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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Studien tar upp hur förskolan har utvecklats från 1800-talet fram till idag. Från att barnen ska 

ha fått tillsyn och omsorg till idag där pedagogerna arbetar utifrån barnens intressen och 

utveckling. I dagens samhälle behöver människor ha en digital kompetens eftersom de bör 

kunna följa med i samhällsutvecklingen. Vi har idag en läroplan för förskolan där det finns 

mål om den nya tekniken som pedagogerna ska sträva efter. Det här kan barnen göra genom 

att leka och experimentera vid surfplattan. Barnen kan även genom samspel med vuxna och 

andra barn lära sig hur tekniken fungerar.      

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur digitala lärresurser motiveras i förskolan. 

 

Metod 
Vi har genomfört en kvalitativ studie där intervjuer har varit det centrala. 

 

Resultat 
Resultatet visar på hur förskolan motiverar beslutet av surfplattan. Det vi har kommit fram till 

är hur beslutet har tagits till att skaffa surfplattor det vill säga genom diskussioner och att alla 

var överens. Vissa förskolor använder den mer och vissa använder den inte alls, men vi har 

sett att det finns utvecklingspotential. Pedagogerna vill utveckla användandet eftersom de ser 

surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. För att kunna utveckla användandet är det av stor 

vikt att pedagogerna planerar utefter de didaktiska frågorna: vad, hur och varför. Vi har även 

kommit fram till att pedagogerna anser att de flesta vårdnadshavarna är positiva till surfplattan 

i förskolan.   
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Tack! 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla pedagoger som bidrog till att vår studie blev 

möjlig, utan er hade det här inte gått. Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Pär 

Larsson för goda råd och spännande diskussioner. Vi vill även tacka Ann-Sofie Karlsson för 

goda råd om vår skrivna text samt att du visade hur den nya digitala tekniken kan användas. 

Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete under den underbara tid vi haft 

tillsammans.  
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Inledning 
Barn möter den moderna tekniken mer och mer idag både i hemmet och i förskolan 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s.10). Ett exempel på den moderna digitala 

tekniken idag är surfplattor. Dessa är mindre än datorer och är lätta att ta med sig vart man än 

går. Surfplattor har många olika användningsområden och funktioner som till exempel att 

söka information, fotografera, spela in både ljud och bild och skriva. Vi ser de digitala 

lärresurserna som ett komplement i förskoleverksamheten vid sidan av böcker, spel och penna 

och papper. Detta är något som bidrar till barnens lärande och nyfikenhet.  

 

 

Den snabba förändringstakten i samhället berörs i läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 10).  

 
 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver 

(Lpfö98, rev 10, s.6). 

 

 

Ett av målen i läroplanen för förskolan uppger att barnen idag ska ha kunskap om och tillgång 

till den nya tekniken och dess användningsområden. Det här betyder att det har ställts nya 

krav på pedagogernas kunskap eftersom det kan bli en utmaning för dem att anpassa tekniken 

för barnen i verksamheten. De ansvariga för förskolans verksamhet måste ge pedagogerna 

förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag, genom att ge de som behöver utbildning men 

också att ge alla tid till planering (Lpfö98, rev, 10, s.6). 

 

 

Vårt undersökningsområde belyser de digitala lärresurserna i förskolan, som i vårt fall var 

surfplattan. Hur beslutet gick till och vem som köpte in surfplattorna är två frågor som vi har 

ställt. Dessa frågor ställdes eftersom vi ville se om surfplattan hade eller motiverades med ett 

pedagogsikt syfte i verksamheten. Intresset låg även i att se om och hur pedagoger arbetade 

med surfplattans olika områden och om de hade något samarbete med vårdnadshavarna, det 

gjorde vi genom den kvalitativa metoden och redskapet vi använde oss utav var intervjuer. Vi 

undrade även hur vårdnadshavarna ställde sig till surfplattan i förskolan. Den avgränsningen 

vi gjorde var att enbart fokusera på pedagogerna.  
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Syfte 
Syfte med studien är att undersöka hur digitala lärresurser motiveras i förskolan. 

 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur gick beslutet av surfplattan till?  

 

 Hur motiveras surfplattan pedagogiskt i verksamheten?  

 

 Hur ställer sig vårdnadshavarna till surfplattan i förskolan? 
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Begreppsförklaring 
Här nedan beskrivs de centrala begrepp som är viktiga för att få en förståelse för studien och 

resultatet. 

 

 

Digitala lärresurser innebär att allt som är digitalt och främjar ett lärande kan anses som en 

digital lärresurs
1
. Ett exempel kan vara iPaden där ett foto kan tas och en text skrivs som 

sedan sätts in på en blogg. 

 

IT betyder i svenskt språkbruk informationsteknik. Det är ett samlingsnamn för olika tekniker 

där människor samlar in, bearbetar, överför och lagra information (Appelberg & Eriksson, 

1999, ss.15-16).  

 

IKT står för informations – och kommunikationsteknik.  Idag innefattar det surfing på 

internet, mailande och att söka information (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s.7). I 

vår studie innefattar IKT:n datorn och surfplattan.  

 

iPad/Surfplatta är en tunnare och mindre form av en dator där det finns tryckfunktioner på 

skärmen. 

 

App är en förkortning på en applikation som innebär att ett program installeras på 

smartphones eller surfplattor.    

 

Den moderna tekniken kan innefatta telefoner, datorer, iPads och olika slags medier som till 

exempel tv, dvd, Wii och X-box etcetera. 

 

Pedagog har vi använt i vår studie som ett samlingsnamn för all den personal som arbetar i en 

barngrupp.  

 

Pedagogik är ett begrepp som används inom barnomsorgen där det står för utbildning och 

lärande. 

 

Artefakt är olika fysiska redskap som finns i vår vardag dagligen och det kan vara olika 

verktyg som till exempel penna, dator och surfplattor (Säljö, 2000, s.29).  

                                                 
1
 Skolverket, 2010-10-20. http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/digitala_larresurser/fakta-om-

digitala-larresurser-1.141292.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/digitala_larresurser/fakta-om-digitala-larresurser-1.141292
http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/digitala_larresurser/fakta-om-digitala-larresurser-1.141292
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Bakgrund 
I det här avsnittet beskrivs de digitala lärresursernas framväxt dels genom 

samhällsutvecklingens påverkan och dels genom hur den nya läroplanen kan användas i 

dagsläget. Samspelet med andra individer och de digitala lärresurserna bidrar till att ny 

kunskap förvärvas. 

 

Förskolans historik 
Industrialiseringen tog fart i Sverige på 1800-talet, vilket bidrog till att människorna flyttade 

in till städerna där arbetena fanns. Det här bidrog till att Sverige fick sin första daginstitution 

för barn, eftersom vårdnadshavarna arbetade behövde barnen någonstans att vara där de fick 

tillsyn och omsorg. Daginstitutionerna drevs av församlingar, företag och privatpersoner. De 

första småbarnsskolorna kom till Stockholm år 1836 där arbetarbarnen fick vara, där fick de 

tillsyn och omsorg. Men barnen kunde också från tidig ålder få undervisning inom tre olika 

områden: läsning, räkning och religion. I småbarnsskolorna var barngrupperna stora, det 

kunde röra sig om 100-200 barn (Johansson & Åstedt, 1993, s.15). 

 

 

Enligt Johansson och Åstedt (1993, s.15) var barnkrubban ännu en ny institution som dök upp 

i Stockholm år 1854. Barngrupperna var stora och personalen saknade utbildning. Barnen som 

vistades på barnkrubbor fick mat och omsorg. Persson (1991, s. 39) framhåller att 

barnkrubborna var till för barnen vars mammor var tvungna att arbeta för att kunna försörja 

sina barn. Han menar även på att det var för att inte barnen skulle tillbringa sin tid på gatorna. 

Johansson och Åstedt (1993, s.15) framhäver att i mitten på 1800-talet fick Sverige 

pedagogiska idéer från Tyskland genom Friedrich Fröbel. Han förespråkade en verksamhet 

med mycket lek, och hans pedagogiska idéer bidrog till att barnträdgårdarna kom till Sverige i 

slutet av 1800-talet. Barnträdgårdarna var öppna tre till fyra timmar varje dag och de drevs av 

privatpersoner i ett pedagogiskt syfte. Verksamheten betalades med hjälp av avgifter.  

 

 

Fröbels arbetssätt fördes även in både i småbarnsskolorna och också barnkrubborna. 1904 

kom den första folkbarnträdgården där alla barn fick vara oavsett om de var arbetarbarn eller 

om det var barn vars vårdnadshavare med hög inkomst. Denna institution uttog en liten avgift 

eller ingen avgift alls (Johansson & Åstedt, 1993, s.15). Småbarnsskolor, barnkrubbor och 

barnträdgårdar hade olika uppdrag och mål under 1800-talet och början på 1900-talet. I 
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småbarnsskolorna hade de som bedrev verksamheten en pedagogisk strävan. Barnen skulle få 

undervisning i läsning, räkning och religion. I barnkrubborna var den främsta ambitionen att 

de skulle ta hand om barn som hade ensamstående och fattiga mammor som var tvungna att 

arbeta, eftersom de skulle kunna försörja sig själva och sina barn. Barnen fick mat och omsorg 

under tiden de var på barnkrubban (Johansson & Åstedt, 1993, s.33).  

 

 

Verksamheten i barnträdgårdarna var pedagogiska på Fröbels vis genom att det skulle 

innehålla mycket lek och många aktiviteter som skulle hjälpa barnen i deras allsidiga 

utveckling. Förskolan i dag ska erbjuda barnen både en pedagogisk och utvecklande 

verksamhet samt att de ska få en trygg tillsyn och omsorg. Både pedagogik och omsorg har 

haft olika betydelser under åren (Johansson & Åstedt, 1993, s.33). Det förändrade samhället 

ger en barnomsorg som i någon mening ska svara upp mot de nya kraven och möjligheterna. 

Det är av stor vikt att förskolan i dagens samhälle ska komplettera hemmen eftersom många 

av barnen är där i stort sett hela dagen. Förskolan idag ska samordna den 

samhällsutvecklingen som finns med det pedagogiska som är i verksamheten (Persson, 1991). 

Det kan till exempel vara den moderna teknikutvecklingen.    

 

Digitala lärresurser i förskolan 
Den moderna datorn utvecklades för militära ändamål för att räkna ut olika 

vapenkonstruktioner som till exempel atombomben. Man är inte säker på när 

datorutvecklingen började eftersom det skedde i hemlighet under andra världskriget. 

Militärmakten var och är en av aktörerna som drev och som fortfarande driver den tekniska 

utvecklingen framåt (Sundin, 2006).  År 1967 kom politikerna med en riksdagsmotion om att 

de ville införa ny teknik till skolan för att underlätta för lärarna. Politikerna har länge drivit 

frågan och varit positivt inställda till den nya tekniken. Det bidrog till att i 1969 års läroplan 

för skolan stod det att eleverna kunde välja teknikundervisning som en del av sitt 

lärande(Karlshon, 2009, ss.96-100).  

 

 

Det var i början av 70-talet som teknik- och datorundervisningen tog fart. Men det var många 

lärare som var negativt inställda till att använda datorn i undervisningen på grund av att den 

inte ansågs som en naturlig del i undervisningen. Läroplanen för skolan från 1982 framhöll att 

datalära skulle finnas med i undervisningen inom grundskoleämnena samhällskunskap och 

matematik. Eleverna skulle få veta hur datorerna användes i samhället och hur användningen 

utvecklades. Det var under 1990-talet som datorer och IT-verksamhet tog fart i skolan på 

allvar, skolor fick internetuppkoppling vilket bidrog till att eleverna kunde vidga sitt 

kunskapssökande i skolan (Karlshon, 2009, ss.96-100). Allteftersom IT-användandet kom mer 

och mer in i skolans värld ställdes det nya krav på eleverna, lärarna och skolan. Skolan och 

lärarna var tvungna att anpassa datoranvändningen eftersom eleverna skulle utveckla sitt 

kunskapssökande (Folke-Fichtelius, 2009, s.23). 

 

 

Folke-Fichtelius (2009, s.19) menar på att förutom att kunna läsa, räkna och skriva måste den 

nutida människan ha en digital kompetens. Detta innebär att människor skall kunna hantera 

datorer, smartphones och dess programvaror. Det här för med sig att informationssökning på 

nätet kräver ett kritiskt förhållningssätt till dess innehåll och även att förstå vad som står där, 

vilket är något människor dagligen ställs inför i nutidens samhälle. Även Alexandersson, 

Linderoth och Lindö (2001 ss.14-15) tar upp det här, de menar att IKT-forskningen visar att 
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skolbarn med hjälp av den nya tekniken har lättare att hitta aktuell information, att skrivandet 

och kommunikationen underlättas, men att de samtidigt måste kunna ställa sig kritiska till 

informationen. Vidare anser författarna att det positiva är att barnen lär sig att samarbeta och 

diskutera arbetsuppgifterna med varandra, men det tyder inte på att verksamheten skulle 

kunna utvecklas eller att barnen skulle lära sig bättre. Tilltron till tekniken har gjort att de 

pedagogiska frågorna har kommit i andra hand men vill pedagogerna ha en förändring kan ett 

medvetet arbete med datorerna skapa det. Det är i första hand pedagogernas uppfattningar om 

lärande som styr verksamheten.  

 

 

Rask (2006, ss.10-11) anser att människor idag lever i ett samhälle som är i en förändring där 

inte minst teknikutvecklingen går snabbt framåt. Han påpekar även att under människans 

levnadsår är det nödvändigt att lära sig de nya företeelserna som utvecklas i samhället. Han 

framhåller även att utvecklingen av tekniken aldrig stannar upp utan att den ständigt 

utvecklas. Därför är det av stor vikt att pedagogerna kan lära ut till barnen hur den nya 

tekniken fungerar. Vidare påpekar han att den nya tekniken inte ska ta över verksamheten 

utan att den skall vara ett komplement till andra aktiviteter som gynnar lärandet hos barnen. 

För att få ett lärande hos barnen anser Rask (2006, s.46) att pedagogerna bör känna till 

barnens intresse av och vad de gör i den digitala världen.  

 

Mycket av den teknik vi har idag är ingenting som har varit nödvändigt för människors 

överlevnad, utan den har uppfunnits av forskare och ingenjörer och sedan marknadsförts. Det 

kan sägas att det finns flera exempel på det här exempelvis mobiltelefonen, datorn och tv:n 

(Sundin, 2006). Äldre personer som inte är uppväxta med de olika tekniska prylarna hanterar 

dessa som främmande objekt, medan dagens barn och ungdomar är uppvuxna med den här 

typen av teknik och vet hur den fungerar, men de verkar inte reflektera över hur världen 

fungerar utan tekniken. Den är en självklar del i barns och ungdomars vardag idag (Rask, 

2006, s.40).  

 

Styrdokument 
I utvecklingsplanen för förskolan och grundskolan beskrivs hur pedagogerna ska arbeta med 

IT i båda verksamheterna. I den aktuella utvecklingsplanen för en viss kommun i Sverige står 

det att målet är följande: ”Alla förskolor och skolor har en likvärdig IT-miljö” 

(utvecklingsplanen, 2011, s.22). Det betyder att förskolor skall ha samma förutsättningar inom 

IT inklusive den teknik som krävs för det här, och det skall även vara likadant för 

grundskolan. Inom de kommande åren kommer IT-pedagogisk utveckling att vara en stor och 

viktig del för kommunens förskolor och grundskolor.  

 

 

Utvecklingsplanen tar upp olika mål som både förskolan och grundskolan ska sträva efter när 

det gäller IT-området. Ett av målen är att personalen inom förskolan och grundskolan skall 

kunna hantera de grundläggande tillvägagångssätten för användningen av IT. Ett annat mål är 

att alla barn och elever i förskolan och grundskolan skall ha tillgång till den nya tekniken för 

att lärandet ska bli lustfyllt och tidsenligt, med det menas att verksamheterna ska följa det 

moderna och aktuella som finns i samhället idag. Barn och elever ska även få möjlighet att 

kunna arbeta enskilt och i grupp (utvecklingsplanen, 2011, s.22). Vidare i utvecklingsplanen 

står det att det som förväntas av personalen är att de ska ta fram och låta barnen och eleverna 

få använda den nya tekniken regelbundet i sitt lärande. Personalen inom förskola och 
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grundskola ska även kunna erbjuda vårdnadshavarna att få följa sina barn med hjälp av den 

moderna digitala tekniken (utvecklingsplanen, 2011, s.23). 

 

 

I utvecklingsplanen står det även att kunskapen inom IT är låg bland personalen både i 

förskolan och i grundskolan. Utbildning för personalen inom det här området blir mer och mer 

efterfrågat eftersom den nya tekniken mer och mer kommer in i verksamheterna 

(utvecklingsplanen, 2011, s.22). Utvecklingsplanen lyfter även att: ”Den nya läroplanen slår 

fast att modern teknik ska användas i arbetet med barn och elever.” (Utvecklingsplanen, 2011, 

s.22). Det här innebär att barn inom förskolornas verksamhet ska få samma möjligheter och 

förutsättningar kring användandet av IT. Det här gäller även grundskolans verksamhet. För att 

förskolan och grundskolan ska få de förutsättningar som de behöver inom IT krävs det att 

pedagogerna får utbildning kring det aktuella ämnet. 

 

 

Läroplanen Lpfö98 är den plan för förskolor och dess verksamheter som varje pedagog på 

förskolorna ska förhålla sig till och följa. Läroplanen (rev 10, s.6) belyser att i dagens 

samhälle ska pedagoger samarbeta och kommunicera för att lättare kunna följa med i 

samhällets utveckling och dess snabba förändringar. För att barnen ska få en tydlig 

referensram som behövs i dagens samhälle är det av stor vikt att förskolan lägger grunden till 

detta. Det är viktigt att barnen får en bra grund att stå på för att de på sikt ska kunna använda 

dessa kunskaper längre fram i livet.  

 

 

Förskolan ska ge barnen möjlighet till att upptäcka ny teknik och utforska hur enkel teknik 

kan användas och fungera i vardagen (Lpfö98, rev 10, s.10). Det kan till exempel vara att 

multimedia och IT kan användas till skapande processer i förskolan (Lpfö98, rev 10, s.7). 

Vidare tar läroplanen upp att det är viktigt att förskolläraren uppmuntarar barnen till att det är 

roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, men även att barnen får nya utmaningar som 

bidrar till att de stimuleras till att skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter (Lpfö98, rev 10, 

s.11). 

 

 

Läroplanen (rev 10, s.13) lyfter att det är av stor vikt att förskolan ska komplettera hemmen 

genom att skapa en trygg miljö där barnen kan utvecklas allsidigt. Förskolan ska även 

samarbeta med vårdnadshavarna för att få ett förtroendefullt förhållande till dem. Vidare tar 

läroplanen upp att vårdnadshavarna ska få möjlighet till att påverka verksamhetens 

utformning. Det gäller att förskolan är tydlig med vad det finns för mål och innehåll i 

verksamheten som bidrar till barnens och vårdnadshavarnas inflytande.  

 

 

Lek-och lär vid datorn 
I förskolans vardag är det värdefullt att alltid kunna planera det som ska göras. Det gäller även 

användandet av den nya tekniken. Om pedagogerna är medvetna om sin egen kunskap och 

intresse kring datoranvändandet förenklas förhållningssättet och användandet av den metod 

som används. När pedagogerna planerar skall de tänka på det individuella barnet och dess 

utveckling. De ska även fundera på vad som skall göras, hur det skall göras och varför det 

skall göras när de planerar en aktivitet (Appelberg & Eriksson, 1999, ss.41-42).   
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När pedagogerna introducerar datorn för barnen använder de oftast lek- och lärprogram. Vilka 

program som barn och pedagoger tycker är bra skiljer sig åt. När barn använder lek – och 

lärprogram vill de ha utmaningar, det vill säga när de väl kan spelet blir spelet ointressant. 

Men det kan även vara att barnen tycker det är tråkigt och spelar inte spelet överhuvudtaget. 

Barnen vill ha lagom svåra spel som ger de utmaningar som barnet eftersträvar. Efter ett tag 

blir barnen intresserade av skrivprogrammet som finns i datorn där de kan skriva och radera, 

vilket betyder att barnen upptäcker skriftspråket. Från att de har lekt med bokstäverna lär de 

sig att skriva på riktigt (Appelberg & Eriksson, 1999, ss.114-115). 

 

 

Det barnen först upptäcker i sitt första möte med datorn är dess program som måste 

undersökas grundligt. I förskolan utforskar barnen allt i sin närhet och det gäller även datorn. 

Barnen förstår inte vad som står på skärmen utan de bara trycker och provar sig fram tills de 

hittar något som de finner intressant. Om datorn finns med i förskolan kan barnen lära sig att 

den är ett hjälpmedel precis som pennor, saxar och böcker. När barnen vill lära sig nya 

färdigheter gör de samma sak om och om igen. Det är av stor vikt att pedagogerna låter 

barnen få den tid de behöver för detta. De ska även få ha fria tyglar när det gäller användandet 

av datorn eftersom de har olika strategier för att lära sig datorns funktioner. Barnen kommer 

själva underfund med hur programmen fungerar om de tycker att det är roligt att använda dem 

(Appelberg & Eriksson, 1999).  

 

 

Enligt Gärdenfors (2009, s.45) kan barnens användande av datorernas spel avspegla sig i 

deras lek; till exempel om de har spelat Super Mario handlar lekinnehållet om det som de har 

upplevt i spelet. Barnen kan ta med sig de figurer och de scenarion som spelet består av in i 

den fria leken. Författaren framhåller även att datorer och olika medier blir en allt större del i 

barnens lärande. Det är därför av stor vikt att pedagogerna handleder barnen i deras lärande 

och utveckling. Lärandet behöver vara meningsfullt, för att det ska bli det bör pedagogerna 

göra aktiviteter som är väl planerade och har ett genomtänkt syfte. Men det är också av värde 

att den pedagogiska verksamheten varieras och det kan göras med hjälp av digitala lärresurser 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Ett exempel på det kan vara att låta barnen få 

skriva på datorn eller surfplattan istället för att alltid skriva med penna. Enligt Appelberg och 

Eriksson (1999, s.35) kan barnen med hjälp av datorn experimentera med ord, bild och ljud 

utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Ett exempel kan vara att ett barn skriver på ett 

dokument i datorn och pedagogen kan med hjälp av inspelningsutrustning be barnet berätta 

vad det står.     

 

Samspel 
Den snabba förändringstakten som vårt samhälle präglas av idag innebär att barnen i dag inte 

har tidigare erfarenheter som de kan luta sig mot utan de behöver samarbeta för att prova sig 

fram för att hitta nya vägar. Det är inte nödvändigtvis den äldsta som har kunskapen utan det 

kan vara vem som helst. Om pedagogen låter två barn sitta tillsammans utbyter de åsikter, 

tankar och frågor. De utmanar varandra och diskuterar och resonerar tillsammans på ett friare 

sätt än om en pedagog skulle varit med (Williams, 2006).  

 

 
Hos barn finns en uppfattning både om att lära en kamrat något och att de kan lära sig 

olika saker av sina kamrater. Barn räknar med kamrater som en hjälp till kunskap, 
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och detta är insikter som barn borde få med sig som ett livslångt lärande – att se 

varandra som källor till kunskap (Williams, 2006, s. 98). 

 

 

Barn tycker att det är naturligt att lära och hjälpa varandra. De vill gärna dela med sig av sina 

kunskaper till både andra barn och vuxna. Barns olikheter är något positivt eftersom barnen 

kan diskutera med varandra om sina kunskaper och erfarenheter. Barnen kan få förståelse för 

varandras olikheter och uppfattningar vilket kan resultera i att de kan ändra sina insikter om 

den andre. Ett exempel kan vara att den tystlåtna treåringen som kan tekniken hjälper en 

grupp femåringar med surfplattan(Williams 2006, s.98). 
 

 

När barnen sitter två och två vid datorn sker det ett samspel, de lär av och med varandra. Men 

de lär sig även att hjälpa varandra. Pedagogens roll är att främja barnens samspel och 

hjälpsamhet och att finnas i bakgrunden för att stötta barnen om behovet finns. Barnen kan 

även få stöttning av de barn som är mer datorvana. Den datorvane gillar att lära ut till andra 

barn om hur datorn fungerar. De barn som sitter bredvid den datorvane uppmärksammar och 

lär sig genom att bara sitta och titta på hur denne gör (Appelberg & Eriksson, 1999, ss.42-43).  
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Teoretisk ram 
I det här avsnittet redogörs för den teori som är relevant för studien. Teorin är det 

sociokulturella perspektivet som handlar om att människor lär sig i sociala sammanhang. Den 

är relevant för studien eftersom verksamheten i förskolan är en social mötesplats för både 

barn och vuxna. Personalen lär av barnen och barnen lär av personalen. Även vårdnadshavare 

har en stor betydelse för sina barns lärande i verksamheten. Förskolan är även full av olika 

artefakter som till exempel datorer, pennor och papper. Det här är också en del som bidrar till 

det sociokulturella perspektivet. 

 

Sociokulturellt perspektiv 
Bråten (1998, s.23) beskriver att förskolan och skolan ska anses vara ett socialt sammanhang 

där vuxna och barn möts och utbyter tankar och erfarenheter. Det här sågs som en ovanlig 

företeelse på Vygotskijs tid och det var det här som han ville ägna sig åt, han såg att det var 

kärnan i lärandet hos både pedagoger, barn och elever. Vidare anser Bråten att Vygotskij 

introducerade den närmaste utvecklingszonen. Den innebär det som barn och elever kan göra 

självständigt och vad de kan göra tillsammans med en vuxen. Enligt Bråten och Thurmann - 

Moe (1998, ss.105-109) anser Vygotskij att de barn och elever som samarbetar med någon 

vuxen eller en kamrat som kan mer, åstadkommer bättre än vad de skulle göra på egen hand. 

Kunskaperna som barn och elever erövrar kan sättas in i olika nya sammanhang. Det 

viktigaste för pedagogen är att aktiviteterna är innehållsrika och meningsfulla men även att 

aktiviteterna ligger på barnets och elevens nivå. Den ska varken vara för lätt eller för svår.   

 

 

I den kommunikativa aspekten påpekar Säljö (2000, s.34) att människan har en unik förmåga, 

eftersom människan kan tala med varandra och delge varandra kunskap och information. Han 

anser att språket ges olika möjligheter och förutsättningar till att fråga, informera, resonera 

och diskutera med medmänniskan och att resultatet kan leda till nya idéer och lösningar. 

Beroende på den kontext människan lever i får de olika erfarenheter och läranden som bidrar 

till att de kan lära av det och de kan även lära andra (Säljö, 2005, s.45). 

 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att människor lär sig hela tiden både individuellt 

och i grupp, de samspelar med varandra och lär sig av varandra. Det här kallas även för den 

kulturella aspekten (Säljö 2000, s.29). Han menar att i den kulturella aspekten ingår även alla 

olika fysiska redskap så kallade artefakter dessa finns i vår vardag dagligen och det kan vara 

olika verktyg som till exempel penna, dator och surfplattor. Säljö (2000) anser att dessa 

artefakter är ett hjälpmedel som människor använder sig utav när de exempelvis ska skriva. 

Vidare betonar Säljö (2000, s.30) att de fysiska artefakterna ger människor erfarenheter 

beroende på vad de använder dem till och vilket syfte de ska användas till. Säljö (2000, s.80) 

framhäver att artefakterna är ett medierande redskap som samspelar tillsammans med 

människor för att de ska förstå och lära sig om sin omvärld som till exempel ny teknik. 
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Metod 
I metod avsnittet beskrivs den kvalitativa metoden och vad den innebär men även vilket 

forskningsredskap som har använts, i vårt fall intervjuer. Den ansats som inspirerades till 

arbetet är den etnografiska och den beskrivs senare i texten. Hermeneutiken kommer även att 

behandlas i det här stycket och vilken betydelse den har för arbetet. 

 

Kvalitativ metod 
Den metod som har använts är den kvalitativa metoden där intervjuer är det centrala. 

Beroende på vilket syfte som är i studien väljer forskaren den metod som passar bäst. 

Kvalitativa intervjuer innebär att forskaren ställer enkla och raka frågor som respondenterna 

svarar innehållsrikt på. Resultatet av intervjuerna kan bli intressanta, åsikterna många och 

forskaren kan hitta både olika och nya mönster i det respondenterna svarar. Är forskaren 

intresserad av vad människor anser om ett specifikt samhällsfenomen är den kvalitativa 

metoden lämplig (Trost, 2005). I vårt fall är det hur pedagoger ställer sig till och använder 

surfplattan i förskolan. Den forskningsansats vi har tagit delar ifrån är etnografin. De delarna 

vi har tagit beskrivs nedan. 

 

Etnografi 

Den etnografiska forskningsansatsen är en kvalitativ ansats och den innebär att forskaren ska 

förstå och bilda sig en uppfattning om människors levnadssätt. Fokus ligger på att se de 

sociala förloppen som till exempel hur människor samspelar med varandra (Dovemark, 2007, 

s.134). Det finns tre olika nivåer inom den etnografiska ansatsen och dessa är den offentliga, 

den pragmatiska och den kulturella. I den offentliga nivån är det styrdokumenten och de 

allmänna texterna som styr vad förskolan och dess pedagoger ska arbeta utifrån. Nivå två är 

den pragmatiska nivån som innebär att förskollärarna och förskolechefen diskuterar över hur 

de ska sträva efter målen i de olika dokumenten. Den sista nivån är den kulturella och det är 

hur människor uppfattar livet och hur förskolan fungerar i Sverige (Willis & Trondman 1977 

& 2000, se Dovemark 2007, s.134). 

 

 

Inom etnografin görs det för det mesta fallstudier som har tvåfaldiga meningar, dels intresset 

för olika uppfattningar kring regler och rutiner och dels att utveckla och se nya fenomen inom 

den sociala kontexten, alltså dess sammanhang. En annan del av ansatsen etnografi är 

reflexivitet som innebär att forskaren skall vara medveten om sitt förhållningssätt till 

undersökningsområdet. Reflexiviteten är även viktig för att studien skall bli trovärdig, om 

både forskaren och respondenten det vill säga forskningsobjekten är intresserade av 

undersökningsområdet blir det en bra validitet i arbetet. Men eftersom det är människor med 

känslor inblandade i undersökningen är det svårt att få en absolut validitet (Dovemark, 2007).  

 

 

Det finns en metod som kommer att genomföras inom den etnografiska ansatsen och det är 

intervjuer. Det finns två former av intervjuer, en av dem är den formella som är planerad och 

den andra är fältintervjun som är spontan. Dovemark (2007, s.147) påpekar att skillnaden på 

en formell intervju och en fältintervju är att forskaren i en fältintervju ställer sina frågor under 

tiden eller efter som denne observerar. I den formella intervjun har forskaren planerade frågor 

samt någon slags inspelningsutrustning som gör det lättare att komma ihåg vad respondenten 
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säger. Transkriberingen skall ske så fort som möjligt efter intervjun för att den skall bli så 

korrekt som möjligt (Løkken och Søbstad 1995, s.108).  

 

Hermeneutik 
I den hermeneutiska inriktningen från humanvetenskapen, där människan studeras i sin 

vardag, gör forskaren sina tolkningar beroende på kontexten det vill säga i vilket sammanhang 

denne befinner sig i. Dimenäs (2007, s.106) anser att beroende på vilka historiska, sociala och 

kulturella upplevelser du har i olika sammanhang, blir du medveten om din omvärld. 

Tolkningen av forskningsresultatet beror på vilken förförståelse och vilka värderingar 

forskaren har. Under processens gång får forskaren nya infallsvinklar som ger ny kunskap 

vilket leder till fördjupad förståelse för undersökningsområdet. Det vill säga den 

hermeneutiska spiralen (Thurén, 2007, s.61). Under tolkningsprocessen går forskaren igenom 

hela sitt material för att se dess helhet. Därefter fördjupar forskaren sig i dess olika delar för 

att sedan sätta ihop det här till en reviderad helhetsbild. Denna process upprepas ett antal 

gånger. Tolkningarna görs utifrån forskarens kunskaper i ämnet och hur denne värderar 

resultatet (Repstad, 2007, s.137).  

 

Urval 
De som skulle ingått i studien var fjorton förskollärare från tre olika förskolor, men det föll 

bort tre stycken på grund av sjukdom, det bidrog till det blev elva intervjuer. Urvalet skedde 

genom att vi tog kontakt med olika förskolor och dess förskolechefer i närområdet. Det gjorde 

vi de tre första veckorna under examensarbetes början. Vi sökte förskolor som aktivt arbetade 

med digitala lärresurser och det insåg vi att vi inte kunde hitta, det bidrog till att vi var 

tvungna att hitta någon förskola där surfplattor hade köpts in. När vi fokuserade på att hitta 

förskolor som hade surfplattor gick det lättare att hitta dem. Det som hände när vi ringde runt 

till olika förskolor var att en förskola tackade nej. De tackade nej på grund av att det redan 

hade varit många studenter som varit där och tittat på deras IKT-projekt, förskollärarna på den 

förskolan tycket att det blev för mycket. De förskolechefer vi tog kontakt med har varit 

positivt inställda och tyckt att det har varit ett intressant ämne. Vi intervjuade elva pedagoger i 

rum som låg avskilda från verksamheten. Alla pedagoger har arbetat olika lång tid. De har 

arbetat alltifrån två månader till tjugoåtta år. Åtta av de pedagoger som deltog i vår studie var 

förskollärare och de andra tre var barnskötare. Det var tio kvinnor och en man som deltog i 

studien. Nio av pedagogerna arbetade på syskonavdelningar där barnen var från ett till sex år 

och två pedagoger arbetade på småbarnsavdelningar där barnen var från ett till tre år. Alla 

förskolor hade sex avdelningar. 

 

Intervju 
Intervjuer skiljer sig från vanliga samtal, vid en intervju samlar intervjuaren specifik 

information utifrån ett syfte som sedan analyseras och bearbetas till ett slutgiltigt resultat 

(Lantz, 2007 ss.10-11). Innan studien börjar ska forskaren ha ett klart syfte, en teoretisk 

utgångspunkt, veta vilka frågor som är gångbara och hur intervjun ska genomföras (Lantz, 

2007 s.17). Det här tar även Repstad (2007, s.87) upp, innan forskaren påbörjar sina intervjuer 

är det av stor vikt att denne planerar vad syftet med intervjuerna är.  
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Något som är centralt i en intervju är att den som intervjuar har kunskap om ämnet, bra 

förhållningssätt till de som blir intervjuade och att både den som intervjuas och den som 

intervjuar känner sig bekväma med situationen (Lantz, 2007, ss.11-12). Løkken och Søbstad 

(1995, ss.102-103) påpekar även det eftersom intervjuer är en konstlad situation. De anser att 

inledningen under en intervju är viktig för att båda parter ska känna sig avslappnade. 

Samspelet, miljön och tiden är faktorer som påverkar intervjun (Lantz, 2007, s.67).  

 

 

Lantz bedömer att i en intervju är validitet/giltighet och reliabilitet/tillförlitlighet väsentliga 

för att få ett resultat som kan användas. Vidare menar Lantz att det är av värde att göra en 

pilotstudie för att intervjuaren inte ska påverka respondenten varken positivt eller negativt. 

Lantz (2007) framhäver att respondenten ska veta inom vilka ramar intervjun kommer att ske 

i, men även att inspelningsutrustning är bra att använda för bearbetningen av det intervjuaren 

har kommit fram till. Repstad (2007, s.93) framhåller att det är många fördelar med att 

använda inspelningsutrustning, en av fördelarna är att den som intervjuar kan fokusera på det 

som respondenten säger och dennes tonfall. En annan fördel som Repstad tar upp är att den 

som intervjuar lägger märke till hur denne exempelvis avbryter den person som svarar, att 

intervjuaren inte låter respondenten tänka efter och att intervjuaren talar för fort. Intervjun 

ingår i den etnografiska ansatsen som är en del i den kvalitativa metoden och som intresserade 

oss. 
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Genomförande 
Det första vi gjorde var att vi ringde runt till olika förskolor och dess förskolechefer, i en viss 

kommun i Sverige och kommunerna runt omkring. Det var många förskolor som inte använde 

sig av surfplattor, det bidrog till att det blev en del samtal. Vi fick tips av förskolecheferna om 

andra förskolor som använde sig av ny digital teknik. Vi fick även tips från vår handledare om 

några förskolor som arbetade med eller hade surfplattor. Det kom även tips från andra 

högskolestudenter. På de förslag vi fått ringde vi slumpmässigt några förskolor. Vi var även 

på en IT-mässa där vi fick ta del av hur surfplattan kan användas i förskolan och olika saker 

som både pedagoger och barn kan göra tillsammans som till exempel att göra film.  

 

 

Tillsammans med vår handledare diskuterade vi hur många pedagoger vi skulle intervjua och 

vi kom fram till att vi skulle ta tio stycken pedagoger från tre olika förskolor. Vi tog det här 

beslutet eftersom det fanns en tidsram som skulle följas. I den här tidsramen var det många 

olika moment som skulle göras som till exempel att intervjua, transkribera och analysera. 

Detta bidrog till att tio stycken var lagom. Repstad (2007, ss.91-92.) påpekar att om forskaren 

intervjuar för många kan analysen bli ytlig. Det kan även vara att forskaren tappar översikten 

över materialet. Han lyfter även att om forskaren inte får reda på något nytt är det av värde att 

inte intervjua mer, man har uppnått en så kallad mättnad. Vi bestämde även att vi skulle ta en 

pedagog från varje avdelning som fanns på förskolan, på två förskolor var det sex avdelningar 

som hade surfplatta och på den tredje var det tre avdelningar. Sammanlagt blev det att vi 

skulle ha intervjuat 14 stycken men det blev elva på grund utav att tre stycken blev sjuka. 

Anledningen till att det blev många som intervjuades var att vi inte visste hur många som ville 

bli intervjuade för att förskolecheferna skulle höra med sin personal om vad de tyckte och om 

de ville. Det bidrog till att vi skulle ringa tillbaka och höra vad de hade kommit fram till. När 

vi gjorde det ville en från varje avdelning på förskolorna bli intervjuade och det bidrog till att 

vi inte vill säga att vi hade tillräckligt med pedagoger utan vi tyckte att det var roligt att alla 

ville ställa upp.     

 

 

Intervjufrågorna
2
 skapades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa frågor har även 

testats på några utvalda personer, där diskuterades det om frågorna var gångbara eller inte. 

I vår pilotstudie ingick det att vi övade på att intervjua. Vilket vi upplevde som nyttigt för oss. 

Det var mycket vi skulle tänka på som till exempel att inte fråga frågor som pedagogerna 

redan hade svarat på eller att lägga orden i munnen på dem. Vi förberedde oss väl genom att 

läsa på om intervjuer och digitala lärresurser. 

 

 

När vi kom till förskolorna visades vi till ett rum som låg avskilt och där det inte skedde 

någon verksamhet. Det bidrog till att vi och pedagogerna satt i lugn och ro och ingen kände 

sig stressad. Innan vi började med intervjun talade vi allmänt om studien och frågade om det 

var okej för dem att vi spelade in intervjuerna, och det var det. Det här gjorde vi för att båda 

parter skulle känna sig bekväma i situationen. För att få med det som var relevant för vår 

studie använde vi oss utav både inspelningsutrustning och penna och papper som en utav oss 

noterade med. Båda två satt med under intervjuerna, den ena intervjuade och den andra 

antecknade samtidigt som intervjuerna spelades in. Allt det här för att få en bra validitet och 

                                                 
2
 Se bilaga 2 
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reliabilitet som möjligt. Transkriberingarna skedde efter varje intervjutillfälle för att vi lättare 

skulle komma ihåg vad som sagts och för att få ett bra resultat. 

 

 

Vårt intresse var att se hur surfplattan användes i förskolan eftersom digitala lärresurser är 

relativt nytt i verksamheten. Vi tyckte att det var ett roligt och intressant ämne och det bidrog 

till att vi var medvetna om att det kunde synas i resultatet. Beroende på om pedagogerna anser 

att det är intressant och roligt eller om de är negativt inställda till ny teknik ger det utslag på 

resultatet. 

 

 

Utifrån hermeneutiken har intervjuerna genomförts på pedagogerna i sina verksamheter. Vi 

har gjort tolkningar utefter våra kunskaper och erfarenheter på de svaren som pedagogerna 

gav. Under intervjuerna har vi fått fram det som vi anser är relevant för studien. Metoden som 

vi använde bidrog till att vi fick fram nya infallsvinklar som vi tidigare inte hade tänkt på. Vi 

fick även en förståelse för hur de arbetade med surfplattan. 

 

Etik 
De forskningsetiska principerna är en beskrivning för hur forskare bör förhålla sig gentemot 

sina undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002). De består utav fyra huvudkrav och de 

finns till för att skapa normer för att en undersökning ska gå korrekt till utifrån ett etiskt 

perspektiv. Björkdahl Ordell (2007, s.26) menar på att dessa regler även funkar som 

vägledning till forskarna. 

 

Det första kravet som är informationskravet innefattar själva grunden med forskningen. De 

medverkande i studien måste bli informerade om syftet för undersökningen. Deltagarna måste 

känna ett samtycke med att delta. Forskaren ska vara noga med att informera de som ska vara 

med i studien att det är något som är frivilligt, samtyckeskravet. Vidare innebär det att det 

även är tystnadsplikt som gäller. De som är med i studien ska känna att de är anonyma och 

inte blir utpekade på något sätt. Likaså gäller även tystnadsplikten på förskolornas namn, det 

ska inte vara möjligt att lokalisera dem, konfidentialitetskravet. Till sist ska forskaren 

informera de deltagare som varit med i studien att allt material som har samlats in endast får 

användas i den här studien. Vi är två stycken i vårt examensarbete och all insamlad data 

kvarstår mellan oss, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Det här har nämnts tydligt i ett missivbrev
3
 som har skickats ut till alla förskolor som vi har 

varit och intervjuat på. Information om studiens syfte, att studien är frivillig, att fiktiva namn 

är något som kommer att användas samt att allt material som samlats in kommer att kvarstå 

mellan oss. Vi har även avanonymiserat både förskolorna och pedagogerna för att ingen ska 

veta vilka förskolor som har varit med i studien. Det går inte att fastställa vem som har sagt 

vad eller från vilken förskola de kommer ifrån i resultatet. Det här lyfter även vetenskapsrådet 

(2011, s.67). De menar på att det är av stor vikt att den som läser studien inte ska kunna 

identifiera de som har ingått i studien eller vart de kommer ifrån. 

 

Det är alltid forskarens ansvar att se vilka problem som kan uppstå i studien eftersom det 

finns dilemman i varje område. Det är de etiska principerna som alltid gäller när det är 

                                                 
3
 se bilaga 1 
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människor inblandade i en undersökning (Björkdahl Ordell, 2007, s.27). Det är alltid 

författarna som är ansvariga för innehållet i studien som till exempel metoden, 

genomförandet, tillförlitligheten, resultatet samt textens kvalité. De ska även ansvara för att 

citat och referenser är korrekta (vetenskapsrådet, 2011, s.93). 

 

Validitet 
Validiteten har uppnåtts genom att syftet och frågeställningar har varit med under hela 

processen. För att stärka validiteten gjordes en pilotstudie. Utefter svaren vi fick märktes det 

att det fattades frågor som även var relevanta för studien. Något annat som var betydelsefullt 

var att tillsammans med vår handledare och en förskollärare diskuterades vilka frågor som var 

gångbara. Kihlström (2007, s.179) framhåller att det är av stor vikt att forskarna gör en 

pilotstudie där intervjufrågorna prövas på en grupp förskollärare som inte ska vara med i 

studien. Validiteten innebär att studien ska ha ett giltigt resultat (Kihlström, 2007, s.179). För 

att vi skulle få ett giltigt resultat satt båda två med under alla intervjuer, den ena ställde frågor 

och den andre antecknade. Ett annat sätt vi har gjort för att stärka validiteten är att låta andra 

personer och vår handledare läsa arbetet för att se om de förstår innehållet. Det här anser även 

Kihlström (2007, s.179) är bra för att få en god validitet i studien. Hon lyfter att det är av stor 

vikt att läsaren och de som har deltagit förstår rapporten det vill säga dess innehåll och 

kommunicerbarhet. Dovemark (2007, ss.150-151) menar på att den kommunikativa 

validiteten innebär att forskaren tillsammans med andra ser om studien är relevant. Det här är 

yttliggare ett sätt vi har bidragit med för att få en bra validitet, genom diskussioner med 

varandra, med vår handledare och med personer som inte är insatta i ämnet.    

 

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att studien ska få ett trovärdigt resultat (Kihlström, 2007, s.179). Det har 

vi gjort genom att vi har prövat att intervjua och att vi har varit två vid alla intervjuer. Under 

utbildningen har vi fått prova på att intervjua samt att vi har läst litteratur kring metoden för 

att stärka trovärdigheten i studien. Kihlström (2007, s.179) anser, för att få en god reliabilitet 

finns det saker forskarna bör tänka på som till exempel att övning ger färdighet när man till 

exempel intervjuar. En annan aspekt är att vara två vid intervjuerna anser Kihlström där den 

ena frågar och den andra antecknar. Ljudinspelnings utrustning är bra att använda under 

intervjuerna vilket bidrar till att de blir mer trovärdiga eftersom forskarna lyssnar igenom 

ljudinspelningen och kan lyssna på svaren och om de ställt ledande frågor (Kihlström, 2007, 

s.180). Vi har spelat in alla intervjuer och det har pedagogerna tillåtit oss att göra. Vi 

berättade att det var för att vi ville få med allt det väsentliga som de sade och för att få en god 

trovärdighet i arbetet. Ljudupptagningarna lyssnade vi på flera gånger samt att vi 

transkriberade alla intervjuerna. 

 

Analys/bearbetning 
Efter att forskaren har intervjuat ska intervjuerna analyseras och bearbetas. Det gör forskaren 

genom att denne läser igenom vad som skrivits, funderar på vad som sågs och hördes under 

intervjuerna. Det kan även ske genom att forskaren lyssnar på det som denne har spelat in och 

skriver ut intervjuerna eller att skriva ut anteckningar för att sedan göra en sammanfattning av 

intervjuerna. Ett annat sätt kan vara att forskaren skriver ner det som denne finner är viktigast 

och passande för syftet och studien (Trost, 2005, ss.125-128). 
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Det ska finnas ett tydligt syfte med studien. Finns det en bra struktur och planering utifrån 

syftet blir analysen enklare att göra och det kan bidra till att arbetet blir roligare. Forskarens 

nyfikenhet kring studien gör även att analysen blir intressant och spännande. I en analys är det 

av stor vikt att forskaren förhåller sig till studiens syfte för att fånga det som är positivt och 

negativt för att studien ska bli trovärdig. För att få struktur i analysen kan forskaren markera 

skillnader och likheter med färgpennor. Likheter med en färg och skillnader med en annan 

färg. Forskaren kan sortera uppgifterna efter frågeställningarna och därefter göra en första 

analys och se om den är meningsfull och stämmer överens med syftet (Malmqvist, 2007).   

 

 

Vi har utgått ifrån den etnografiska ansatsen när vi har analyserat och bearbetat resultatet. Vi 

har varit medvetna om vår reflexivitet angående ämnet samt att den var viktig för 

trovärdigheten i studien (Dovemark, 2007, s.137). Vi och alla pedagoger som intervjuades var 

positiva och intresserade av undersökningsområdet, vilket gav en god validitet. Våra formella 

intervjuer med planerade frågor har vi spelat in samt att en utav oss antecknade.  

 

 

Efter att vi intervjuade började vi transkribera direkt och det innebär att vi skrev ner ordagrant 

vad som sades på intervjuerna, vilket tog lång tid. Vi lyssnade på varje intervju flera gånger 

och insåg att det var vissa delar som vi hade glömt att vi pratade om. När vi hade transkriberat 

färdigt skrev vi ut materialet. Vi lade intervjuerna förskolevis och därefter i den ordningen 

som vi intervjuade. Sedan tog vi fråga för fråga och strök över med överstrykningspennor, 

varje fråga fick en egen färg. Det här gjorde vi för att lättare komma ihåg vart vi var 

någonstans. Analysen och bearbetningen har även präglats av diskussioner kring ämnet samt 

att vi har fått fler funderingar som kommer i diskussionen. 
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Resultat 
I det här avsnittet redovisas resultatet. Det som resultatet visar är; vem som har beslutat att 

köpa in iPaden, iPaden som pedagogisk artefakt, användandet och vad vårdnadshavarna anser. 

Det är det här som är relevant för studien. Surfplattan kommer att benämnas som iPad 

eftersom alla pedagoger uttrycker sig på det viset. 

 

 
Jag ska berätta en rolig grej om våran padda. Det var en liten kille som kom fram till 

mig och frågade: kan inte jag få ha grodan idag? (Pedagog 1). 

 

Vägen till inköpet 
Beslutet kring iPaden gick till på olika sätt. På alla förskolor har det föregåtts av diskussioner 

mellan pedagoger och förskolechefer. Alla var eniga om att ett inköp av iPaden skulle göras. 

Besluten har varit både tjänstemanna beslut och verksamhets beslut. Det här innebär att 

tjänstemanna beslut är från förskolechefen och verksamhets beslut är från pedagogerna i 

verksamheten. 

 

 
Åå alla var ju delaktiga i beslutet, mm alla avdelningar, vi är ju sex avdelningar så att 

alla var ju med på beslutet (Pedagog 1). 

 

Tjänstemanna beslut 

På en av förskolorna var det förskolechefen som tog upp och frågade om de ville ha iPads på 

arbetsplatsträffen/APT-mötet eftersom det fanns pengar kvar i slutet av året. På mötet kom 

pedagogerna fram till att det var relevant att ha en iPad om de fick en utbildning på den. 

 

 

Två förskolor har varsitt kontantkort där det laddas på pengar men ingen är säker på hur 

mycket det är eller när det laddas på. Pengarna ska gå till inköp som har med iPaden att göra 

som till exempel appar. Den ena förskolan har ingen budget för appar utan de skaffar sig 

gratis appar. 

 

 
Vi har ett kontantkort som vi har pengar på och då pratar vi i IKT-gruppen hur vi ska 

använda pengarna (Pedagog 2). 

 

Verksamhets beslut 

Det var en pedagog som hade med sin egna iPad och det var hon som drev och tog initiativet 

till att iPads skulle köpas in. Det gjorde hon i samarbete och stöd från både förskolechefen 

och kollegor. Först köptes det in tre iPads som delades på sex avdelningar. Efter några 

månader köptes det in tre till som bidrog till att varje avdelning fick en varsin. På en annan 

förskola bestämdes det på ett APT-möte att de ville ha iPads. Det var kommundelens IKT-

pedagog som gjorde inköpet.    
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Pedagogerna på en förskola menar på att innan de ska ta hem appar måste de prata med IKT-

gruppen om hur pengarna ska användas och vilka appar de ska ta hem. När pedagogerna 

köper appar läggs dem till på varje iPad som finns i verksamheten. På en annan av förskolorna 

gör pedagogerna på samma sätt, men en gång i månaden lämnar de in den till IKT-pedagogen 

som tittar igenom den och lägger till appar.  
 

 

Sen har vi ju IKT-pedagogen som vi lämnar den till. Nu har vi beslutat att vi lämna 

iPaden till henne varje, en gång i månaden. Så skall hon uppdatera och ladda ner nya 

spel. Så hon är ju den, våran spindel i nätet kan man säga (Pedagog 6). 

 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att besluten att skaffa iPads har varit både tjänstemanna beslut och 

verksamhets beslut. Både förskolechefer och pedagoger har diskuterat med varandra och varit 

överens om ett inköp ska göras. 

 

Pedagogisk artefakt 
När vi frågade om vad syftet var med iPaden i verksamheten var det några pedagoger som 

direkt nämnde att det stod i läroplanen. En del av pedagogerna ansåg att det var för att hänga 

med i teknik – och samhällsutvecklingen. Andra menade att det var för att använda sig utav 

pedagogiska spel och informationssökning. 

 
 

Alltså när man är i skogen, snabbt bara kunna, vi hittar en myra. Vad är det för typ av 

myra? Ta ett kort. Få upp den, kunna länka och få information direkt (Pedagog 10). 

 

 

Alla pedagoger ser iPaden som ett pedagogiskt verktyg som kan i verksamheten bidra med att 

stärka barnens lärande och att det är yttliggare en ingång till lärandet hos barnen. Pedagogerna 

menar på att iPaden även kan bidra med att arbeta med pedagogiska spel som till exempel 

matematik, språk och läs- och skrivutveckling samt samarbete både mellan barn och barn och 

pedagoger och barn är något de vill använda den till. Men även att söka information, göra 

egna sagor och böcker, fotografera och filma. Något annat som iPaden kan bidra med i 

verksamheten är olika former av dokumentation. 

 
 

Dokumentation är den ju fantastisk för. Att barnen kan dokumentera med kameran, 

du kan jobba med bilderna direkt i iPaden. Man kan reflektera nästan direkt med 

barnen (Pedagog 2). 

 

 

Dokumentation är något som alla pedagoger vill utveckla och ägna sig åt. De vill kunna 

dokumentera både med barnen och för sig själva. En del pedagoger vill använda iPaden till 

pedagogisk dokumentation där de vill reflektera kring barnens och verksamhetens utveckling.  
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Användningsområdena 

iPaden används alltifrån flera gånger om dagen till inga gånger alls på de olika förskolorna 

och avdelningarna vi varit på. Alla anser sig vara i startgroparna än. Det hindrar inte 

pedagogerna från att vara positiva till användandet och utvecklingen utav iPaden. De vill ha 

en utbildning om hur den och dess programvara fungerar. De har inte fått någon utbildning 

utan de har fått lära sig själva. 

 
Alltså skall vi få det så vill vi veta hur vi ska använda den och då vill vi ha utbildning 

(Pedagog 10). 

 

Det är ju mycket ”Learning by doing” här och vi har inte så mycket tid (Pedagog 6). 

 

Idag används iPaden på alla avdelningar till olika sorters spel, bokläsning och en viss form av 

dokumentation. Den används även till att filma och fotografera. Några avdelningar testar 

fortfarande tekniken och dess program tillsammans med barnen eftersom de anses vara kvar i 

startgropen. iPaden används även till att främja barns modersmål. 

 

 

På en av förskolorna blev det ett missförstånd och det bidrog till att de fick hem den första 

versionen av iPaden. Det innebär att på iPaden kan de inte fotografera, filma och spela in ljud.  

 
 

Eh nu blev det ju ett missförstånd. Så vi fick ju dom gamla iPadsen utan kamera i och 

utan möjlighet att spela in ljud på. Så vi fick den första varianten av iPads. Vilket 

satte stopp och käppar i hjulen med en gång (Pedagog 10).  

 

 

När pedagogerna tar fram iPaden tycker barnen att det är roligt. Det samlas lätt många barn 

runt den. I ett fall menar en pedagog att det är okej om det fungerar att det är flera barn runt 

iPaden för hon ser det som ett samspel och samarbete. En annan pedagog menar på att om hon 

sitter med två barn och det samlas barn runt omkring, får hon be dem barnen att de går och 

gör något annat tills det är deras tur att få sitta med den. 

 
 

Och oftast om det inte är någon vuxen där så är dom fem till sex, du vet det dras. Det 

är ju som en liten magnet (Pedagog 6).  

 

 

Arbetet som pedagogerna gör idag med iPaden vill de utveckla och använda mer. De vill även 

ta med den ut där de kan ta kort och söka information på något som intresserar barnen. Något 

annat som pedagogerna vill göra är att arbeta med barnen i smågrupper där de ska lära sig hur 

tekniken fungerar.  

 

Ingen av pedagogerna fick någon speciell planeringstid till att planera användandet av iPaden. 

Vi fick reda på att både de enskilda och arbetslagens planeringar skiljde sig från varje förskola 

och avdelning. Det var alltifrån en halvtimma en gång i månaden till en timma varje vecka på 

de enskilda planeringarna. Arbetslagens planeringar var en och enhalvtimma varannan vecka 

till två timmar varje vecka. På dessa planeringar skulle avdelningens verksamhet diskuteras 

och planeras till exempel föräldramöte, utvecklingssamtal och temaarbete. På en av 
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förskolorna sker inte planeringen kontinuerligt utan pedagogerna går och planerar när det 

finns tid, exempelvis när det är mindre antal barn på förskolan. 

 
 

Vi har ju planeringstid men det skall ju vara till allting annat också, så att vi har ju 

ingen speciell planeringstid till detta (Pedagog 5). 

 

 

Men det blir inte kontinuerligt tyvärr, det blir det inte. Flexibilitet på hög nivå 

(Pedagog 11). 
 

En av förskolorna har planering två timmar varje vecka där alla pedagoger från alla 

avdelningar träffas och planerar tillsammans. Medan på de andra förskolorna har de en och 

enhalvtimmas planering varannan vecka där pedagogerna planerar avdelningsvis. 

 

Två av förskolorna har IKT-grupper där en från varje avdelning är med. De har ett samarbete 

med kommundelens IKT-pedagog. Pedagogerna i IKT-gruppen och IKT-pedagogen träffas en 

gång i månaden och diskuterar och utvärderar appar och vad som är bra och vad som är 

mindre bra.  

 

Många av pedagogerna från varje förskola har haft med sig iPaden hem på grund utav att det 

inte finns något trådlöst nätverk på avdelningarna vilket betyder att de inte kan koppla upp sig 

på nätet. En annan faktor som pedagogerna anger är att det finns för lite tid att göra det på 

förskolan.  De som tar hem iPaden bekantar sig med den och hämtar hem appar samt att de 

gör uppdateringar på de olika programmen. Men det finns även de pedagoger som inte tar 

hem den eftersom de anser att det är en arbetsuppgift och vill göra det på arbetstid.  

 
 

Jag vill ju egentligen bara ha min tid här med mina arbetsuppgifter (Pedagog 9).  
 

Sammanfattning 

Det som har kommit fram är att alla pedagoger ser iPaden som ett pedagogiskt verktyg samt 

ett hjälpmedel för att stärka barnens lärande. Den ska användas till dokumentation, 

pedagogiska spel och informationssökning. För att iPaden ska få en betydelse och bli en del i 

verksamheten vill pedagogerna få en utbildning om hur den fungerar samt att de vill ha mer 

tid till att planera användandet av den. 

 

Vårdnadshavarna 
Pedagogerna anser att de flesta vårdnadshavarna är positivt inställda till användandet av 

iPaden. De tycker att det är intressant och roligt eftersom pedagogerna använder iPaden som 

ett pedagogiskt verktyg, men de vet även att den inte används hela tiden utan att det även 

förkommer andra aktiviteter som till exempel utevistelse, rörelse och bokläsning. 

 
 

Och det är ju som sagt flera barn som fått egna surfplattor eller iPads, då efter att 

dom har sett att dom använder det inne hos oss då (Pedagog 2). 
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Familjerna som har en iPad hemma rekommenderar appar till pedagogerna och pedagogerna 

gör detsamma till vårdnadshavarna. De vårdnadshavare som aldrig själva har provat iPaden är 

imponerade på sina barns kunskaper gällande den.  

 

 

På en av förskolorna anser pedagogerna att vårdandshavarna först blev oroliga och greps lite 

lätt av panik och det var på grund utav att det inte fanns något tydligt syfte kring användandet 

av iPaden. De undrade vad de skulle ha den till och hur den skulle användas. Några 

vårdnadshavare uttalade sig om att iPaden användes som barnpassning. 

 
 

Då var det någon som uttryckte att ni använder det som barnpassning och då, vi tog 

det i föräldrarådet, gjorde vi. Att då plockade vi fram läroplanen, vi plockade fram 

liksom, såhär är det. Vi har liksom, det skall finnas i verksamheten (Pedagog 11).      
 

 

Vi ställde en fråga till pedagogerna om hur de skulle göra om vårdnadshavarna var negativt 

inställda till iPaden. De svar vi fick var att två avdelningar och dess pedagoger hade haft 

föräldramöte där de visade en film från Youtube som visade utvecklingen av den moderna 

tekniken. Vårdnadshavarna fick även vara med och bestämma lite om vad de tyckte att iPaden 

skulle användas till. Under diskussionen ansåg pedagogerna att de och vårdnadshavarna hade 

ungefär samma tankar kring hur användandet av iPaden skulle se ut. 

 

 

En avdelning som inte har haft föräldramöte men funderar på att ha det har tänkt att IKT-

pedagogen ska vara med på mötet där hon kan berätta lite mer om iPaden och vad den ska 

användas till. De andra avdelningarna skulle låta vårdnadshavarna få testa och prova på olika 

appar som barnen ägnar sig åt på förskolan. 

 
 

Men dom kanske själva skulle få prova lite och se vad dom. Dom kanske inte vet vad 

en padda är. Dom kanske inte vet hur den funkar. Det är osäkerhet, precis som alla 

när det kommer nya prylar, som man inte fattar något om kanske. På ett föräldramöte 

varför inte ta fram den (Pedagog 1).   

 

Sammanfattning 

Det som har framkommit är att de förskolor och avdelningar som har ett tydligt pedagogiskt 

syfte med iPaden och de som har haft föräldramöten är vårdnadshavarna positivt inställda till 

användandet. 

 

Slutsats 
Om iPaden ska bli en naturlig del i verksamheten ska det finnas ett klart och tydligt 

pedagogiskt syfte om hur den ska användas. För att få ett syfte måste pedagogerna planera 

utifrån läroplanen för förskolan samt de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Men det är 

även av stor vikt att det finns ett intresse hos pedagogerna och att de får den utbildning som 

de behöver för att kunna planera och genomföra aktiviteter med den. 

 



29 

 

Diskussion 
I det har avsnittet resoneras det om den metod som använts i studien. Resultatet kommer även 

att diskuteras. Vidare kommer de didaktiska konsekvenserna att reflekteras över, till sist visas 

förslag på fortsatt forskning. 

 

 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras den metod och ansats som har använts i studien och vilken 

betydelse dessa har för arbetets resultat. Egna synpunkter är något som kommer att 

synliggöras. 

 

Intervju 

Utifrån hur vårt syfte är beskrivet blev metoden den kvalitativa och redskapet intervju. Vi 

valde den kvalitativa metoden eftersom vi ville se ett nytt samhällsfenomen och i vårt fall hur 

surfplattan motiverades i förskolan. Intervju valdes eftersom vi även ville veta hur 

pedagogerna ställer sig till surfplattan i verksamheten. Det har varit intressant att intervjua 

elva olika pedagoger om surfplattan för att se hur varje individ ställer sig till den. 

 

 

Vår uppfattning är att alla pedagoger vi intervjuade har någon gång blivit intervjuade eftersom 

att ingen var speciellet nervös, vilket bidrog till att vi också kände oss säkra. Det här antog vi 

både när vi träffade dem och att ingen lät nervös på inspelningarna. Lantz (2007, s.67) menar 

på att miljön och tiden är faktorer som påverkar intervjuerna.  Løkken och Søbstad (1995, 

ss.102-103) framhåller att intervjuer är en konstlad situation, de anser att en inledning vid en 

intervju är en bra början för att båda parter ska känna sig avslappnande. Pedagogerna hade fått 

ett missivbrev där det stod vad vi skulle tala om, ungefär hur lång tid intervjun skulle ta och 

att vi skulle använda oss utav inspelningsutrustning. Det här bidrog till att pedagogerna kunde 

förbereda sig. När vi kom till de olika förskolorna visades vi till rum som låg avskilt från 

verksamheten och det bidrog till att vi satt i lugn och ro och kunde samtala ostört. Innan 

intervjun började samtalade vi allmänt om studien och hur länge de hade arbetat i 

förskoleverksamheten. Vi anser att det blev en bra start eftersom båda parter var avslappnade 

under intervjun. Ju fler intervjuer vi gjorde desto bättre blev det. 

 

 

Repstad (2007, s.93) påpekar att det finns fördelar med att använda inspelningsutrustning. En 

av fördelarna kan vara att forskaren koncentrera sig på det som respondenten säger. En annan 

fördel kan vara att forskaren lägger märke till om denne avbryter eller lägger orden i munnen 

på respondenten, vilket vi märkte att vi gjorde vid något tillfälle då vi undrade om de inte 

hade haft något föräldramöte om surfplattan, eftersom andra avdelningar hade haft det. 

Løkken och Søbstad (1995, s.108) betonar vikten av att transkriberingen ska ske snabbt efter 

intervjun. Efter att vi har transkriberat de första intervjuerna märkte vi att vi ibland lade orden 

i munnen och avbröt respondenterna, vilket blev bättre efterhand. När vi lyssnade på 

inspelningarna hände det att det förekom samtal om sådant vi inte kommer ihåg. På grund av 

det här anser vi att användningen av inspelningsutrustning är värdefullt, eftersom det är lättare 

att transkribera och att forskaren ägnar sig mer åt samtalet och kan reflektera över vad som 

sägs utan att behöva anteckna. Men det är även bra att anteckna stödord och symboler i fall 

respondenten pekar eller rycker på axlarna. Det är svårt att höra det på band och det är av 
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värde att anteckna det. Transkriberingen var omfattande och långdragen men det fanns även 

ljusglimtar, vissa respondenter ville dela med sig av roliga ögonblick. Det fanns de 

respondenter som pratade fort och det bidrog till att transkriberingen tog längre tid, vilket 

bidrog till att vi blev tvungna att spola tillbaka bandet många gånger.  

 

 

Etnografi 

Det som inspirerade oss till att använda den etnografiska ansatsen var att vi var intresserade 

om vad pedagogerna tyckte om det nya samhällsfenomenet. Dovemark (2007, s.134) 

beskriver etnografi som en ansats i den kvalitativa metoden. Författaren menar på att 

etnografin skildrar människors levnadssätt, det vill säga förstå och bilda sig en uppfattning om 

sitt sätt att leva eftersom förskolan är en social kontext och en del av vår kultur var valet 

etnografi givet. Vi var även intresserade av hur pedagogerna tar tillvara på nya fenomen i 

verksamheten som exempelvis ny teknik. I den reviderade läroplanen står det att ny teknik 

skall finnas med i verksamheten.  Under vår verksamhetsförlagda utbildning/VFU har vi båda 

stött på och sett att förskolor använder datorer men ingen har haft något pedagogiskt syfte 

eller någon planerad verksamhet kring den.  

 

 

Vår uppfattning är att det inte har föregåtts av några diskussioner om hur pedagogerna skall ta 

sig an uppgiften i den nya läroplanen gällande ny teknik. Läroplanen reviderades för cirka två 

år sedan, det är anmärkningsvärt att de inte har kommit längre. Dovermark (2007, s.134) 

betonar att det finns tre olika nivåer i etnografin. Nivå ett handlar om hur pedagogerna skall 

handla utifrån styrdokumenten, nivå två innebär att pedagogerna och förskolechefen 

diskuterar utifrån dokumenten och nivå tre är den kulturella, det vill säga hur vi lever våra liv 

och hur svenska förskolan fungerar idag.   

 

 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kopplas resultatet till tidigare forskning och den knyts an till den 

aktuella teorin samt att egna synpunkter kommer att synas. 

 

Vägen till inköpet 

Redan på 90-talet tog datorer och IT-verksamheterna fart i skolan (Karlshon, 2009, ss.96-

100). Det förvånar oss är att förskolorna i kommunen där vi har gjort studien inte har kommit 

längre efter 20 år. På en av förskolorna var det en pedagog som drev frågan efter att hon hade 

haft med sig sin egna iPad till verksamheten. Hon såg att den skulle kunna vara ett 

komplement till övriga artefakter och hon såg även barnens intresse och nyfikenhet för 

iPaden.  

 

 

Förskolan ska ge möjlighet till barnen att upptäcka ny teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik kan användas och fungera (Lpfö98, rev 10, s.10). Utifrån det här har förskolorna 

inget val att inte skaffa sig den moderna tekniken. Politikerna har drivit frågan om att IT ska 

finnas med i verksamheterna (Karlshon, 2009, ss.96-100). Vår uppfattning är att det varken 

finns pengar budgeterat till utbildning och inköp av iPaden och dess omkostnader. Men också 
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att det inte finns något trådlöst nätverk på någon av förskolorna. Vi anser att det ska finnas 

öronmärkta budgeterade pengar till den nya tekniken från kommunen, eftersom det står i 

läroplanen att förskolan ska följa med i den snabba samhällsutvecklingen (Lpfö98, rev 10, 

s.6). Det här betyder att förskolorna inte ska behöva stå för kostnaderna kring iPaden själva.  

 

 

I vår studie var alla förskollärare överens om att ett inköp skulle göras och de var positiva till 

det. På en av förskolorna begärde pedagogerna att de skulle få en utbildning om hur iPaden 

fungerar medan på de andra förskolorna önskade pedagogerna sig en utbildning. Förskolan är 

en institution som ska hänga med i samhällsutvecklingen på många plan, med det menar vi att 

pedagogerna ska veta det senaste om forskningen inom olika områden som till exempel 

språkutveckling och teknikutveckling. Med det här anser vi att de pedagoger som behöver 

utbildning ska få det men det ska även finnas en vilja och ett intresse hos alla pedagoger, att 

själva hålla sig uppdaterade på det nya som kommer eftersom förskolan ska komplettera 

hemmen. 

 

 

Pedagogisk artefakt 

En del pedagoger ansåg att syftet med surfplattan var för att det stod i läroplanen. Läroplanen 

(rev 10, s.11) lyfter att barnen ska få nya kunskaper och erfarenheter när de får nya 

utmaningar. Det här bidrar till att pedagogerna ser surfplattan som ett pedagogiskt verktyg 

och en värdefull tillgång. Där de använder den, vill använda den mer samt att de vill utveckla 

användandet inom olika områden som till exempel pedagogiska spel, informationssökning 

och olika sorters dokumentationer. Men även att filma och ta kort. Vi ställde oss frågande till 

varför det var några pedagoger som nämnde att det stod i läroplanen. Efter intervjuerna 

diskuterade och tolkade vi att det här kunde bero på att en del pedagoger ser läroplanen som 

en självklar del i verksamheten och att de alltid arbetar aktivt utefter den.  

 

 

Artefakter är olika verktyg som finns i förskolans och hemmets vardag dagligen det kan till 

exempel vara datorer och surfplattor. Artefakterna kan används som hjälpmedel för 

människor när de exempelvis ska skriva. Beroende på vilket verktyg människorna använder 

får de olika erfarenheter (Säljö, 2000, ss.29-30). De flesta pedagoger ansåg att surfplattan 

skulle användas mer till läs – och skriv utveckling samt att de ville att barnen skulle få göra 

egna sagor och böcker. Vi kan se att om barnen får göra egna sagor och böcker gynnar det 

deras läs – och skriv utveckling. När barnen sitter tillsammans med pedagogerna vid 

surfplattan och barnen får skriva sina texter själva ökar deras självkänsla och intresse för att 

skriva. Pedagogernas anvisningar är till för hjälp och stöd. Appelberg och Eriksson (1999, 

s.24) framhåller att om datorn är med hela tiden i verksamheten ser barnen den som ett 

naturligt hjälpmedel som till exempel sax och penna.    

 

 

En pedagog lyfte att surfplattan är ännu en väg till att utveckla och stärka lärandet hos barnen. 

Appelberg och Eriksson (1999) påpekar att om pedagogerna ger fria tyglar till barnen när de 

sitter vid datorerna hittar de egna strategier för att lära sig datorernas funktioner. Vi kan se att 

samma sak gäller vid användandet av surfplattan. Att låta barnen arbeta med fria tyglar anser 

vi är bra om det finns en pedagogisk tanke bakom, till exempel att barnen ska undersöka och 

experimenter med olika program som finns i surfplattorna eller helt enkelt lära sig hur 

tekniken fungerar. Några pedagoger fann även att underhållningsspel kan ha ett pedagogiskt 
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syfte. De ansåg att barnen skulle lära sig hur surfplattan fungerade och hur den kan användas. 

Vi bedömer att alla barn lär sig tekniken oavsett om det är med underhållningsspel eller 

pedagogiska spel. För att hålla uppe intresset måste det finnas något som barnen tycker är 

roligt och intressant på surfplattan. 

 

 

Gärdenfors (2009, s.45) betonar att spelen på datorn kan spegla av sig under barnens lek med 

varandra. Författaren påpekar att om barnen spelar Super Mario tar de med sig figurerna och 

landskapen till leken. Det här anser vi är en intressant ingång till andra aktiviteter exempelvis 

om de spelar smurfspelet kan barnen och pedagogerna bygga upp smurfarnas stad, se vilka 

som bor där, hur de bor, hur många invånare det finns och de kan även skriva och rita vad de 

heter. Vår uppfattning är att barn och pedagoger har olika syn på vad som är roligt intressant 

och meningsfullt att spela. Appelberg och Eriksson (1999, s.114) betonar att barn och 

pedagoger har olika föreställningar om vilka spel som är bra. Författarna anser att barnen 

behöver utmaningar dels för att inte tröttna och dels för att hålla kvar intresset och 

nyfikenheten. 

 

 

Det har varit intressant och spännande att intervjua alla pedagoger eftersom alla har varit 

positiva och kan se att surfplattan är användbar och utvecklande både för barnen och också 

verksamheten. Något som förvånade oss var att pedagogerna inte lade ner någon planering av 

surfplattan eftersom de ansåg sig vara i startgroparna samt att det inte fanns någon tid till att 

planera. Det bidrog till att vissa pedagoger tog hem surfplattan för att ta reda på hur den 

fungerade, kunna uppdatera och hämta appar. En annan anledning till varför de tog hem 

surfplattan var för att det inte fanns något trådlöst nätverk på förskolorna. Det är inte 

meningen att pedagogerna ska ta hem surfplattan utan det ska finnas med i beräkningen att det 

är mer som tillkommer när det inhandlas surfplattor eller annan teknisk utrustning. För att 

komma vidare och utveckla surfplattans användande bör pedagogerna planera grundligt vad 

de vill göra med surfplattan för att inte vara kvar i startgroparna, eftersom de ansåg sig vara 

där är de tvungna att planera för att användandet ska bli meningsfullt. Med det här tycker vi 

att det är av stor vikt att pedagogerna planerar aktiviteter med surfplattan som de sedan 

genomför och till sist utvärderar hur det gick, för att komma upp ur startgroparna och ut på 

banan. Appelberg och Eriksson (1999, ss.40-42) påpekar att det är enklare att planera om 

pedagogerna har kunskap och är medvetna om sitt egna förhållningssätt till den nya tekniken.  

 

 

 

Några av pedagogerna kallade surfplattan för magnet, eftersom den drog till sig barnen när 

den plockades fram. En av pedagogerna var av den åsikten att det gjorde ingenting om det satt 

flera barn runt surfplattan, för det som skedde runt den såg hon som ett samspel och 

samarbete, men hon fanns alltid i bakgrunden. Williams (2006) understryker att när flera barn 

sitter tillsammans vid surfplattan utbyter de åsikter, tankar och frågor. Vidare poängterar hon 

att barnen resonerar och utmanar varandra friare när en pedagog inte finns i deras omedelbara 

närhet. Även Appelberg och Eriksson (1999, s.42-43) hävdar att pedagogen skall finnas i 

bakgrunden för att stötta och hjälpa barnen om det behövs. Vår åsikt är att eftersom 

surfplattan är en magnet skulle pedagogerna kunna göra olika gruppkonstellationer där de kan 

dela in barnen efter behov. Några gruppindelningar skulle kunna se ut såhär; exempelvis 

flickor-pojkar, tysta-tysta eller kunniga och mindre kunniga det här för att barnen ska kunna 

hjälpa och utmana varandra. 
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Vårdnadshavarna 

Läroplanen (rev 10, s.13) belyser att förskolan ska komplettera hemmen genom att skapa en 

miljö där barnen kan utvecklas allsidigt i. Ett samarbete med vårdnadshavarna är viktigt för 

att få ett förtroendefullt förhållande till dem. Läroplanen tar även upp att vårdnadshavarna ska 

få möjlighet till inflytande i verksamheten. Det gäller att pedagogerna i förskolan är tydliga 

med vad det finns för mål och innehåll. I vår studie var enligt pedagogerna en övervägande 

del av vårdnadshavarna positiva till surfplattan i förskolan. En del avdelningar har haft 

föräldramöte där vårdnadshavarna har fått vara med och bestämma hur surfplattan ska 

användas och vad den ska användas till. De fick även framföra sina åsikter om vad de tyckte. 

Pedagogerna och vårdnadshavarna hade ungefär liknande tankar om hur de ville att 

surfplattan skulle användas i verksamheten. Vissa vårdnadshavare har till och med skaffat sig 

en surfplatta hem på grund utav att förskolan har en och barnen tycker det är roligt. 

Pedagogerna rekommenderar appar till vårdnadshavarna och tvärtom. Vi anser att om du har 

en pedagogisk idé och kan motivera den har pedagogerna vårdnadshavarna med sig när det 

gäller aktiviteterna med och kring surfplattan. Vår uppfattning är att det bör gälla allt i 

förskolans verksamhet. För att få vårdnadshavarna att förstå pedagogikens innebörd i olika 

aktiviteter är det av värde att använda sig utav föräldramöte, där vårdnadshavarna kan ställa 

frågor och pedagogerna kan förklara. 

 

 

Didaktiska konsekvenser 
Alla pedagoger i vår studie var intresserade av och såg iPaden som ett pedagogiskt verktyg, 

som går att utveckla. iPaden har många funktioner som bild, ljud och text och dessa går att 

integrera med varandra. Ett exempel kan vara att om vårdnadshavarna blir oroliga att dennes 

barn inte trivs på förskolan, pedagogen kan då spela in en liten film där barnet leker 

tillsammans med andra barn och skicka filmen till vårdnadshavarnas mobiler eller datorer. 

Det här ett bra sätt att dokumentera på. iPaden är på sitt sätt perfekt att använda till olika 

sorters dokumentationer. Den är liten och smidig och den går att ta med sig vart man än går, 

vilket bidrar till att pedagogerna kan dokumentera direkt där barnen befinner sig.  

 

 

Vårdnadshavarna som är negativt inställda till användandet av iPaden i verksamheten vet inte 

vad den används till och tror därför att den används som barnpassning. Vi drar den slutsatsen 

att iPaden inte används i något pedagogiskt sammanhang i hemmen utan där blir den en slags 

barnpassare eller underhållningsmaskin. Vår åsikt är av den att kan pedagogerna tydliggöra ett 

syfte och visa vad den används till kan vårdnadshavarna bli positiva till användandet. Det här 

kan pedagogerna presentera på ett föräldramöte där de belyser hur det är tänkt att iPaden ska 

användas. De kan även visa om vad den senaste forskningen säger. För att vårdnadshavarna 

ska få inflytande i verksamheten är det av stor vikt att pedagogerna inbjuder vårdnadshavarna 

till att låta dem vara med och besluta om hur iPaden ska användas. Det här kan göra att 

pedagogerna får nya infallsvinklar och de kan få reda på vad barnen tycker är roligt. 

Pedagogerna och vårdnadshavarna kan utbyta tankar och rekommendera varandra appar. 

 

 

Vi anser att innan iPaden köps in skall det finnas ett klart och tydligt syfte. Planeringen runt 

de didaktiska frågorna som är vad, hur och varför skall finnas med under hela processen. Alla 

pedagoger hade en iPad på sin avdelning som de använde olika mycket. De ansåg att den var 

ytterligare en ingång till att stärka barnens lärande och deras mångsidiga utveckling. När 
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pedagogerna tog fram iPaden drogs barnen som magneter till den. Barnen frågade även 

pedagogerna om de kunde få ha iPaden. Det är av värde att ta tillvara på barnens entusiasm, 

eftersom de tycker om att samspela och samarbeta med varandra. En god pedagog kan ta 

tillfället i akt och planera aktiviteter och gruppindelningar efter barnens utveckling och behov. 

Planeringen av användandet ansåg pedagogerna att det inte fanns någon tid till. Dels för att de 

hade mycket annat att planera kring verksamheten och dels för att det inte fanns något trådlöst 

nätverk. En del tog även med sig IPaden hem på grund utav att det inte fanns något trådlöst 

nätverk för att se hur den fungerade men också för att uppdatera och skaffa appar till iPaden. 

Det här betyder att iPaden inte används i den utsträckningen som pedagogerna vill.  

 

 

En annan didaktisk konsekvens är att pedagogerna inte har någon utbildning av iPaden. En del 

visste inte hur den fungerade eller hur den skulle användas, vilket är en förutsättning om 

iPaden skall vara ett pedagogiskt hjälpmedel. För att den ska bli ett pedagogiskt verktyg bör 

pedagogerna ha kunskap om den nya digitala tekniken. De flesta har fått lära sig iPadens 

funktioner själva, vilket har gjort att de som har intresse och kommit i kontakt med den nya 

moderna tekniken har haft ett försprång och kommit mycket längre än de som har fått börja 

från början.         

 

Fortsatt forskning 
Vår studie belyser om hur pedagogerna anser att surfplattan motiveras i förskolan. Under 

arbetets gång har vi kommit på några förslag till vidare forskning. Den ena är att det hade 

varit intressant att veta hur förskolecheferna tänker om sitt uppdrag när det gäller exempelvis 

den moderna tekniken. Den andra är att det hade varit av intresse att veta hur politikerna 

ställer sig till hur den moderna tekniken ska budgeteras och hur datanätverken ska byggas ut. 

Det är intressant att veta hur långt förskolorna har kommit i sitt användande med surfplattorna 

om ett eller två år, om de har lämnat startgroparna och kommit en bit på vägen eller om det 

har kommit en ny teknik som de använder sig utav.     
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Bilaga 1 

  

 

Hej! 
 

De digitala lärresurserna kommer mer och mer in i förskolans verksamhet som till exempel 

surfplattor. Dessa är mindre än datorer och är lättare att ta med sig vart man än går till 

exempel skogen. Den har många olika användningsområden och funktioner som exempelvis 

att söka information, fotografera, spela in både ljud och bild och skriva. Vi ser de digitala 

lärresurserna som ett komplement i förskoleverksamheten vid sidan av böcker, spel och penna 

och papper. Detta är något som bidrar till barnens lärande och nyfikenhet.    

 

 

Vi är två studenter som heter Lena och Johanna och vi studerar på Borås Högskola till lärare 

för förskola och förskoleklass och är inne på vår sjunde och sista termin. Vi ska påbörja vårt 

examensarbete och arbetets syfte är att undersöka hur digitala lärresurser används och 

motiveras i förskolan, fokus ligger vid hur surfplattor används. De redskap vi kommer att 

använda oss utav är intervjuer. För att vi inte ska känna någon tidspress under intervjuerna har 

vi avsatt en timma. Det betyder inte att varje intervju tar en timma utan när vi känner oss 

färdiga avslutar vi intervjun och tar in nästa person.  

 

 

Vi kommer intervjua er pedagoger och intervjuerna kommer vi att spela in för att lättare 

komma ihåg samtalet och att få det trovärdigt. Inspelningarna kommer att raderas när arbetet 

är färdigt. Vi kommer att förhålla oss till de forskningsetiska principerna som innebär att det 

är frivilligt att delta, alla deltagare och förskolor som är med i vårt examensarbete kommer att 

benämnas med fiktiva namn och det vi har samlat in får endast användas för 

forskningsändamål och i det här fallet vårt examensarbete. I vårt examensarbete kommer all 

insamlad data kvarstå mellan oss. Arbetet kan komma att bli offentligt eftersom det antagligen 

kommer att läggas ut i Högskolan examensarkiv. 

 

Intervjuerna är helt frivilliga men det skulle gynna vår undersökning. 

Har ni frågor kontakta oss på mail: S094265@student.hb.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Lena och Johanna 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor 
1. Hur gick inköpet till av surfplattan? 

            Vem har köpt in surfplattan? Varför? 

2. Vad är det tänkt att surfplattan ska bidra med i verksamheten?  

            Finns det något pedagogiskt syfte? Vad/Vilket är det?  

3. Hur använder ni surfplattan? 

Varför? 

4. Hur mycket tid får ni till att planera användandet av surfplattan? 

5. Är det budgeterat några pengar för surfplattan? 

Varför inte? 

6. Hur vill ni utveckla användandet/arbetet med surfplattan? 

7. Hur ställer sig vårdnadshavarna till surfplattan i förskolan? 

Hur introducerar ni ny teknik till vårdnadshavare som är negativt inställda till 

användandet av surfplattan? 


