar om de barn som ska 
börja förskoleklass och att de är intresserade av bokstäver och att de barn som har kommit så 
pass långt fram kan använda surfplattan som ett verktyg för att utvecklas ännu mer. De 
använder applikationer som handlar om matematik, språkutveckling med bokstäver och olika 
mönster. P5 tycker själv att de använder surfplattan mycket till att söka kunskap med. P5 
berättar att de brukar ta med surfplattan ut i skogen, hittar barnen en insekt eller liknande som 
ingen känner igen så kan de snabbt söka på surfplattan och få fram svaret. P5 kallar 
surfplattan för ett verktyg för barnens utforskande. 

Det är P5 från 3-5 års avdelningen som förklarar att barnen själva får använda surfplattan. 
Genom P6 och P7s förklaring till hur de använder surfplattan i verksamheten är det mest 
pedagogerna som arbetar med surfplattan och inte barnen. Förklaringen till det var att barnen 
redan vet hur en surfplatta fungerar och att det uppstod konflikter runt surfplattan och då tog 
pedagogerna bort den. Alla pedagoger som arbetar på 1-3 års avdelningar berättar att de har 
olika spel och applikationer som barnen själva har fått testa men att de också använder 
surfplattan för egen del till dokumentation eller för planering och reflektion. Det kan visa på 
att pedagoger som arbetar med de lite äldre barnen är rädda för att surfplattan kan bli en så 
kallad spelmaskin för barnen, medan de pedagoger som arbetar med de yngre barnen låter 
barnen utforska verktyget. P4 nämner vid ett tillfälle att surfplattan ska användas som ett 
kompletterande verktyg i den övriga verksamheten, det ska inte utesluta eller ta bort något 
annat. 

4.4 Har ni något mål med användandet av surfplattan i verksamheten? och i så fall hur 
ser det ut?

Frågan är relevant då pedagoger oftast har ett mål med sitt arbete och i förskolans läroplan 
finns det strävansmål som pedagogerna ska jobba mot. Att undersöka hur målet med 
surfplattan ser ut, om de olika avdelningarna har ett mål, kan bidra till en förklaring av hur 
pedagogerna tänker om arbetet med surfplattan. Alternativt få upp ögonen för frågan hos de 
pedagoger som inte har ett mål med surfplattan i verksamheten. Denna undersökning visar att 
målen kan se olika ut på avdelningarna och förskolorna och det är inte självklart att det finns 
ett mål. De två svaren nedan kommer från pedagoger som båda arbetar med de yngre barnen.  

P2- Nej. Vi pratade om det förut att vi kanske skulle ha det, hehe. Det känns inte riktigt som vi
har kommit dit, nej vi har inte diskuterat det ordentligt helt enkelt. Men man skulle ju 
vilja använda det mer..alltså ge upplevelser genom den kan jag känna. 



P4- Ja men alltså målet är ju det..på ett sätt kan man ju säga att det är att uppfylla 
läroplanens mål, för vi ska ju tillföra det och dagens barn idag dom växer ju upp i det 
här samhället där det är mycket tekniska..så det är liksom..det är ju vår skyldighet att 
använda det så. Aa men nått som ska tillföra, ett komplement, ett kompletterande verktyg 
i verksamheten, så ser vi det nog! Målet är att det ska tillföra något mer.

P2 förklarar orsaken till att de inte har något uttalat mål om surfplattan och det är för att 
pedagogerna inte diskuterat det ordentligt, det saknas en dialog om arbetet med surfplattan. P2
anser själv att målet borde vara att visa det dagliga som barnen gör för föräldrarna och 
samtidigt lyfta mål ur läroplanen på den vägen, att de kan visa filmer eller foton på surfplattan
för föräldrarna och på så vis stärka kontakten mellan förskola och hem. P2 har inget mål men 
pratade om att de borde ha det och gav förslag på hur de kunde se ut, medan P4 visar på ett 
tydligt mål. P4 uttrycker klara åsikter om att det är viktigt att arbetslaget pratar igenom målet 
med surfplattan innan den börjar användas i verksamheten, vilket P4 och de resterande 
kollegorna hade gjort och kommit fram till att de vill att det ska finnas en mening med 
användandet av surfplattan, ett pedagogiskt syfte som P4 benämner det. Det ska inte vara 
något som pedagogerna bara slänger fram för att barnen ska ha något att göra. P4 anser också 
att det är förskolans skyldighet att arbeta med tekniska verktyg så som surfplattan just för att 
det står som ett av målen i förskolans läroplan. 

P1, P3 och P7 svarar kort nej på frågan om de har något mål med surfplattan och förklarar sig 
med att de inte kommit överens om något mål ihop med de andra kollegorna, men att de 
kanske borde göra det. Detta kan bero på som P3 nämner att det inte finns tillräckligt med 
reflektionstid för pedagogerna att ta upp och prata om hur de ska jobba med surfplattan, tiden 
räcker inte till. P6 är också en av de pedagoger som svarar nej på frågan om de har något mål 
med användandet av surfplattan och förklarar att pedagogerna inte har haft tid att prata om 
det. Har inte pedagogerna kommit överens om ett gemensamt mål och hur de ska jobba med 
surfplattan kan det lätt bli så som P6 berättar att varje gång P6 tog fram surfplattan i 
verksamheten så tänkte P6 på vad de andra kollegorna skulle tycka om det. De hade inte 
diskuterat om hur surfplattan skulle användas och visste inte heller vad resterande kollegor 
hade för åsikter om det, en brist i kommunikationen pedagoger emellan. En pedagog som 
pratar om att målet med surfplattan är att det ska kännas som ett verktyg och inte som leksak 
att sitta och spela på, det är P5. P5 ser gärna att surfplattan används i vardagliga sammanhang,
orsaken till det är att på P5s avdelning har de inte så mycket planerad eller styrd verksamhet, 
utan mer att plocka upp barnens intressen där och då och arbeta utefter det. Därför tycker P5 
att målet med surfplattan ska vara att den ska ses som en del av verksamheten, barnen ska få 
chansen att utforska verktyget och att pedagogerna ska vara medforskande i arbetet med 
surfplattan.   

P4 och P5 är de pedagoger som uttrycker att de har ett uttalat mål kring användandet av 
surfplattan. De andra pedagogerna har inget mål men pratar om att de borde ha det och hur det
skulle kunna se ut i så fall men pedagogerna har inte haft tid att sitta ner tillsammans i 
arbetslaget och diskutera surfplattan och eventuellt mål. P4 och P5 arbetar på förskola B som 
endast består av två avdelningar medan de andra pedagogerna arbetar på förskola A som har 
fem avdelningar, kanske har detta en inverkan på om det finns ett mål med användandet av 
surfplattan eller ej. P4 berättar om en så kallad policy som de två avdelningarna har gjort 
tillsammans, då vet alla pedagoger hur de ska förhålla sig till surfplattan och vad deras mål är.
För P1, P2, P3, P6 och P7 är situationen annorlunda, de har flera avdelningar på sin förskola 
och därmed fler kollegor med åsikter att ta hänsyn till. Det kan vara en bidragande orsak till 
att mål för surfplattans användande inte skapats på förskola A. 



4.5 Tycker du man borde anpassa användandet av surfplattan till barnens ålder? Och 
hur kan man göra det?

Fråga fyra är mycket relevant, den tar upp just barnens ålder. Genom denna fråga kan 
pedagogerna belysa om det finns några skillnader mellan 1-3 års avdelningar och 3-5 års 
avdelningar, eller om alla tänker likadant när det gäller barns användande av surfplattan. Den 
här frågan utgör grunden för att få svar på undersökningens frågeställning. Frågan ger också 
svar på hur pedagogerna tycker arbetet med surfplattan borde anpassas till barnens ålder. 
Svaren nedan kommer från P5 som arbetar med de äldre barnen och från P3 som arbetar med 
de yngre barnen. 

P5- Ja det tycker jag! jag menar vi har ju inte samma, för det finns ju sånna program som är 
jättebra för de yngre barnen, som dom utvecklas med. Medan vi har lite svårare på 
våran, sånt som passar våra barn. I början hade vi väl lite samma men nu har vi mer 
tänkt till för våra behöver mer utmaningar då.

P3- Man får ju tänka olika för det gör man ju med allt annat så det måste man göra även med
surfplattan och det är klart att man kan anpassa lite. Men jag kan känna att jag inte 
riktigt har kunskapen vad jag..hur jag ska anpassa.

P5 och P3 är eniga om att arbetet med surfplattan borde ålderanpassas. Orsaken till att P5 
tycker att det borde vara åldersanpassat är att de äldre barnen vill ha mer utmaningar, P5 ger 
som exempel att när barnen sitter och gör pärlplattor kan de få fram olika mönster på 
surfplattan. Barnen ges då möjlighet att pärla efter ett mönster istället för att bara pärla som de
är vana vid. P5 anser att de yngre barnen är mycket duktiga med surfplattan och säkert kan 
klara av de applikationer som de använder med de äldre barnen men att de yngre barnen 
kanske inte måste kunna allting. Det P5 menar med det är att det måste finnas något de kan 
utforska sen senare när de blir äldre. P3 känner själv att kunskapen om hur användandet av 
surfplattan ska anpassas saknas, förståelsen att det måste anpassas finns men P3 vet ej på 
vilket sätt. En fundering som P3 nämner är att det som borde kunna anpassas när det gäller 
surfplattan för de yngre barnen är valet av applikationer. P3 berättar om en applikation som de
har med djur som tittar fram och låter, denna applikation anser P3 att de inte har på surfplattan
på avdelningar med de äldre barnen. 

P7 och P2 tycker också att valet av applikationer kan åldersanpassas. P7 som arbetar med de 
äldre barnen anser själv att det ska vara lärande applikationer, inte applikationer som barnen 
bara sitter och spelar med. P7 anser sig veta att det finns mycket fina lärande applikationer för
äldre barn, det gäller bara för pedagogerna att hitta dom. P2 som arbetar med de yngre barnen 
påpekar att pedagogerna på de olika avdelningarna borde tänka olika. P2 säger själv att 
orsaken till att de borde göra det är att det gör de med alla andra aktiviteter i verksamheten så 
därför borde pedagogerna även göra det med surfplattan, alltså tänka mer åldersanpassat. P6 
har liknande åsikt som P2 i denna fråga och anser också att arbetet borde vara anpassat just 
för att så tänker pedagogerna i allt de gör i verksamheten och då borde de även göra det i 
arbetet med surfplattan, det ska utmana barnen vidare och vara utvecklande anser P6 som 
arbetar med de äldre barnen. P1 arbetar med de yngre barnen och tycker att användadet av 
surfplattan ska vara åldersanpassat, orsaken till det utvecklar inte P1 men anser att det ska 
vara ett hjälpmedel till de yngre barnen i deras utveckling. P4 tror själv att det är viktigt att 
pedagogerna vet vad som finns på surfplattan, att de vet vad de erbjuder barnen. P4 anser att 
det borde vara åldersanpassat men poängterar att pedagogerna också måste se det utifrån 
barnens behov, och anpassa utefter det. Orsaken till varför P4 tycker det är för att alla barn har
olika behov och vissa barn behöver använda surfplattan mer som ett hjälpmedel att uttrycka 



någonting, mer som en hjälp medan andra barn använder surfplattan för att det är roligt, som 
ett roligt lärande beskriver P4.

Alla pedagoger i undersökningen anser att arbetet med surfplattan ska vara anpassat till 
barnens ålder. För de äldre barnen är det viktigt med utmaningar så de hela tiden kommer 
vidare i sin utveckling. När det gäller de yngre barnen anser en del pedagoger att det ska vara 
utmande även där, samtidigt som det är viktigt att se till barnets behov. Kunskapen om hur 
pedagoger ska anpassa användandet av surfplattan till barnens ålder saknas hos en pedagog, 
men vetskapen om att det borde anpassas finns. Pedagogerna ser möjligheter att anpassa efter 
barnens ålder, bara de får kunskap om hur de kan göra det på bästa sätt.

4.6 Vad vill ni pedagoger utveckla i barngruppen med hjälp av surfplattan?

Den här frågan är likadan som en av frågeställningarna i den här undersökningen och därför är
pedagogernas svar relevant. Svaren bygger på vad pedagogerna vill utveckla med hjälp av 
surfplattan, alltså på vilket sätt de vill använda den till att utveckla verksamheten. P1 och P4 
arbetar båda på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år.

P1- Vi vill använda den ännu mer som ett hjälpmedel, men på andra sätt än att tillexempel 
pussla, vi pedagoger finns ju här och jag känner att vi kan pussla med barnen och få ut 
minst lika mycket. Jag tycker att när dom är på förskolan så har dom ju oss, då ska inte 
surfplattan ersätta det.

P4- ja men det är nog kanske för mångfald…eller ja just att det ska bli en djupare..en 
fördjupning. Givetvis skulle jag kunna tänka mig också att få mer kunskap själv vad man 
kan använda surfplattan till. Just med dom små barnen tycker jag det är så häftigt det 
här när man kan få så många sinnesintryck samtidigt, så där känner jag nog att det kan 
utvecklas.

P1 uttrycker tydligt att i deras barngrupp vill de använda surfplattan mer som ett verktyg, inte 
något som ska ersätta den fysiska kontakten mellan barn och pedagog. P1 nämner inte på 
vilket sätt de vill använda den som ett verktyg men förklarar att de vill använda den på andra 
sätt än att låta barnen sitta och tillexempel pussla på surfplattan. P1 uttrycker rädsla över att 
surfplattan kan ersätta pedagogernas samspel med barnen, det vill de inte ska ske. P1 vill 
istället att surfplattan ska vara ett redskap för pedagogerna och inte som ett tidsfördriv för 
barnen. P4 facineras av arbetet med de små barnen och surfplattan, att barnen kan få så många
sinnesintryck samtidigt och det är något som P4 vill utveckla och jobba mer med. P4 tror själv
att det skulle behöva tillföras fler surfplattor på avdelningarna för att de ska kunna utveckla 
det de vill. P4 berättar att de har en surfplatta på varje avdelning, men uttrycker att det skulle 
vara bra med fler för då kan de jobba med surfplattan i mindre grupper samtidigt. P2 och P3 
uttrycker att de vill utveckla den pedagogiska dokumentationen med hjälp av surfplattan och 
att kunna ge tillbaka den till barnen. P2 vill att de ska filma barnen i en aktivitet och sedan 
spela upp det för barnen, barnen kan peka och berätta vad som sker på filmerna. P2 förklarar 
också att deras barn är ganska små och vissa har inte det verbala språket än men att 
pedagogerna kan tolka vad barnen menar genom deras kroppspråk. 

P3 vill också utveckla den pedagogiska dokumentationen, tanken var att kunna ha en mapp till
varje barn på surfplattan där pedagogerna lägger in kort och filmsekvenser. Tyvärr gick inte 
det att genomföra berättar P3. P3 säger själv att orsaken till det är att övrig teknik inte är 
anpassad efter surfplattans funktioner. När minnet på surfplattan blev fullt ville pedagogerna 
föra över filmer och foton till datorn men problemet var att avdelningens dator var för 
gammal och tog inte emot de filerna som fanns på surfplattan. P3 anser att övrig teknik så 



som dator och skrivare borde hänga med i utveckling och förnyas för att pedagogerna ska 
kunna använda surfplattan till det de vill. Här handlar det alltså om en ekonomisk fråga om 
pedagogerna ska kunna utveckla det de vill i barngruppen med hjälp av surfplattan. 

Dokumentation är det flera pedagoger som vill utveckla och P5 pratar om att de vill involvera 
barnen i dokumentationen, surfplattan kan vara ett verktyg för pedagog och barn att kunna 
reflektera direkt över någon aktivitet eller händelse förklarar P5. P5 anser att det är enklare att
ta med en surfplatta ut i skogen än en dator och på så vis fånga det som händer där och då. 
Något mer P5 vill utveckla med hjälp av surfplattan är barnens intresse för skapande, att se till
barnens intresse och ta tillvara på det är viktigt för P5. I deras barngrupp ser pedagogerna att 
barnen är intresserade av att göra egna sagor och ville då med hjälp av surfplattan utveckla 
detta, barnen kan göra egna sagor genom en applikation och lägga till text och bild förklarar 
P5. P6 ville också som de andra pedagoger utveckla dokumentationen, både för barnen men 
också för pedagogerna själva. Pedagogerna kan med hjälp av surfplattans kamerafunktion 
filma sig själva och sedan tillsammans titta och reflektera över filmen. P6 pratar om att det 
skulle vara bra att kunna använda surfplattan till att dokumentera barnen och göra en färdig 
dokumentation direkt på surfplattan men att P6 själv saknar kunskapen om hur man gör det 
och därför blir det aldrig av. P7 ser surfplattan som ett snabbare verktyg än till exempel en 
filmkamera. P7 förklarar att med hjälp av surfplattan kan pedagogerna utvärdera snabbare, de 
arbetar just nu med ett projekt och har filmat barnen i olika situationer. P7 anser att dessa 
filmsekvenser kan pedagogerna reflektera över direkt om de är filmade med surfplattan och 
slipper allt extrajobb som en filmkamera bär med sig. 

Pedagogerna uttrycker tydligt att det är dokumentationen de vill utveckla med hjälp av 
surfplattan. Pedagogerna anser att surfplattan är ett smidigt verktyg för dokumentation men att
det krävs kunskap om hur man gör, vilket kan vara ett hinder i arbetet. Med de yngre barnen 
vill pedagogerna använda surfplattan till att jobba med sinnesupplevelser och det kan de göra 
genom olika applikationer. P4 tror att applikationsutbudet kommer förnyas med tiden, det är 
upp till pedagogerna att hänga med och uppdatera surfplattans innehåll. Det är nödvändigt att 
övrig teknik som dator och skrivare uppdateras kontinuerligt för att arbetet med surfplattan 
ska kunna genomföras på det sätt som pedagogerna vill. Det visar sig i ett av svaren på den 
här frågan.

4.7 I förskolans läroplan står det att ”multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. Hur tolkar du 
det? Och vad gör ni för att uppnå det målet?

Frågan handlar om målet som finns i förskolans läroplan och hur pedagogerna upplever att de 
jobbar mot det. Har de uppmärksammat detta mål? och är det någon skillnad på hur 
pedagogerna vill uppnå målet beroende på om de jobbar med de yngre eller de äldre barnen? 
Citaten nedan kommer från P6 som arbetar på en 3-5 års avdelning och från P4 som arbetar på
en 1-3 års avdelning.   

P6- Det som vi har pratat om är ju det här att barnen ska lära sig var man kan söka 
information, det har vi pratat mycket med dom om! Ja sen kameran använder vi ju 
mycket, de är ju teknik det med.

P4- Jag tolkar det som att det är vår skyldighet att vi ska kunna erbjuda barnen dom här 
möjligheterna. Att använda ipaden som ett verktyg, ett redskap i verksamheten. som i 
tillämpning, att barnen får använda den och visa dem de möjligheter som finns. I 
skapande processer tänker jag mer det här kreativa, matematik och språket kan du få 
med för det finns så många möjligheter!



P6 vill uppnå läroplanens mål genom att ge barnen kunskap om vart de kan söka information. 
Information kan hämtas från olika källor: biblioteket, datorn eller surfplattan. P6 berättar att 
ett barn på avdelningen undrade var Alfon åbergs mamma var någonstans, det står inget om 
henne i böckerna och det var en fundering som barnet hade haft länge. Pedagogerna ansåg 
därför att det var viktigt att de förklarade för barnen var de kan finna sådan information och 
för att hitta svaret använde sig pedagogerna av en dator. Vårdnadshavarna till barnet blev 
väldigt tacksamma för att pedagogerna hade sökt reda på informationen om Alfons mamma. 
Barnet hade länge gått och funderat på frågan hemma och föräldrarna visste inte svaret, därför
vände de sig till förskolan och pedagogerna på avdelningen. P6 funderar en stund vad målet 
om teknik innebär. P6 kom fram till att de tar kort med kameran och att de även filmat med 
vanlig filmkamera. P6 berättar att de tänkte använda surfplattan att filma när barnen dansade 
men det gick inte att genomföra för surfplattans minne var fullt. P6 och de andra pedagogerna 
hade inte kunskapen om hur de skulle tömma surfplattan, istället använde de sig av en vanlig 
filmkamera. P6 erkänner att när ingen pedagog visste hur de skulle gå tillväga för att tömma 
surfplattan valde de att inte använda den. Det uppstod irritation kring surfplattan förklarar P6. 
P4 ser på förskolans mål som att det är pedgogernas skyldighet att föra in de digitala 
verktygen i verksamheten och presentera dem för barnen. P4 tycker själv att barnen ska få ta 
del av surfplattans olika funktioner och att den kan användas både i tillämpning och i 
planerade aktiviteter. P4 ser också att barnen idag har mycket kunskap om surfplattan och 
tekniska prylar, barnen lär av varandra när de sitter tillsammans med surfplattan berättar P4. 
P4 anser att utvecklandet av barns samspel är en del i att uppnå läroplanens mål om IKT, att 
barnen lär av varandra och utvecklas genom det. 

P1 arbetar med de yngre barnen. För att uppnå läroplanens mål filmar de barnen. De gör 
dokumentationer för att sedan kunna ge det tillbaka till barnen. P1 anser att de på så vis 
använder surfplattan som ett hjälpmedel i deras arbete att utveckla verksamheten. P2 erkänner
att pedgogerna inte har tänkt på det mål som frågan berör. P2 säger själv att pedagogerna på 
avdelningen är medvetna om att de måste arbeta mer med målet som handlar om IKT och att 
det är viktigt att pedagogerna hänger med i utvecklingen av dagens samhälle anser P2. P3 ser 
att det är svårt att jobba efter det målet. Orsaken till det anser P3 själv är att de inte får de 
bästa teknikprylarna vilket kan leda till att blir svårt att använda surfplattan som ett 
hjälpmedel i verksamheten. Datorn som P3 berättar att de har kan inte ta emot filerna från 
surfplattan och det går inte att använda den skrivaren de har för att skriva ut bilder från 
surfplattan. För att kunna arbeta efter läroplanens mål krävs det att resterande teknik hänger 
med i utvecklingen anser P3. 

P5 svarar att de använder surfplattan när de jobbar med barns språkutveckling, 
matematikkunskaper och även vid dokumentation. Barnen och pedagogerna använder 
surfplattan i olika situationer och att de på så vis uppnår läroplanens mål om IKT. P5 berättar 
att när de fick surfplattan hade inte pedagogerna någon direkt tanke med användandet av 
surfplattan, mer att barnen skulle få prova verktyget eftersom det var nytt. Sedan började 
pedagogerna tänka till mer och de satte sig tillsammans och pratade om hur de ville jobba 
med surfplattan i verksamheten. P5 säger att de kom fram till att surfplattan ska vara ett 
verktyg i lärandet och inte någon leksak. P7 tolkar läroplanens mål på så vis att det är barnen 
som ska få möjlighet att möta olika digitala verktyg och lära sig att använda dessa på rätt sätt. 
P7 ser att deras barn redan har den kunskapen, speciellt när det kommer till användandet av 
surfplattan. Det pedagogerna istället jobbar med är att lära barnen hur de kan söka och få fram
information genom digitala verktyg berättar P7.

Alla pedagoger tolkar läroplanens mål om IKT olika. En skillnad mellan åldersavdelningarna 
som visar sig är att med de äldre barnen vill pedagoger uppnå målet genom att lära barnen hur



de får fram information genom surfplattan eller datorn. Med de yngre barnen vill pedagogerna
uppnå målet genom att använda digitala verktyg som redskap i verksamheten och visa barnen 
vilka möjligheter som finns. Pedagogerna ser också svårigheter med att uppnå målet eftersom 
övrig teknik inte är anpassad. Genom den här frågan inser några pedagoger att de tillsammans
måste prata om vad målet innebär och hur de ska arbeta för att uppnå det. Här visar det sig 
skillnader mellan de olika förskolorna. P4 och P5 som arbetar på förskola B har liknande 
åsikter om läroplanens mål och hur det ska uppnås. Pedagogern på förskola B nämner vid ett 
tillfälle att avdelningarna suttit ned tillsammans och pratat om hur de ska arbeta mot detta 
mål. Pedagogerna som arbetar på förskola A har mer spridda åsikter om läroplanens mål. 
Orsaken till denna skillnad kan återigen vara att Förskola A är större, det blir svårt för 
pedagogerna att tillsammans kunna diskutera målet om IKT och komma överens om hur de 
ska uppnå det. Förskola B är mindre, det kan vara lättare för pedagogerna att diskutera och 
komma överens om ett gemensamt arbetssätt.

4.8 Sammanfattning av resultat

Tabellen nedan ger en överblick av pedagogerna, avdelningarna och förskolorna. Tabellen 
visar att P1-P4 är de pedagoger som arbetar med de yngre barnen. P5-P6 är de pedagoger som
arbetar med de äldre barnen. Den visar att fem pedagoger från förskola A och två pedagoger 
från förskola B har medverkat i undersökningen.    

Pedagoger P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

1-3 års avdelning × × × ×

3-5 års avdelning × × ×

Förskola A × × × × ×

Förskola B × ×
Tabell 1: Överblick av pedagoger, avdelning och förskola.  

Resultatet ger svar på undersökningens frågeställning. Det visar hur arbetet med surfplattan 
skiljer sig mellan de olika avdelningarna och skillnader mellan förskola A och förskola B. 
Enligt resultatet vill pedagogerna som arbetar med de yngre barnen att barnen ska få olika 
sinnesupplevelser genom surfplattan. De vill att surfplattan ska användas som ett verktyg för 
pedagogerna, på planeringar, till föräldrasamtal och till dokumentationer. P1-P4 förklarar att 
de filmar barnen, dokumenterar och sedan ger tillbaka det till barnen. De yngsta barnen får se 
sig själva i en situation och reflektera tillsammans med pedagogen genom att peka, prata eller 
uttrycka sig genom kroppspråket om vad som sker på filmen. Resultatet visar att två av fyra 
pedagoger på 1-3 års avdelningar känner osäkerhet inför att använda surfplattan och orsaken 
till det är att de anser att de saknar kunskap om verktyget. Pedagogerna anser att de vill ha 
mer utbildning i ämnet om de ska kunna utveckla det de vill med hjälp av surfplattan. En 
svårighet i arbetet med surfplattan är om övrig teknik inte är uppdaterad och inte går att 
använda ihop med surfplattan. Då kompliceras pedagogernas arbete och surfplattan blir inget 
hjälpmedel utan bara ett orosmoment. 



Pedagogerna som jobbar med de äldre barnen känner att surfplattan ska användas som ett 
verktyg för pedagogerna, det är lätt att det blir en spelmaskin för de äldre barnen. Om de äldre
barnen ska använda surfplattan ska det vara lärande applikationer, det är viktigt att de äldre 
barnen får utmaningar och chans till att utvecklas. Lärande applikationer kan vara 
applikationer som handlar om matematik eller språk och bokstäver. Här märks det att arbetet 
med de äldre barnen är skolförberedande. P5-P7 vill precis som P1-P4 utveckla 
dokumentationen med hjälp av surfplattan. Det är en av likheterna som visar sig finnas mellan
åldersavdelningarna. En annan likhet är att pedagogerna som arbetar med de äldre barnen 
också känner osäkerhet i användandet av surfplattan och att även det beror på okunnighet och 
för lite utbildning i ämnet. De pedagoger som känner sig trygga i användandet av surfplattan 
visar sig vara de pedagoger som fick någon sorts genomgång eller utbildning med surfplattan 
när den implementerades i verksamheten. De pedagoger uttrycker att de vill ha mer utbildning
och tips på vägen för att kunna använda och utnyttja surfplattans alla funktioner. 

Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen uttrycker en gemensam svårighet i arbetet med 
surfplattan, det är vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna har oftast åsikter om barns användande 
av surfplattan i förskolan och tror att de bara sitter och spelar spel på den. P6 och P7 anser att 
orsaken till vårdnadshavarnas reaktioner är att pedagogerna inte har informerat om syftet med 
surfplattan i förskolan, om målet i förskolans läroplan eller vad barnen egentligen gör på 
surfplattan. Här är en skillnad mot avdelningarna med de yngre barnen där pedagogerna inte 
ser vårdnadshavarna som en svårighet i arbetet med surfplattan. Det är mer accepterat från 
vårdnadshavare att de yngre barnen får utforska verktyget än att de äldre får använda det. 
Kanske anser vårdanshavarna att de äldre barnen sitter mycket med surfplattan hemma och att
på förskolan ska de göra andra saker, som att leka tillsammans med andra barn. P5-P7 är 
eniga om att information till vårdnadshavare om hur? och vad? surfplattan används till i 
förskolan är nödvändigt för att pedagogerna ska kunna utveckla det de vill med hjälp av 
surfplattan.

Resultatet visar skillnader mellan förskola A och förskola B. Förskola A är den lilla förskolan 
som består av två avdelningar. Här har pedagogerna pratat ihop sig om målet med 
användandet av surfplattan och de förklarar tydligt hur de arbetar med surfplattan och vad de 
vill utveckla med hjälp av det pedagogiska verktyget. Förskola B är större och består av fem 
avdelningar sammanlagt. Här har pedagogerna inget uttalat mål, det finns inte tid för 
pedagogerna att sitta ner och diskutera användandet av surfplattan. Vilket visar på att ju fler 
pedagoger och avdelningar som verkar på en förskola ju svårare blir det att komma överens 
om ett gemensamt mål om användandet av surfplattan. 



5. Diskussion

5.2 Metoddiskussion

För att få svar på undersökningens frågeställning: Hur arbetar pedagogerna med surfplattan på
de olika avdelningarna och förskolorna? Vilka är skillnaderna och likheterna? Och: Hur ser 
pedagogerna på arbetet med surfplattan och vad vill de utveckla i barngruppen med hjälp av 
den? Går det i linje med målet i förskolans läroplan? Gjordes strukturerade intervjuer med 
pedagoger som arbetar med de äldre och de yngre barnen, på två olika förskolor. När 
pedagogerna kotaktades uppgav övervägande del av pedagogerna att de hade ett intresse för 
ämnet. Det ser jag inte som negativt för undersökningens resultat utan snarare tvärt om 
berikande då de kanske själva kände att de fick ut någonting positivt av intervjutillfället. Sju 
pedagoger intervjuades var av fyra arbetar med de yngre barnen och tre arbetar med de äldre 
barnen. Tanken var att tre pedagoger som arbetar med de yngre barnen skulle intervjuas, det 
gick inte att genomföra då två pedagoger samtidigt medverkade vid ett intervjutillfälle. Det 
finns en risk att de två påverkade varandra och att det sedan kunde påverka resultatet. Som 
undersökningens resultat visar har det inte påverkat. Pedagogerna svarade individuellt vid 
intervjutillfället och svaren har analyserats individuellt. Intervjuaren kunde inte vid 
intervjutillfället påverka utfallet av att två pedagoger deltog samtidigt men har vetskapen om 
att svaren från pedagogerna kan ha påverkats av varandra. En risk som finns när intervjuer 
används som metod är om intervjupersonen inte svarar helt sanningsenligt på frågorna 
(Johansson & Svedner, 2010), vilket också kan ha påverka resultatet i undersökningen. 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1). Samma frågor ställdes till alla 
intervjupersoner och orsaken till det var att i resultat kunna jämföra pedagogernas svar och på 
så vis se skillnader och likheter mellan de olika åldersavdelningarna och förskolorna. 
Följdfrågor som ”hur?”, ”ge exempel?”och ”berätta mer?” har använts under intervjuerna och 
därmed resulterat i mer och fylligare data. Löfgren (2014) anser att om intervjuaren använder 
sig av följdfrågor visar intervjuaren intresse för det intervjupersonen berättar och kan styra 
berättelserna mot undersökningens syfte om det drar iväg åt ”fel” håll. Alla intervjuer 
spelades in, vilket ledde till att den som intervjuade kunde hålla fokus på intervjupersonen och
lyssna aktivt istället för att skriva och titta ner i pappret. För ett bredare resultat kunde fler 
förskolor deltagit i undersökningen och fler intervjuer genomförst. Resultat skulle också 
påverkats om mer än en metod hade används i undersökningen. Till exempel om 
observationer också hade genomförts på de olika avdelningarna hade observatören kunnat se 
hur pedagogerna faktiskt arbetar med surfplattan och jämföra det med vad pedagogerna 
svarade på intervjufrågorna. Det hade kunnat påverka resultatet. Det gick inte att genomföra i 
den här undersökningen då den angivna tiden för arbetet inte gav möjlighet till det. 

5.3 Resultatdiskussion

Resultatet i undersökningen visar hur arbetet med surfplattan skiljer sig på de olika 
åldersavdelningarna och vad pedagogerna vill utveckla med hjälp av surfplattan när det gäller 
de yngre och de äldre barnen. Det visar också att arbetet med surfplattan ser olika ut på olika 
förskolor. Resultatet visar att alla pedagoger oavsett avdelning vill utveckla dokumentationen 
med hjälp av surfplattan. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att arbetslaget ska 
använda olika former av dokumentation och utvärdering. En form som pedagogerna i denna 
undersökning använder, eller vill använda är att filma barnen med surfplattan, reflektera med 
barn eller kollega över filmsekvensen och sedan utvärdera verksamheten på det sättet. En 
skillnad mellan åldersavdelningarna som resultatet visar är att med de äldre barnen vill 
pedagogerna använda surfplattan som ett verktyg för att ge barnen utveckling i andra 



målområden, inte bara som för de yngre barnen där de handlar om att utforska det tekniska 
verktyget. De målområdena är språk- och skrivutveckling och matematik . 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att naturvetenskap och teknik har nära kopplingar 
till just målområden som tillexempel språkutveckling och matematik. 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver också om pedagogens roll och betydelse för att 
skapa positiva attityder till ämnet teknik. Det visar sig i resultatet att vissa pedagoger känner 
sig osäkra i användandet av surfplattan vilket kan leda till att attityden mot att använda den 
inte ses som positiv. 

Alla pedagoger i undersökningen har åsikter om varför surfplattan ska ha en plats i förskolan 
och på vilket sätt. Detta kopplar jag till det som Forsling (2011) skriver, att man kan se på 
användandet av IKT i förskolan utifrån olika aspekter. Hon nämner tre aspekter: 
Inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Inlärningsaspekten bygger på 
det som P2 pratar om att surfplattan kan användas för pedagogernas egen del, till exempel att 
dokumentera med. Som Forsling (2011) beskriver: användandet av IKT kan ge en förändring 
och variation i pedagogernas arbetssätt. Hon skriver också att utifrån den aspekten kan det ske
en förändring mellan pedagog- och barn. Vilket jag kopplar till det som P5 pratar om, att 
kunskapen kanske inte finns riktigt men att pedagogerna tillsammans med barnen kan lära sig 
saker, pedagogerna kan ta tillvara på barnens kunskaper om IKT och få kunskapen på den 
vägen. Den andra aspekten som är arbetslivsaspekten bygger på att förskolan ska förbereda 
barnen inför deras framtida yrkesliv. Jag kopplar den aspekten till det som P4 pratar om, att 
barnen idag växer upp i ett samhälle med mycket teknik och att det är förskolans skyldighet 
att använda tekniska verktyg i vardagen. Den sista aspekten som Forsling (2011) nämner är 
demokratiaspekten som bygger på att alla medborgare ska ha rätt till en likvärdig utbildning. 
Jag kopplar det till det som alla pedagoger i undersökningen berättar och det är att surfplattan 
implementerads i deras verksamheter samtidigt. Beslutet om att surfplattan skulle in i 
verksamheten kom från skolledningen, alla avdelningar på förskolorna i den aktuella 
kommunen fick en surfplatta. Eftersom alla avdelningar på kommunens förskolor har en 
surfplatta blir möjligheten för utveckling och lärande i IKT lika för alla barn.

Klarefelt (2007) beskriver det sociokulturella sättet att se på lärande. Att människan lär i 
samspel med varandra och med hjälp av verktyg kan den interaktionen utvecklas. Genom  
erövring av kulturella uttrycksformer och kunskaper kan människan lära sig att behärska olika
verktyg som kan komma till användning i det vardagliga livet (Ibid). Jag kopplar det till 
arbetet med surfplattan i förskolan för att P4 beskriver deras mål med användandet av 
surfplattan och benämner surfplattan som ett kompleterande verktyg i verksamheten. P5 
pratar också om surfplattan som ett verktyg, ett verktyg för barnens utforskande. 

Resultatet visade att pedagogerna ville att de äldre barnen skulle utveckla sina matematiska 
färdigheter med hjälp av surfplattan. P5 nämner vid ett tillfälle att de tog med surfplattan ut i 
skogen under en såkallad ”matematikdag”. I skogen fick barnen olika matematiska uppdrag 
som pedagogerna direkt dokumenterade på surfplattan. Jag kopplar det till det som 
Aglassinger, m.fl. (2012) skriver om just dokumentationen. Dokumentationen av aktiviter och
barnens tankar kan enkelt göras med hjälp av surfplattan och på så vis blir det enklare att 
fånga lärandet i stunden. Aglassinger, m.fl. (2010) menar att när dokumentationen på 
surfplattan är gjord kan den enkelt delas med vårdnadshavare, andra barn eller kollegor. I 
resultatet nämner P3 att de gör som Aglassinger beskriver, de dokumenterar barnen genom att 
filma dem med surfplattan som pedagogerna sedan visar för vårdnadshavarna på 
föräldrasamtalen. Det står också i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) att förskolan ska 
sträva efter ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen, pedagoger i undersökningen 
menar att de jobbar efter det målet. Pedagogerna som arbetar med de yngre barnen anser att 



de vill ge barnen upplevelser med hjälp av surfplattan. P4 beskriver att genom en applikation 
på surfplattan kan barnen få många sinnesintryck samtidigt. Lokken m.fl. (2006) tar upp det 
här med små barns upplevelser och skriver att i arbetet med små barn krävs det att 
pedagogerna skapar en miljö där barnen upplever sig som likvärdiga, kompetenta 
medmänniskor. Pedagogernas uppgift när det kommer till de små barnen handlar om att skapa
utrymme för barns utforskande och upplevelser (Ibid). Resultatet visar att pedagogerna som 
arbetar med de äldre barnen är rädda för att surfplattan kan bli en så kallad spelmaskin för 
barnen, medan de pedagoger som arbetar med de yngre barnen låter barnen utforska 
verktyget. Orsaken till det kan vara att pedagogerna med de äldre barnen inte har kunskapen 
om hur de ska introducera surfplattan i verksamheten på ett bra sätt. Det kan också vara att de 
känner osäkerhet mot vad vårdnadshavarna har för åsikter. Pedagogerna med de äldre barnen 
har inte informerat vårdnadshavarna om hur de arbetar med surfplattan i förskolan. 
Vårdnadshavarna vet inte vad deras barn kan få för kunskaper med hjälp av surfplattan.



6. Slutsats och vidare forskning

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur surfplattan används i förskolan, och om det 
är någon skillnad på användandet i barngrupper med yngre barn respektive äldre barn.  
Undersökning syftar till att visa vad pedagogern gör och hur de tänker för att uppnå 
läroplanens mål om IKT. Genom intervjuer med fyra pedagoger från 1-3 års avdelningar och 
tre intervjuer med pedagoger från 3-5 års avdelningar har undersökningens frågeställning 
besvarats. Som vidare forskning skulle det vara intressant att göra intervjuer med fler antal 
pedagoger och fler förskolor för att se om resultatet hade blivit anorlunda. Det hade också 
varit intressant att intervjua pedagoger från förskolor i annan kommun för att se likheter och 
skillnader mellan kommunerna. 
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8. Bilagor

8.2 Bilaga 1

Intervjuguide 

Datum: 

Förskola 1  Förskola 2 

1-3 års avdelning 3-5 års avdelning  

Förskollärare eller barnskötare: 

Ålder: 

Kön: 

Antal år i verksamheten: 

Vad har du för utbildning (och inriktning): 

Frågeområde 1- Bakrund

 När implementerade ni surfplattan i verksamheten?

 På vems initiativ infördes surfplattan i verksamheten? 

 Har ni pedagoger gått någon fortbildning inom detta ämne?

 Hur känner du inför att använda surfplattan i verksamheten? Trygg? Osäker? Stark?  

 På vilket sätt anser du att pedagogernas inställning, kunnande och intresse till 
surfplattan påverkar användandet av den i verksamheten?

Frågeområde 2- Användning av surfplattan

 Hur arbetar ni med surfplattan i verksamheten? 

 Har ni något mål med användandet av surfplattan? Och i så fall hur ser det ut?



 Tycker du att man borde anpassa användandet av surfplattan till barnens ålder? Och 
hur kan man göra det i så fall? 

 Anser du att det finns några svårigheter eller nackdelar med surfplattan i förskolan? 
Vilka?

 Vad vill ni pedagoger utveckla i barngruppen med hjälp av surfplattan?

 I förskolans läroplan står det att ”multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. Hur tolkar du detta? Och vad 
gör ni för att uppnå detta mål?

Exempel på föjldfrågor:

 Hur tänker du där?..berätta mer

 Finns det något annat runt detta ämne som du vill berätta om?

8.3 Bilaga 2

Samtyckesblankett

Mitt namn är Lisa Fältskog och jag läser till förskollärare på distansprogramet från Karlstads 
universitet. Jag är inne på min sjätte termin av sju och det har nu blivit dags för mig att skriva 
examensarbete. 

Syftet med min studie är att undersöka och jämföra användandet av surfplattan på en 1-3 års 
avdelning med en 3-5 års avdelning på två olika förskolor utifrån pedagogernas tankar och 
erfarenheter kring arbetet med surfplattan. Jag vill se om arbetet med surfplattan skiljer sig i 
samband med barnens ålder och i så fall på vilket sätt arbetet skiljer sig. Denna studie är 
relevant då den visar på hur pedagoger ser på barns utveckling i olika åldrar med hjälp av ett 
pedagogiskt verktyg. 

Du medger samtycke att delta i denna studie genom att skriva på 
denna blankett . Du känner att du förstår syftet med undersökningen 
och du har vetskapen om att medverkan är frivillig och att du när som 
helst kan avbryta intervjun. Din medverkan är anonym och du är 
medveten om att all datainsamling endast används till denna studie 
och att datan förstörs när arbetet är färdigställdt. 



Ort och datum:

Respondenten/intervjupersonen:

Intervjuare:


