
 
 
 
 
 

”Likväl som du kan leka med Lego, 
kan du ha en surfplatta” 

Förskollärares syn på surfplattans roll i arbetet med naturvetenskap och teknik 

”Just as you can play with Lego, you can have a tablet” 
Preschool Teachers' views on the tablet's role in science and technology 

 
Emma Ternström 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet: 210 hp 

Grundnivå:15 hp 

Handledare: Jeanni Flogman 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2016-06-18 

 



Abstract 

The purpose of this study is to examine preschool teachers attitude how a tablet can be used to 

arouse children's interests and curiosity when it comes to science and technology. To examine 

this, interviews with six preschool teachers from five different preschools in three 

municipalities implemented. Qualitative semi-structured interviews were chosen to find out 

their personal views and thereby increase the possibilities to get as detailed and complete 

answers as possible. The results of this study show that preschool teachers have a positive 

attitude about the tablet in preschool. According to all interviewed preschool teachers, the 

tablet device is used to search for information and documentation within subjects such as 

science and technology. The result of this study also shows that the preschool teacher’s 

competence has been a significant factor in how the tablet is used in preschool. Preschool 

teacher who have worked the shortest time in preschool and have a further education sees 

more opportunities and have a higher competence around how the tablet can be used as an 

educational tool in their education. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarens inställning till hur en surfplatta kan användas 

till att väcka barns intressen och nyfikenheter när det gäller naturvetenskap och teknik. För att 

ta reda på detta har intervjuer med sex förskollärare ifrån fem olika förskolor inom tre olika 

kommuner genomförts. Kvalitativa semistrukurerade intervjuer valdes för att kunna ta reda på 

deras personliga uppfattningar och därmed öka möjligheterna till att få så detaljerade och 

innehållsrika svar som möjligt. Resultatet från denna studie visar att förskollärare har en 

positiv attityd kring surfplattan i förskolan. Enlig samtliga förskollärare används en surfplatta 

till informationssökning och dokumentation inom ämnen som naturvetenskap och teknik. 

Resultatet visar dessutom att förskollärarens kompetens har en betydande faktor i hur 

surfplattan används. Förskollärare som arbetat kortast tid i förskolans verksamhet samt har en 

vidare utbildning, ser fler möjligheter och har en högre kompetens kring hur en surfplatta kan 

användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.  

Nyckelord 

Förskollärare, läroplan, naturvetenskap och teknik i förskolan, surfplatta 
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1. Inledning 
Surfplattan introduceras alltmer in i förskolans vardag, därför bör forskning som undersöker 

surfplattans möjligheter till ett vidare lärande och utveckling i både förskola och skola 

utvidgas. En fråga som är intressant att ställa är vad förskolläraren har för digital kompetens i 

dagsläget. Surfplattan är enligt min erfarenhet något som de flesta barn anser lockande och 

underhållande. Det är viktigt att som pedagog att utgå ifrån barns intressen och nyfikenheter. 

Det är kärnan i barns lärande och utveckling, vilket dessutom är ett av de mål som framgår i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010). 

Jag ser surfplattan som ett pedagogiskt verktyg, en tredje pedagog som kan användas för att 

utveckla och utmana barnens nyfikenhet och kunskaper vidare. Aktiviteten vid plattan bör ske 

tillsammans med andra barn och/eller tillsammans med en närvarande personal för att kunna 

utvecklas vidare på bästa möjliga sätt. Något som också Vygotskij (Säljö, 2014) lyfter i hans 

teori om samspelets betydelse för utvecklingen och lärandet. 

Människor lever idag i en digitaliserad värld som ständigt utvecklas. Digital kompetens är en 

av de åtta nyckelkompetenser som Europaparlamentet (2006) anser vara en viktig pusselbit i 

det livslånga lärandet. Utifrån mina tidigare erfarenheter har de flesta barn tillgång till en 

surfplatta eller mobiltelefon där appar används. Jag har lagt märket till att många 

vårdnadshavare ibland kan använda en surfplatta som barnvakt. Detta har jag bland annat sett 

ute på restauranger, fik och i hemmet när vårdnadshavaren behöver tvätta, städa, laga mat 

m.m. Mina uppfattningar är att många vårdnadshavare inte ser det pedagogiska syftet med 

surfplattan som kan ge många olika möjligheter till utveckling och lärande hos barnen. Vilket 

därmed kan leda till att vårdnadshavarna ställer sig negativ till surfplattan i förskolan. 

Naturvetenskap och teknik är ämnen som oftast inte prioriteras i förskolans verksamhet vid 

användandet av surfplattan (Skolverket, 2012; Walldén Hillström, 2014). Jag anser att 

kunskaper inom naturveteskap och teknik är viktigt för att kunna förstå omvärlden människor 

lever i samt för att kunna se samband hur saker och ting fungerar. Tidigare forskning om 

användning av surfplattan i verksamheten när de gäller det naturvetenskapliga området och 

teknik, finns det generellt väldigt lite forskning om i nuläget. Därav har sökandet av forskning 

inom område blivit begränsat. Genom att studera området betydligt mer än vad det är idag, 

anser jag kunna bidra till ett ökat intresse inom naturvetenskap och teknik, både för barn och 

för personal i förskolan. Med surfplattan blir det mesta alltmer lustfyllt och lockande. För att 

undersöka detta har studien riktas mot förskollärarens åsikter om hur en surfplatta skulle 

kunna användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Enbart förskollärare för 

att få veta mer om deras åsikter och resonemang om hur en surfplatta kan användas till att 

främja barns intressen och nyfikenheter när det gäller naturvetenskap och teknik i förskolans 

verksamhet. 
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarens inställning till hur en surfplatta kan användas 

till att väcka barns intressen och nyfikenheter när det gäller naturvetenskap och teknik i 

förskolans verksamhet. 

1.1.1 Frågeställningar 

 Hur anser förskollärare att man kan väcka intresse och nyfikenhet hos barn inom 

naturvetenskap och teknik med hjälp av en surfplatta som ett pedagogiskt verktyg? 

 Vad har förskollärare för kompetens, intresse samt inställning till användandet av en 

surfplatta i förskolan? Och har det betydelse för hur förskollärare använder surfplattor 

i förskolans verksamhet? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Tidigare forskning om att arbeta med en surfplatta eller andra digitala verktyg inom ämnen 

som naturvetenskap och teknik i förskolan hittades inte. Den närmsta forskning som framgick 

inom det valda området var om surfplattan i förskolan. Där framgick naturvetenskap i vissa 

delar av studien men som inte riktade in fokus på just det ämnet. Naturvetenskap och teknik i 

förskola och skola fanns det inte heller mycket forskat kring, men betydligt mer. På grund av 

den begränsade forskningen som berör studiens syfte och frågeställningar delades 

ämnesområdena upp under två olika rubriker med en underrubrik. Andra rubriker som 

framgår i avsnittet är begrepp som är surfplatta, app och NTA som för läsaren kan underlätta 

innan man tar del av den empiriska studien. Nästkommande avsnitt handlar om förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) och finns som en egen rubrik för att som läsare tydligt kunna 

koppla vad som faktiskt står i förskolans läroplan om det område som valts. Skolverket (2016) 

lyfter betydelsen av den digitala kompetensen och att den i samhället blir alltmer viktigare. I 

nuläget finns dock inget mål om digital kompetens i läroplanen för förskolan. Naturvetenskap 

och teknik står som lärandemål i både förskolan och skolans läroplan (Skolverket, 2010). 

 

2.1 Begrepp 

Begreppet ”surfplatta” beskriver Nationalencyklopedin (2016a) som en ”pekplatta” där den 

har flera olika användningsområden. Det digitala verktyget liknar smartmobiler, till både 

utseende och innehåll. Plattan har olika funktioner som användningen av bild och video, ljud, 

internet och 3G, GPS, projektor samt utbud av olika appar (Gällhagen och Wahlström, 2012). 

Pekskärmen har en tryckkänslig skärm som kan användas genom att trycka, peka eller dra 

fingrarna på, detta för att styra datorns funktioner. Storleken på skärmen kan variera och 

brukar vara mellan 12 och 25 cm. Surfplattan kopplas vanligtvis upp via internetanslutning 

för att kunna ladda ner appar och för att komma in på olika internetsidor. Surfplattorna har 

olika märken och den allra vanligaste modellen är Ipad som kommer ifrån företaget Apple. 

Andra märken som har lanserat en surfplatta är bland annat: Samsung, Nokia, Huawei och 

Dell (Nationalencyklopedin, 2016a). Begreppet App står för förkortningen applikation vilket 

är ett datorprogram eller tillämpningsprogram. Appar kan laddas ner i en surfplatta, men kan 

också laddas ner till mobiltelefoner och mediaspelare. Applikationer laddas ner och sänds 

vanligen ut via internet. Det finns ett stort utbud av appar, vilket är olika specialiserade 

program för exempelvis spel, läsning och många andra nätverkstjänster. Apparna är för det 

mesta gratis och ladda ner men vissa laddas ner mot betalning (Nationalencyklopedin, 2016b). 

NTA är en förkortning på Naturvetenskap och teknik för alla. NTA är en organisation som 

erbjuder förskola och skolan stöd i utvecklingen när det gäller biologi, fysik, kemi, teknik och 

matematik. Stöd i utvecklingen av dessa ämnen ges bland annat i forma av NTA lådor med 

olika sorters material för att bjuda in och locka barn och pedagoger (Ntaskolutveckling, u.a.). 
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2.2 Vad säger läroplanen? 

Förskolan i Sverige styrs av en reviderad läroplan, (Skolverket, 2010) som är ett 

styrdokument för verksamheten. I läroplanen ingår olika strävandemål och riktlinjer för hur 

verksamheten och personalen ska arbeta mot. Inom denna undersökning står surfplattan i 

fokus och hur den kan bidra till barns utveckling och lärande inom naturvetenskap och teknik 

i verksamheten. I läroplanen står olika strävandemål inom både naturvetenskap och teknik. 

Dessa strävandemål ska personalen förhålla sig till (ibid). 

”Förskolan ska sträva efter att alla barn:” 

 ”Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010. s.10). 

 ”Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap.” (Skolverket, 2010. s. 10). 

 ”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” 

(Skolverket, 2010. s. 10). 

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

fungerar.” (Skolverket, 2010. s.10). 

 ”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap.”(Skolverket, 2010. s.10). 

Utbildningsdepartementet (2010) ger förslag och kompletterar vissa mål som står i förskolans 

läroplan. Enligt Utbildningsdepartementet (2010) har arbetet med ämnena naturvetenskap och 

teknik ett syfte med att barn i förskolan ska få grundläggande kunskaper inom naturvetenskap. 

Samt få en förståelse för allt liv och hur teknik kan användas för att lösa och underlätta olika 

slags problem som finns runt omkring barnen i förskolan. Skolverket (2016) lyfter betydelsen 

av den digitala kompetensen och att den i samhället blir alltmer viktigare. I förskolans 

läroplan saknas begreppet digital kompetens. Det framgår om användningen av olika tekniker, 

material och redskap. Däremot står det i Skolverkets läroplan (2010) att ”Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning.”(Skolverket, 2010. sid. 7). Digitala verktyg och digital kompetens är något som 

är på gång att lyftas i både förskolans och skolans verksamheter. Utbildningsdepartementet 

(2015) har gett Skolverket i uppdrag att utreda hur digitala lärresurser, digitala verktyg och 

arbetssätt kan användas i undervisning, administration, kontakten mellan skola/förskola och 

hem. Tillgången av digitala verktyg i förskolan och skolans verksamhet ska ses över och 

ändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner ska vid behov förtydliga uppdraget hur 

förskolan och skolan kan stärka den digitala kompetensen (Utbildningsdepartementet, 2015). 
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2.3 Naturvetenskap och teknik förskolan 

Naturvetenskap benämns som ett sammanfattande namn på olika vetenskaper och innefattar 

fysik, kemi, astronomi, geovetenskap och biologi (Nationalencyklopedin, 2016c). Teknik är 

människans metod till att skapa lösningar för att tillfredsställa ens behov och önskningar 

genom att använda sig av fysiska föremål. Ett exempel på varför tekniken står nära 

naturvetenskap är att människor i alla tider sökt lösningar genom att använda sig av naturen 

och ett exempel är medicinen. (Nationalencyklopedin, 2016d). Naturvetenskap och teknik står 

som lärandemål i läroplanerna för förskola, förskoleklass och grundskola. I förskolans 

reviderade läroplan (Skolverket, 2010) betonas naturvetenskap där miljön och naturen är 

centrala. Den reviderade läroplanen (Skolverket, 2015) för grundskola, förskoleklass och 

fritidshem har tydliga beskrivningar om naturvetenskap och tekniken samt vilka strävandemål 

som verksamheten ska sträva efter. Utbildningsdepartementet (2010)  förtydligar 

strävandemålen som står i förskolans läroplan (2010). Detta genom att betona betydelsen av 

att barn i förskolan ska få möjligheter till naturupplevelser som exempelvis om närmiljön, 

naturen, växter och djur för att kunna väcka intresse, nyfikenhet. För att utveckla förståelse 

kring naturvetenskap bör förskolan ge barnen möjligheter till olika experiment, undersöka 

olika fenomen och få ställa frågor. 

Som tidigare benämnts finns det relativt lite forskat kring naturvetenskap och teknik i förskola 

och skola. Detta har bland annat Thulin (2011) och Elm Fristorp (2012) visat resultat på. 

Undersökningarna resulterar till att introduktion av naturvetenskap i tidiga åldrar kan ge 

positiva konsekvenser för vidare utveckling. Thulin belyser dessutom vikten av att vara 

lyhörd som pedagog, för att ta tillvara på barns tankar och idéer som därefter bör ses som en 

utgångspunkt för att komma vidare. Därför bör barns frågor anses viktiga för att få reda på 

barns förståelse samt intresse kring det som pedagogen introducerar eller det barnet själv 

upptäcker. Genom barns frågor kan deras kunskap om de naturvetenskapliga områdena 

närmas. Däremot har Elm Fristorp (2012) resultat visat på att det inte är självklart att 

pedagoger tar tillvara på barns intresse. Vidare menar Elm Fristorp att barns intresse utgör en 

förutsättning för att delta i de naturvetenskapliga aktiviteterna. Thulin (2011) visar att biologi 

och miljö är de områden som ofta förskolans verksamhet begränsar sig till när det gäller 

naturvetenskap. Tu (2006) och Elm Fristorp (2012)  kommer fram till liknande resultat i 

forskningarna, där svenska lärare i barns tidigare åldrar vanligen inte har tillräckligt med 

kunskap inom områden som naturvetenskap och teknik. Tu (2006) anser att orsakerna till 

detta kan vara att lärare som arbetar med yngre barn, oftast har kunskap inom flera olika 

ämnesområden och där naturvetenskap i allmänhet inte är det som prioriteras. 

Teknik i förskolan ska kunna ge barnen en grundläggande förståelse för hur man kan lösa och 

underlätta problem med hjälp av tekniker. Barn kommer tidigt i kontakt med olika tekniker 

och därför gäller det att förskolan synliggör dessa fenomen och gör det begripligt för barnen. 

Detta genom att ha tillräckligt med material och redskap i förskolan som bjuder in barnen till 

att vilja pröva, testa och förbättra, undersöka och experimentera. Skolverket tar dessutom upp 

betydelsen av att diskutera naturvetenskap och teknik i förhållandet till barns vardag. Kunskap 

sätts oftast i ett större sammanhang och i enhet med barns tidigare erfarenheter, som därmed 

kan öka barnens intressen samt förståelse samt ge kunskapen en meningsfullhet. (Skolverket, 

2012) 
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Forskning visar att teknik kan väcka barns intresse och nyfikenhet för naturvetenskap. Detta 

genom att som pedagog introducera och uppmärksamma olika tekniker som finns i vardagen. 

Thulin lyfter naturvetenskapens betydelse i förskolan. Att som pedagog introducera 

naturvetenskap, språket och förhållningssättet inom naturvetenskap, erbjuder det enlig Thulin 

barnen en förståelse för omvärlden (Thulin, 2011). Forskning visar dessutom att 

teknikundervisning inte har en avgörande del i hur förskollärare ställer sig till det ämnet i 

framtida undervisningar. Förskollärare har visat sig ha en positiv attityd till att arbeta med 

teknikämnen i förskolan, oavsett om de har tidigare haft negativa upplevelser om teknik i 

förskola och skola (Hedlin och Gunnarsson, 2014).  

 

2.4 Surfplattan som redskap till kunskap 

Som tidigare nämnts hittades ingen forskning om pedagogers användning av surfplattan i 

förskolans verksamhet som är kopplat till ämnena naturvetenskap och teknik. Däremot visar 

tidigare forskning att pedagoger mestadels använde surfplattor och datorer i verksamheten för 

att väcka barns intresse för barns språk och skriftspråk samt till att arbeta med bild och musik. 

Det var mindre vanligt att pedagoger i förskolan använde dessa verktyg till att väcka barns 

intresse för naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2012; Walldén Hillström, 2014). 

Beschorner och Hutchison (2013) samt Masoumi (2015) har i deras forskningsresultat visat 

att en surfplatta inte endast kan användas i skolan utan att den också passar som ett 

lärandeverktyg i förskolans verksamhet. Vidare belyser Beschorner och Hutchison att 

surfplattan kan användas inom flera olika områden som exempelvis till att läsa, skriva, lyssna 

och tala. Därmed har surfplattan en stor möjlighet till att användas som ett pedagogiskt 

verktyg. De yngsta barnen i förskolan har visat att de kan klara av avancerade aktiviteter på 

surfplattan genom att dra och peka på skärmen. Likande slutsatser dras dessutom av 

Kjällander och Moinian (2014). Resultat visade dessutom på att de digitala verktygen blir 

alltmer viktigare i barns utveckling och lärande och surfplattans användning blir till en social 

aktivitet för barn. Eftersom det oftast sker ett samarbete mellan barnen kring surfplattan. 

Barnen vill dela med sig av deras kunskaper. Studien har dessutom visat resultat på att barn 

utmanar och utforskar de olika aktiviteterna på surfplattan som de sedan omvandlar och 

skapar olika typer av konstruktioner för att kunna komma närmare deras egna intressen och 

tidigare erfarenheter. Något som också Beschorner och Hutchison (2013) visat på. Kjällander 

och Moinian (2014) menar vidare på att barn blir didaktiska designers, vilket i denna studie 

menas med att barn testar och utmanar ens kreativitet i spelen. Kjällander och Moinian har 

dessutom sett att de minsta barnen i förskolan fascineras mer av ljudmässiga system från en 

surfplatta medan de äldre barnen engagerar sig mer av bildmässiga teckensystem som 

exempelvis färger, former, foton mm. Barnen utmanar applikationer när de efter ett tag söker 

nya utmaningar i spelet. 

Pedagogernas fokus bör först och främst inte ligga på det digitala verktyget som ett 

pedagogiskt verktyg för att stötta barnens utveckling och lärande, utan på barnens behov och 

lärande (Jernes, 2013). Surfplattan är ständigt en interaktion som skapas i olika sammanhang 

som erbjuder barnen olika funktioner som till exempel bilder, ljud, känsel och färger. 

Beroende på vilken applikation som används. Petersen menar att det inte är alls lika vanligt 

inom andra digitala medier som till exempel en laptop. Resultatet visar hur viktigt det är att 

som pedagog uppmärksamma barns interaktion med surfplattan i förskolan. Pedagogers 

kompetens om surfplattan och dess användningsområden visar Petersen vara en fördel för att 
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skapa ett innehåll samt arbetssätt som bidrar till ett meningsfullt lärande (Petersen, 2015). Via 

sökmotorn Google kan man söka på tips på pedagogiska appar. IKTsidan (2013) är en 

hemsida som ger tips på pedagogiska appar utifrån förskolans läroplan och uppdrag. 

Naturvetenskap och teknik har en egen rubrik med nio olika tips på passande appar. Skolappar 

(2015) och Pappasappar (u.å.) är ytterligare några exempel på hemsidor där man kan få tips på 

appar, där kan man dessutom söka inom olika ämnesområden, ålder och språk. 

Naturvetenskap och teknik som ett ämne finns dessutom på dessa hemsidor och ett brett utbud 

av appar. Utifrån en app som kallas för iMotion tar Wahlström (2015) upp ett exempel där 

man med hjälp av denna app kan ställa in surfplattans kamera på en fem minuters intervall 

mellan varje bild. Surfplattan står sedan över natten med kameran på riktad emot objektet, 

som i detta exempel var ett isblock. Pedagogen diskuterar med barnen vad de tror händer. 

Nästa dag kollar de på filmen tillsammans och diskuterar och reflekterar kring detta. Det finns 

dessutom många appar att välja mellan i en surfplatta. En annan app som passar bra in i 

förskolan är användningen av QR koder. QR koder är en förkortning på Quick Reader. Dessa 

koder illustrerar små kvadratiska rutor med mönster i. Genom att ladda ner appen i en 

surfplatta eller i en mobil kan kvadraterna läsas av och man kommer vidare till en hemsida, 

ljudklipp eller till ett filmklipp (Wahlström, 2015). 

Pluttra är en plattform skapad för förskolan och används till information, dokumentation och 

kommunikation i form av bilder, filmer och text. Logga in kan man göra via hemsidan från en 

dator eller genom att ladda ner appen Pluttra. Appen Pluttra är till för pedagoger i förskolan 

för att få stöd i kvalitetsarbetet, planeringar och mål. Pluttra kan på samma sätt användas till 

vårdnadshavare. Detta för att få tillgång till barnets/barnens vardag som sker på förskolan 

samt för att få allmän information om exempelvis föräldramöte, utvecklingssamtal mm. 

(Lewinsson., u.å.). 

 

2.4.1 Digital kompetens 

Forskning visar att förskollärare har en god kompetens kring digitala verktyg i förskolans 

verksamhet, men också att många pedagoger väljer bort digitala verktyg. Orsaken kan enligt 

forskning bidra till okunskap samt avsaknad intresse hos pedagogernas när det gäller dessa 

digitala verktyg (Forsling, 2011). 

Barn visar alltmer ökad kompetens kring digitala verktyg och dess användning. Den ökade 

kompetensen går dessutom alltmer ner i åldrarna. Enligt Statens medieråd (Småungar och 

medier, 2015) kan man se att användandet av digitala verktyg ökar och går allt mer ner i 

åldrarna. Barn i åldrarna 0-1 år har ökat användningen av spel från 7 % år 2012/13 till 26 % år 

2014, användningen har nästan fyrdubblas inom ett år! Studien visar alltså att användningen 

av media ökar och används av allt yngre barn. Tillgången av en surfplatta i hemmet har ökat 

markant från 2012/13 års undersökning till den senaste undersökningen som gjordes år 2015. 

54 % i åldrarna 0-1år, 67 % i åldrarna 2-4 år och 58 % i åldrarna 5-8 år har enligt denna 

undersökning tillgång till en surfplatta i hemmet. 
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2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Bjereld (2009) är det valet av teorin som avgör valet av forsningsdesign och om 

resultatet är halvfullt eller halvtomt glas. Teorin hjälper till att definiera vad vi egentligen 

menar med den allmänna problemformuleringen och hur vi ska gå vidare i forsningsarbetet 

samt förklara fenomen och relationer mellan dessa så att man kan få djupare en förståelse. För 

att det ska vara en bra teori, ska den enligt Bjereld vara användbar i forskningsarbetet där den 

ska avlägsna en del möjligheter och förutspå andra (ibid). 

 

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv, eftersom den ansågs vara mest 

användbar för att uppnå syftet och frågeställningarna i studien. Det sociokulturella 

perspektivet har i Sverige under de senaste åren haft stort inflytande över pedagogiken. Detta 

kan man bland annat tyda i förskolans reviderade läroplan (2010) ”Lärandet ska baseras såväl 

på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses 

som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” (Skolverket, 2010. S.7).  I denna studie 

används Lev Vygotskijs tankemönster och teori om det sociala samspelets betydelse för 

utveckling och lärande. Undersökningen speglar sig utifrån förskollärarnas åsikter och 

resonemang. Förskollärarens åsikter om det sociala samspelet mellan personal, personal och 

barn och mellan barn. Även surfplattans roll i det sociala samspelet med personal och barn i 

förskolan. Har detta någon betydelse för utveckling och lärande hos barn och vuxna i 

förskolan? Lev Vygotskij benämner är den proximala utvecklingszonen, vilket betyder att 

barnet är i behov av att utmanas vidare i det barnet befinner sig i just då för att på det sättet 

kunna utvecklas vidare på bästa möjliga sätt. Detta genom handledning eller i samarbete med 

någon i människans omgivning, där barn och vuxna mestadels kan lösa problem som man på 

egen hand inte hade kunnat. Vygotskij menar att interaktionen mellan människor är den mest 

givande lärandesituationen (Säljö, 2014). 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt redovisas vilken metod som använts i undersökningen, hur urvalet och 

genomförandet gått till samt hur materialet har samlats in och bearbetas. Avsnittet tar 

dessutom upp hur de forskningsetiska ställningstagandena gått till samt om validitet och 

reabilitet. Information-och samtyckesblanketten som delades ut till samtliga förskollärare 

finns som bilaga 1. Bakgrundfrågor som ställdes, formulerades som bilaga 2. Frågeområden 

som användes i intervjuerna finns i bilaga 3.  

 

3.1 Metodval 

Genom att använda kvalitativa intervjuer kan åsikter och resonemang hos respondenterna 

upptäckas. Detta eftersom studiens syfte är att ta reda på vad förskollärarna anser, deras 

personliga åsikter. Studiens kvalitativa intervjuer formulerades som semistrukturerade frågor. 

Denna form av frågor anser Backman (2015) är till för att kunna öka möjligheten till 

följdfrågor som ger en flexibilitet i intervjun, frågorna behöver inte heller följa en viss 

ordning. Detta för att kunna få så detaljerade svar som möjligt. Vidare valdes det att utgå ifrån 

frågeområden (se bilaga 3), dessa är kopplade till studiens frågeställningar under syftet. 

Frågeområdena var en säkerhet för att kunna säkerställa att fokus hela tiden skulle riktas in på 

studiens syfte. Områden på frågorna var förutbestämda men frågorna kunde variera i 

ordningen, detta för att som undersökare kunna gå in på djupet och därefter söka de 

bakomliggande faktorerna som styr hur människan agerar (Bryman, 2011). 

Intervjuerna spelades in för att lättare kunna gå tillbaka till samtalet om något är otydligt eller 

om man vill utgå från ett specifikt citat. Men också för att intervjuaren skall kunna fokusera 

på intervjun här och nu istället för att fokusera på att skriva ner allt det som sägs. Något som 

både Dalen (2015) och Johansson och Svedner (2006) anser som en fördel i kvalitativa 

intervjuer. Dalen, Johansson och Svedner betonar betydelsen om att få respondenternas egna 

ord och rekommenderar därför att vid en kvalitativ intervju spela in samtalet. Dalen (2015) 

betonar dessutom att människor i dag är generellt vana vid teknisk utrustning, därför är det i 

dagsläget oftast betydligt lättare och smidigare att spela in än vad det var i slutet på 1980-

talet. 
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3.2 Urval 

Genomförandet av undersökningen gjordes med sex förskollärare utifrån tre olika kommuner. 

Variationen av kommuner och olika förskolor valdes för att få ett bredare perspektiv. Enbart 

förskollärare valdes på grund av att få veta mer om deras åsikter och resonemang om hur en 

surfplatta kan användas till att främja barns intressen och nyfikenheter när det gäller 

naturvetenskap och teknik i förskolans verksamhet. Mail skickades ut till ett flertal 

förskolechefer inom de tre olika kommunerna. Av de förskolechefer som svarade via mail och 

som gav ett godkännande till att kontakta förskollärare inom respektive område, genomfördes 

ett telefonsamtal till förskollärare. Majoriteten av respondenterna valdes ut av förskolechef, 

som förslag utifrån vad studien handlade om. Fem förskollärare kontaktades varav samtliga 

tackade ja. Vid en intervju tillkom ytterligare en förskollärare som därmed blev till en par 

intervju istället för en enskild. Detta förekom utifrån respondenternas önskemål. Sex 

förskollärare ansågs vara ett bra antal eftersom det gavs väldigt utförliga svar som därmed 

bidrog till en ökad reabilitet.  

 

3.3 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes provintervjuer på två olika personer som är kunniga i ämnet 

samt arbetar i förskolor. Dalen, (2015) rekommenderar att man genomför provintervjuer 

innan. På grund av att man som intervjuare kan bli säkrare och för att se om upplägget av 

intervjufrågor är tillräckliga samt fungerande. De förskollärare som intervjuades kontaktades i 

första hand via ett telefonsamtal efter förskolechefens godkännande. Därefter presenterade 

intervjuaren sig och den pågående studien och frågade om personen i fråga ville delta i 

studien genom en intervju. Alla de samtal som gjordes via telefon tackade ja. Vid 

telefonsamtalet bestämdes tid, plats och dag för när intervjun skulle ta plats. Efter 

telefonsamtalet sändes information om de forskningsetiska ställningstagandena, en 

samtyckes-och informationsblankett (se bilaga 1) ut till förskollärarna via ett mail efter 

telefonsamtalet. Även intervjuns bakgrundfrågor (se bilaga 2) och frågeområdena (se bilaga 

3) ingick i ett bifogat mail. Detta för att den deltagande förskolläraren skulle känna sig mer 

bekväm och få chansen till att förbereda sig på det som intervjun handlade om. Alla intervjuer 

utom en genomfördes individuellt. Den som inte gjordes individuell genomfördes med 2 

förskollärare ifrån samma avdelning, som var utifrån deras egna initiativ och önskemål.   

 

Det togs med ett flertal blanketter (se bilaga 1,2,3) som kunde användas som ett underlag för 

både opponenten och respondenten. Majoriteten av respondenterna hade skrivit ut bilagorna 

och de som inte hade skrivit ut fick exemplar av mig. Alla de samtliga intervjuer ägde rum på 

respektive avdelningar i ett ostört rum som till exempel personalrum eller ett lekrum om alla 

barn var utomhus. Detta gjordes för att förskollärarna skulle känna sig bekväma och att 

intervjuerna skulle genomföras på ett smidigt sätt. Som också bidrog till en ökad validitet, 

eftersom förskollärarna hade samma förutsättningar vid intervjuns gång. Innan intervjun 

påbörjades frågades det innan om det var möjligt om man kunde få spela in samtalet, vilket 

det gjorde hos samtliga respondenter. Intervjun inleddes med frågor angående förskollärarnas 

bakgrund (se bilaga 2). Under intervjun användes ett formulär med frågeområden (se bilaga 3) 

som stöd för både respondenten och intervjuaren under samtalets gång. Tiden på samtalet 

varierade allt ifrån 10 minuter till 50 minuter. Efter intervjun fick respondenten återigen titta 

igenom och därefter skriva på informations-och samtyckesblanketten (se bilaga 1).  
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3.4 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom intervjuer med förskollärare valdes i denna studie som en undersökningsmetod ska 

förskolechefen kontaktas för ett godkännande. Därefter behövs också ett godkännande ifrån 

de berörda förskollärarna. Undersökningen sker i linje med vetenskapsrådets råd kring god 

forskingsed. God forskningssed innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att man ska följa de 

forsningsetiska principerna om samtyckes-, informations-, konfidentialitets-, och 

nyttjandeskravet som handlar om att skydda individen som deltar i undersökningen. 

 

Samtyckekravet handlar om att man som forskare ska få deltagarnas samtycke innan man 

påbörjar undersökningen. Samtycket gavs från de deltagande förskollärarna genom att kryssa 

i och skriva på samtyckesblanketten (se bilaga 1) som gavs ut via mail efter de tackade ja i 

telefonsamtalet. Informationskravet (se bilaga 1) handlar om att informera alla de som skall 

delta i undersökningen om vad som är syftet i undersökningen, vad som är deras uppgift och 

hur denna undersökning ska gå till samt att personen som deltar kan när som helst avbryta 

utan att behöva förklara varför. I informationen får dessutom deltagaren information om att 

det insamlade materialet endast kommer att användas i undersökningen och när 

undersökningen är gjord, kommer materialet förstöras. De förskollärarna som deltog i studien 

ska också informeras om att deras identitet är skyddad och att insamlat material förvaras på ett 

säkert sätt så att inte andra kan ta del av de, man utlovar en tystnadsplikt. Detta kallas för 

konfidentalitetskravet. Nyttjandeskravet handlar om att informera deltagarna om att de 

enskilda uppgifter som insamla endast kommer att användas i undersökningen och inte för 

något annat bruk, utan bara för forskningsändamålet (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

 

3.5 Bearbetning 

Inspelningen av intervjun lyssnades av flera gånger efter varje intervjutillfälle, för att därmed 

kunna säkerställa att man inte missar något i svaren. Inspelningen avlyssnades även vid 

tillfällen där exakta citat behövdes. Efter varje intervju transkriberades inspelningen ordagrant 

på datorn. Därefter kategoriserades transkriberingen för att kunna få ut så mycket som möjligt 

inför resultat och analys samt för att öka reliabiliteten för studien. Kategoriseringens 

tillvägagångssätt börjades med att färgmarkera den transkriberade texten. Färgerna 

kategoriserades utifrån de tre frågeområden (se bilaga 3) och därefter sattes in i tre olika 

dokument. Frågorna som hade ställts under dessa tre områden blev nästa steg att kategorisera i 

respektive dokument. Efter sammanställdes tabeller. Förskollärarna kategoriserades med 

bokstäverna A-F där den förskolläraren som hade kortast antal år i förskolans verksamhet, till 

den som hade arbetat längst. Inspelningarna som genomfördes skrevs ner på papper för att för 

en större förståelse för svaren. Inspelningarna lyssnades på om och om igen, pausas och 

spolas tillbaka för att få med så mycket som möjligt av respondentens svar. Detta för att 

lättare kunna gå tillbaka om något i intervjun var otydligt samt finna ordagranna citat. Att 

spela in en intervju anser både Dalen (2015) och Johansson och Svedner (2006) som en fördel 

i kvalitativa intervjuer eftersom hon lyfter betydelsen om att få respondenternas egna ord och 

rekommenderar därför att vid en kvalitativ intervju spela in samtalet. Dalen (2015) betonar 
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dessutom att människor generellt i dag är vana vid teknisk utrustning och den är betydligt 

lättare och smidigare än vad den var i slutet på 1980-talet. Alla utom en intervju genomfördes 

enskilt. I den intervju som gjordes i par, ingick det två förskollärare ifrån samma avdelning. 

Transkriberingen av denna intervju gjordes likadan eftersom rösterna skiljde sig såpass åt. Att 

intervjua flera personer samtidigt är något som Trost (2010) avråder från eftersom det kan bli 

komplicerade och det kan bli att alla inte får komma till tals samt att de mestadels påverkar 

varandra i svaren. 

 

3.6 Validitet och Reabilitet  

Validitet och reabilitet är enligt Kvale och Brinkmann (2014) vanliga begrepp som används 

till både kvalitativa och kvantitativa undersökningar och därmed för att kunna beskriva hur 

datainsamlingen har fungerat. 

Validitet beskriver i vilken utsträckning forskaren har fått svar på det som undersöks och det 

är ett sätt att beskriva hur sanningen, giltigheten, styrkan och riktigheten mäts i det data 

forskaren har samlat in (Kvale och Brinkmann, 2014). Till skillnad mot validiteten som mäter 

vad det är som mäts handlar reliabilitet, eller tillförligheten om hur det mäts. Närmare bestämt 

forskarens noggrannhet samt om forskaren fått en tillräcklig mängd i det insamlat material, 

för att kunna dra slutsatser utifrån detta (Bjereld, 2009). 
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4. Resultat och analys 
Resultatet redovisas genom studiens frågeställningar under syftet som utgår ifrån studiens 

teoretiska perspektiv. Förskollärarna kommer benämnas som pedagoger, detta på grund av att 

resultatet anses vara mer tydligt för både undersökaren och läsaren. Barns och pedagogers 

samspel kring en surfplatta. Resultatet utgår ifrån frågeområden (se bilaga 3) som formulerats 

till studiens frågeställningar som intervjufrågorna ställdes utifrån. Pedagogerna i skrivs ut som 

bokstäver A-F, för att skydda uppgifter om respondenternas identitet. Nedan presenteras en 

tabell om pedagogerna som ansågs vara användbart för studien, utan att pedagogernas 

identitet kan utläsas. Detta för att underlätta analysen samt för att skapa tydlighet i resultatet 

och för läsaren. Samtliga deltagande förskollärare i undersökningen är kvinnor. Intervjun med 

pedagog B och D genomfördes i par. De var också inom samma avdelning. 

4.1 Allmänt om pedagogerna 

Pedagog Antal år som 

förskollärare 

Ålder på 

barngruppen 

Antal barn på 

avdelningen 

Antal surfplattor 

på avdelningen 

A 5 3-5 17 2 

B 12 3-4 19 3 

C 13 3-5 18 1 

D 16 3-4 19 3 

E 20 1-5 18 1 

F 24 4-5 18 1 

Tabell 1: förekomst av antal år som förskollärare, vilken ålder det är på respektive avdelning och 

antalet barn samt hur många surfplattor avdelningen har. 

Ovan sammanställs en tabell om pedagogernas allmänna uppgifter. Pedagog A har en 

pågående utbildning som IKT (Informations- och kommunikationsteknik) pedagog.  Pedagog 

B har läst en naturvetenskaplig och skapande inriktning på utbildningen. Pedagog C och D har 

gått en NTA-utbildning. (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Alla pedagoger i 

undersökningen har en förskollärarutbildning. 

 

4.2 Inställning och attityd 

Inom frågeområdet: inställning och attityd ställde sig samtliga pedagoger positivt till att 

surfplattan kommit in i förskolans verksamhet. Alla de intervjuade förskollärarna i denna 

studie påpekar att surfplattan inte enbart används till spel, utan även som ett lättillgängligt 

hjälpmedel i situationer där barn vill ta reda på någon specifik information barnen finner i 

stunden. Pedagog A benämner surfplattan som ett komplement och redskap i förskolan där 

hon påpekar att det finns fantastiska möjligheter med surfplattan, om man har rätt kompetens 

kring den. Även pedagogerna B, C, D, E och F belyser vikten av att ha kunskap om 

surfplattan för att kunna arbeta pedagogiskt kring den. 2 av 6 pedagoger (E och F) ansåg sig 

inte ha tillräckligt med kunskap om hur man kan använda surfplattan som ett pedagogiskt 

verktyg men båda de pedagogerna belyser vikten av att ta hjälp av barn och vuxna för att 

kunna utveckla kunskaper. Pedagog F uttrycker sig: 
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”Vi har inte så mycket kunskap om hur man använder surfplattan som ett pedagogiskt verktyg 

men vi tror på det och vill utvecklas inom detta. I bland har man sett att barnen har mer 

kunskaper om surfplattan än vad vi vuxna har. Vi lär oss av varandra. ” 

Pedagog F menar också på att de just nu är i en startfas och att surfplattan fortfarande är ett 

nytt verktyg i verksamheten. Pedagog A nämner att deras förskola har ett delat Apple ID, 

vilket betyder att alla avdelningar på förskolan har möjligheten att ladda ner samma appar. 

Detta för att dela med sig av kompetensen eftersom det är pedagog A som har den största 

kompetensen när det gäller surfplattans användning inom denna förskola. 

4 av 6 pedagoger (A, B, C och F) anser att det inte bara finns fördelar med en surfplatta i 

förskolan, utan att det dessutom finns nackdelar. Pedagog A ser surfplattan som en nackdel 

om man som personal i förskolan inte har rätt kunskap kring den eftersom det kan hända att 

man bara laddar ner massa skräp appar som egentligen inte har något syfte. Surfplattan i 

denna mening blir därför värdelös. Pedagog A ser också minnet på en surfplatta som en 

nackdel eftersom den lätt blir full, vilket leder till att man får ta bort appar. Något som också 

pedagog C och F nämner. Pedagog B antyder surfplattans användning i förskolan som negativ 

när det gäller vissa vårdnadshavares inställning till den. Många vårdnadshavare ser den som 

en barnpassning och inte som ett pedagogiskt lärande. Något som också Pedagog D och E 

anser kan vara en nackdel. 

 

4.3 Surfplattan i dagens verksamhet 

Pedagog Pedagogiska 
Spel 

Infosökning Dokumentation. 

Tar kort och filmar. 

Surfplattan 
utomhus 

Sagor, skapandet av 
egna filmer, musik, 

lärmiljöer & QR 
koder 

A x x x x x 

B x x x  x 

C x x x x  

D x x x  x 

E x x x   

F x x x   

Tabell 2. Förekomst av pedagogernas antaganden om hur och till vad surfplattan används till. 

Samtliga pedagoger nämner att surfplattorna på förskolorna används av barnen till olika 

pedagogiska spel, informationssökningar för barnen samt dokumentation. Pedagogiska spel. 

Med pedagogiska spel menar förskollärarna att spelen är utformade som ett lärande syfte för 

barnen. Samtliga pedagoger anses hitta pedagogiska appar genom sökningar via sökmotorn 

Google. 2 av 6 pedagoger (A och E) anser att det är enkelt att hitta appar som passar 

barngruppen. 

När barnen spelar på surfplattan nämner 4 av 6 pedagoger (A, B, C, D) att samspelet kring 

surfplattan sker tillsammans med andra barn och vuxna. Samtliga pedagoger ansåg detta som 

viktigt för barns utveckling. Pedagog A uttrycker sig såhär: 
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”Vårt fokus är att barnen ska sitta tillsammans med surfplattan och inte själva. Det ska ses 

som en gruppaktivitet där lärandet sker tillsammans med andra!”. 

Antal surfplattor på avdelningen varierar. Pedagog A nämner att det finns två surfplattor på 

avdelningen, en till barnen där spel, aktiviteter och dokumentation sker och den andra är till 

för pedagogernas dokumentation på det barnen gör, planering, underlag för utvecklingssamtal 

där bilder och filmer på barnet visas.  Pedagog A påpekar att hon gärna skulle se till en 

ytligare surfplatta, som bara ska vara till för dokumentation. Pedagog B och D har 3 

surfplattor på avdelningen, en till barnen, en till pedagogerna och en till pedagogernas 

dokumentation på det barnen gör. Resterande pedagoger C, E och F har en surfplatta som 

används för barn och pedagoger. I andra aktiviteter än informationssökande genom surfplattan 

var det 3 av 6 pedagoger (A, B, D) som nämnde att de också använder plattan till olika teman 

samt till andra enskilda aktiviteter. Pedagog A, B och D tar upp exempel som läsning av 

sagor, skapande av barns egna filmer samt olika miljöer med surfplatta som kopplas upp på 

storbild via en projektor. Även QR koder (kassaapparat, teckningar, tipspromenad, 

matteuppdrag) används enlig pedagog A, B och D. Pedagog A tillägger att de också använder 

surfplattan till skrivande, skapande, Greenscreen, Google Earth, Garageband. Vidare nämner 

pedagog A, B och D att de använder sig av en App kallad Pluttra som är till för kontakten 

med vårdnadshavare, där varje barn har en mapp, där det läggs upp bilder på barnen och 

information till barnets vårdnadshavare. 4 av 6 pedagoger (B, D, E och F) anser sig inte 

använda surfplattan mycket ute eftersom pedagogerna menar på att de för det mesta glömmer 

bort att ta med den. En pedagog (E) uttryckte sig såhär: 

”När vi går på utflykt så har vi oftast inte med den faktiskt. Om det inte är något speciellt vi 

har planerat som vi vill dokumentera”. 

2 av 6 pedagoger, A och C anser att de nästan alltid tar med den ut för att man snabbt ska 

kunna ta fram surfplattan om det är något barnen vill ta reda på. Dokumentera barnen utifrån 

det de gör eller på något som barnen tycker verkar intressant, som exempelvis olika kryp. 

Detta görs genom att pedagogerna filmar eller fotograferar. Pedagog A anser att även barnen 

dokumenterar utomhus. 
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4.3.1 Dokumentation med surfplattan 

Pedagog Leksituationer Temaarbeten Barnen dokumenterar 

A x x x 

B x x x 

C x x  

D x x x 

E x x  

F x x  

Tabell 3. Förekomst av pedagogers åsikter om vad som dokumenteras i förskolans verksamhet. 

Dokumentation som sker med en surfplatta används enligt samtliga pedagoger till att filma 

med och ta kort på olika leksituationer som sker hos barnen. Detta för att pedagogerna ska 

kunna få en inblick i barns tankar. Enligt samtliga pedagoger dokumenteras även Temaarbeten 

som exempelvis kan vara om vatten, rymden och kroppen. Pedagog A, B och D anser att 

barnen ska få dokumentera, för att pedagogerna ska kunna få en förståelse i vad barnen 

faktiskt är intresserade och nyfikna av, inte det pedagogerna tror och antar.  
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4.3.2 dokumentationens användning 

Pedagog Bilder sätts upp på väggen Pluttra Utvecklingssamtal 

A x x x 

B x x x 

C x  x 

D x x x 

E x  x 

F x   

 Tabell 4. Förekomst av pedagogers åsikter om vad dokumentationen används till. 

 

Därefter sätts korten upp på en vägg i barnens nivå för att barnen ska kunna reflektera och 

diskutera om bilden. Detsamma gäller när pedagogerna filmar barnen. (C, E och F). Pedagog 

A, B, D nämner en plattform kallad, Pluttra. Plattformen är en app som laddas ner gratis. 

Genom denna skickas information ut till vårdnadshavare. Ibland skickas bilder och filmer ut 

på det barnet gör på förskolan till vårdnadshavarna.   

 

4.3.3 Tillgänglighet 

5 av 6 pedagoger nämner att det är när barnen frågar efter surfplattan som den tas fram, 

annars kan det vara vid dokumentation eller informationssökning som pedagogerna också tar 

fram den.  4 av dessa 5 pedagoger förvarar plattan på höjd. Antingen i en hylla eller på en 

bänk den andra pedagogen (C) nämner att de förvarar surfplattan inne i ett skåp.  1 (A) av 6 

pedagoger anser att surfplattan alltid ska vara tillgänglig för att barnen själva kan hämta den 

när de vill. Men att man bör ha koll att surfplattan inte missbrukas och att barnen är försiktiga 

med den. Pedagog A uttrycker att ”Likväl som du kan leka med Lego, kan du ha en 

surfplatta”. Detta menades med att hon ser surfplattan som vilken leksak som helst inom 

förskolan.   
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4.4 Naturvetenskap och Teknik 

4.4.1 Definition 

 Pedagog A Pedagog B Pedagog C Pedagog D Pedagog E Pedagog F 

Miljö x x x x x x 

Biologi x x x x x x 

NTA lådor  x  x   

Astronomi x  x    

Fysik x x x x x  

Kemi x x x x x x 

Experiment x x x x x x 

Bygg/konstruktion x x x x x x 

Digital teknik x x x x   

Vardagsteknik x x  x   
Tabell 5: Förekomst av förklaringar som förskollärarna gör för att beskriva naturvetenskap och teknik. 
 

Samtliga pedagoger anser sig arbeta med naturvenskap och teknik i förskolan. Resultatet visar 

på att samtliga intervjuade pedagoger ansåg att naturvetenskap och teknik är ett väldigt brett 

område där många av pedagogerna benämnde olika förklaringar när de fick frågan, ”Vad är 

naturvetenskap och teknik för dig?”. I tabell 3 (se ovan) visar undersökningen att samtliga 

pedagoger förklarade naturvetenskap och teknik något som har med biologi att göra, eftersom 

pedagogerna beskrev hur djur, natur eller miljö fungerar. En av pedagogerna (C) uttrycker sig: 

 

”Närmiljön är gratis och det finns ett stort utbud och möjligheter av lärande och utveckling 

inom naturvetenskap och teknik. Barnen hittar ofta olika kryp ute som de blir nyfikna på”. 

 

Pedagog A och C benämnde även olika exemplar om astronomi. Pedagog C tar upp ett 

exempel om att barnen visat intresse för solen och att det var något som de spann vidare på 

genom att skapa ett tema kring solen. Vidare ledde det till att planeter och stjärnor även kom 

in i temat. Samtliga pedagoger som nämnde kemi, pratade också om olika slags experiment.  

En (A) av de samtliga pedagoger benämnde även kemiska processer som naturens kretslopp. 

Samtliga pedagoger nämner även bygg och konstruktion som en del av tekniken. Bygga Lego, 

skruva, spika var några av de exemplaren. Pedagog A ta upp vardagsteknik, där hon förklarar 

begreppet från det lilla sammanhanget till det större genom att ge olika exempel som 

exempelvis hur ett handtag fungerar, hur luften i en ballong utvidgas och hur ett reningsverk 

eller andra tekniska system fungerar. Hon anser att fysik ingår mycket i vardagstekniken. 

Även pedagog B och D tar upp vardagsteknik som en del inom naturvetenskap och teknik. 

Pedagog B ta upp ett exempel om hur man håller i bestick och hur högt det går att hoppa. 

Vidare understryker B att det handlar om en problemlösning och hur saker och ting fungerar, 

där det inom teknik ingår en hel del fysik. Pedagogerna (C och E) tar inte upp begreppet 

vardagsteknik men nämner fysik som en del av naturvetenskap och teknik, genom olika 

exempel. Pedagog E uttrycker sig följande: 

 

”Sandlådan, att experimentera med tyngd och se att det faller, se vad som händer när man 

lägger en boll i lutande plan och till exempel bilbanor, kulbanor”. 
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Följande pedagoger (A, B och D) nämner även digitala tekniker som surfplattan, datorer, 

kameror och mobiler. 2 av de samtliga pedagoger (B och D) beskrev NTA lådor som de hade 

för att kunna inspirera barngruppen i naturvetenskap och teknik. Pedagog D förklarar vidare 

att de ofta utgår från lådorna men att det är barnens intressen som styr. Samtliga pedagoger 

nämnde kemi genom att ta upp exempel av olika experiment och där samtliga förutom 1 (F) 

kom in på fysik. En pedagog (C) tar upp ett exempel som barngruppen haft som en aktivitet, 

där en plasthandske fyllts med vatten, glitter och färg som sedan har lagts ut i -19 C. De tog 

tillsammans reda på vad som hände och varför det blev som det blev.  

 

 

 

4.5 Surfplattans användning i arbetet med 
naturvetenskap och teknik 

Pedagog Pedagogiska 
Spel 

Informationssökning Dokumentation Surfplattan 
utomhus 

Sagor, skapandet av egna 
filmer, musik, lärmiljöer & 

QR koder 

A x x x x x 

B x x x  x 

C x x x x  

D x x x  x 

E  x x   

F  x x   

Tabell 6. Förekomst av pedagogernas antaganden om hur och till vad surfplattan används till.  

 

4 av 6 pedagoger (A, B, C och D) antyder att surfplattan används inom natur- och 

teknikområden. Där olika slags aktiviteter används med hjälp av appar. 2 av de 6 pedagoger 

(E och F) som inte ansåg sig använda en surfplattas appar inom naturvetenskap och teknik, 

var anledningen att pedagogerna inte fokuserade på just det området tillsammans med en 

surfplatta. Pedagogerna hade andra ämnesområden som exempelvis språk, matematik och 

skapande just för tillfället. 

 

1 av de 4 pedagoger. Pedagog A ansåg att de i barngruppen använder en surfplatta till alla 

områden och där ingår också naturvetenskap och teknik. Hon tar upp olika appar som hon har 

laddat ner som passar ämnesområdena. QR koder där man kan skapa tipspromenad, fakta text 

till olika djur, tipspromenad med olika QR koder som uppmaningar, till exempel ”Hämta 2 

pinnar och 1 kotte” Pedagog A menar också på att man får in många olika ämnesområden. 

Vidare tar hon upp andra exempel på appar inom naturvetenskap och teknik som exempelvis 

Greeenscreen som kan användas vid videoinspelning som gör att bakgrunden i filmen blir 

transparent och illustrerar olika fiktiva platser. Pedagog A tar även upp Google Earth- Gone 

wild, där vuxna och barn kan skapa en fiktiv värld. 

Pedagog C berättar att surfplattan används mycket utomhus och att de brukar ta med den ut. 

Pedagog C har märkt att många av de naturvetenskapliga frågor väcks när barnen är ute. Ett 

exempel som hon tog upp var att barnen hittade en mördarsnigel när de var på skogsutflykt. 
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Barnen såg att snigeln åt avföring och det var något som både dokumenterades samt söktes 

information om för att ta reda på fakta om sniglar, detta gjordes med hjälp av en surfplatta. 

Pedagogerna B och D anses sig använda en surfplatta vid naturvetenkap- och teknikområden 

men inte mycket utomhus. Pedagogerna (B och D) tar upp att personalen ibland kopplar upp 

en surfplatta till en projektor där de använder sig av appen Fluid för att skapa olika 

naturmiljöer. En annan app kallad Color Flows, kan barnet dra med fingret på surfplattan i 

sand eller annat material som sedan visas genom projektorn på en storbild. 

 

4.6 Sammanfattning av resultatet och analysen 

Resultatet i undersökningen visar att samtliga pedagoger har en positiv inställning till 

surfplattan i förskolans verksamhet där de belyser betydelsen av att ha kompetens om 

surfplattan för att kunna skapa ett pedagogiskt arbetssätt kring. Två av de intervjuade 

pedagogerna anser sig inte ha tillräcklig kompetens om surfplattan men anser sig ta hjälp av 

andra, både barn och vuxna i förskolans verksamhet för att tillgå en ökad kompetens och 

förståelse. Resultatet visar att det även är fler än hälften av pedagogerna som inte endast ser 

fördelar med surfplattan, utan också nackdelar. Hälften av pedagogerna ansåg att nackdelarna 

med en surfplatta kan vara minnet på den. Oftast räcker inte minnet till för alla appar, bilder 

och filmer. En av dessa pedagoger påpekar att inte som pedagog ha tillräcklig kompetens 

kring surfplattan kan vara en nackdel, eftersom det ofta leder till att pedagogerna laddar ner 

massa skräpappar. Tre av de resterande pedagogerna anser att surfplattan kan vara en nackdel 

eftersom de upplevt att många av barnens vårdnadshavare använder surfplattan som en 

barnvakt. De samtliga pedagogerna anser sig inte använda surfplattan som en barnvakt i 

förskolans verksamhet. En (A) av sex pedagoger påpekade att surfplattan alltid finns 

tillgänglig för barnen och att de kan hämta den när dem vill använda den, utan att barnen 

behöver fråga pedagogerna om lov. 

 

Begreppen naturvetenskap samt teknik var för samtliga pedagoger ett väldigt brett område 

men där biologi, bygg och konstruktion, kemi samt experiment nämndes av samtliga, detta 

genom att ta upp olika exempel. Samtliga respondenter ansågs sig arbeta med naturvetenskap 

och teknik i förskolans verksamhet. Resultatet visade fortsättningsvis att samtliga pedagoger 

även använde surfplattan till ämnena som naturvetenskap och teknik. Däremot används den på 

olika sätt och i olika utsträckningar.  Samtliga respondenter använde surfplattan till 

informationssökning, både inom naturvetenskap samt teknik som till andra ämnesområden. 

Då är det oftast barnen som undrar över något. Dokumentation används av samtliga 

pedagoger inom naturvetenskap och teknik som till andra ämnesområden. Pedagogerna tar 

kort eller filmar det barnen gör, för att sedan kunna reflektera och diskutera tillsammans med 

barnen, i syfte till att få en inblick i barns tankar. Dessa dokumentationer sätts enlig samtliga 

pedagoger upp på väggen, där både barn och vårdnadshavare kan ta del av det som 

dokumenterats. Hälften av respondenterna anser att barnen själva får dokumentera det de vill, 

för att få en djupare förståelse i vad dem faktiskt är intresserade av. Hälften av pedagogerna 

lägger även upp dokumentationer via Pluttra, som är till för kontakten mellan vårdnadshavare, 

pedagoger och barn. Fem av sex pedagoger nämner att de använder dokumentationen som ett 

underlag inför utvecklingssamtal. Tre av sex respondenter ansåg att barnen fick använda 

surfplattan till att dokumentera egna intressen. Dokumentationen sätts enligt samtliga 

pedagoger upp på väggen i förskolans verksamhet Pedagogiska spel som laddas ner till 

surfplattan ansåg fyra av sex pedagoger även vara kopplade till ämnen som naturvetenskap 
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och teknik. De resterande två använder pedagogiska spel men ej kopplat till naturvetenskap 

och teknik. En bidragande orsak var att de arbetade med andra områden just nu och att spel 

inom naturvetenskap och teknik inte var prioriterat just för tillfället. Två av respondenterna 

ansåg sig använda surfplattan utomhus, vilket de också anses göra inom natur och 

teknikområden. Tre av sex respondenter ansåg sig använda surfplattan till andra aktiviteter 

som exempelvis till sagor, skapandet av barns egna filmer, lärmiljöer, och användandet av QR 

koder till bilder, texter m.m. Pedagogerna arbetade även med detta i sammanhang som har 

med ämnesområdena naturvetenskap och teknik att göra. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

 Att använda rätt metod till rätt tillfälle anser Bryman (2011) vara en viktig del i validiteten 

för att kunna mäta datainsamlingen på ett tillförlitligt sätt. I undersökningen genomfördes 

kvalitativa intervjuer. Detta gjordes för att kunna få reda på förskollärarnas åsikter och 

resonemang. Intervjufrågorna formulerades som öppna frågor, vilket gjorde att ja/nej svar 

undveks. Intervjuerna var även semistrukturerade, vilket skapande en flexibilitet i samtalet 

eftersom frågorna inte behövde vara iordning. Som intervjuare utgick ifrån respondenternas 

svar men höll mig alltid inom frågeområdena på grund av att inte ”sväva ut” på något som 

egentligen inte hörde till studiens syfte och frågeställningar.  

För att stärka reabiliteten i denna undersökning har frågeområden (se bilaga 3) varit 

densamma till alla respondenter. De frågor som ställdes till respondenterna var densamma 

men kom inte i samma ordning och formulering eftersom anledningen var att öka 

möjligheterna till en fördjupning i svaren. samtliga förskollärare hade även samma 

förutsättningar vid intervjuen eftersom alla intervjuer genomfördes i oströrda rum, som 

exempelvis personalrum eller lekrum om barnen var ute. I stället för att anteckna spelades 

svar från respondenterna in. Validiteten ökade, eftersom risken att man missar svar minskar 

samt att möjligheten gavs att gå tillbaka och lyssna på intervjuen om och om igen. 

Transkriberingen av de inspelade intervjuerna var tidskrävande, något som förmodligen hade 

tagit mindre tid om intervjun endast antecknades. Enbart anteckningar under en intervju skulle 

antagligen validiteten på studien sjunka, eftersom risken av att missa något svar ökar. 

Eftersom intervjuerna genomfördes med en pedagog tillgavs endast hennes åsikter, det blev 

dock svårare att skilja åt rösterna i den intervjun som genomfördes med två pedagoger. Något 

som även Trost (2010) avråder från. Eftersom respondenterna kan påverka varandra. Vilket 

jag ansåg att respondenterna gjorde. Pedagogerna svarade oftast gemensamt på frågorna som 

ställdes. Vilket kan ha påverkat undersökning positivt eftersom respondenterna möjligen 

kändes sig mer bekväma i situationen samt att pedagogerna gav utvecklande svar genom att 

svara vidare på det som den ena pedagogen svart på. Men undersökningen kan också ha 

påverkats som en nackdel, eftersom respondenterna faktiskt påverkade varandra svaren där 

pedagogerna i vissa frågor endast höll med den pedagog som svarade. Samtidigt finns det 

intervjuer som genomförts med en pedagog som man inte hade vetat om man fått de 

utvecklande svar som respondenten hade i tankarna. 

Förskolechefer rekommenderade förskollärarna som ingick i undersökningen. Därav 

intervjuades förskollärare som arbetade på avdelningar från tre års ålder. Endast en avdelning 

var ett till fem års. Hur kommer det sig att det blev såhär? Arbetar pedagoger mer sällan kring 

en surfplatta med de yngre barnen? Sex förskollärare ansågs räcka eftersom mycket 

utvecklande svar tillgavs samt att det var fem förskollärare från olika förskolor inom tre olika 

kommunen, vilket gav en bredd i studien. Två av de sex förskollärare genomfördes i grupp 

vilket ansågs vara till en fördel eftersom de följde upp varandras svar. Detta gav ytterligare en 

djupare förståelse i deras åsikter och resonemang. En nackdel att intervjua i grupp ansågs vara 

påverkan på de personliga svaren. Oftast höll den ena respondenten med den andra eller så 

svarade den ena inte alls på vissa frågor. Därav anser jag att undersökningens validitet 

påverkades. För att utveckla undersökningen ytterligare skulle observationer vara en passande 
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metod. Detta för att ta reda på mer om hur förskollärare faktiskt arbetar med surfplattan och 

om de gör det tillsammans med ämnesområden som naturvetenskap och teknik.  

 

5.2 Resultat kopplat till forskning och litteratur 

Syftet med arbetet var att undersöka förskollärarens inställning till hur en surfplatta kan 

användas till att väcka barns intressen och nyfikenheter när det gäller naturvetenskap och 

teknik i förskolans verksamhet. Även om kompetens, intresse och inställning till en surfplatta 

kan ha en betydelse på hur den används. I resultatet kommer dessa frågeställningar att 

diskuteras men också förskollärarnas definition av begreppen naturvetenskap och teknik, 

eftersom det är relevant för att få en bakgrund till förskollärarnas resonemang. 

 

5.2.1 Kompetens, intresse och inställning 

Tidigare forskningar visar att surfplattan passar bra som ett lärandeverktyg i både skola och 

förskola. (Beschorner och Hutchison, 2013; Masoumi, 2015 och Kjällander och Moinian, 

2014). Denna forskning styrker studien där samtliga pedagoger ansågs ha en positiv 

inställning till surfplattan i förskolans verksamhet. Surfplattan anses endast användas som ett 

pedagogiskt verktyg, där pedagogiska spel, informationssökningar samt dokumentation ingår. 

Med surfplattan kan barn och vuxna skriva, läsa, lyssna och tala. Även bilder, färger och ljud 

kan surfplattan erbjuda barnen (Petersen, 2015). Petersens resultat visade att endast hälften av 

pedagogerna använde surfplattan till andra aktiviteter än spel, informationssökningar och 

dokumentation. I dessa aktiviteter ingick skapandet av egna filmer, inspelningar med hjälp av 

QR koder, spela musik mm. Därmed kan resultatet kopplat till tidigare forskningar ses som att 

användningsområdena kring en surfplatta i förskolans verksamhet inte används i lika stor 

utsträckning överallt hos de samtliga pedagogerna.  

Studiens resultat visade dessutom att pedagoger som arbetat kortast tid i verksamheten samt 

har en vidare utbildning än förskollärarutbildningen har en betydelse. Dessa pedagoger såg 

större möjligheter samt hade en större kompetens kring det pedagogiska arbetet kring 

naturvetenskap och teknik med surfplattan i förskolans verksamhet (Petersen, 2015). Detta 

kan tyda på att den digitala kompetensen hela tiden utvecklas och blir mer och mer aktuell i 

samhället. Europaparlamentet (2006) anser vara en viktig pusselbit i det livslånga lärandet.  

Detta kan betyda att digital teknik kommer alltmer in i olika utbildningar. Forsling (2011) kan 

genom resultatet visa att förskollärare oftast har en god kompetens kring digitala verktyg men 

att många förskollärare också väljer bort dessa i förskolans verksamhet. Det har forskning 

gjord av Forsling (2011) visat vara på grund av okunskap samt avsaktat intresse kring de 

digitala verktygen. Kompetens är enligt tidigare forskning en fördel för att som pedagog 

kunna välja ett bra innehåll samt arbetssätt som därav kan ge barnen ett meningsfullt lärande. 

(Petersen, 2015). Barns digitala kompetens kring digitala verktyg ökar och går alltmer ner i 

åldrarna (Småungar och medier, 2015). Detta tyder på att förskollärare behöver 

kompetensutvecklas inom digitala verktyg i förskola och skola för att ”komma i kapp” barns 

kompetens kring digitala verktyg. Förskolärare och lärare behöver ha en god digital 

kompetens för att kunna utveckla barns kunskaper vidare inom den digitala världen och dess 

möjligheter. I läroplaner, inom förskola och skola (Skolverket, 2010; Skolverket, 2015) 

innefattar inte begreppet digital kompetens. Däremot finns digitala verktyg med i skolans 
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läroplan. Eftersom att barn även i tidigare åldrar erövrar kunskaper inom det digitala, borde 

inte digitala verktyg framgå i förskolans läroplan likaså? med tanke på hur aktuellt den digital 

kompeten är i det nutida och framtida samhället vi lever i. Detta är något som dock är på gång 

att ändras i styrdokumenten för förskolan och skolan. Utbildningsdepartementet (2015) har 

gett Skolverket i uppdrag att utreda digitala verktyg, lärresurser, arbetssätt och digital 

kompetens inom förskola och skola, i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. 

 

5.2.2 Användning av surfplattan inom naturvetenskap och teknik 

Resultat i studien visade att samtliga pedagoger har en bred bild av vad de anser 

naturvetenskap samt teknik är. Enligt samtliga pedagoger ingår både biologi, miljö, kemi, 

experiment och fysik. Några pedagoger nämnde dessutom att astronomi och NTA lådor som 

har med naturvetenskap att göra. Därav stämmer inte de tidigare forskningar som visat att 

pedagoger i förskolan vanligen begränsar sig till de naturvetenskapliga ämnena som biologi 

och miljö. (Tu, 2006; Elm Fristorp, 2012).  I resultatet visades dessutom att en varierad 

användning av surfplattan kopplat till ämnen som naturvetenskap samt teknik framgick. 

Dokumentation samt informationssökning var de kategorier som samtliga pedagoger använde 

surfplattan till dessa ämnen. Enbart pedagogiska spel används enligt samtliga pedagoger, dock 

inte alltid inom områden som naturvetenskap och teknik. En orsak ansågs vara att de 

pedagogerna arbetade med andra ämnesområden för tillfället. Att pedagoger inte vanligtvis 

prioriterar ämnen som naturvetenskap och teknik är något som tidigare forskning styrker. 

Skolverket (2012) och Walldén Hillström (2014), visar i undersökningarna att pedagoger som 

använder en surfplatta eller dator i förskolans verksamhet oftast inte prioriterar ämnen som 

naturvetenskap samt teknik.  

I resultatet visades dessutom att hälften av samtliga pedagoger betonar surfplattans minne 

som en negativ faktor. Kan detta vara en bidragande orsak till varför pedagogiska spel inte 

används inom ämnesområden som naturvetenskap och teknik? Eller är det pedagogers 

intressen som styr vilka appar (spel) som laddas ner och är i så fall Naturvetenskap och teknik 

inte prioriterat av pedagogernas egna intressen?  

 

5.3 Resultat kopplat till teoretiska utgångspunkter 

Resultatet visade ett tydligt mönster på det sociala samspelet. Samtliga pedagoger lyfter det 

sociala samspelet betydelse men inom olika situationer. Majoriteten av respondenterna 

påpekade vikten av att ta hjälp av varandra. Detta för att ge och erhålla kunskaper om hur 

surfplattan fungerar och hur den kan användas i förskolans varsamhet som ett pedagogiskt 

verktyg. Något som tydligt stämmer överens med Vygotskijs teorier om det sociala sampelet 

(Säljö, 2014). Att lära sig av varandra för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Flera av 

respondenterna nämnde dessutom att de vuxna hjälper varandra när det gäller surfplattans 

användning men att de även tar hjälp av barnen på förskolan. Samtliga pedagoger lyfter barns 

frågor som en utgångspunkt i det pedagogiska arbetet. Barnen frågar om något de stöter på 

eller undrar över som pedagogerna tar tillvara på. Detta genom exempelvis 

informationssökningar via surfplattan. Dokumentationen använde samtliga pedagoger för att 

upptäcka intressen och nyfikenheter hos barnen. Majoriteten av pedagoger såg belyste 

samspelet kring surfplattan som en viktig del i lärandet. Något som också här stämmer bra 
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kopplat till Vygotskijs teorier. Det pedagogerna dessutom lyfte var att barnen oftast vill sitta 

tillsammans och att det sällan sker att bara ett barn sitter vid surfplattan. Barnen samtalar och 

hjälper varandra med att komma med förslag och idéer. Något som Kjällander och Moinian 

(2014) stödjer i studiens resultat. I resultatet visade det sig att det oftast sker ett samarbete 

mellan barnen kring en surfplatta. oftast vill barnen också dela med sig av deras kunskaper, 

därav blir surfplattan en social aktivitet. 

 

5.4 Slutsats 

Utifrån denna undersökning kan slutsatser dras till att samtliga förskollärare hade en positiv 

attityd kring surfplattan i förskolans verksamhet. Surfplattan används enlig samtliga 

förskollärare till informationssökning och dokumentation inom ämnen som naturvetenskap 

och teknik. Slutsatser kan också dras till att förskollärare med vidare utbildning samt de som 

var närmast förskollärarutbildningen (arbetat kortast tid i förskolans verksamhet som 

förskollärare) såg flera möjligheter samt hade en bredare kompetens kring det pedagogiska 

arbetet med en surfplatta i förskolan. Även om de pedagoger som inte ansåg sig ha god 

kompetens kring surfplattans användning, ansåg de sig vilja utvecklas för att få en större 

kompetens. Genom att ta hjälp av både barn och vuxna.  

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har förskollärarens syn undersökts på hur man skulle kunna arbeta med 

naturvetenskap och teknik i förskolan kring en surfplatta, samt om kompetens och inställning 

till surfplattan har en betydelse. Att undersöka hur pedagoger och barn interagerar 

tillsammans med surfplattan vore intressant att undersöka visare. Det skulle dessutom vara 

intressant att undersöka hur den digitala kompetensen skiljer sig mellan barn och pedagoger. 

Det vore också intressant att undersöka barns inflytande av en surfplatta som finns på 

förskolans avdelning. Vem bestämer om när surfplattan används i förskolans verksamhet? 
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Bilaga 1: Informations- och samtyckesblankett 

Hej! Mitt namn är Emma Ternström och läser nu den 6e terminen på förskollärarprogrammet 

vid Karlstads universitet. Jag ska nu göra mitt examensarbete på 15 hp som syftar till att 

undersöka förskollärarens inställning till hur en surfplatta kan användas till att väcka barns 

intressen och nyfikenhet när det gäller naturvetenskap och teknik 

För att kunna undersöka detta är önskan om att få intervjua dig och vad du har för åsikter om 

det här. Urvalet av förskolorna har jag valt ut av de förskolor som använder en surfplatta i 

verksamheten. Intervjun är beräknad att ta ca 20-50 minuter, beroende på hur utförliga svar 

som ges. 

Deltagandet sker frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att behöva förklara 

anledningen till det. Efter intervjun kommer materialet att behandlas anonymt, vilket innebär 

att er förskola, ert namn och andra uppgifter som kan kopplas till er verksamhet och 

personligen inte kommer nämnas i studien. Materialet kommer också förvaras på ett säkert 

sätt så att det blir oåtkomligt för andra. Efter att jag är klar godkänd med examensarbetet, 

kommer jag förstöra allt insamlat material. När examensarbetet är färdigt och förhoppningsvis 

godkänd, kommer texten att laddas upp i bibliotekets uppsatsdatabas, DIVA. 

Om ni har frågor och funderingar tveka inte att kontakta mig via telefon: 072-XXX XXXX 

eller via mail: 

Mitt namn är:_____________________________ 

Jag medger mitt samtycke till att delta i ovanstående forskningsprojekt: 

JA  

NEJ 
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Bilaga 2: Bakgrundsfrågor 

 

 

Namn:   

Ålder: 

Antal år som pedagog: 

Utbildning/inriktning: 

Antal pedagoger på avdelningen: 

Antal barn på avdelningen: 

Ålder på barngruppen: 

Antal surfplattor på avdelningen: 
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Bilaga 3: Frågeområden 

Syftet med denna studie är att undersöka: Förskollärarens inställning till hur en surfplatta kan 

användas till att väcka barns intressen och nyfikenheter när det gäller naturvetenskap och 

teknik i förskolans verksamhet. 

 

Inställning och attityd 

 Inställning till surfplattan i förskolans verksamhet 

 Intresset hos dig, barnen, pedagoger, vårdnadshavare, förskolechef. 

 Hur gestaltar sig intresset hos dig, pedagoger, vårdnadshavare, förskolechef. 

 Om det inte finns ett intresse, varför inte då? Förklara! 

 

Surfplattan i dagens verksamhet 

 Surfplattans roll 

 Tillgänglighet till surfplattan/surfplattorna 

 Vem använder, hur, var till vad och när används surfplattan i verksamheten 

 

Naturvetenskap och teknik 

 Definierar naturvetenskap och teknik i vardagen, i förskolan 

 Naturvetenskap och teknik i nuvarande verksamheten 

 Åsikter om användandet av surfplattan i arbetet med naturvetenskap och teknik på 

förskolan 

 


