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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Studien tar upp hur digitala verktyg utvecklats sedan datorns införande i skolans värld på 

1970-talet fram till dagens användning av surfplattan i förskolans verksamhet. Barns lärande 

med digitala verktyg belyses utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studien tar även upp 

läroplanens mål utifrån ämnet och se på de för- och nackdelar som finns kring digitala verktyg 

i förskolan. I och med surfplattans implementering i förskolan, belyser studien även vikten av 

kompetensutveckling för pedagogerna.  

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på pedagogernas erfarenhet och inställning till 

användandet av surfplattor i förskolan. 

 

Metod 
Vi har genomfört en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som skickats till 

pedagoger i två olika kommuner. 

 

Resultat 
Efter avslutad undersökning fann vi att användandet av surfplattan av pedagogerna i förskolan 

står i relation till erfarenhet hos de verksamma pedagogerna, och den vanligaste orsaken till 

att surfplattan inte användes berodde på att pedagogerna visste för lite om hur den fungerar, 

att den var krånglig att använda, tog bort fokus från resten av den pedagogiska verksamheten 

samt att barnen blev för stillasittande. Samtidigt visade det sig även att majoriteten av de 

deltagande pedagogerna anser att surfplattan är ett bra redskap för barns lärande och 

utveckling och de flesta upplevde att surfplattan väckte barnens intresse. En tredje aspekt av 

vår undersökning var det stora behovet och den framstående önskan om kompetensutveckling 

för pedagogerna kring surfplattan och dess användningsområden.  
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1 Inledning 
Användningen av digitala redskap i förskolans verksamhet har på senare tid ökat markant då 

samhället i allt större utsträckning teknologiseras. IT-användningen i förskolan i Sveriges 

kommuner har inte prioriterats, vilket också bidrar till att kompetensen för IT varierar i stor 

utsträckning hos de verksamma pedagogerna (Pålsson, 2013). Därför har vi valt att undersöka 

hur surfplattor används som pedagogiskt verktyg i förskolan och främst pedagogers 

inställning till dem i verksamheten.  

 

Vi undrar om surfplattan inte alltid används som pedagogiskt verktyg. Med pedagogiskt 

verktyg menar vi att pedagogen har en didaktisk tanke bakom användandet av surfplattan i 

verksamheten. Vi har fått uppfattningen att det råder delade meningar kring huruvida 

surfplattor är en tillgång till den pedagogiska verksamheten eller inte. En del pedagoger är 

positiva och tycker att surfplattor är en tillgång och ett bra hjälpmedel, medan andra uttryckt 

att de tycker att surfplattor tar bort mycket fokus från det pedagogiska och gör barnen 

ofokuserade. Även forne Utbildningsministern Jan Björklund är skeptisk till användandet av 

surfplattor i förskolan och skolan. Han menar att det kan få konsekvenser för barnens skriv- 

och läsinlärning (Folcker Aschan, 2012). Av erfarenhet har vi upptäckt att surfplattan oftast 

använts för att spela spel på, utan någon pedagog närvarande. Vi undrar då om inte mycket av 

det pedagogiska syftet kan gå förlorat. Därmed vill vi undersöka om pedagogerna ser på 

surfplattan som ett redskap för lärande i förskolans verksamhet, samt huruvida pedagogerna 

anser att de får tillräckligt med kompetensutveckling kring användandet av surfplattan i den 

pedagogiska verksamheten. 

2 Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på pedagogers erfarenhet och inställning till användandet 

av surfplattan i förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

• Tycker pedagogerna att barnen lär sig något med surfplattan som verktyg/hjälpmedel i 

verksamheten? 

• I vilka sammanhang används surfplattan i verksamheten? 

• Anser pedagogerna att de får tillräckligt med kompetensutveckling gällande 

användandet av surfplattan i förskolan? 

3 Bakgrund 
I detta kapitel kommer forskning kring IT, IKT, datorer och surfplattor att presenteras från 

introduceringen på 1970-talet, till användningen som sker med de handhållna mobila 

surfplattorna idag. Vi kommer även att relatera till vad Läroplanen för förskolan säger kring 

användningen av digitala verktyg och teknik i förskolan samt belysa det lärande som sker med 

hjälp av surfplattan. Även centrala begrepp som använts i studien förklaras i sitt sammanhang 

i kapitlet. 
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3. 1 Datorn introduceras i den svenska skolan 

Datorn blev kommersiell i slutet av 1960-talet och redan på 1970-talet påbörjades försök att 

introducera datorn i skolans verksamhet enligt Riis (2000, s.9). Vidare skriver Riis (2000) att i 

1980 års läroplan för gymnasiet infördes datalära i kursplanen för matematik, men att det då 

främst handlade om att lära sig om datorn och dess teknik istället för hur den kan användas i 

undervisningen. Anledningen till att datorer endast användes på gymnasial nivå tros bero på 

ekonomiska ställningstaganden då datorer på den tiden var väldigt dyra och av måttlig kvalité 

(Riis, 2000).  

Även Eriksson-Zetterquist et.al (2006, ss. 2-3) skriver att under senare hälften av 1990-talet 

och början på 2000-talet har det satsats enormt på informationsteknik i skolan, vanligtvis 

kallat IT. Målet med dessa satsningar har varit att använda IT som föremål för 

kompetensutveckling och som pedagogiskt verktyg. Vidare skriver författarna att det inte 

handlar om vilka satsningar det görs på IT i skolan utan hur de verksamma pedagogerna 

förstår och integrerar IT i verksamheten. Det kan vara centralt att pedagoger har förståelse för 

IT, om förståelse finns kan det resultera i att stärka tidigare arbetsmetoder. Men utan 

förståelsen för varför IT kan vara ett användbart redskap går verksamheten miste om den 

potential IT kan ha för att förbättra och effektivisera arbetet. 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver i sin bok att IT kommer att ha en 

framstående roll i framtiden och frågor kring IKT-användningen, som står för informations- 

och kommunikationsteknik, i skola och förskola var år 2001 på tapeten. De var oroade över 

om IKT verkligen var ett effektivt sätt att lära sig genom, samt om det skulle vara bättre än 

traditionella sätt att lära. Författarna skriver också att datorn i förskolan och skolan har 

bidragit till variation i arbetssätten, men också medverkat till en förändring i relationen mellan 

barn och pedagog. Med hjälp av teknologin skapas ”virtuella klassrum” där eleven eller 

barnet befinner sig på plats, medan pedagogen kan befinna sig på en annan plats vilket 

innebär att läroprocesser kan ske på avstånd. Vidare skriver Alexandersson (et.al 2001, s. 8) 

att IKT erbjuder olika möjligheter för barn att själva utforska och på så vis påverka sin egen 

lärandeprocess. Dock är det pedagogernas förhållningssätt och attityder till lärandet med hjälp 

av IKT som bidrar till att forma undervisningen, de digitala verktygen är just hjälpande 

redskap som måste förvaltas på rätt sätt utav pedagogerna.  

Den första surfplattan lanserades år 2010 av elektronikjätten Apple Inc, efter det började den 

introduceras i den svenska förskoleverksamheten och återfinns nu i de flesta verksamheter. 

Surfplattan är en bärbar och handhållen dator med touch-screen som styrs med fingrarna (NE, 

2014). Den kan användas till många olika saker, som till exempel spela spel, ta bilder, filma, 

titta på film, lyssna på musik och läsa. Det finns även möjlighet att koppla upp sig på internet 

och då kan surfplattan användas till e-post, informationssökning och annat internetrelaterat. 

Till surfplattan kan man ladda ner olika applikationer (NE, 2014), även kallat appar, som är 

ett mjukvaruprogram som finns för flera ändamål, som till exempel olika spel eller 

ordbehandlingsprogram.  
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3.2 Barn och datorer 

Appelberg och Eriksson (1999, s.24) skriver att barn är mer avslappnade i sitt 

datoranvändande, de är mer nyfikna, fantasifulla och utforskande än vad många vuxna är. 

Tålamodet hos vuxna sinar snabbare om något inte fungerar som det ska eller att de inte 

förstår. Barn däremot utforskar och försöker hitta nya vägar för att nå lärande. Författarna 

skriver också att det inte går att lära sig allt bara genom ett möte med datorn, utan det krävs 

tid och arbete av användaren. I denna inlärningsprocess kan det vara fördelaktigt att ”lära 

långsamt”, vilket innebär att lärandet sker under en längre tid och i mindre doser. Appelberg 

och Eriksson framhäver också att mycket handlar om användarens vilja att utvecklas, och att 

den enda möjliga lösningen för att utveckla datoranvändandet är att vidareutbilda och följa 

upp (1999, s.51). Idag använder barn många olika sorters digitala verktyg, det är bland annat 

tv-apparater, tv-spel, datorer, surfplattor, digitalkameror och mobiltelefoner. Många av dessa 

digitala verktyg har även tillgång till Internet (Guðmundsdóttir & Hardersen, 2012, s.223).  

3.3 Vad säger Läroplanen?  

Förskolans läroplan skapades 1998 och reviderades 2010 på uppdrag av regeringen med mål 

att komplettera och förtydliga en del av förskolans mål och uppdrag 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Numera har förskolans verksamhet förändrats från en plats 

av endast vård och omsorg till en plats för lärande och utveckling. Detta ska uppnås genom att 

upprätthålla en pedagogisk verksamhet, där demokratiska värderingar står i fokus. I och med 

att samhället utvecklas i en snabb takt är det en stor utmaning att följa med i alla förändringar. 

Det står tydligt i läroplanen för förskolan om hur viktigt det är med modern teknik och att 

dagens barn växer upp i en allt mer digitaliserad värld (1998 reviderad 2010, s.7). För dem är 

teknik, media och digitala verktyg ett kulturellt redskap som används till stor del i det 

vardagliga livet. 

 

Läroplanen för förskolan (1998 reviderad 2010, s. 6) tar bland annat upp vikten av att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta, då samhället kantas av en snabb 

förändringstakt samt ett stort och kontinuerligt informationsflöde som ständigt förändras. 

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och det är viktigt att verksamheten kantas 

av ett inbjudande och lustfyllt sätt att lära. Verksamheten ska se varje barn som en egen 

individ och lärandet ska anpassas efter alla barns olika förutsättningar och behov. Enligt 

förskolans läroplan ska verksamheten även utveckla barns intresse och förståelse för texter, 

bilder och olika medier därtill även tolka och samtala kring dessa (s. 10). Förskolan ska också 

främja barns utveckling och lärande i att konstruera, forma och nyttja teknik och material, 

därav kan förskolan använda multimedia och informationsteknik i både tillämpning och 

skapande processer (s. 7). Ännu en viktig del i förskolans uppdrag är att uppmuntra barns 

nyfikenhet och företagsamhet, samt ta tillvara på deras egna intressen. De ska stimuleras i sin 

vilja och lust att lära (s.6). 
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3.4 Barns lärande med digitala verktyg 
Människan lär på olika sätt. Flera faktorer, som motivation eller skilda livssituationer, kan 

påverka hur vi lär. Fakta förvaltas på olika sätt i olika sammanhang och måste ombildas till 

förståelse. Barn erövrar förståelse när de får reflektera, värdera och inte minst diskutera. 

Lärande är inte att diffust veta, lärande är att verkligen förstå och ha insikt i att den förståelse 

man erövrat kan komma att ändras många gånger i livet (Löfving 2012, s. 41).  

 

Lärandet har, som nämnts tidigare, förändrats i och med införandet av digital teknik. 

Distanslärande och virtuella undervisningsmiljöer har blivit vanligare. Säljö (2008) betonar 

vikten av det fysiska mötet och samtalet ansikte mot ansikte fortsätter att vara viktiga i 

relation till lärande och utveckling. Inte minst genom samspel och samarbete med andra, som 

är en central aspekt i det sociokulturella perspektivet som beskrivs närmare under nästa 

kapitel. 

 

Genom att veta vad barnens intresse och erfarenheter är kan förskolans verksamhet utgå från 

detta och möta barnen i deras lärande och utifrån det ge barnen utmaningar som gynnar deras 

lärande och utveckling. Det är av betydelse att vuxna som arbetar eller på annat sätt är 

intresserade av barnens kultur, är uppdaterade kring barnens digitala användande 

(Guðmundsdóttir & Hardersen 2012, s.223). Även Kjällander (2014) har i sin studie, som 

handlar om barns lärande i samband med surfplatta, upptäckt att digitala verktyg kan 

stimulera barnens lust att lära samt stärka samspelet i barngruppen. Genom att låta barnen 

utforska tillsammans breddar den digitala lärmiljön, genom samspel och kommunikation blir 

det lärandet som sker meningsfullt i kombination med en engagerad pedagog. Kjällanders 

projekt kommer att förklaras närmare nedan. 

3.5 Projektet Appknapp 
Utifrån vår frågeställning om pedagogers tankar kring surfplattans främjande till barnens 

lärande, finns forskning som visar på hur interaktionen mellan barnen och surfplattan främjar 

barns lärande. Ett forskningsprojekt startades på Universitetet i Stockholm om hur digitala 

verktyg kan stimulera barns lust att lära och stärka gruppens samspel. Projektet heter 

AppKnapp – peka, lek & lär i förskolan
1
 och leds av Susanne Kjällander. Projektet har gått ut 

på att regelbundet besöka tre förskolor i Tumbas kommunala förskolor under ett år. Där 

filmas barn och pedagoger tillsammans i situationer där surfplattan används. Genom 

filminspelning kan forskarna studera noggrant hur barnen agerar och reagerar i samspel med 

varandra och utifrån användandet av surfplattan. Förskollärarna i denna undersökning 

planerade ofta didaktiska aktiviteter som gav barnen möjlighet att sitta gruppvis (omkring tre 

till fem barn per platta). Under introduktionen av surfplattorna användes i början timglas vid 

turtagning, men med tiden sågs en förändring hos barnen. Efter avslutad aktivitet bytte barnen 

surfplattan mellan varandra och ofta löste de problem på kreativa sätt. Även barn som inte 

velat vara delaktiga i någon aktivitet med surfplattan har vid sidan om deltagit i det sociala 

samspelet, så som med gester och tal (Kjällander 2014, s.4-5).  

 

                                                 
1
 www.appknapp.se (2014-11-26) 

http://www.appknapp.se/
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Förskolebarnens digitala lärmiljö breddas och genom förskollärarnas engagemang om att följa 

barnens intresse och nyfikenhet, blir utforskandet tillsammans med barnen i de digitala 

aktiviteterna oerhört viktig enligt Kjällander. Detta styrks i förskolans läroplan (Lpfö 98 

reviderad 2010). När barn och vuxna utforskar den digitala världen tillsammans, kan rollerna 

bli ombytta och de lär av varandra. Här kan barnet få en känsla av meningsskapande genom 

att den vuxna visar på att barnet kan lära den vuxna något och inte bara tvärtom. Här byggs en 

respekt, ett erkännande och inkludering in samtidigt som det sker under lek och lärande. 

Barn i förskoleålder som ännu inte kan läsa och skriva föredrar teckensystem som färger, 

bilder och ljud mer än textsymboler. Studien visar också på att de äldsta barnen i förskolan 

föredrar de bildbaserade teckensystemen. De blir mer intresserade av att skapa och producera 

eget material med hjälp av surfplattan, så som teckningar, bilder, filmer och animeringar. 

Barnen lägger ner mycket energi och försöker skapa meningsfull information genom sina 

alster med surfplattan. 

 

De appar som engagerar barnen anses som meningsfulla i de estetiska uttryckssätten (rörelse, 

sång, dans, musik och drama). Barnen ser även sambanden mellan surfplattans olika 

funktioner så som bildtagning, film, förstoringsglaset och timglas. Bilder skrivs ut, används 

på olika sätt så som att ritas på eller används i olika manipuleringsappar och ritprogram.  

 

Appar med temat lek och lärande har ofta fått kritik för att de ska vara hämmande för 

kreativiteten. Dock visar detta forskningsprojekt en annan sida. Studien visar att barnen 

använder och tränar sina idéer och uppfinningsförmågor när de använder surfplattan, speciellt 

när de testar och använder appar på andra sätt än de är avsedda till (Kjällander 2014, s.5-6). 

3.6 För- och nackdelar med surfplattan 

Surfplattan är mobil och kan tas med, till skillnad från en dator som är stationär. Aronin och 

Floyd (2013, ss.38-39) tar upp att en fördel med surfplattan är att barn med sämre finmotorisk 

förmåga kan utveckla den vid användandet av surfplattan. Fortsättningsvis skriver de att 

studier har visat att surfplattan bidrar till högre motivation och barnen är mer benägna att 

fortsätta anstränga sig för att nå resultat, vilket innebär ett ökande i beslutsamheten hos barn. 

Vidare kan en utmaning, särskilt för mindre barn, vara förmågan att kunna applicera rätt 

mängd tryck för att kunna manipulera den tryck-känsliga skärmen på surfplattan, men att det 

är något som de kommer få grepp om relativt fort. Författarna nämner också att alla barn 

borde få möjlighet att prova på olika appar och testa sig fram för att på så vis utveckla en 

kunskap kring användandet av de olika apparna och det lärandet som då sker. 

  

I en studie som Sandvik et. al (2012) utfört är det fokus kring förskolebarn och hur surfplattan 

kan främja deras språkutveckling. Studien utgjordes genom observationer kring en barngrupp 

om fem stycken som tillsammans utforskade surfplattan. Forskarna analyserade barnens 

samtal med varandra och hur de gick till väga i sitt sätt att kommunicera under aktiviteten 

med surfplattan (s.204). Syftet med studien var att ta reda på om och hur surfplattan kan 

främja barns språkutveckling och vilken betydelse har valet av app på hur barnen 

kommunicerar (2012, s.205). Studien visar på att digitala verktyg så som surfplattor kan ge 

barn möjligheter att utveckla sina språkkunskaper, både när det gäller barn med ett språk men 
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även barn med annat modersmål. En nackdel som Sandvik et.al (2012, s. 210) tar upp är att 

pedagogers uppmärksamhet och integration gentemot barnen tenderar att minska när barnen 

använder sig utav digitala verktyg.  Pedagogerna bör istället vara positiva, närvarande och 

engagerade i aktiviteten och förena tekniken med verkligheten för att på bästa sätt bidra till ett 

lustfyllt lärande anser Sandvik et.al (2012, s.210). 

 

Även Alexandersson et.al (2001) skriver om de förutsättningar användningen av IKT innebär 

för verksamheten, däribland nämns lustfyllt lärande, samspel och engagemang för lärandet. I 

samband med det skriver författarna även om riskerna IKT kan ha, och då berörs minskad 

språklig kommunikation, detta främst om barnen lämnas ensamma utan pedagogisk 

handledning. Gällhagen och Wahlström (2013) betonar i sin bok att surfplattan ska fungera 

som ett komplement i verksamheten och inte ersätta några andra aktiviteter. De menar också 

att användandet av surfplattor stimulerar barns utveckling och lärande på ett positivt sätt då de 

själva kan vara delaktiga i sitt eget lärande. De skriver även om hur förskolan kan använda 

surfplattan som hjälpmedel i tematiskt arbete. Som till exempel dokumentation av arbetet eller 

spel som handlar om temat. Författarna skriver också att ett tematiskt arbetssätt med 

surfplattan gör arbetet i verksamheten varierat, vilket också läroplanen för förskolan (Lpfö 98 

reviderad 2010) belyser. Gällhagen och Wahlströms uppfattning är att surfplattan kan bli ett 

användbart verktyg i ett tidsenligt och lustfyllt lärande, om det leds av en aktiv och engagerad 

pedagog. 

3.7 Dokumentation med surfplattan 
Ett stort användningsområde för surfplattan är i dokumentationssyfte. Med den kan man 

filma, ta bilder, skriva texter och spela in ljud med mera. Surfplattan är en mobil enhet som 

gör att den är lätt att ta med på utflykter och bidrar till att dokumentationsprocessen kan ske 

fortlöpande under aktiviteternas gång. På så vis kan man fånga upp situationer och ögonblick 

som annars kanske gått förlorade om de dokumenterats efter aktiviteten ägt rum. 

 

Dokumentation har en lång historia inom förskolans verksamhet. När den nya reviderade 

läroplanen kom ut, synliggjordes vilka krav och innebörd just detta begrepp innebär. Ett helt 

nytt kapitel infördes om uppföljning, utvärdering och utveckling (Eidevald 2013, s. 23). 

Dokumentation står för insamling av information och kan t ex. innebära information från 

anteckningar, loggböcker, foto, videofilmer, bloggar, intervjuer eller observationer. 

Dokumentationen kan vara både analog och digital och göras både i skolan och utanför. Den 

kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra lärande och reflektion (Vallberg 

Roth & Månsson 2010, s. 231). 

 

Kennedy (2013) beskriver sina tankar kring dokumentation och om vikten av att veta vad och 

varför dokumentationen ska ske. Vad ska dokumentationen belysa och synliggöra? Enligt 

Kennedy (2103) är dokumentation något som ska vara till för barnen i första hand. Något som 

visar på att ett intresse att lära känna barnet bättre och deras förstå dess lärande. Det finns 

annars stor risk att dokumentationen förvandlas till en slags bedömning av barnet. Om fokus 

istället ligger på barnets inlärningsprocess, minskar risken för att dokumentationen blir ett 

bedömningsinstrument. Genom att dokumentera aktivtetens process istället för det färdiga 
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resultatet, synliggörs lärandet och i efterhand ger det möjlighet till reflektion med barnen som 

i sin tur hjälper barnen att förstå och se sitt eget lärande (Kennedy 2013, s.75-76). 

 

Enligt Krok & Lindewald (2013) är det viktigt att barnen får skapa portfolio på ett konkret 

sätt. Genom att kunna känna och ta på materialet, blir materialet mer lättillgängligt och skapar 

en känsla av integritet. Portfolio i pärm är ett sådant material som författarna förespråkar. De 

ser flera fördelar med att ha portfolion i analog form. En fördel är att genom reflektion 

tillsammans med barnen dels introducera skriftspråket då de ser när pedagogen skriver i deras 

portfolio. Det föder i sin tur nyfikenhet och en egen vilja och motivation att själva skriva i sin 

portfolio. En annan fördel är att berättandet och läsandet blir okomplicerat med en portfolio 

som går att hålla i och ta på. Det blir som barnets egen bok om sig själv och sitt lärande. 

 

Pedagoger befinner sig på olika plan när det gäller den digitala utvecklingen och detta 

komplicerar ett eventuellt digitalt portfolioarbete (Krok & Lindewald 2013, s. 83-84). 

Gällhagen & Wahlström (2013, s.16) förespråkar dock surfplattans möjligheter att vara ett 

verktyg för både barn och pedagoger. De ger förslag på olika arbetssätt som surfplattan kan 

underlätta, bland annat i synliggörande av dokumentation samt planering av temaaktiviteter. 

3.8 Kompetensutveckling 

I studien gjord av Guðmundsdóttir och Hardersen (2012) som utgår från barns digitala 

erfarenheter i sin vardag utanför förskolan, visas hur de digitala verktygen har blivit normala 

och viktiga artefakter i dagens kultur. Det blir därför en viktig del i barnens värld där vuxna 

behöver finnas till hands och ge kunskap och vägledning kring hur och vad de digitala 

verktygen kan användas till (2012, s.225). För att kunna finnas till hands och vägleda barnen 

genom den digitala världen krävs det att även pedagoger erövrar ny kunskap kring digitala 

verktyg. För att uppnå detta krävs fortbildning och kompetensutveckling. En intressant aspekt 

kring digitala verktyg som tas upp i Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i 

skolan (2013) är att surfplattor utgör 32 procent av antalet datorer i förskolan, vilket innebär 

att var tredje dator i förskolan är en surfplatta, medan det i grund- och gynmasieskolan endast 

uppgår till 10 procent. När det kommer till kompetensutveckling visar rapporten att 30 

procent av förskolepersonalen anser sin IT-kompetens som mindre bra, och så mycket som 60 

procent anser att de inte har tillräckligt med tillgång till IT-stöd, vilket innebär kunskap kring 

att integrera IT i den pedagogiska verksamheten. Skolverkets rapport belyser att 

förskolepersonalen upplever ett behov för kompetensutveckling när det kommer till att 

använda IT som ett pedagogiskt verktyg (2013, s.31). Rapporten påvisar dock att förskolan 

har mer tillgång till digital utrustning idag än de hade 2008, trots detta visar undersökningen 

att behovet för investeringar i digitala verktyg idag är högre än det var 2008. Detta är ett bevis 

på att det tekniska samhället utvecklas i snabb takt. 

 

Kompetensutveckling kan ske på både en informell nivå och en formell nivå. Den informella 

nivån handlar om hur människor genom interaktion och samspel utbyter kunskap. Dock ses 

inte detta som ett vedertaget sätt att uppnå kompetensutveckling. Säljö (2002) beskriver 

informellt lärande som tillägnandet av ny kunskap och nya färdigheter som pågår ständigt, 

dessa processer begränsas inte till någon särskild situation eller miljö. Allt samspel människor 
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emellan innebär att individens kunskap, färdigheter och värderingar omvandlas till ny kontext. 

Med det vill Säljö (2002) påpeka relevansen av den sociokulturella synen på lärande, som 

kommer beskrivas närmare nedan, och hur samspel med andra människor kan bidra till ett 

informellt lärande som inte är styrt utifrån. Den formella nivån av kompetensutveckling sker 

utifrån ett specifikt syfte under planerade former där frågor om hur pedagogerna kan öka sin 

kunskap kring något samt hur det på bästa sätt kan gynna barnens lärande och utveckling. 

Tanken är att kompetensutveckling ska avge en positiv inverkan på verksamheten om 

pedagogerna är villiga att förvalta den nya kunskapen.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Nedan kommer det sociokulturella perspektivet att presenteras, vilket är den teoretiska 

utgångspunkten för den här studien.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivets grundare är Lev Vygotskij. Vygotskij (1995) betonar vikten 

av samspelet i relation till lärandet för oss människor. Vi kan se oss som enskilda individer 

men genom samspel med andra skapas ett meningsfullt lärande i ett socialt sammanhang. 

Valet av sociokulturellt perspektiv grundar sig i intresset av hur surfplattan påverkar barns 

lärande samt hur pedagogers inställning och tolkning kring detta ser ut. Eftersom surfplattan 

är en relativt ny del i den pedagogiska verksamheten är lärandet av stor vikt även för 

pedagogerna, då denna typ av teknologi innebär ett nytt sätt att lära men också att 

pedagogerna förväntas ta till sig denna nya teknik och förvalta den på ett utvecklande sätt i 

den pedagogiska verksamheten. 

 

Säljö (2014, s. 13) skriver om lärandet och hur det sker genom sociala situationer. Lärandet 

sker i ett givande och tagande mellan individer och kollektiv i olika sociala sammanhang. I 

alla tider har människor skaffat sig kunskaper och delat med sig av dessa till varandra, vår 

samvaro är uppbyggd på det viset. Kunskapsutbyte sker genom de vardagliga samtalen och 

ger nya insikter och perspektiv som sedan formar och påverkar de val som görs (2014, s.47). 

  

Enligt det sociokulturella perspektivet finns inget tillfälle där människor är eller blir 

färdigutvecklade. Det finns ingen ändpunkt på individers utveckling, lärandet sker genom hela 

livet. Olika delar i livet som språkliga, psykologiska och fysiska delar, förändras ständigt. I 

takt med hur verkligheten och förutsättningarna förändras så måste även människorna 

utvecklas med den, vilket innebär att individen är i ständig utveckling (Säljö 2014, s.71).  

 

Det som utmärker människan från andra arter är att hon utvecklar och använder sig av 

språkliga och fysiska redskap. Säljö (2014) beskriver att utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

är dessa redskap, artefakter, viktiga då de utgör en viktig del i vår kultur och vardag. Dessa 

artefakter har skapats för att underlätta vardagen. Information som behöver sparas eller 

bevaras kan göras med hjälp att olika tekniker som uppfunnits. (2014, ss.74-75). 

Behärskningen av artefakter är en central del av vårt kunnande när det handlar om förståelse 
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av lärande och kunskapsutveckling (Säljö 2008, s. 19). Kunskap är ur ett sociokulturellt 

perspektiv inte något en person har. När en person får information blir det inte automatiskt till 

kunskap i sig. Det är skillnad mellan kunskap och information. Kunskap används i vardagen 

som en resurs till att lösa problem, kommunikativa som praktiska (Säljö 2014, s.125).  

 

Människor tar till sig kunskap hela tiden och genom den interaktionen som sker mellan 

människor sker också ett kunskapsutbyte. Kunskapsbytet består av kunskap, färdigheter och 

värderingar. Insikterna delas och förs vidare i andra nya sammanhang och får nya innebörder. 

Eftersom människor inte kan sluta att lära handlar frågan istället om vilken kunskap som lärs 

in i olika situationer och hur den hanteras (Säljö 2002, s.16). Ett sätt att lära kan vara att ta 

tillvara på barns intresse. Lindqvist (1999, s.59) skriver att pedagogerna kan bidra till att 

utveckla barns kunskap genom att ta tillvara på det som intresserar dem och som väcker deras 

naturliga intresse. 

 

Studiens syfte och frågeställningar kan enligt den teoretiska utgångspunkten kopplas samman 

med barns lärande i samspel och hur pedagogerna tar sig an nya erfarenheter. I det kollektiva 

samspelet mellan individerna sker ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som ger nya 

perspektiv. Därmed är den sociokulturella teorin en relevant utgångspunkt för vår studie. 

5 Metod 
Vårt syfte med den här studien är att undersöka pedagogers erfarenhet och inställning till 

surfplattan i förskolan samt om de anser att barnen lär sig med hjälp av den. Vår undersökning 

är en kvantitativ studie, vilket innebär en forskningsstrategi som handlar om att samla in 

numerisk data (empiri) för att i huvudsak mäta resultat. Enligt Bryman (2011, ss. 150-151) 

finns olika steg i en kvantitativ undersökning där första steget är teori, vilket tyder på att det 

huvudsakligen handlar om ett deduktivt synsätt, som Thurén (2007, s.23) tar upp, och detta 

innebär att en logisk slutsats dras.  

 

I kvantitativ metod betecknas enkät- och intervjuundersökningar som de mest frekventa 

(Eliasson 2006, ss.28-30) och är en bra metod vid undersökning av olika grupperingar, oavsett 

gruppens storlek. Vi kände starkt att vi ville använda oss utav en kvantitativ metod med 

förhoppningen att svaren skulle bli mer sanningsenliga än om vi använt oss utav en kvalitativ 

metod, då i form av intervju. En farhåga med intervju som metod är att deltagarna ger 

förskönade svar eller svar som de tror intervjuaren vill höra. Oberoende av metodval har båda 

tillvägagångssätten för- och nackdelar, och Bell (200, s.13) skriver att det inte är ovanligt att 

kvalitativt inriktade forskare använder sig av kvantitativa tekniker och omvänt. 

5.1 Enkät som metod 

Efter att vi kommit fram till vad vårt syfte med undersökningen skulle vara gällde det att 

bestämma sig för vilken metod som skulle användas. Valet föll på en enkätundersökning som 

kännetecknas av en så kallad kvantitativ forskningsmetod, som enligt Löfdahl (et.al 2014, ss. 

104-105) innebär att du som forskare samlar in data för att undersöka huruvida en existerande 

teori stämmer. 



14 

 

 

Enkätfrågorna konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar och frågorna 

utformades i fasta svarsalternativ. Detta är något som vanligtvis förekommer i en kvantitativ 

undersökning menar Patel och Davidsson (2003, s.75). Svarsalternativen formulerades med 4 

(ibland 5) alternativ i vad som kallas en graderad inställning, som till exempel Ja, till stor del, 

Relativt mycket, I liten grad och Nej, inte alls. Det förekom även svarsalternativ i form av 

ordningsföljd som till exempel 21-30, 31-40 och 41-50 etcetera. Vi hade också med 

påståenden där respondenterna hade möjlighet att kryssa fler alternativ. En nackdel med fasta 

svarsalternativ är att vi som forskare kan missa att uppge alternativ som deltagarna anser 

svarar på frågan bättre än de alternativ vi uppgett. 

 

5.2 Urval 

Antalet respondenter som blev inbjudna till att delta i vår undersökning var 51 stycken, och av 

dessa deltog 44 stycken vilket medförde ett bortfall på 7 respondenter. Vi valde att ge ut 

enkäter till sex olika förskolor i två olika kommuner, tre förskolor i varje kommun. Vi 

hoppades få många respondenter och då öka tillförlitligheten i undersökningen. Då vårt fokus 

i undersökningen var pedagogers erfarenhet och inställning till användandet av surfplatta i 

förskolan var utbildning av mindre betydelse. Förhoppningen var att både förskollärare och 

barnskötare skulle välja att delta, och respondenterna beskrivs som pedagoger.  

5.3 Genomförande 

Eftersom vi är två författare till den här studien valde vi att dela upp ansvaret med 

enkätutlämning- och insamling. Då vi är bosatta i olika kommuner tog var och en ansvar för 

att kontakta tilltänkta förskolor i respektive kommun, besökte dem personligen och lämnade 

informationsbrev samt vid utlämning och insamling av pappersenkäten. Detta gjordes för att 

vi ville att deltagarna skulle få möta oss personligen, och få möjlighet att ställa eventuella 

frågor. Eliasson (2006, s.29) skriver att enkätundersökningar ofta får mindre svar gentemot en 

intervjuundersökning, och att det främst beror på avsaknaden av personlig kontakt.  

 

Vi började med att ta kontakt med förskolecheferna på de tilltänkta förskolorna och bad om 

tillåtelse att fråga pedagogerna att delta i vår enkätundersökning. När vi sedan fått 

förskolechefernas tillstånd tog vi kontakt med pedagogerna på de tilltänkta förskolorna. 

Vår undersökning genomfördes både genom en digital enkät, men också i form av en 

pappersenkät. För att behålla anonymiteten i den digitala enkäten fick deltagarna en länk 

skickad till sin e-post som tog dem vidare till enkätundersökningen, 10 pedagoger valde att 

besvara enkäten digitalt. De 41 pedagogerna som hellre ville besvara enkäten i pappersform 

fick möjligheten att göra det. För utskicket av den digitala enkäten träffades vi, delgav 

varandra vilka som valt att delta, och sedan skickades den digitala enkäten till de insamlade e-

postadresserna. Dagen för enkätundersökningen åkte vi ut till förskolorna och lämnade ett 

visst antal pappersenkäter och omärkta kuvert.  

 

Deltagarna fick drygt en vecka på sig att besvara enkäten. Sedan åkte vi återigen personligen 

ut till förskolorna och samlade in enkäterna sista undersökningsdagen. Av de 51 deltagare 
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som fick enkäten utdelade svarade 44 stycken av dessa, vilket medfört ett bortfall på 7 

stycken deltagare. 

5.4 Etiska principer 

Eftersom forskningsetiken inte är oföränderlig så sker ständigt nya uppdateringar. Nya 

principer tillkommer och gamla får nya tolkningar och tillämpningar. De forskningsetiska 

principerna finns till för att värna om forskares och medverkandes integritet om känsligt 

material skulle förekomma. De är även till för att visa på vad forskaren kan lova sina 

deltagare när de deltar i dennes studie (Hermerén 2011, s. 131). 

 

När det talas om forskningsetiska principer handlar det främst om tre principer, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att information om studien lämnas till de som kan och vill delta i 

studien innan den genomförs. Detta gjorde vi genom att först ta kontakt med förskolecheferna 

och sedan pedagogerna på förskolorna, vi träffade dem personligen och gav dem ett 

missivbrev (se bilaga 1) där vi beskrev syftet med undersökningen samt gjorde dem 

uppmärksamma på att de är som helst kunde avbryta sitt deltagande även om de samtyckt från 

början, samt att vi behandlar all information med största möjliga konfidentialitet, vilket 

innebär att deltagarna inte ska gå att identifiera samt att obehöriga inte ska få tillgång till 

materialet. En fjärde princip är nyttjandekravet som försäkrar deltagarna om att insamlad 

information enbart får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, ss 6-16), detta 

meddelade vi deltagarna muntligt när vi besökte dem personligen och gav information om vår 

studie. Dessa är de etiska krav som åligger forskare. 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet som i sin tur är ett mått på i vilken omfattning ett 

tillvägagångssätt presenterar samma svar vid olika tillfällen (Bell 2000, s.89). Det finns en rad 

olika faktorer som kan påverka respondenternas svar och det finns ingen garanti för att svaren 

skulle bli samma vid en ny mätning. Detta är en viktig aspekt att ha med sig som forskare när 

man gör en undersökning. Det går inte att garantera reliabilitet men vi har vidtagit åtgärder för 

att uppnå så hög reliabilitet som möjligt. Som till exempel att genomföra en pilotstudie där 5 

kontrollpersoner fick testa vår enkät och komma med respons innan den skickades ut till 

respondenterna. Det är heller inte möjligt att kontrollera tillförlitligheten i förväg med enkät 

som metod, därför är det viktigt att enkätfrågorna kontrolleras noggrant för att försäkra oss 

om att frågorna blir uppfattade som vi tänkt oss. Det är av stor vikt att frågorna och 

påståendena i enkäten utformas på ett sätt som gör att det inte finns utrymme för många olika 

tolkningar av en fråga eller påstående. Att frågorna eller påståendena tolkas på samma sätt av 

flera individer vid olika tillfällen tyder på hög reliabilitet (Bryman 2011, ss. 49, 160). Vi 

valde, för att få så hög reliabilitet som möjligt, att undersöka sex olika förskolor och i 

samband med det 44 respondenter. Av de enkäterna som blev besvarade hade samtliga svarat 

på alla frågor, inga frågor hade hoppats över, vilket för oss kan tyda på att frågorna var lätta 

att förstå. För att ytterligare testa och kritiskt granska våra enkätfrågor gjorde vi en pilotstudie 
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inför undersökningen (beskrivs närmre nedan). För att resultaten ska kunna tillämpas på andra 

än de undersökta är god validitet och reliabilitet en förutsättning.  

 

Validitet kan med ett annat ord beskrivas giltighet. Validitet innebär att det som skulle 

undersökas verkligen har undersökts, att man mäter det som är relevant för sammanhanget. 

Bell (2000, s.90) skriver att validitet är ett mått på att frågan mäter det man verkligen är ute 

efter att mäta.  Vi anser att vi försökt uppnå validitet då vi med hjälp av enkäten undersökt 

vårt syfte som var att ta reda på pedagogers erfarenhet och inställning till användandet av 

surfplattan i förskolan. Det vi skulle undersöka, har undersökts och vi har vidtagit åtgärder för 

att få så hög reliabilitet som möjligt. Även Bell (2000, s.90) och Thurén (2007, ss. 22-23) 

skriver att om undersökningen görs helt korrekt har undersökningen en hög reliabilitet. 

Beroende på mål och syfte med undersökningen kan validiteten variera även om reliabiliteten 

är hög. Alla kan vara överens om en undersöknings reliabilitet, medan validiteten kan 

bedömas på olika sätt av olika individer. I vår undersökning hade vi fasta svarsalternativ 

vilket kan ses som en nackdel då det är möjligt som forskare att missa att ange svarsalternativ 

som deltagarna anser besvarar på frågan på ett bättre sätt än de alternativ som uppgetts på 

enkätundersökningen. Då kan validiteten i undersökningen minska om deltagarna inte tycker 

att svarsalternativen matchar deras tankegångar och de tillgängliga alternativen blir inte helt 

relevanta för sammanhanget. För att kompensera för detta kan man inför undersökningen göra 

en pilotstudie, men också ha en öppen fråga på slutet av enkäten där deltagarna kan få skriva 

ner synpunkter (Trost 2012).  

5.6 Pilotstudie 

För att kontrollera och kritiskt granska våra enkätfrågor gjorde vi en pilotstudie där vi 

tillfrågade 5 personer, jämförbara med de tilltänkta deltagarna, att svara på enkäten. Med det 

menas att kontrollpersonerna arbetat en längre tid i förskola, antingen som barnskötare eller 

förskollärare. Kontrollpersonerna fick möjlighet att besvara enkäten och sedan ge synpunkter 

på frågorna och enkätens utformning. För oss var det av stor vikt att kontrollpersonerna 

uppfattat frågorna på samma sätt, och även på det sätt som vi avsett. Detta var oerhört 

värdefullt och vi är glada att vi tog oss tiden att genomföra en pilotstudie, då det gav oss 

konstruktiv kritik på våra enkätfrågor och gav oss möjlighet att göra små ändringar för att 

höja reliabiliteten i undersökningen. En ändring vi gjorde var att förtydliga de frågor där vi 

sökte den enskilda individens svar kring användandet av surfplattan i verksamheten. Tidigare 

var frågan konstruerad så att det kunde tolkas som användandet generellt i verksamheten. 

Efter att kontrollgruppen gjort oss uppmärksamma på detta formulerade vi om frågan så det 

framgick tydligt att det var information om den enskilda användningen vi sökte. 

 

5.7 Analys av data 

Vi väntade till dagen efter sista svarsdagen för deltagarna innan vi började bearbeta datan. Vi 

använde oss inte av något dataprogram när vi gjorde analysen och beräkningarna, utan de 

gjordes manuellt av oss. Under analysen av resultatet har vi suttit tillsammans och diskuterat 

och reflekterat över de inkomna enkäterna med förhoppningen att det skulle ge oss en bredare 

och djupare insikt i vår undersökning. Det har gett oss båda möjlighet att komma med tankar 
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och idéer, samt tillfälle att delge varandra olika infallsvinklar på ett mer givande sätt än om vi 

gjort analysen åtskiljda.  

 

När vi gick igenom de inkomna enkätsvaren valde vi att presentera frågor som vi fann 

intressanta och som belyste vårt syfte, vilket var att ta reda på pedagogers erfarenhet och 

inställning till surfplattan i förskolan. Under analysen av resultatet var det frågor vars resultat 

kunde jämföras. Resultatet av våra enkäter kommer att presenteras i diagram och även en 

fyrfältstabell.  
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6 Resultat 
Resultatet kommer att presenteras med hjälp av stapeldiagram för att på ett tydligt sätt 

redogöra den inkomna datan i undersökningen. Vi har även valt att använda oss utav 

underrubriker för att ytterligare förtydliga de olika områdena.  

6.1 Erfarenhet av surfplattan privat och i yrket 

Figuren nedan visar erfarenheten, både privat och i yrket, av surfplattan bland de deltagande 

pedagogerna. 

 
Fig. 1 Redovisning av pedagogers erfarenhet av surfplattan 

 

Figuren visar att de pedagoger som har mycket erfarenhet av surfplattan privat, också har 

mycket erfarenhet i sitt yrke. Det visar sig också att de pedagoger som har mindre eller ingen 

erfarenhet privat, även har mindre erfarenhet i yrket. Staplarna är jämna i sin fördelning 

baserat på mängd erfarenhet. För att ytterligare förtydliga erfarenheten av surfplattan gjorde vi 

en fyrfältstabell. Av de 44 pedagoger som svarade på enkäten angav 25 stycken att de hade 

relativt mycket eller stor erfarenhet av surfplattan både privat och i yrket. Enkätsvaren visar 

att de pedagoger som har mindre eller ingen erfarenhet av surfplattan, både privat och i yrket, 

också använder surfplattan mer sällan eller aldrig i verksamheten. 
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I enkäten ställdes en fråga om egen användning av surfplattan i verksamheten. Elva 

pedagoger svarade att de använde surfplattan mer sällan eller aldrig och de fick möjlighet att 

svara på en följdfråga med påståenden som kunde tänkas vara en bidragande orsak till detta. 

Det var möjligt att fylla i fler alternativ. Elva stycken svarade på denna fråga och figuren 

nedan visar fördelningen av svaren. 

Fig. 2 Eventuella bidragande orsaker 

 

På denna fråga var det möjligt att kryssa i flera alternativ. Av de 11 som svarade på denna 

enkätfråga, fyllde 8 stycken i att de vet för lite om hur surfplattan fungerar. Den största 

orsaken till att pedagogerna använde surfplattan sällan eller aldrig är således att de menar att 

de inte har tillräckligt med kunskap kring hur den fungerar. Det var även tre andra alternativ 

som fick flera ifyllningar, varav tre stycken ansåg att surfplattan är krånglig att använda, tre 

stycken svarade också att de tycker barnen blir för stillasittande. Tre pedagoger hade också 

kryssat i alternativet att de inte visste hur de skulle använda surfplattan i pedagogiskt syfte. 
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6.2 Barns lärande och utveckling 
Figuren visar en jämförelse mellan två enkätfrågor som handlade om huruvida pedagogerna 

ansåg att surfplattan främjade barnens lärande och utveckling, samt om den väckte barnens 

intresse. 

 

Fig. 3 & 4 Redovisning av huruvida surfplattan främjar barns lärande, utveckling och intresse utifrån 

pedagogernas perspektiv 

 

15 stycken av de deltagande pedagogerna svarade att de tyckte att surfplattan främjar barns 

lärande och utveckling till stor del, medan 12 stycken svarade att surfplattan främjade lärandet 

och utvecklingen relativt mycket. Endast 5 stycken angav att de ansåg att surfplattan främjade 

lärandet och utvecklingen i liten grad. Av de deltagande pedagogerna angav 32 stycken att de 

upplevde att surfplattan väckte barnens intresse till stor del, och 12 stycken svarade att den 

väckte intresset relativt mycket. 

I samband med den sista öppna frågan i enkäten skrev en av deltagarna ett citat som är 

relevant för barns utveckling med hjälp av surfplattan: 

Jag tror att surfplattan kan vara bra för barns utveckling i lagom mängd. 

 

Figuren visar att de flesta pedagogerna anser att surfplattan har positiv inverkan på barns 

lärande och utveckling. Endast ett fåtal menar att den endast i liten grad främjar lärandet och 

utvecklingen. Samtliga anser dock att surfplattan väcker barnens intresse i hög grad. 

  

n=44 n=44 
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6.3 Användningen av surfplattan i verksamheten 
Nedanstående figur visar vad surfplattan används till i de deltagande pedagogernas 

verksamheter.  

 

Fig. 5 Redovisning av användningen av surfplattan i verksamheten 

 

Figuren visar att surfplattan främst används till dokumentation, informationssökning och till 

att spela spel på i verksamheten. Här hade pedagogerna möjlighet att fylla i fler än ett 

alternativ och figuren visar vad de angav. Det vanligast förekommande användningsområdet 

var spela spel där 40 av 44 stycken deltagare fyllt i att surfplattan användes till att spela spel 

på. 37 pedagoger angav att de använder surfplattan till dokumentation och 31 pedagoger 

svarade att surfplattan även används till informationsökning. Det var två alternativ som inte 

fylldes i lika flitigt, 21 stycken svarade att surfplattan används i den fria leken, och endast 11 

stycken svarade att de använde sig utav surfplattan under samlingar. 
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6.4 Kompetensutveckling 

Figuren nedan visar hur pedagogerna använder surfplattan i verksamheten, gentemot 

mottagen kompetensutveckling. 

 

Fig. 6 Redovisning av användandet av surfplattan gentemot mottagen kompetensutveckling 

 

Utav deltagarna har 27 av 44 stycken fått kompetensutveckling i liten grad, medan 17 stycken 

inte fått någon kompetensutveckling alls. De pedagoger som mottagit viss 

kompetensutveckling använder surfplattan något mer i verksamheten, medan de som inte 

mottagit kompetensutveckling alls använder den i mindre utsträckning. Det vanligaste 

användningsområdet är spela spel, både för de som mottagit kompetensutveckling och de som 

inte gjort det. Tätt följt av dokumentation där majoriteten av deltagarna angett att de använder 

surfplattan i dokumentationssyfte, detta gäller både de som mottagit kompetensutveckling och 

de som inte gjort det. Flera har även angett att de använder surfplattan till 

informationssökning och i den fria leken. Det användningsområde som angetts minst är 

samlingar, detta gäller både de som mottagit kompetensutveckling och de som inte gjort det. 

I samband med den sista öppna frågan i enkäten skrev en av deltagarna såhär kring 

kompetensutveckling:  

Har nyligen fått kompetensutveckling och har precis börjat använda den [surfplattan].  

Är nyfiken på vad arbetet med den kan utvecklas till. Har provat Bookcreator 

som verkar mycket spännande. 

Pedagogen uttrycker att hon efter kompetensutveckling börjat använda surfplattan och är 

nyfiken på hur arbetet kommer utvecklas. 
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7 Diskussion 
Detta kapitel innehåller vår diskussion kring de resultat som framkommit utifrån vår 

enkätundersökning. Vi har valt att lyfta de delar som fokuserar på vårt syfte samt 

frågeställningar och annan forskning kring området. Kapitlet innehåller även en 

metoddiskussion där vi tittar närmare på hur metoden fungerat i relation till vårt syfte om 

pedagogers erfarenhet och inställning till surfplattan i förskolan. 

7.1 Metoddiskussion 

Eliasson (2006, s.29) skriver att enkätundersökningar vanligtvis får färre antal svar än 

intervjuundersökningar, och menar att det kan bero på avsaknaden av personlig kontakt. Detta 

var något som även vi oroade oss för, därför bestämde vi oss för att personligen åka ut till 

förskolorna och träffa de tilltänkta deltagarna.  

 

När vi skapade enkäten försökte vi undvika öppna frågor där respondenterna får skriva egna 

tankar och åsikter, för vi ansåg att det skulle bli tidskrävande att analysera svaren samt att vi 

skulle behöva göra tolkningar av det som respondenterna skrivit och risken hade blivit att vi 

kanske tolkat deras svar på ett annat sätt än det de avsett. Vi använde oss utav fasta 

svarsalternativ då det kändes som en bra metod och gav lite utrymme för tolkningar. En 

nackdel med fasta svarsalternativ är att vi kanske inte uppgett ett svarsalternativ som 

deltagaren anser besvara frågan på ett bättre sätt. För att, i största möjliga mån, undvika detta 

gjorde vi en pilotstudie och kunde i efterhand justera frågorna om det behövdes innan 

enkäterna skickades ut.  

 

Samtidigt tänkte vi på tidsaspekten för respondenterna. Som blivande förskollärare vet vi att 

tiden kan vara knapp, och vår förhoppning var att enkäten inte skulle vara tidskrävande att 

svara på. Däremot valde vi att ha med en öppen fråga i avslutningen av enkäten där 

respondenterna kunde skriva ner eventuella tankar och åsikter. Även Trost (2012) stödjer 

dessa tankegångar i sin bok Enkätboken. Dock var det endast tre stycken som skrev på den 

öppna frågan i slutet, ingen nämnde något om enkätens utformande eller frågor och alternativ 

de saknade. Detta ser vi som att vår enkät var bra konstruerad och lätt att förstå, samt att 

deltagarna inte saknade några frågor eller alternativ. 

 

Något intressant vi också la märke till var när vi var ute och presenterade oss för pedagogerna 

var att några av de som valde pappersenkät gjorde det av den anledningen att de ansåg att de 

bara skulle glömma att svara om de fick den digitalt, det var lättare att komma ihåg om de fick 

en pappersenkät menade de. Men när vi sedan åkte ut för att samla in enkäterna hade flera 

glömt att fylla i, och gjorde det medan vi väntade. Detta oroade oss lite, men vi bad dem ta sin 

tid och inte stressa. Det som vi fann intressant i detta var att samtliga som valde digital enkät 

svarade på enkäten inom ett par dagar från att de fått den utskickad. De bortfall vi fick i 

undersökningen var endast pappersenkäter. Trots detta är vi nöjda med beslutet att låta 

pedagogerna välja mellan digital och pappersenkät. 
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Efter diskussion är vi överens om att vi gärna hade utvecklat vår metod ytterligare om det 

funnits tid till det. Ett intressant tillvägagångssätt hade varit att först utföra kvalitativa 

observationer där vi under några dagar observerat användningen av surfplattan i 

verksamheten, och baserat på den undersökningen utfört intervjuer kring inställningen till 

surfplattan och dess användningsområden i förskolan. Sedan baserat på denna undersökning, 

gjort en kvantitativ studie i form av enkät där frågorna konstruerats baserat på vad vi kom 

fram till i intervjuundersökningen. För att även få en bredare undersökning hade det varit 

önskvärt om respondenterna varit fler till antalet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att ta reda på pedagogernas erfarenhet och inställning till 

användandet av surfplattor i förskolan. Nedan kommer resultatet av vår studie att 

problematiseras och diskuteras, och för att underlätta läsningen har texten delats upp i olika 

underrubriker. 

7.2.1 Pedagogers erfarenhet och inställning kring surfplattan 

Resultatet kring erfarenhet, både privat och i yrket, hos pedagogerna visar en jämn fördelning 

kring användandet av surfplattan i verksamheten (se figur 1). De som har mycket erfarenhet 

både privat och i yrket använder surfplattan något mer än de som har mindre erfarenhet. I 

anslutning till det visar vårt resultat att de flesta som inte använder sig av surfplattan särskilt 

mycket i verksamheten vet för lite om hur den fungerar, och de tycker även att den är krånglig 

att använda. Vi ser att pedagogernas motvillighet till surfplattan handlar till stor del om 

okunskap kring hur den kan användas, vilket då i sin tur leder till osäkerhet.  

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver i sin bok att det är pedagogernas 

förhållningssätt och attityder till lärandet med digitala verktyg som bidrar till att forma 

verksamheten. De digitala verktygen är hjälpande redskap som måste förvaltas på rätt sätt av 

pedagogerna. Även läroplanen för förskolan (1998 reviderad 2010, s. 6) tar upp vikten av att 

kunna söka ny kunskap då samhället är i en ständig förändringstakt. Vi anser att detta även 

kan tillämpas på pedagogerna i en verksamhet. Det är deras ansvar att uppdatera sig och 

kunna bidra med tidsenlig kunskap då den värld barnen föds in i idag är allt mer digitaliserad. 

Vår uppfattning är att man som pedagog aldrig blir fullärd, det finns hela tiden möjlighet att 

utvärdera och utveckla sig själv i sin yrkesroll. Även Säljö (2014, s. 71) benämner att sett ur 

det sociokulturella perspektivet blir du aldrig färdigutvecklad och lärandet sker under hela 

livet. Säljö (2008, s.19) beskriver också att behärskningen av till exempel digitala verktyg är 

en viktig del i pedagogers kunnande. Detta för att de ska ha möjlighet att vidareförmedla 

lärande och kunskapsutveckling till barnen. 

 

Det är viktigt att pedagogerna visar engagemang, nyfikenhet och är delaktiga i de situationer 

barnen använder surfplattan. Kjällander (2014) skriver i sin rapport att barnens digitala 

lärmiljö breddas genom förskollärarnas engagemang om att följa barnens intresse och 

nyfikenhet. Därmed blir utforskandet tillsammans med barnen i de digitala aktiviteterna 

oerhört viktiga. Även (Guðmundsdóttir & Hardersen, 2012) stödjer dessa tankegångar då de i 
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sin studie påvisat att den digitala världen blivit en viktig artefakt i dagens kultur och att 

pedagoger ska finnas till hands för att vägleda barnen i sitt lärande kring digitala verktyg. 

7.2.2 Surfplattans möjligheter till främjande av lärande och utveckling 

Vi gjorde en jämförelse mellan två av våra enkätfrågor, varav den ena handlade om huruvida 

pedagogerna ansåg att surfplattan främjade lärandet och utvecklingen hos barnen, och den 

andra om pedagogerna ansåg att surfplattan väckte barnens intresse. De flesta ansåg att 

surfplattan väckte barnens intresse, men endast 15 stycken av 44 deltagare menade att den 

främjade lärandet och utvecklingen till stor del. Vi ser även i vårt resultat att några deltagare 

svarat att de tycker att surfplattan främjar lärandet och utvecklingen i liten grad, samtidigt har 

alla deltagare svarat att surfplattan väcker barnens intresse relativt mycket eller till stor del. 

Vilket betyder att de deltagare som ansåg att lärandet och utvecklingen endast främjas i liten 

grad, tycker att surfplattan väcker barnens intresse. Detta ställer vi oss frågande till, då vi 

anser att det är av stor vikt att ta tillvara på det som barnen visar intresse för, vilket därmed 

gynnar deras lärande och utveckling. Även Lindqvist (1999, s.59) stödjer detta då hon menar 

att pedagogerna kan utveckla barns kunskaper genom att ta tillvara på deras naturliga 

intressen. Vi finner även stöd i detta i Läroplanen för förskolan (1998 reviderad 2010, s.6) 

som belyser att barns nyfikenhet och intressen ska främjas och deras lust och vilja till 

utveckling ska uppmuntras och stimuleras. Pedagogerna ser att surfplattan väcker barnens 

intresse, och då anser vi att de borde ta vara på deras nyfikenhet. 

 

Vårt resultat visar att några av deltagarna tycker att surfplattan tar bort fokus från den 

pedagogiska verksamheten men vår uppfattning är att det ena inte behöver utesluta det andra, 

surfplattan borde användas som ett komplement till den dagliga pedagogiska verksamheten, 

inte utesluta andra delar utan istället berika dem som även Gällhagen och Wahlström (2013) 

styrker i sin bok. 

7.2.3 Användning och kompetensutveckling 

I vår enkät ställde vi en fråga om de deltagande pedagogerna fått någon form av 

kompetensutveckling kring hur de kan använda surfplattan i verksamheten. Resultatet visade 

att samtliga pedagoger svarade att de fått lite eller ingen kompetensutveckling alls när det 

kommer till användandet av surfplattan. Skolverket (2013) har även tagit fram en rapport 

kring IT-användningen i skola och förskola, och den belyser att så mycket som 30 % av de 

tillfrågade pedagogerna ansåg sin IT-kompetens som mindre bra, och så mycket som 60 % 

anser att de inte fått tillräckligt med kunskap kring att integrera IT i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

Ett nytt digitalt verktyg kan inte bara ges ut till verksamheterna och förväntas att pedagogerna 

ska kunna förvalta dess väldiga potential utan någon form för fortbildning eller 

kompetensutveckling. Syftet med att implementera surfplattan i verksamheten förlorar sin 

mening om pedagogerna inte kan utnyttja dess användningsområden. Om surfplattan ska 

fortsätta användas i förskolans verksamhet, borde kompetensutveckling ske fortlöpande och 

inte bara en enda gång. Användningsområdena för detta digitala komplement kan bidra till att 

utveckla verksamhetens aktiviteter på ett sätt som ligger i tiden. En aspekt kring detta är 
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kostnaden det innebär för förskolorna med fortbildning. Att anordna 

kompetensutvecklingsmöjligheter genererar en stor kostnad för kommunerna, men för att 

kunna förvalta surfplattans användningsområden på ett effektivt och pedagogiskt sätt behövs 

kunskap som skulle kunna erövras genom kompetensutveckling. 

 

Ett av våra resultat i enkätundersökning (se fig. 6) visar att det användningsområde som är 

näst störst efter att spela spel, är dokumentation. Det gäller både de som fått 

kompetensutveckling i liten grad och de som inte fått någon alls. Även om de som inte fått 

någon kompetensutveckling alls använder surfplattan i mindre utsträckning, använder de den 

främst till dokumentation efter spela spel. Detta betyder att surfplattan kan bli ett viktigt 

verktyg för verksamheten och underlätta för pedagogers olika arbetsmetoder och 

utvärderingar. Gällhagen & Wahlström (2013) beskriver surfplattans potential och hur den 

kan vara ett komplement i förskolans verksamhet både tematiskt och systematiskt arbete. Att 

dokumentera verksamheten har funnits i förskolan under lång tid, och på senare tid har den 

blivit allt mer digitaliserad. Eftersom surfplattan är handhållen och mobil kan den underlätta 

dokumentationsprocessen då det finns möjlighet att dokumentera löpande under aktivitetens 

gång. Vår erfarenhet är att mycket information i situationerna kan gå förlorat om 

dokumentationen sker i efterhand. Dock ser vi en fördel med att använda sig av både digital 

och analog dokumentation då teknik ibland inte fungerar korrekt vilket kan resultera i att 

dokumentationen går förlorad. Krok och Lindewald (2013) belyser vikten av att barnen ska ha 

konkret kunna skapa en portfolio med material de kan ta och känna på samt kunna bläddra i 

om de önskar. Vi är eniga med författarna i detta och menar att det digitala ska fungera som 

ett komplement, inte ersätta någon annan del i verksamheten. 

 

Läroplanen för förskolan (1998 reviderad 2010) belyser vikten av att kunna utforma 

verksamheten efter barnens behov och intressen, vilket också innebär att användningen av 

digitala verktyg ökar kontinuerligt då samhället i allt högre takt teknologiseras. Det sätter 

press på oss som pedagoger att kunna erhålla digital kompetens som vi kan föra vidare till 

barnen. Vår enkätundersökning åskådliggör resultat som visar att kompetensutveckling varit 

näst intill obefintlig. Av de 44 pedagoger som deltog i vår studie önskade 42 stycken mer 

kompetensutveckling. Även i Skolverkets (2013) rapport klarlägger de deltagande 

pedagogerna i den studien att de upplever ett behov för kompetensutveckling när det handlar 

om att använda IT som ett pedagogiskt verktyg. Vi menar att det påvisar att behovet för 

kompetensutveckling är oerhört stort. Om pedagoger ska ha möjlighet att följa med i 

samhällets snabba förändringstakt är kompetensutveckling en förutsättning för att vi ska 

kunna möta barnen i deras värld, då de fötts in i en värld där modern teknik är en del av 

vardagen.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 

Syftet med vår studie har varit att ta reda på pedagogernas erfarenhet och inställning till 

användandet av surfplattor i förskolan. De flesta ser surfplattan som ett redskap för främjande 

av barns lärande och utveckling. De digitala verktygen är här för att stanna och pedagogernas 

attityder har inverkan på den framtida användningen.  
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Med tanke på att barn föds in i en värld där digitala verktyg är mer regel än undantag menar vi 

att det skulle vara både lustfyllt och lärorikt, både för pedagoger och barn, att barnen fick vara 

mer delaktiga i de olika användningsområden en surfplatta har. De kan ta del i 

dokumentationsprocessen, både genom film och bilder. De kan göra egna filmer som de sedan 

kan spela upp för varandra, eller göra olika bildkollage. Det finns appar för de flesta ändamål.  

En app som en av oss stött på under hösten är en app som heter Tinytap. Med hjälp av den kan 

man göra egna spel, som till exempel pussel eller också virtuella sagor med bilder som tagits 

med surfplattan. Det går att göra ett memory med bilder på barnen, eller också om barnen 

behöver träna på färger och former kan man skapa ett spel med former och även prata in ljud, 

som till exempel ”Tryck på den röda cirkeln”. Det är möjligt att skräddarsy sitt egna spel 

baserat på barnens behov eller önskemål. Appen är även väldigt enkel att hantera, vilket 

innebär att barn kan vara delaktiga i sitt eget lärande och få vara med och skapa spel. Bara 

genom deltagandeprocessen menar vi att ett viktigt och lustfyllt lärande äger rum. 

 

De pedagoger som har mer kunskap än sina kollegor kan bidra med informellt lärande som 

Säljö (2002) skriver om. Men detta är inte något att föredra i längden. En mer formell 

kompetensutveckling skapar större förutsättningar för en bredare kunskap. Genom att då öka 

möjligheterna för kompetensutveckling kring användandet av surfplattan och andra digitala 

verktyg kan verksamheten utvecklas på ett tidsenligt sätt där barnens intressen belyses.  

Arbetet med surfplattan, och främst de appar som finns att tillgå, bör ske till viss del kritiskt. 

Vi pedagoger måste fråga oss själva vilket didaktiskt syfte vi vill uppnå genom att använda 

oss av surfplattan och didaktisk planering utav verksamheten är av stor vikt för att kunna möta 

samtliga barns behov. Att använda surfplattan utan mål hämmar den pedagogiska utveckling 

som kan ske om den förvaltas på rätt sätt. Viktigt är dock att surfplattan och de andra digitala 

verktygen komplementerar verksamheten och inte ersätter något annat. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till pedagoger 

 Informationsbrev 
 

Vi heter Marianne Jones och Jessica Ståhl och vi studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete och vår studie handlar om pedagogers 

inställning och förhållningssätt till surfplattor i förskolan. I samband med att samhället i allt 

högre takt teknologiseras ökar användandet av surfplattor i förskolan och vi är intresserade av 

pedagogers tankar och synpunkter kring surfplattor i verksamheten. 

Undersökningen görs via enkät, som är möjlig att fylla i både via Internet eller på papper. Vi 

har valt att gå ut till verksamma pedagoger på sex olika förskolor i två kommuner.  

Vårt mål är att du som blir erbjuden att fylla i vår enkät känner att dina åsikter och tankar är 

viktiga. Därför kommer vi personligen ut och träffar dig under vecka 47 för att lämna 

information om vår studie och du har möjlighet att ställa frågor. 

Den webbaserade enkäten skickas ut till din arbetsmail och finns tillgänglig via en länk. På 

detta vis blir du som fyller i anonym. Till dig som väljer att fylla i enkäten på papper, kommer 

vi att lämna pappersenkäten samt ett omärkt kuvert när vi besöker er personligen. Slutdatum 

för insamlingen kommer att ske den 1 december och där vi kommer ut till er och hämtar 

pappersenkäterna. 

Du som deltar har rätt att närhelst avbryta ditt deltagande i undersökningen om du så önskar. 

 

Om du har frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av dig till oss. Här nedan finns våra 

kontaktuppgifter. 

 

Marianne Jones Vår handledare Mary Larner  

xxxxxxx@hotmail.com  xxxxxxx@hb.se  

07xxxxxxxx  07xxxxxxxx 

Jessica Ståhl 

xxxxxxxx@gmail.com 

07xxxxxxxx 

 

Marianne Jones och Jessica Ståhl 

Studerande vid Högskolan i Borås. 

14-11-17 

mailto:xxxxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxxxx@hb.se
mailto:xxxxxxxx@gmail.com
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Bilaga 2: Enkätundersökning 

Enkätundersökning om pedagogers inställning till surfplattan i förskolan 
Kryssa endast ett alternativ om inget annat anges. 

 

1. Ålder 

 

         20 år eller yngre      21-30      31-40           41-50          51+ 

 

 

2. Vilken kommun är du verksam i? 

 

  Xxxxx kommun  Xxxxxx kommun 

 

3. Antal år som yrkesverksam 

 

         0-5  6-10      11-15           16-20          21+ 

   

 

4. Har du erfarenhet av surfplatta i ditt privatliv? 

 

 

         Ja, till stor del Relativt mycket           I liten grad          Nej, inte alls 

 

 

5. Har du erfarenhet av surfplatta i ditt yrke? 

 

         Ja, till stor del Relativt mycket           I liten grad          Nej, inte alls 

 

 

6. Använder du surfplattan mycket i verksamheten? 

 

 

       Dagligen                    Några gånger i veckan Mer sällan          Aldrig 

 

 

7. Om Mer sällan eller aldrig, vilket/vilka av följande påståenden kan vara en 

bidragande orsak till detta? (Här kan fler alternativ fyllas i) 

 

       Jag tycker den är krånglig att använda 

 

       Jag tycker barnen blir för stillasittande 

 

       Jag vet för lite om hur den fungerar 

 

       Jag vet inte hur jag ska använda den i pedagogiskt syfte 

 

       Jag är inte intresserad 

 

       Jag tycker den tar bort fokus från den pedagogiska verksamheten 
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8. Hur ofta anser du att barnen använder surfplattan i er verksamhet? 

 

       Dagligen                    Några gånger i veckan Mer sällan          Aldrig 

 

 

9. Upplever du som pedagog att surfplattan väcker barnens intresse? 

 

         Ja, till stor del Relativt mycket          I liten grad          Nej, inte alls 

 

 

10. Anser du att användningen av surfplatta i verksamheten främjar barnens 

lärande och utveckling? 

 

         Ja, till stor del Relativt mycket          I liten grad          Nej, inte alls 

 

 

11. Anser du att surfplattan är ett användbart hjälpmedel för barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

       Ja, till stor del 

 

       Relativt mycket 

 

       I liten grad 

 

       Nej, inte alls 

 

       Ingen erfarenhet 

 

12. Vilket/Vilka av följande alternativ används surfplattan till i er verksamhet? (Här 

kan flera alternativ fyllas i) 

 

       Dokumentation 

 

       Spela spel 

 

       Samlingar 

 

       Informationssökning 

 

       I den fria leken 

 

 

13. Har du fått någon typ av fortbildning inom användandet av surfplatta sedan den 

introducerades i verksamheten? 

 

         Ja, till stor del Relativt mycket          I liten grad          Nej, inte alls 
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14. Skulle du vilja ha mer kompetensutveckling om surfplattor och dess 

användningsområden? 

  

Ja  Nej 

 

15. Egna synpunkter/åsikter (Frivilligt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
 

 

Jessica Ståhl och Marianne Jones 

Högskolan i Borås 
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