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 Abstrakt 
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar 
om användningen av surfplattor som verktyg för barns lärande i förskolan och 
förskolechefers uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för detta.  
Denna kvalitativa intervjustudie bygger på 13 intervjuer med pedagoger och 
förskolechefer och resultatet visar att många pedagoger saknar utbildning 
inom surfplattans pedagogiska användningsområde, vilket ger konsekvenser 
för hur man använder sig av surfplattan i förskolan. Surfplattan har visat sig 
vara både hjälpmedel och verktyg i förskolan, dock visar studien att valet av 
applikationer är centralt. Tidigare forskning visar att pedagogers digitala 
kompetens är otroligt viktig för barnen. En stabil grund i digital teknik för att 
följa den snabba utvecklingen är av största vikt för alla parter. Både i vår 
studie och i tidigare forskning betonas att digital teknik snabbt har slagit 
igenom och kommer att vidareutvecklas i rasande takt. Det finns en stor 
komplexitet i att omfamna tekniken hos pedagogerna bland annat beroende på 
varierande utbildning och inställning till digitala verktyg. Detta är avgörande 
för hur pedagoger framgångsrikt arbetar med surfplattan. Beträffande 
förskolechefer gäller det för dem att hitta förmågan att leda och stötta 
pedagogerna i deras utveckling då dagens samhälle kräver att barn har digital 
kompetens.  
 
Nyckelord: Förskola, surfplatta, digital kompetens, digitala verktyg, 
pedagogens roll, förskolechef. 
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 Inledning  
Utvecklingen med surfplattor har gått i snabb takt. Många förskolor och skolor 
har tagit till sig tekniken och det har investerats i digitala verktyg i 
verksamheten. Dagens barn har inte upplevt hur en vardag utan teknik är. 
Statens medieråd (2015) beskriver att sedan 2012/2013 har barns innehav av 
surfplattor mångdubblats. Med hjälp av surfplattan kan allt yngre barn 
använda sig av digitala medier. Statens medieråd (2015) menar att det har skett 
en mycket tydlig ökning av tillgången till surfplattor i hemmet. Statens 
medieråd (2015) anger att 56% av noll- till ettåringar, 79% av två- till 
fyraåringar och 84% av fem- till åttaåringar har tillgång till surfplatta i 
hemmet. Andelen barn som har tillgång till surfplatta i hemmet har alltså 
nästan fyrdubblats sedan 2012/2013. Mer än hälften av föräldrarna anser att 
barnen lär sig bra saker genom att använda surfplattan (Statens medieråd, 
2015). Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) menar att detta ställer krav på att 
pedagoger förstår tekniken, vad den bidrar till och hur den underlättar, 
utvecklar och blir en naturlig del i människors vardag.  
 
Digitala medier är här för att stanna och används i mycket stor utsträckning av 
barn. James och James (2009) menar att de digitala verktygen kan inverka så att 
barns spontana lek påverkas negativt medan andra ser möjligheterna som 
skapas för barns lek och lärande. En viktig uppgift för förskolor, enligt 
Skolverket (2011), är att ge barnen ett likvärdigt nyttjande av digitala verktyg 
oberoende av deras respektive familjers sociala och ekonomiska möjligheter. 
Förskolans läroplan betonar att förskolan ska stödja familjer i vård och 
utveckling av deras barn (Skolverket, 2011). Marklund (2015) poängterar att 
digitala verktyg kan användas för att utveckla barns kreativitet och 
kommunikativa färdigheter. Marklund menar vidare att dessa mål skulle 
kunna ligga till grund för att använda digitala verktyg inom förskolans 
verksamhet, då digitala verktyg har blivit en integrerad del av livet för de 
flesta svenska medborgare. Skolverket har hösten 2015 fått i uppdrag av 
regeringen att föreslå nationella IT-strategier för skolväsendet: 
 

Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet 
genom att den strategiska potential som IT har tillvaratas i hela 
skolväsendet. Skolverket ska föreslå två IT-strategier, dels en som 
vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan och motsvarande skolformer, dels en som vänder sig 
till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för 
vuxna. (Regeringsbeslut I:2, 2015-09-24). 

 
Marklund (2015) menar att pedagogers kompetens är en förutsättning för hur 
man på bästa sätt kan använda sig av digitala verktyg i den pedagogiska 
verksamheten för att stödja barnen i deras utveckling och lärande. I 
Regeringsbeslut I:2, (2015-09-24) som lyder: Den snabba utvecklingen av 
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digitala verktyg i samhället ställer stora krav på att huvudmän och 
förskolechefer tar in digitala verktyg i förskolan för att utveckla den 
pedagogiska verksamheten och för att barnen ska få den digitala kompetens 
som samhället i dag kräver. James och James (2009) menar att centrala 
framgångsfaktorer anses vara pedagogens digitala kompetens, att integrera 
digitala verktyg i undervisningen samt utmana barnen i deras utveckling och 
lärande med hjälp av digitala verktyg. Detta kräver god digital kompetens hos 
pedagogerna. Marklund (2015) menar att digital kompetens bör ses som en 
nyckelkompetens i läroplanen. Han menar att det finns ett behov av att 
revidera läroplanen för att lägga till ett digitalt perspektiv till dess innehåll. 
Han understryker också behovet av att utveckla lärarnas digitala kompetens 
genom kompetensutveckling. Tidigare forskning beskriver att det finns 
problem inom området då pedagoger har olika kompetensnivå och intressen 
(Marklund, 2015); (James och James, 2009).  Marklund (2015) menar att studier 
visar att pedagoger behöver mer kompetens inom surfplattans 
användningsområde för att kunna möta barnen på bästa sätt i den ökade 
användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Även James och 
James (2009) påpekar detta och menar att pedagoger behöver veta hur de på 
ett framgångsrikt sätt kan använda sig av digitala verktyg för att främja barns 
lärande och utveckling samt berika deras lek och skydda dem från eventuell 
negativ påverkan.  
 
Vi ser det här som ett intressant och viktigt område att forska mer om då 
skolverkets IT-strategier (2016) om utveckling av digitaliseringen till ett givet 
inslag i förskoleverksamheten. Den här kvalitativa studien tar upp pedagogers 
uppfattningar om användning av surfplattor som verktyg för barns lärande i 
förskolan och förskolechefers uppfattningar om hur de skapar förutsättningar 
för detta. Utifrån Statens medieråd (2015), Regeringens nya beslut (2015) och 
tidigare forskning ställer vi hos frågande till hur pedagoger upplever 
surfplattan i förskolans verksamhet. Anser de att de får den 
kompetensutveckling som krävs för att möta barnen i samhällets snabba 
utveckling inom digital teknik och förskolechefers ansvar för detta?  
 

Begreppsförklaring 
För att underlätta läsningen och förståelsen av texten vill vi förklara några 
centrala begrepp vi använder i studien. 
 
Surfplatta/Lärplatta - Vi kommer använda oss av begreppen surfplatta och 
lärplatta. Tidigare forskare och våra informanter använder sig av begreppet 
lärplatta, surfplatta eller padda. Vi använder oss av surfplattan för att hålla oss 
neutrala i undersökningen. 
 
Digitala verktyg - Utrustning som är teknisk (Olsson, 2013). 
 
APP - är förkortat från applikation, ett program som laddas ner till surfplattan. 
Det finns både kostnadsfria och de som kostar pengar.  
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IKT - är en förkortning av Information- och kommunikationsteknik. Det är en 
del av IT som fungerar som ett stöd i människors kommunikation.  
 
IT - står för Informationsteknik och är ett samlingsbegrepp av teknikens 
möjligheter inom telekommunikation och datorteknik.  
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 Bakgrund 
I den här delen kommer vi att ta upp hur tidigare forskning beskriver digitala 
verktyg i förskolan och hur det påverkar den pedagogiska verksamheten. Vi 
kommer även beskriva vikten av pedagogers digitala kompetens och att 
intresset för digitala verktyg skiljer sig markant mellan dem vilket påverkar 
förskolans kvalitet och barnens utveckling och lärande. Förskolechefen har ett 
stort ansvar i pedagogernas kompetensutveckling och i den pedagogiska 
verksamheten.  
 
 

Digitala verktyg i förskolan  
Vi kan se att barns intresse för digitala verktyg ökar. Många barn vistas alltmer 
framför en skärm, tv, dator, surfplattor, smartphones med mera. James och 
James (2009) beskriver att å ena sidan oroar sig vissa för att tekniken kan bidra 
till att barns spontana och traditionella former av lek kan påverkas negativt. Å 
andra sidan välkomnas teknikens framsteg och man ser att de digitala 
verktygen kan ge betydande bidrag till, och skapa bättre möjligheter för barns 
lek och lärande. Olsson (2013) beskriver att ny teknik ska introduceras i 
förskolan och det ligger i förskolans uppdrag. Tekniken kommer inte att 
försvinna. Den är en viktig del i utvecklingen. Därför är det otroligt viktigt att 
pedagogerna har bra kompetens för att använda digitala verktyg på bästa sätt. 
Även Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) beskriver att det är pedagogernas 
ansvar att införliva modern teknik hos barnen och ge dem möjlighet till bra 
grund för att de ska kunna fortsätta utveckla sin digitala kompetens. Marklund 
(2015) menar att en viktig uppgift för förskolan är att kompensera för 
socioekonomiska effekter på barns utveckling och lärande. Då de digitala 
verktygen har blivit en stor del av många människors vardag blir det också 
naturligt att de används i förskolorna för att alla barn ska få möjlighet att ta del 
av och lära sig dess möjligheter. Marklund (2015) menar att behärska digitala 
verktyg tidigt i livet kan ses som en fråga som rör demokrati, jämlikhet och 
rättighet oavsett kön, social och etnisk bakgrund. Marklund menar vidare att 
detta har det svenska utbildningssystemet i vissa fall svårt att leva upp till 
vilket beror på olika sociala och ekonomiska förhållanden i samhället. 
Marklund framhåller framför allt två skäl till detta. Det första är tillgången till 
och användningen av digitala verktyg i förskoleverksamheten och det andra är 
att instruktionerna till pedagogerna om hur man arbetar med digitala verktyg 
är oklara. Detta påverkar också de lokala förhållandena och pedagogernas 
varierande kompetens i användning av digitala verktyg. Forsling (2011) 
påpekar att det i Norge sedan flera år finns direktiv som säger att barnen ska 
besitta en digital kompetens. I den Svenska läroplanen finns IKT och IT som 
viktigt område men digital kompetens som begrepp finns inte nedskrivet 
varken för förskolan eller skolan. Marklund (2015) menar att digital kompetens 
bör ses som en nyckelkompetens inom läroplanen. Han menar att det finns ett 
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behov av att revidera läroplanen för att lägga till ett digitalt perspektiv till dess 
innehåll.  För att detta ska vara möjligt behövs en kompetensutveckling hos 
pedagogerna för att utveckla deras digitala kunskaper. Att pedagogerna 
utvecklar en gemensam förståelse för vad lärarkompetens innebär i dagens- 
men också framtidens yrkesliv är av största vikt. Denna förståelse kommer 
också att ha betydelse för och påverka barnens lärande i förskolan. (Marklund, 
2015). Rönnberg (2008) menar att det i dagens samhälle, med den snabbt 
växande tekniken inte längre är en fråga om IKT och digitala verktyg ska 
användas i förskolan. Frågan är hur det ska användas och hur barn och 
pedagoger ska utveckla digital kompetens.    
 
Marklund (2015) beskriver i sin studie om pedagogers användning av digitala 
nätverk, där över 460 inledda diskussioner och inlägg analyserades, att många 
pedagoger använder sig av digitala nätverk för att utveckla sin digitala 
kompetens. Genom nätverken kan de delge varandra olika kunskaper och 
erfarenheter. Studien visar också att många pedagoger är inblandade i en 
lärandeprocess av digitala verktyg inom den pedagogiska verksamheten. Just 
dessa diskussioner blir en del av kompetensutvecklingen och 
inlärningsprocessen. Detta visar också att det finns ett intresse hos 
pedagogerna att lära sig mer om digitala verktyg och hur man kan använda sig 
av dem i den dagliga verksamheten. Marklund (2015) menar att pedagogernas 
utvecklingsbehov bland annat är att de måste förbättra sina tekniska 
kunskaper, kunskapen om samspelet mellan undervisningens innehåll och 
digitala verktyg samt förbättra kunskapen om samspelet mellan pedagogik 
och teknik.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att forskarna är ganska eniga om att samhällets 
snabba utveckling av teknik och digitala verktyg har bidragit till att man ser ett 
behov av att både barn och pedagoger behöver digital kompetens. Den digitala 
kompetensen har också sin grund i pedagogers intresse för digitala verktyg. 
Detta kommer vi beskriva mer i kommande del.  

 
 

Pedagogers förhållningssätt till arbete med digitala 
verktyg 
Både Masoumi (2015), Beschorner och Hutchison (2013) menar att pedagogers 
intresse och kunskap påverkar hur de använder sig av ny teknik och digitala 
verktyg i förskolans verksamhet. Masoumis (2015) studie visar att några av 
förskollärarna i studien kände en osäkerhet inför att använda tekniken vilket 
ledde till begränsningar och motvillighet att arbeta med den. Vissa av 
förskollärarna som deltog i studien var inte intresserade av den nya tekniken 
och ansåg att det bara var ett tidsfördriv för barnen. De ansåg också att det 
hämmade det sociala samspelet och att hälsan skulle ta skada av brukandet av 
digitala verktyg i förskolan. Masoumi (2015); Beschorner och Hutchison (2013) 
menar vidare att pedagogers inställning till digitala verktyg påverkar hur man 
använder sig av dem i den pedagogiska verksamheten. Flewitt, Messer och 
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Kucirkova (2014) påpekar att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper i 
användningen av digitala verktyg, vilket kan störa att arbetet med surfplattan 
inte flyter på. Det i sin tur leder till att koncentrationen och motivationen hos 
barnen kan påverkas negativt. Flewitt, Messer och Kucirkovas (2014) studie 
visar också att barnen blev otåliga och började trycka intensivt på skärmen 
vilket ledde till att tekniken hängde upp sig. Pedagoger i studien berättar att 
de ägnade mycket tid utanför verksamheten till att hitta bra program som 
barnen kunde arbeta med.  
 
De tekniska framstegen inom digitala verktyg kan ge betydande möjligheter 
och utmaningar för pedagoger i förskoleverksamheten (James och James, 
2009). Olsson (2013) framhåller att, för att detta ska vara möjligt, är det viktigt 
att pedagogerna är närvarande, är en så kallad medforskare, som finns där för 
barnen och lyssnar på deras tankar och funderingar och leder dem framåt i 
deras utveckling och lärande. Även Muto (2005) konstaterar att det är otroligt 
viktigt att pedagogerna är närvarande för att kunna bekräfta barnens 
upplevelser och stötta dem i användningen av digitala verktyg. Muto (2005) 
menar vidare att vi generellt har stor tillgång till digitala medier i vårt 
samhälle. Det är därför viktigt att kunna tolka och förstå vad vi tittar på och att 
göra barnen media kritiska. Det är centralt att barnen ska kunna göra 
medvetna val och fungera i ett demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att 
barnen lär sig att tidigt ha ett kritiskt förhållningssätt till all information och 
kunskap som de möts av i den digitala världen.  För att detta ska vara möjligt 
menar Flewitt, Messer och Kucirkova (2014)  att pedagogerna måste ha 
kompetens för att ge barnen de bästa förutsättningar att använda digitala 
verktyg och göra användandet så meningsfullt som möjligt för dem. Forsling 
(2011) beskriver att när pedagoger saknar kompetens och intresse väljs IKT 
bort på förskolorna. Används digitala verktyg i förskolor där, pedagoger 
saknar kompetens och intresse, sker inte heller något lärande. Forsling menar 
att den kreativa processen sker när barn och pedagoger sitter tillsammans där 
pedagoger uppmuntrar och gör det till en lärandesituation. Forsling påpekar 
att brist i kunskap och intresse hos pedagogerna gör att osäkerhet finns när 
nya digitala verktyg ska införlivas i verksamheten.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att forskarna är överens om att pedagogernas 
utbildning, intresse och förhållningsätt spelar en stor roll i hur man använder 
sig av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Detta gör arbetet meningsfullt 
och barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande, som vi 
kommer gå djupare in på i nästa stycke.  
 
 

När surfplattan blir lärplatta 
Beschorner och Hutchison (2013) menar att det behövs mer forskning kring 
hur digitala verktyg kan användas i verksamheten med mer heterogena 
grupper. I deras studie som bestod av en homogen grupp upplevdes det 
positivt att arbeta med digitala verktyg. Barnen fick sitta i par eller i små 
grupper när de använde sig av dem. Det ledde till att barnen även lärde sig 
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turordning, kommunicerade och diskuterade det de såg på skärmen. Det i sin 
tur bidrog till att barnen utmanades och stimulerades i sin kommunikation och 
språkutveckling. Klerfelt (2007) menar att denna form av samspel med samtal 
gester och blickar gör dem delaktiga och utvecklar barnens lärande. Flewitt, 
Messer och Kucirkova (2014) menar att de kan se att digitala verktyg i den 
pedagogiska verksamheten ökar koncentrationsförmågan och motivationen 
hos barnen. Lieberman, Bates, och Jiyeon (2009) menar att forskning har visat 
att utformandet av digitala program har betydelse. Väl utformade program 
som är öppna, med flera valmöjligheter och kan erbjuda barnet viss kontroll 
över lärandet samt möjlighet till kreativa val eller fantasirika uttryck, kan 
stimulera barns kreativitet och inlärning. Detta kan också bidra till ökat 
intresse och engagemang hos barnet. Även James och James (2009) påpekar 
detta och menar att program som är riktade till barn bör vara 
problemlösningsorienterade och med öppna slut som uppmuntrar dem att 
utforska och tänka vidare. Det utmanar barnen och stimulerar deras fantasi, 
nyfikenhet och kreativitet. Denna form av program har även visat sig vara 
positiv för barns samarbete. Lieberman, Bates, och Jiyeon (2009) menar att 
väldesignade program även kan förbättra det abstrakta tänkandet hos barn och 
påverka dem i positiv riktning så att de får lättare att reflektera, analysera och 
utvärdera information och vetenskapliga resonemang. Även öga–hand 
koordinationen kan förändras till det bättre med hjälp av digitala verktyg. 
Beschorner och Hutchisons (2013) studie visar att de digitala verktygen är ett 
viktigt och användbart pedagogiskt hjälpmedel då det bidrar till läs- och 
skrivutvecklingen hos barnen. Lieberman, Bates, och Jiyeon (2009) menar att 
studier visar att digitala verktyg kan introducera barnen till och hjälpa dem att 
förstå vissa abstrakta begrepp som man tidigare ansåg vara alltför avancerade 
för åldersgruppen. Detta gäller bland annat olika begrepp inom exempelvis 
matematik. Andra studier har funnit att digitala verktyg kan engagera barn i 
resonemang och problemlösningsaktiviteter som förr ansågs vara alltför svåra 
för dem att förstå och genomföra för deras ålder. Digitala verktyg kan också 
bidra till att öka barns ordförråd och förbättra deras skriftliga färdigheter 
jämfört med traditionella undervisningsmetoder genom att de lär sig känna 
igen ord och skapa egna. Marklund (2015) beskriver att forskning har visat att 
digitala verktyg kan bidra till barns utveckling och lärande, som att de digitala 
verktygen kan medverka till att barns kunskaper och färdigheter bland annat 
att tänka, planera, observera, läsa, språk, matematik, problemlösning, 
hypotesbildning och kreativitet förbättras. Lieberman, Bates, och Jiyeon (2009) 
beskriver att digitala verktyg även kan bidra till barns tidiga inlärning av 
matematik såsom uppräkning, problemlösning, geometriska kunskaper och 
rumsliga resonemang. Även andra färdigheter kan övas med hjälp av digitala 
medier som musik, målning, teckning, berättande, skrivande, och poesi. 
Beschorner och Hutchisons (2013) nämner också att de digitala verktygen även 
bidrar till social och kognitiv utveckling. De digitala verktygen har samtidigt 
också visat sig ha goda effekter på inlärning och är därmed ett bra hjälpmedel 
till de barn med inlärningssvårigheter. Marklund (2015) menar att många av 
programmen som är utvecklade speciellt för yngre barn av experter, som 
förstår barns förmågor och utvecklingsbehov, har uttalade lärande mål med 
effektiva inlärningsstrategier. Han påpekar även att inte alla program för barn 
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är utvecklade med tillräckligt mycket omsorg och kompetens. Även 
Lieberman, Bates och Jiyeon, (2009) menar att många av de mest populära 
kommersiellt tillgängliga digitala medieprodukterna för små barn aldrig har 
testats eller undersökts. På grund av detta har man inte heller någon pålitlig 
dokumentation av dessa produkters påverkan på små barn, såväl positiv som 
negativ. Beschorner och Hutchison (2013) menar att en central del i 
användandet av digitala verktyg handlar om att pedagogerna granskar 
applikationerna för att innehållet ska vara utvecklande, skapa kommunikation 
och uppfylla det syfte som pedagogerna önskar.  
 
Masoumi (2015) gjorde en observation och intervjustudie på tre olika förskolor 
i Sverige. Undersökningen skulle ge forskaren insikt i hur pedagogerna 
använde IKT i förskolan. Han beskriver att ett annat användningsområde för 
de digitala verktygen i verksamheten är att barn med olika ursprung med 
dessa verktyg kan dela med sig till de andra barnen av sin ursprungskultur. 
Masoumi (2015)  menar vidare att både barn och pedagoger kan söka 
information på internet med digitala verktyg. Barnen kan visa hur man lever 
och pratar i olika länder och kulturer. Detta skapar förståelse hos de andra 
barnen vilket också leder till att klyftan mellan dem minskar och därigenom 
bidrar till ett interkulturellt arbetssätt.  
 
Olssons (2013) studie visar att man kunde se att surfplattan speglades i leken 
hos barn. Det blev uppenbart att surfplattan kunde användas som ett 
didaktiskt verktyg. Hon menar att surfplattan ökade meningsskapandet i 
arbetet. Lieberman, Bates, och Jiyeon (2009) beskriver att många program i de 
digitala verktygen är utformade för att barn ska läsa och lära språk samt 
förbereda färdigheter i alfabetet, igenkänning av ord, ordbyggnad, bli 
fonologiskt medvetna, samt lära sig andra språk. Olsson (2013) påpekar att en 
central del är att pedagoger använder sig av ordet applikation istället för spel 
när de pratar med barnen. Surfplattan benämns också ibland som lärplatta. 
Olsson menar att det är viktigt att arbetet med surfplattan används 
pedagogiskt och man kan se surfplattan som en bra grund för barn till den 
digitala världen.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att forskarna menar att för att det ska bli en 
lärandesituation är det viktigt hur pedagogerna använder digitala verktyg och 
hur de benämner dem. I kommande stycke kommer vi att beskriva 
förskolechefens roll att möjliggöra för pedagogerna att ge barnen den digitala 
kompetens som samhället kräver.  
 

 
Förskolechefens ansvar 
Jarl (2013) menar att pedagogiskt ledarskap är ett begrepp som ofta används 
som en samlingsbeteckning i den svenska forskningen för att beskriva de 
skyldigheter och det ansvar som läroplanerna och skollagen föreskriver 
rektorer och förskolechefer. Det är ett betydande ansvar som har förtydligats 
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och förstärkts under åren i skollagen. Rektorer och förskolechefer ansvarar 
bland annat för skolans och förskolans lokala utvecklingsarbete. I rektorns och 
förskolechefens ansvar ingår även beslut angående verksamhetens 
organisation, planering och ekonomi som även utgör begränsningarna i det 
pedagogiska arbetet. En central del i rektorernas och förskolechefernas 
pedagogiska ansvar är att både se pedagogernas utvecklingsbehov och 
möjliggöra för pedagoger och lärare att ta del av fortbildning samt möjliggöra 
för pedagogerna att omsätta erfarenheterna i den dagliga verksamheten. Styf 
(2012) beskriver att i Skolverkets allmänna rekommendationer för kvalitet i 
förskolan understryker vikten av det pedagogiska arbetets utveckling och 
kvalitet hos den pedagogiska ledningen. Dock menar hon att det finns ett 
avstånd mellan personalen och den pedagogiska ledningen som bidrar till att 
lärandet inte riktigt sker i den utsträckning det förväntats göra. Även Jarl 
(2013) nämner att det finns problematik mellan styrning och pedagoger. Hon 
beskriver att studier visar att en del rektorer och förskolechefer i vissa 
situationer tillrättavisar pedagoger och lärare istället för att stötta och leda dem 
i deras arbete. Det är viktigt att förskolechefen har en inblick i det dagliga 
arbetet i verksamheten. Törnsén (2009) beskriver i studien att lärare och 
pedagoger, i skolor och förskolor som upplevs framgångsrika, anser att deras 
rektorer och förskolechefer är mer aktiva som pedagogiska ledare och har ett 
stort engagemang för pedagogernas arbete och verksamhetens kvalitet. 
Törnsén (2009) menar att skolor som anses framgångsrika har rektorer och 
förskolechefer som är drivna och framgångsrika i sitt arbete.  
 
     
Sammanfattningsvis kan vi se att det i tidigare forskning beskrivs ett avstånd 
mellan pedagoger och den pedagogiska ledningen. Varierande engagemang 
hos rektorer och förskolechefer visar sig i deras arbete och har stor betydelse i 
relationen med pedagogerna. Digitala verktyg är en stor del i verksamheten 
och förskolechefens engagemang inom detta område är grundläggande för 
pedagogers utveckling.  
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 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar 
om användning av surfplattor som verktyg för barns lärande i förskolan och 
förskolechefers uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för detta. 
 
 

Frågeställningar 
-Vilka uppfattningar har pedagoger om kompetensutveckling som stöd för att 
använda surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? 
-Hur uppfattar pedagoger surfplattan som verktyg för barns lärande? 
-Hur uppfattar förskolechefer betydelsen av kompetensutveckling om digitala 
verktyg för pedagoger?  
 
 



  

 

11 
 

 Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vårt metodval, genomförande och 
val av informanter. Vi kommer också att presentera en metodanalys och 
slutligen tar vi upp en metoddiskussion där vi diskuterar de olika val vi ställts 
inför och förklarar dem mer ingående. 
 

 
Metodval 
För att belysa forskningsfrågorna utgick vi från en kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade frågor vilket lämpar sig väl för en mindre studie som 
denna (Ahrne och Svensson, 2011). Vi utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 
2) med några få huvudfrågor och följdfrågor som vi kan välja utifrån 
informantens svar, för att få en djupare förståelse för informantens utsagor. 
Stukát (2011) beskriver att semistrukturerade och öppna frågor ger 
informanten mer utrymme att berätta själv och komma med egna åsikter. 
Utifrån detta bedömer vi att metoden med intervjuer av detta slag är en bra 
metod för denna typ av studie. Ahrne och Svensson (2011) menar att fördelen 
med kvalitativa intervjuer är att forskaren kan anpassa frågorna och 
frågeföljden till personen och situationen vid intervjuerna. Intervjuformen ger 
en bredare bild med flera nyanser inom det valda området än om man utgår 
från standardiserat frågeformulär. Bryman (2011) beskriver också att 
informanten får begränsat eller mycket begränsat utrymme att framföra egna 
åsikter och tankar i en intervju med standardiserade frågeformulär. Vi spelade 
in intervjuerna. Då behövde vi inte lägga fokus på att anteckna hela intervjun 
utan vi gjorde enbart stödanteckningar. (Ahrne och Svensson, 2011).  
 
När intervjuerna var genomförda transkriberade vi dem. Detta gav oss en 
tydlig överblick över intervjuerna som vi sedan kunde tolka, analysera och 
hitta eventuella mönster i. (Ahrne och Svensson, 2011). Bryman (2011) 
beskriver att transkribering av en intervju är mycket tidskrävande, en timmes 
intervju kan ta upp emot fem till sex timmar att transkribera. Men trots detta 
bedömde vi att det blev lättare för oss att bilda oss en uppfattning och 
analysera intervjuerna när vi kunde se dem i skrift. Det empiriska materialet 
har vi bearbetat genom olika former av kvalitativ analys där vår förförståelse, 
kunskap, tankar och erfarenhet har en stor roll och kan ses som en fördel när vi 
tolkar och analyserar. Vi vill tolka och förstå resultatet av intervjuerna vilket, 
Stukat (2011) beskriver, ger oss ytterligare bredd till vårt material för att få en 
djupare förståelse. Genom den kvalitativa metoden får vi också tillgång till 
informanternas egna upplevelser och uppfattningar i deras utsagor.  En 
induktiv metod som detta är, handlar om att utgå från frågeställningar där vi 
ställer oss undrande och skapar en teori kring detta menar Bryman (2011). 
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Urval 
I detta avsnitt presenterar vi informanterna som deltog i vår studie och 
redogör för hur vi gick tillväga för att kontakta dem.  
 
För att få kunskap om och undersöka pedagogers uppfattning om användning 
av surfplattor som verktyg för barns lärande i förskolan och förskolechefers 
uppfattning om hur de skapar förutsättningar för detta, behövde vi komma i 
kontakt med verksamma pedagoger och förskolechefer. Vi kontaktade 
förskolechefer via mail och telefon för att få deras godkännande att intervjua 
verksamma pedagoger. Vi skickade ett missiv (se bilaga 1) till alla informanter 
innan intervjun. Undersökningsgruppen bestod av förskollärare, lärare, 
barnskötare och outbildade pedagoger som alla är verksamma inom förskolans 
ram. Vi valde även att intervjua två förskolechefer, också de verksamma inom 
förskolan. För att vi skulle få ett bredare material till studien, större spridning 
av intervjusvar och informanters varierande utsagor, valde vi att intervjua 
pedagoger från olika förskolor i olika kommuner i Mellansverige men även ett 
par pedagoger i södra Sverige.  
 
 

Informanter 
Alla informanter har fått fiktiva namn.  
Lotta, 56 år, förskollärare.  
Louise, 45 år, förskollärare.  
Lisa, 41 år, förskollärare.  
Tor, 34 år, förskollärare.  
Henrietta, 40 år, förskollärare.  
Britt, 53 år, förskollärare.  
Maggan, 35 år, outbildad. 
Marie, 40 år, barnskötare. 
Magnus, 28 år, outbildad. 
Rita, 30 år, förskollärare.  
Fia, 32 år, förskollärare och lärare.  
Mathias, 50+, förskolechef.  
Birgitta, 64, förskolechef.  
 
 

Genomförande 
I det här avsnittet kommer vi beskriva hur vi genomförde studien. Vi gjorde 
totalt 13 intervjuer som vi i de flesta fall transkriberade i sin helhet. Vi fick 
informanternas tillstånd att spela in intervjuerna. Därigenom kunde vi 
koncentrera oss på informanten och följa upp med frågor som kunde leda till 
en djupare intervju. (Ahrne och Svensson, 2011). För att underlätta 
transkriberingen använde vi oss av ett speciellt dataprogram som heter 
InqScribe och Express Scribe som är utvecklat för detta, vilket också bidrog i 
analysarbetet. Man kan även reglera tempot på ljudfilen vilket underlättade i 
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arbetet. När all transkribering var klar hade vi drygt 60 sidor text som vi sedan 
analyserade för att hitta mönster, likheter och skillnader. Ahrne och Svensson 
(2011) beskriver att antalet intervjuer bestäms när forskaren ser ett mönster där 
många svar liknar varandra. Detta visar då vad som är centralt i 
undersökningen. Vi genomförde intervjuerna var för sig. På så sätt fick vi en 
bredare bild över hur pedagogerna arbetar med, använder sig av och ser på 
digitala verktyg och surfplattan i förskoleverksamheten. Ahrne och Svensson 
(2011) menar att det är viktigt att tänka på vilken plats man väljer vid 
utformandet av intervjun. De menar att det är bra när informanten kan välja 
plats vilket gör att den känner sig mer trygg och bekväm i sin valda miljö. Våra 
intervjuer ägde rum i personalrum, personalens arbetsrum eller konferensrum 
som informanten valt och där vi kunde sitta ostört. Intervjuerna pågick mellan 
30 och 90 minuter. Ahrne och Svensson (2011) menar att det är viktigt att hålla 
tidsramen då pedagoger och förskolechefer ofta har begränsad tid.   
 
 

Analysmetod 
Utifrån vår empiri har resultatet vuxit fram genom att vi kodat genom olika 
kategorier. Vi har sett likheter, skillnader och mönster. De transkriberade 
intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger för att försöka upptäcka och 
förstå informanternas utsagor. Vi hade ett rikt insamlat material att utgå ifrån 
med över 60 sidor utskriven text. Ahrne och Svensson (2011) menar att detta 
kan vara ett problem i transkription av långa intervjuer. De transkriberade 
intervjuerna har hjälpt oss att se mönster i det samlade materialet. Vi har 
provat olika metoder i analysarbetet och bland annat kommenterat i 
marginalen på utskrifterna för att kodifiera vår empiri. Vi har kodat likheter 
och skillnader för att synliggöra kategorier av skilda slag. I tolkningen av 
informanternas utsagor har vi sett olika kategorier och svar som liknar 
varandra men även de som skiljer sig inom samma kategori. Vår förförståelse 
och kunskap om digitala verktyg i förskoleverksamheten har varit viktiga 
redskap för att tolka och förstå informanternas utsagor. (Ahrne och Svensson, 
2011). Vi har utifrån detta material valt ut det vi anser är mest väsentligt av 
informanternas utsagor och som visar pedagogers olika syn på och 
uppfattningar om att använda sig av digitala verktyg i förskolan för att 
stimulera barns lärande. Vi har under analysarbetet sett en röd tråd som 
genomsyrar arbetet. Vi har i resultatet försökt att beskriva detta genom att 
använda olika rubriker och kategorier som förstärker och förklarar det vi har 
kommit fram till.  
 
 

Etiska överväganden 
I denna studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 
Dessa innefattar fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det första 
kravet är informationskravet och det innebär att forskaren ska göra 
informanten medveten om vad hen har för uppgift i studien, samt att 
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deltagandet sker av fri vilja och att informanten kan avbryta när som helst. I 
informationen ska alla delar som kan tänkas beröra informantens deltagande i 
studien finnas med. Allt insamlat material ska enbart användas till studien och 
när den är examinerad och godkänd ska materialet raderas. Ett missiv (se 
bilaga 1) skickades ut till alla informanter före intervjun där information vad 
intervjun skulle handla om och dess syfte framkom. Det underlättar för 
informanten att sätta sig in i studien en tid före intervjun. Det andra kravet är 
samtyckeskravet som innebär att alla deltagare måste ge sitt samtycke till att 
delta i studien. Informanten ska vara medveten om att om hen avbryter 
intervjun innebär inte detta några konsekvenser. Vid en avbruten intervju 
behöver inte tidigare data raderas. Dock är det beroende på hur personen 
blivit informerad. När informanten godkänt sitt deltagande är detta krav 
uppfyllt. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som uppfylls genom att 
vi använder fiktiva namn på informanterna. Deltagarna ska vara medvetna om 
att de förblir anonyma och att vi ej kommer att utlämna uppgifter om 
bostadsort, arbetsplats eller andra uppgifter som kan identifiera dem. Fjärde 
kravet, nyttjandekravet, innebär att all insamlad data och information endast 
får användas i studiens syfte. Den får inte säljas eller lånas ut för kommersiellt 
bruk eller icke vetenskapligt ändamål. De insamlade uppgifterna får enbart 
användas i forskningssyfte. Vi kommer att uppfylla detta genom att all 
insamlad data kommer användas till vår studie och när examensarbetet är 
godkänt kommer vi att radera all insamlad data och information om 
informanter. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 

 

Metoddiskussion 
I den här delen kommer vi att diskutera de olika val vi gjort, metodval, urval 
av informanter samt analysmetoden och hur de påverkar studiens reliabilitet 
och validitet. 
 
Vi valde att göra intervjuer med verksamma pedagoger i 
förskoleverksamheten för att få en så sann bild av deras egna upplevelser och 
berättelser som möjligt. Vi bedömde att den valda metoden skulle vara den 
mest tillförlitliga för att ta reda på vårt syfte med studien. Vi anser att studien 
bygger på en relativt hög reliabilitet då vi har intervjuat 11 pedagoger och två 
förskolechefer. Informanterna fick själva uttrycka sina tankar och funderingar. 
Materialet vi fick uppfattar vi vara bra och det täcker in ett stort område med 
olika utsagor från informanterna. Nio av elva pedagoger är verksamma i 
Mellansverige medan två av pedagogerna bor och arbetar i södra Sverige. För 
att öka reliabiliteten hade vi kunnat genomföra fler intervjuer i andra delar av 
Sverige. Vi skulle då fått ett ännu bredare material till studien. Vi bedömde 
dock att det material vi hade var tillräckligt för att kunna dra slutsatser och 
kunna se ett mönster. Validiteten skulle då också ökat. Detta understryker 
också Ahrne och Svensson (2011). De konstaterar att när detta skett kan man 
anse materialet som mättat.  
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Vi är medvetna om att denna form av kvalitativ forskning kritiserats av 
många, som menar att den blir alltför subjektiv och att resultaten påverkas av 
dem som tolkat empirin. Kritiker menar även att reliabiliteten kan ses som 
osäker på grund av ett begränsat antal informanter vilket begränsar 
generalisering (Stukat, 2011). Då detta är en kvalitativ studie har vi inte för 
avsikt att generalisera resultatet av undersökningen i den. Mängden av data är 
inte huvudsaken. Variation och innebörd i den insamlade empirin kan 
förändra vedertagna uppfattningar och medverka till utveckling av nya 
kunskaper. Detta är något man ibland kan få fram vid endast ett specifikt 
intervjutillfälle. (Ahrne och Svensson, 2011). Just detta upplevde vi väldigt 
starkt i vår forskningsprocess. 
 
Något vi reflekterade över var att vissa informanter ibland kunde känna sig 
lite hämmade av att vi ville spela in intervjun. Det visade sig bland annat att, 
då vi stängt av inspelningen kunde informanten ge mycket bra information 
som var relevant till studien. Vi frågade då om vi även fick använda oss av den 
informationen. I dessa situationer fördes enbart minnesanteckningar.  
 
Vi kontaktade först förskolechefer och fick genom dem tips och kontakt med 
förskolor och pedagoger som gav sitt samtycke till att genomföra en intervju 
med oss. Förskolecheferna var mycket positiva och såg detta som ett lärande 
för pedagogerna. De menade att pedagogerna skulle få upp ögonen för sina 
egna kunskaper och utvecklas av intervjun. Att kontakta förskolecheferna först 
tror vi bidrog till att vi kunde boka in de flesta intervjuer på kort tid. Nio av 
elva pedagoger som intervjuades använder sig flitigt av surfplattan i 
verksamheten. De andra två informanterna beskrev att de känner en viss 
osäkerhet och att de inte använder den så mycket i verksamheten med barnen. 
Då det var förskolecheferna som tipsat om pedagogerna upplevde vi att de 
valt pedagoger som de visste använder sig mycket av surfplattan i 
verksamheten. Ahrne och Svensson (2011) påpekar också detta. Vi tror att vi 
hade fått ett annat resultat om vi själva valt ut informanter på ett slumpvist 
sätt. Vår avsikt med studien var ett få en så trovärdig bild som möjligt och med 
blandade erfarenheter och kunskaper kring surfplattan i verksamheten. Vi kan 
genom informanternas utsagor förstå att det finns en stor spridning av 
kunskap och erfarenheter om hur man använder sig av surfplattan i förskolan. 
Vi förstår också att om pedagoger känner osäkerhet vill man kanske inte vara 
med i en intervju om detta. Det kan tänkas att pedagogernas uppfattningar av 
och inställningar till användningen av surfplattor i verksamheten kan 
uppfattats något mer positiv än vad den i verkligheten är. Vi kan dock se att 
vår empiri avspeglar det tidigare forskning beskriver på många områden 
vilket stärker studiens kvalitet.   
 
För att vi skulle få en ännu bredare och djupare studie med fler dimensioner 
valde vi att intervjua två förskolechefer utöver pedagogerna. Vi ville höra 
deras erfarenheter av och inställningar till surfplattan i förskoleverksamheten 
för att vi sedan skulle kunna göra jämförelser med pedagogerna. Det var 
intressant att se skillnader och likheter mellan de olika yrkeskategorierna 
vilket vi har påvisat i resultatet. Vi kunde även se att det skiljer sig hur man 
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pratar om och använder sig av surfplattan i verksamheten beroende på vilken 
utbildning man har. Då detta kan vara känsligt för de berörda valde vi att 
benämna alla informanter som är verksamma i förskolan för pedagoger och 
förskolecheferna benämnde vi förskolechefer för att kunna skilja dem åt och 
för att läsaren ska få en tydligare bild av vem som menar vad.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna och transkribera var för sig för att sedan 
dela empirin med varandra så att båda kunde läsa in sig på intervjuerna och 
skapa sig en uppfattning om vad som sagts i de olika intervjuerna. Vi valde att 
dela upp intervjuerna mellan varandra för att spara tid och effektivisera 
arbetet. Vi intervjuade förskolecheferna tillsammans för att vi båda skulle få 
samma upplevelse inför analysen. Detta, tänkte vi, skulle underlätta 
analysarbetet. Om vi båda deltagit i alla intervjuer skulle vi fått en annan 
bakgrund och förståelse för varje informants utsaga. Vi anser dock att det inte 
avsevärt har påverkat studiens resultat då vi har återberättat centrala delar ur 
varje intervju samt läst transkriberingen av alla.  
 
Vi upplevde att det var viktigt att vi båda var väl inlästa på alla intervjuer för 
att vi skulle kunna föra diskussioner och se mönster. Vi upplevde att alla våra 
analysmetoder har bidragit till resultatet. Diskussionerna mellan oss som 
forskare har också bidragit till våra gemensamma tolkningar i resultatet. Dessa 
har även hjälpt oss att se informanternas utsagor från olika perspektiv vilket 
bidragit till en djupare förståelse för och bättre kvalitet i vårt gemensamma 
utförande av studien.   
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 Resultat  
I det här kapitlet kommer vi  utifrån vårt syfte redovisa resultatet vi kommit 
fram till. Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers 
uppfattningar om användning av surfplattor som verktyg för barns lärande i 
förskolan och förskolechefers uppfattningar om hur de skapar förutsättningar 
för detta. Vi har ett omfattande empiriskt material med drygt 60 sidor 
transkriptioner och för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning har 
vi valt att ta med fylliga exempel från empirin. Utifrån analysen av den 
insamlade empirin har vi fått fram fem olika kategorier: utbildning, kompetens 
och intresse, surfplattans användningsområde, val av applikationer, pedagogers roll - 
en förutsättning för barns lärande samt surfplattan - en tillgång i arbetet.  
 

 
Utbildning, kompetens och intresse 
Endast några få pedagoger i studien har fått utbildning i samband med att de 
började använda surfplattorna i verksamheten. Några informanter berättar att 
en eller några av pedagogerna i arbetslaget fick utbildning som de i sin tur 
skulle lära ut till kollegorna. Vi kan se att inte ens hälften av alla informanter 
har fått utbildning i hur surfplattan fungerar och hur de ska använda sig av 
den i verksamheten. Många av dem beskriver att de finns en problematik där. 
De fick surfplattor innan de kände till syftet varför surfplattan skulle införlivas 
i verksamheten. Pedagogerna förklarar att de upplevde att surfplattans 
introduktion skedde innan det fanns ett pedagogiskt syfte. Surfplattan köptes 
in men först senare kom utbildningen. De som fick utbildning upplevde 
dessutom att utbildningen enbart var inriktad mot surfplattans funktioner och 
inte hur den skulle användas pedagogiskt med barnen i verksamheten.  
 
En informant berättar:  

Det bestämdes att vi skulle ha surfplattor innan någon funderat på 
varför vi skulle ha surfplattor i kommunen. Först var det för att vi 
skulle omfamna tekniken. Sedan fick vi fundera över vad vi skulle 
använda den till och hur vi kunde använda den. Lite bakvänt. 
(Tor, förskollärare) 

 
En annan informant svarar liknande:  

Vi har ju gått en liten kurs, men det var bara för ett år sedan. Det 
var mer för dem som inte hade provat sig fram själv. Det var väl 
egentligen i fel ände de började. De skulle ha börjat med 
utbildningen för att få alla motiverade. (Marie, barnskötare) 

 
Pedagogernas svar tyder på att den utbildning de fått handlar om surfplattans 
grundläggande funktioner snarare än om hur den ska användas i den 
pedagogiska verksamheten. Några av pedagogerna beskriver att de inte fick 
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utbildning i samband med inköp av surfplattan utan först efter flera år, vilket 
kan ha bidragit till heterogen kompetens bland pedagogerna. Ett stort problem 
hos majoriteten av de intervjuade pedagogerna är att de saknar ett pedagogiskt 
syfte med surfplattan i verksamheten. De önskar att ett syfte redan skulle 
finnas när surfplattan köptes in. Ett annat problem som uttrycks är att 
pedagogerna saknar utbildning i hur surfplattan ska användas i verksamheten.  
Vi kan se att informanterna är överens om att om de hade fått mer utbildning 
hade användandet sett annorlunda ut. De tror att de då kunnat använda 
surfplattan ännu mer och på ett bättre sätt i verksamheten. Några informanter 
berättar:  
 

Det kan ju ha varit på ett annat sätt om vi fått mer utbildning 
tidigare. Vi hade säkert använt den mer för att få in mer teknik. 
(Henrietta, förskollärare).  

 
En informant berättar att hon tycker att utbildningen hon fått var bra men hon 
menar att mer utbildning behövs och säger: 
 

Att en utbildare som var hos oss, det var så bra. Det hade också 
varit bra med en kurs med uppföljning. Man måste bli intresserad 
och man måste hålla på lite grann annars glömmer man. (Britt, 
förskollärare) 

 
Vi kan se att pedagoger vill ha mer utbildning inom digitala verktyg för att 
kunna använda det i verksamheten på ett professionellt sätt. Intervjusvaren 
visar också att majoriteteten av de intervjuade pedagogerna anser att de har 
varierande kunskapsnivå inom surfplattans användningsområde. Några är 
väldigt intresserade och menar att de har bra kunskap medan vissa känner en 
rädsla för att använda surfplattan. En förskolechef beskriver hur hon har 
kartlagt pedagogernas kunskap och förmåga att använda sig av digitala 
verktyg i verksamheten. Pedagogerna fick skatta sin egen förmåga i ett 
dokument på en skala mellan ett till fem. De fick göra denna skattning tre 
gånger under ett år. Förskolechefen kunde se att kartläggningen visade att alla 
pedagoger utvecklade sig och rörde sig framåt. Dock såg hon att de som 
skattade sin förmåga lägst rörde sig långsammare framåt än de som skattade 
sig högre. Förskolechefen berättar:  
 

Vad är det som driver de som skenar iväg? Jag ville göra en slags 
kartläggning. Jag ville få syn på det på något sätt. Varje personal 
fick göra en egen kartläggning där de fick skatta sin egen förmåga 
i ett dokument där de fick sätta sig på en skala mellan ett och fem. 
(Birgitta, förskolechef) 

 
Hon förklarar vidare att grunden för lärandet är det kollegiala lärandet men 
även reflektionstid är en viktig faktor i utvecklingsprocessen. Hon ställer sig 
också frågande hur hon kan stötta och utveckla arbetslaget: 
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Det grundar sig i att det kollegiala lärandet ger den bästa kraften. 
Det har man sett i forskningen. Det är där vi ska arbeta. 
Reflektionstid och kollegialt lärande det är framgångsfaktorer. Jag 
har funderat mycket på förutsättningarna för det kollegiala 
lärandet. Vad kan jag som förskolechef göra för att de ska använda 
surfplattan mera? De har för lite reflektionstid. Det är min slutsats. 
(Birgitta, förskolechef) 

 
En informant understryker också det kollegiala lärandet:  
 

Man är ju på olika nivå och vi kan lära av varandra. Många blir 
intresserade och ännu mer framåt. Men det är svårt att få tid att 
följa upp så vi kommer ikapp varandra. (Britt, förskollärare) 

 
Förskolechefen uttrycker att det kollegiala lärandet och reflektionstid är 
viktiga faktorer. Det finns dock en stor utmaning med att uppnå detta, då det 
finns en stor komplexitet i pedagogers skilda kompetensnivåer. Även 
pedagoger upplever sina skilda kompetensnivåer och påpekar vikten av 
kollegialt lärande och reflektionstid för att höja nivån. Problemet är hur 
förskolechefen på bästa sätt fångar upp alla i den nivå de just då befinner sig 
för att de ska kunna utvecklas och behärska användandet av surfplattan i 
verksamheten. Vidare beskriver förskolechefen svårigheten i det kollegiala 
lärandet, hur de kan delge sin kunskap och lära av varandra. Hon menar att 
hon vill lyfta varje pedagog men att detta ibland kan upplevas negativt av 
vissa pedagoger och säger så här:  
 

Pedagogerna är inte riktigt så bekväma med att dela med sig. Vi 
hade ett kvällsmöte där jag ville att de skulle delge varandra sina 
erfarenheter men det kan bli känsligt för de avdelningar som inte 
har fått till det med surfplattan. Då kan de känna sig nedtryckta 
och bli ledsna. Det tycker jag är väldigt svårt att hantera. (Birgitta, 
förskolechef) 

 
En informant berättar hur det kändes för henne:  

 
Jag som inte är så duktig på teknik och datorer. Det var ganska 
skrämmande att kastas in i. Jag fick prestationsångest. (Lisa, 
förskollärare) 

 

När vi resonerar kring förskolechefens och pedagogernas svar ser vi att många 
pedagoger känner sig osäkra inom surfplattans område och tycker att det är 
svårt att delta i ett kollegialt lärande när de inte kan bidra till lärandet. Detta 
gör att de känner sig obekväma i situationen. Förskolechefens svårighet i den 
här komplexa situationen är att hitta ett bra sätt där alla kan delta på lika 
villkor och bidra på ett bekvämt sätt utifrån sina kunskaper och erfarenheter. 
Förskolechefen betonar vikten av att pedagogerna får möjlighet att arbeta på 
egen hand för att utforska, lära och känna sig bekväma med surfplattan. Vi har 
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även sett att några av informanterna uppfattar att många äldre pedagoger inte 
vågar använda sig av surfplattan, hon säger så här:  
 

Många pedagoger behöver utforska själva och lära sig hur man 
hanterar en lärplatta. Jag tänker främst på de som har jobbat 
väldigt länge. Vissa är emot eller inte så förtjusta i lärplattan. Man 
måste göra dem uppmärksamma på hur man kan använda 
lärplattan och hur man kan underlätta arbetet med den. Ju mer 
man visar dem och ger dem tid till att utforska ju mer börjar de 
använda lärplattan. (Rita, förskollärare) 

 
En informant säger:  
 

Många äldre i verksamheten har svårt att förstå vad man ska göra 
med surfplattan, de kan inte hantera den heller. (Tor, 
förskollärare) 

 
En pedagog nämner också att svårigheten ligger i åldern och överlåter till sin 
kollega och hon beskriver detta vidare:  
 

Det går så snabbt för henne och vi försöker också i emellanåt. Men 
vi tycker att det har varit lite svårt vi som är av den där gamla 
skolan. Eftersom det går så fort och smidigt för henne, kan vi göra 
andra saker. (Louise, Förskollärare) 

 
Dock menar en förskolechef att det inte alltid behöver vara åldern som avgör 
intresset och kunskaperna, hon säger:  
 

Det finns de som är över 50 år som gärna vill lära sig jättemycket 
om teknik och det finns de som är yngre som inte riktigt kan med 
den. Men det är fler äldre som stannar kvar i någon slags ”jag vet 
inte hur man gör”. (Birgitta, förskolechef) 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att de pedagoger som har fått utbildning inom 
surfplattans användningsområde upplever att utbildningen har varit 
begränsad till surfplattans funktioner. De anser att mer utbildning i hur de kan 
använda surfplattan pedagogiskt i verksamheten skulle underlätta arbetet och 
bidra till bättre lärande för barnen. Både förskolechefen och pedagoger anser 
att det kollegiala lärandet är viktigt och ett bra sätt att utvecklas på, men det är 
här svårigheten finns. Förskolechefens stora problem är att få alla pedagoger 
bekväma och utvecklas gemensamt i lärandeprocessen. De olika 
kunskapsnivåerna bland pedagogerna gör det kollegiala lärandet komplicerat. 
Vi kan se att många pedagoger menar att åldern har en inverkan på hur man 
vågar använda sig av surfplattan. I kommande avsnitt kommer vi ta upp hur 
pedagoger använder sig av surfplattan i den pedagogiska verksamheten.  
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Surfplattans användningsområde 
En förskolechef menar att det är viktigt att pedagoger tänker att förskolan ska 
vara ett komplement till hemmet och att förskolan ska arbeta mer 
professionellt med surfplattan. Barnen ska uppmuntras att samarbeta, 
kommunicera, utforska tillsammans, lära av varandra samt dokumentera vad 
de gjort: 
 

Vi ska vara ett komplement till hemmet. Vi ska tänka mer 
professionellt, där barn ska uppmuntras och samarbeta om något, 
göra något projekt, utforska något, ta med paddan ut, göra 
animationer eller varför inte programmering som nu kommer med 
språng. Jag ser att barnen behöver använda paddan när de har 
gjort något. Att pedagogerna direkt pluggar in den i projektorn 
och tar upp det på skärmen. Att de pratar med barnen, skriver 
dokumentationen direkt så att barnen känner sig delaktiga. Då 
kommer det med flera mål. De lär sig språk och då får vi använda 
paddan på ett mer mångfasetterat sätt. Så tänker jag om 
lärplattans användning. Vi vill uppmuntra till kommunikation, 
och lära av varandra. (Birgitta, förskolechef) 

 
Utifrån förskolechefens uttalande resonerar vi att surfplattan kan bli ett bra 
verktyg om den används på ett pedagogiskt sätt. Det förutsätter att man har 
kunskapen att använda surfplattan. Pedagogerna möjliggör då för barnen att 
bli delaktiga och det förenklar också dokumentationsarbetet. Vi kan se en 
koppling mellan det förskolechefen beskriver och med pedagogers arbetssätt. 
Bland annat poängterar de båda att kommunikation och det ömsesidiga 
lärandet är centrala aspekter för utveckling i arbetet med surfplattan. 
Pedagogerna beskriver hur de arbetar med surfplattan i verksamheten där 
surfplattan används i de flesta sammanhang. Den brukas vid inskolning. 
Applikationer som picolage och bookcreator används flitigt. De tittar också på 
UR och använder UR-applikationer. Matematik, språk och naturkunskap är 
också ämnen den används till. Faktasökning på surfplattan är något som 
används i de flesta sammanhang. Den används också när man har samling, för 
träning av samarbete, kommunikation och turtagning. För de mindre barnen 
kan man bland annat bruka den som pekbok. En informant förklarar: 
 

Vi har ju med lärplattan i allt vi gör i princip. Vi har med oss den 
ut och kan söka kunskap. Som att ha med sig en svampbok så har 
vi det på lärplattan. Det blir en direkt dokumentation på det vi 
gör. Söka kunskap, i samlingar, väldigt mycket i matematik och 
språk. Vi har en översättnings-app som heter Say hi. Vi har väldigt 
många barn med annat språk och då kan vi använda den för att 
kommunicera med föräldrarna. Då pratar vi in på svenska och så 
klickar man till exempel på arabiska så pratar lärplattan arabiska. 
(Rita, förskollärare) 
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En annan informant beskriver hur de arbetar med surfplattan och hon 
beskriver att de lär sig av varandra och att den används mycket i språk och 
samarbete mellan barnen:   
 

Det här med tekniken, att barnen lär sig, vårt språkarbete, det blir 
en dimension till att sitta med klura-appar och samarbete. De får 
sitta tillsammans och hjälpa varandra. Ibland är det ett äldre och 
ett yngre barn då kan den äldre hjälpa den yngre. (Britt, 
förskollärare) 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att både pedagoger och förskolechefer menar att 
det är centralt att barnen samarbetar, kommunicerar och lär av varandra. De 
använder även surfplattan till att dokumentera verksamheten där de använder 
sig av olika applikationer bland annat picolage och bookcreater. Dessa kan 
användas vid utvecklingssamtal och dagliga samtal med föräldrar där de kan 
skildra barnens vardag på förskolan, deras utveckling och lärande. I 
kommande stycke kommer vi ta upp svårigheter som pedagoger uttrycker där 
surfplattan kan ses som en barnvakt eller tidsfördriv. Vi kommer även att gå in 
på vikten av bra val av applikationer.  
 

 

Val av applikationer  
Majoriteten av de intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att tänka 
igenom vad surfplattan ska användas till och att man har ett syfte med 
användandet. Men ibland visar det sig att surfplattan får en annan roll i 
verksamheten då vi kan se att det finns stora skillnader i hur pedagoger 
använder surfplattan.  
 
Något som stuckit ut är att det råder delade meningar om vilka applikationer 
som är bra eller dåliga för barns lärande. Vi kan se att detta speciellt gäller 
legoapplikationer om vilka det finns många olika synpunkter. Pedagogerna 
beskriver nedan sin syn på legoapplikationen. En informant menar: 
 

Vi har många legoappar och vi har köpt legot också, vi brukar 
tänka så. Vi hade en legoapp med café. Sedan köpte vi det i 
legoduplo i verkligheten. Det blir som steg två. Då kan vi bygga 
och vi får igenkänning. Det blir en annan dimension. (Marie, 
barnskötare) 

 
En annan informant menar att:  
 

Vi har sett vad som händer om barnen bygger lego på lärplattan. 
De slutar bygga lego på golvet. (Rita, Förskollärare) 
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En förskolechef säger:  
 

Man såg att det var en enorm flora av appar och en del är riktigt 
dåliga. Man behöver inte ladda hem legobygge. Bygg med lego på 
golvet, bygg inte lego på paddan. (Birgitta, förskolechef) 

 
Utifrån pedagogernas och förskolechefens utsagor resonerar vi att just inom 
legoapplikationer skiljer sig pedagogernas åsikter åt om vad som är bra och 
dåliga applikationer. Vissa anser att det blir en ny dimension att bygga lego på 
surfplattan medan andra menar att barnen slutade bygga med autentiska 
legobitar. Vi drar slutsatsen att även här kan utbildningen ha betydelse i hur 
man tänker och resonerar kring valet av applikationer. Vi ser att en del 
verksamheter har provat legoapplikationer, men det har då visat sig att barnen 
påverkats negativt av dessa applikationer och kreativiteten i att bygga lego hos 
barnen har gått förlorad. En pedagog beskriver att det är pedagogens roll att 
kunna välja ut lärorika applikationer vilket vi tydligt ser är ett problem när 
pedagogers åsikter skiljer sig så oerhört åt. Hon säger: 
 

Det finns appar som inte ger så mycket tycker jag men det är upp 
till oss att välja ut appar som är givande för barnen och då tycker 
jag de lär sig mycket. (Britt, förskollärare) 

 
En förskolechef menar också att det är viktigt hur surfplattan används för att 
den ska fungera som lärverktyg: 
 

Det ska vara en lärplatta. Vad kan vi lära oss, när kan vi 
samarbeta, vilka appar kan vi ladda hem som uppmuntrar till 
samarbete, kommunikation och språkutveckling? Vilka appar kan 
vi lyfta fram och ha på projektorn och på filmduken så att många 
barn kan titta? (Birgitta, förskolechef) 

 
Förskolechefen kommenterar vikten av val av applikationer som uppmuntrar 
till målen i läroplanen. Likt det som förskolechefen beskriver surfplattan som 
lärplatta kan vi också se att majoriteten av pedagogerna poängterar vikten av 
att använda begreppet lärplatta för att förstärka att den är ett lärande verktyg i 
förskolan. Därmed förknippas den inte på samma sätt med spel och 
underhållning, menar de. En informant säger:  
 

Vi kallar den för lärplatta men det kämpas ofta emot när barnen 
säger Ipad. Syftet är att använda den för att barnen ska lära sig. 
(Lotta, förskollärare) 

 
 
Flera pedagoger menar att en nackdel med surfplattan är att den lätt ses som 
ett spelverktyg och enbart används till att spela på. En informant beskriver: 
  

Jag kan tänka att det har använts som ett mindre bra pedagogiskt 
verktyg beroende hur man är som person och hur man har lärt sig 
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att hantera den. Vissa har lättare för att använda den på bästa sätt. 
Att sätta igång ett spel det klarar barnen alldeles utmärkt själva. 
Det har varit så att vissa pedagoger har gett barnen Ipaden, då på 
den tiden när vi sa Ipad. De har fått Ipaden och sitta i soffan och 
spela. (Rita, förskollärare) 

 
Pedagogen ovan menar att synen på surfplattan speglas i hur man använder 
den i praktiken. Vi resonerar kring att det också beror på vilken utbildning 
pedagogerna fått i samband med surfplattans introduktion. Något vi också har 
sett är att flera pedagoger nämnt att surfplattan ibland blir ett tidsfördriv för 
barnen när pedagogerna är upptagna med annat. En informant beskriver:  
 

Det kan hända att några barn får sitta med surfplattan en stund 
innan någon kan komma och läsa för dem medan vi lägger de 
andra barnen. (Louise, förskollärare) 

 
 
Även en förskolechef beskriver att surfplattan används som ett tidsfördriv och 
berättar:  
 

Jag skulle vilja att det blir lite mer strukturerat. Det är för mycket 
tidsfördriv bland barnen. ( Mathias, förskolechef) 

 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att majoriteten av pedagogerna försöker arbeta 
för att surfplattan ska vara ett lärandeverktyg och inte ses som ett spelverktyg 
eller tidsfördriv. Begreppet lärplatta är viktigt för många pedagoger men inte 
för alla. Det råder stora skillnader i pedagogernas tankar om vad som är bra 
och dåliga applikationer. Legoapplikationerna utmärkte sig. Pedagogernas 
kompetens och roll har en stor och viktig del i arbetet med digitala verktyg för 
att nå ett lärande för barnen. Detta kommer vi att beskriva mer i kommande 
avsnitt. 
 

Pedagogens roll – en förutsättning för barns lärande 
Pedagoger menar att för att nå ett framgångsrikt och lyckat arbete med 
surfplattan är det viktigt att pedagogen är stöttande, tillåtande och reglerande. 
I citatet nedan berättar en pedagog hur hon ser på sin roll när hon sitter med 
barnen och surfplattan. 
 

Min roll är att vara där som en stöttande pedagog, att sitta lite på 
händerna kan man säga så att man inte går in för mycket och 
pratar för mycket utan att man låter barnen styra det som händer. 
Jag kan även vara lite reglerande då de inte får gå in på vissa 
appar. Stöttande, reglerande, men det ser jag inte som något 
negativt men att man är där och vägleder dem, tillåtande, att låta 
dem prova. Även göra dem uppmärksamma på vad lärplattan har 
att erbjuda till exempel i appen Tripp trapp träd från 
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utbildningsradion. Där är det så mycket som kan hända. Man kan 
göra dem uppmärksamma på till exempel: ”Vad händer om du 
klickar där? Prova får vi se.” (Rita, förskollärare) 

 
En informant berättar också att det är viktigt att pedagogerna visar och 
introducerar olika applikationer för barnen. Men hon poängterar också att det 
är viktigt att pedagogerna finns närvarande för dem och att surfplattan ska 
vara ett komplement i verksamheten: 
 

Att introducera och visa barnen. Det är som om man ska spela ett 
spel, du kan inte bara ställa fram ett spel, man måste visa barnen 
och när barnen förstått spelet då kan de spela själv. Men de måste 
ju alltid ha oss vuxna. Jag tycker också det är viktigt att man har 
surfplattan som ett komplement. (Britt, förskollärare) 

 
Pedagogernas uttalanden beskriver vikten av att pedagogerna är närvarande 
när barnen använder sig av surfplattan i verksamheten. De menar att 
surfplattan är ett komplement i verksamheten och används den rätt och med 
bra applikationer finns det stora möjligheter till lärande för barnen. Alla 
informanter är eniga om att barnen lär sig med hjälp av surfplattan. En 
informant menar så här: 
 

Det finns väldiga möjligheter att lära. Den blir väldigt 
språkstimulerande. Den är inte en ersättning för oss, men den är 
ett komplement. (Britt, Förskollärare) 

 
En informant ser också många fördelar med surfplattan men ofta att det blir 
konflikter mellan barnen i samband med användandet då alla är väldigt 
intresserade av den. Vidare beskriver hon att den också lockar andra barn att 
sitta med vid hemspråksundervisning vilket har resulterat till att de barnen 
också lärt sig ord på andra språk: 
 

Det kan vara väldigt positivt det här att de anammar och lär sig 
och att det blir naturligt för dem. Men det har även varit dukat för 
bråk och tjafs, att de inte kan vänta på sin tur. Alla är ju 
intresserade av den och det har blivit mycket småbråk. Men det är 
ju också bra att träna på. Ja det är en hel del sånt som har kommit 
med den också. Man ser ju ändå hur de lär sig. De som har 
hemspråk, den personen har med sig plattan. Vi har sett att det har 
varit andra barn som blivit lockade att sitta med och lärt sig till 
exempel djur på andra språk. Det är intressant. Då blir det inte så 
utpekande för det barn som ska sitta med hemspråksläraren, när 
det barnet ser att andra barn också är intresserade. (Louise, 
Förskollärare) 

 
 



  

 

26 
 

Vi ser att surfplattan kan skapa konflikter i turtagning mellan barnen men den 
kan också ses som ett verktyg för att lära dem turtagning och 
konflikthantering. En informant berättar: 
 

De lär sig jättemycket. Den är ett jättebra verktyg för att lära sig 
turtagning, att använda som sökredskap om det är något man 
undrar över, någon fråga, att man använder lärplattan för att ta 
reda på det. Det finns otroligt mycket som lärplattan är bra till. Det 
går inte att ta upp allt för det finns allt på den. (Rita, förskollärare)  

 
 
En annan pedagog menar att det är centralt att ha ett syfte med varför man 
använder surfplattan. Har man det så finns det stora förutsättningar för att 
barnen ska lära sig:  
 

Om man relaterar till läroplanen, och vilket man tänker att de ska 
lära sig, så finns det absolut saker som de kan lära sig. Men det 
gäller att hela tiden ha ett syfte med att du använder den. Du kan 
inte bara slänga in den för att få tiden att gå. Har du ett syfte med 
den så tror jag absolut att den kan vara ett läromedel. Samtidigt 
kan den användas som avkoppling för vissa barn eller en annan 
typ av stimulans. Använder man den på fel sätt så tror jag att den 
inte ger någon inlärning. (Fia, förskollärare, grundskolelärare) 

 
En informant menar att det är pedagogerna som har ett stort ansvar för hur 
surfplattan ska användas för att den ska vara lärande och utvecklande för 
barnen: 

 
Det är vi pedagoger som är A och O. Så är det hela tiden. En 
matsituation kan vara katastrof och det kan vara världens bästa 
lärtillfälle. Det beror jättemycket på oss pedagoger. Så tycker jag 
det är med plattan också. Används den på rätt sätt så blir det bra. 
(Britt, förskollärare)  

 
Sammanfattningsvis kan vi se att pedagogerna menar att det är viktigt hur 
surfplattan används i verksamheten för att det ska bli utvecklande och lärorikt 
för barnen. Informanterna menar att surfplattan är en tillgång i barns lärande. 
De beskriver att de ofta använder surfplattan när de vill träna matematik och 
språk men de menar också att den är bra för att träna till exempel turtagning, 
samarbete och kommunikation. Vi resonerar att för att detta lärande ska bli 
möjligt ser vi att pedagogernas roll är otroligt viktigt. Det förutsätter att de har 
fått utbildning i surfplattans användningsområden och i hur de kan arbeta 
med den i verksamheten för att stimulera barns lärande och utveckling. 
Pedagogerna menar att det finns många användningsområden och fördelar 
med surfplattan, vilket vi kommer beskriva kort i nästa avsnitt. 
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Surfplattan – en tillgång i arbetet 
Pedagogernas och förskolechefernas uttalanden visar att de är överens om att 
surfplattan har underlättat arbetet i förskolan. Vi kan se att förskolechefer och 
pedagoger har en positiv inställning till surfplattans användningsområden. 
Speciellt dokumentationen går snabbare och pedagogerna kan enkelt ta fram 
surfplattan och leta fakta när som helst under dagen. Många av informanterna 
menar också att de kan dokumentera direkt med barnen i barngruppen. En 
pedagog berättar att hon inte vill vara utan surfplattan i förskolan då hon 
använder den dagligen i barngruppen. Majoriteten av pedagogerna poängterar 
att den är ett bra verktyg för att söka fakta. När barnen kommer med frågor 
kan de direkt söka information och fånga upp barnens intresse direkt istället 
för att boka tid på biblioteket för faktasökning. 
 

Resultatsammanfattning 
Intervjusvaren visar att pedagogerna är relativt samstämmiga. Vi kan se en röd 
tråd i det förskolecheferna uttrycker är viktigt och som speglar av sig i 
pedagogernas utsagor där de har liknande resonemang. Dock ser vi att i vissa 
situationer skiljer sig tankarna markant åt då framför allt vid val av 
applikationer och hur de tänker kring dem. Något som också skiljer sig 
markant är pedagogernas digitala kompetens. Några använder surfplattan 
dagligen och till det mesta medan andra är obekväma och överlåter 
användandet till sina kollegor. Dock ser vi att oavsett kunskap är pedagogerna 
eniga om att surfplattan är ett bra verktyg för att utveckla verksamheten och 
stimulera barns lärande.  
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 Diskussion 
I denna del kommer resultatet att diskuteras och tolkas i relation till tidigare 
forskning samt utifrån studiens syfte att undersöka och beskriva pedagogers 
uppfattningar om användning av surfplattor som verktyg för barns lärande i 
förskolan och förskolechefers uppfattningar om hur de skapar förutsättningar 
för detta.  
 
Utifrån den insamlade empirin och tidigare forskning kan vi se att det finns 
stora skillnader i hur man arbetar med surfplattan i verksamheten. Den första 
frågeställningen gäller uppfattningar pedagoger har om kompetensutveckling 
som stöd för att använda surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. 
Vi har kommit fram till att kompetensutvecklingen är mycket varierande från 
verksamhet till verksamhet. Pedagogerna berättar att den utbildning de fått ser 
de som väldigt begränsad beträffande grundläggande basfunktioner. De 
uppfattar att de saknar den utbildning som ger förutsättning för hur digitala 
verktyg används på ett pedagogiskt arbetssätt. Vi har sett att 
kompetensutveckling hos pedagoger gör det möjligt för dem att använda sig 
av surfplattan som ett verktyg för barns lärande. Studien visar att det finns 
pedagoger som känner rädsla för att omfamna den nya tekniken. Detta kan 
visa sig som ett motstånd i att utveckla sin egna digitala kompetens. Några 
pedagoger berättar att de väljer att överlåta ansvaret för surfplattans 
användning till kollegorna. Följden av detta blir att pedagogerna inte utvecklar 
sin digitala kompetens vilket i sin tur medför att det pedagogiska arbetet i 
förskolan begränsas. 
 
Den andra frågeställningen belyser hur pedagoger uppfattar surfplattan som 
verktyg för barns lärande. Vi kan se att surfplattan är ett bra verktyg som 
används till lärande inom många områden. Men för att barns lärande ska ske 
är pedagogernas utbildning grundläggande. Arbetssätt och tankar skiljer sig åt 
beroende vilken utbildning pedagogerna fått. Utbildning leder till ett kritiskt 
tänkande som har betydelse för vilka val man gör såsom val av applikationer 
och var, när, hur och varför man använder sig av surfplattan med barnen. 
Även Beschorner och Hutchison (2013) poängterar kritiskt tänkande och 
arbetssätt. Pedagoger ska granska applikationerna så att de skapar 
kommunikation och ger ett utvecklande innehåll för att uppfylla det syfte 
pedagogerna önskar. 
 
I den tredje och sista frågeställningen beskrivs hur förskolechefer uppfattar 
betydelse av kompetensutveckling om digitala verktyg för pedagoger. 
Förskolechefers utmaning är att få alla pedagoger att utveckla den digitala 
kompetens som krävs för att kunna införliva modern teknik hos barnen. De 
ges därmed möjlighet till en bra lärandegrund för att följa samhällets snabba 
utveckling inom digital teknik. 
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Studien visar att utbildning och kompetens är grundläggande och att det 
möjliggör ett pedagogiskt arbetssätt med surfplattan. Olsson (2013); Askebäck 
Diaz och Gällhagen (2015) menar att digital teknik ska införlivas i förskolan. 
Tekniken kommer att utvecklas alltmer. Det är därför grundläggande att 
pedagogers digitala kompetens utvecklas för att ge barnen en bra grund. 
Studien visar att det finns pedagoger som känner rädsla för att omfamna ny 
teknik, vilket i sin tur begränsar det pedagogiska arbetet i förskolan. Både 
Olsson (2013); Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) menar att för att nå ett 
pedagogiskt arbetssätt och för att digitala verktyg ska kunna införlivas i 
förskolans verksamhet, krävs att pedagoger har kompetens i teknik för att 
digitala verktyg. Marklund (2015) menar att pedagogers utvecklingsbehov 
bland annat är att de måste förbättra sina tekniska kunskaper samt kunskapen 
om samspel mellan pedagogik och teknik. Marklund (2015) menar också att 
digital kompetens är otroligt viktig. Läroplanen bör, enligt honom, revideras 
så att digital kompetens rubriceras som nyckelkompetens för pedagogerna. 
Forsling (2011) beskriver att när pedagoger saknar intresse och kompetens 
väljs IKT bort och då sker inte heller något lärande. När digitala verktyg lyfts 
fram i existerande teorier och i och med Regeringens nya beslut (2015), läggs 
det mer tyngd och större ansvar både på förskolechefer och pedagoger att 
utveckla sin kompetens.  Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) menar att 
pedagogerna måste ha digital kunskap för att ge barnen de bästa 
förutsättningar att använda digitala verktyg och göra det så meningsfullt som 
möjligt för dem. 
 
Både i vår studie och i Marklunds (2015) studie framkommer att det finns ett 
intresse hos pedagoger att lära sig digitala verktyg. Marklunds studie visar att 
pedagoger genom mediala forum kan dela erfarenheter och kunskaper med 
varandra. Detta kan ses som ett kollegialt lärande vilket även förskolechefer, i 
vår studie, vill uppnå då kollegialt lärande är ett bra sätt att utvecklas. En 
förskolechef menar att det är svårt att fånga upp pedagoger som inte hunnit 
utveckla digital kompetens och att de är svårt att få dem att känna sig 
bekväma i arbetet med surfplattan. Förskolechefen beskriver problem med det 
kollegiala lärandet på grund av varierande kompetens och intresse hos 
pedagogerna.  Pedagogerna beskriver det på ett liknande sätt. Vi kan tydligt se 
det som ett stor problem att fånga upp alla och försöka nå en likvärdighet i de 
digitala kunskaperna så alla känner sig bekväma i att använda surfplattan. Vi 
kan i vår studie även se att det finns en stor klyfta i hur pedagogerna arbetar 
med digitala verktyg. Vi tolkar det som att skilda utbildningar och olika 
riktlinjer i hur surfplattan ska användas är en betydande faktor. Även Forsling 
(2011) understryker att brist i kunskap och intresse ger osäkerhet hos 
pedagoger när nya digitala verktyg ska införlivas i verksamheten. Rönnberg 
(2008) beskriver att tekniken växer oerhört snabbt och att det inte ska vara en 
fråga om digitala verktyg ska användas i förskolan. Vikten måste läggas på hur 
dessa ska användas och hur vi ska utveckla kompetens och hantera de digitala 
verktyg för alla. Vi konstaterar att såväl pedagoger som förskolechefer ser 
digitala verktyg som självklara och betydelsefulla inslag i verksamheten, men 
att man måste lägga större vikt vid de didaktiska frågorna i användandet av 
dem. I tidigare forskning (Marklund, 2015); (Flewitt, Messer och Kucirkova, 
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2014) och utifrån informanternas utsagor, ser vi, att pedagogernas kunskap och 
intresse är centrala grundstenar för att utveckla digital kompetens. Jarl (2013) 
poängterar att en del rektorer och chefer tillrättavisar pedagoger när de 
egentligen ska stötta och leda dem. Styf (2012) menar att det finns ett avstånd 
mellan pedagoger och ledning som gör att lärandet inte sker i samma 
utsträckning som önskat. Vi resonerar att det av pedagoger kan upplevas som 
att chefer styr istället för stöttar. Detta då förskolechefer inte har hela bilden 
klar på grund av bristande närvaro som beror på att de ofta har flera olika 
verksamheter att leda. Detta kan vara en bidragande faktor till problematiken i 
utbildning och kompetensutveckling hos pedagoger. 
 
Marklund (2015) och informanterna i studien beskriver att det finns 
applikationer som stimulerar barns lärande och utveckling inom olika 
ämnesområden till exempel matematik, naturkunskap, teknik och språk. 
Marklund (2015) menar vidare att digitala verktyg kan bidra till barns lärande 
och utveckling i att tänka, planera, observera, lösa problem, språkutveckling, 
läsning, matematik, hypotesbildning och även förbättring av kreativiteten. 
Masoumi (2015) tar upp hur man kan använda sig av surfplattan för att skapa 
ett interkulturellt arbetssätt. Han menar att digitala verktyg är ett bra sätt att ta 
in kulturer från andra länder i verksamheten och därmed minska klyftan 
mellan barnen och skapa förståelse. I vår studie framkom det att pedagogers 
användning av surfplattan har gjort att andra barn suttit med vid 
hemspråksundervisning och visat nyfikenhet att lära sig om andra kulturer 
och ord på andra språk. En informant menar att detta arbetssätt bidrog till att 
det inte kändes utpekande för det barn som hade hemspråksundervisning. Det 
skapades en naturlig känsla av delaktighet och inkluderande. Även Beschorner 
och Hutchison (2013) menar att barnen utmanas och stimuleras i sin 
kommunikation och språkutveckling med hjälp av surfplattan. Pedagoger 
lyfter även fram att de använder surfplattan som hjälpmedel för att 
kommunicera med föräldrar med annat språk. De menar att den är ett mycket 
bra verktyg för att förbättra kommunikationen med varandra. Pedagoger 
belyser vikten av val av applikationer för att utmana barnen i deras utveckling 
och lärande. Detta tar även James och James (2009) upp och menar att 
applikationerna ska ha öppna slut för att utmana barnen i deras fortsatta 
tankeverksamhet och öka samarbetet med andra barn. Vi kan också se att 
många pedagoger beskriver surfplattan som ett bra verktyg där barnen lär sig 
turtagning och samarbete. Både pedagogerna i vår studie och Masoumi (2015) 
beskriver att tillgängligheten av surfplattan gör att man kan söka information 
när man önskar för att fånga upp barns funderingar och vara en medforskare 
tillsammans med barnen. Surfplattan kan öka samspelet och 
kommunikationen mellan barn-barn och barn-pedagoger. Informanterna i den 
här studien berättar att det är viktigt att man har ett didaktiskt syfte i arbetet 
med surfplattan. De beskriver vikten av hur man använder digital teknik för 
att det ska bli ett pedagogiskt verktyg. De menar att begreppet lärplatta även 
har stor inverkan på och förtydligar surfplattans innebörd som lärande 
verktyg för barnen. Det ska vara genomtänkt hur den används. Många av 
pedagogerna betonar begreppet lärplatta för att det ska blir tydligt att man lär 
med lärplattan och inte använder den bara som en spelplatta. Detta nämner 
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även Olsson (2013) och poängterar att en central del är att pedagoger ska 
använda sig av begreppet lärplatta och applikation istället för surfplatta och 
spel när de pratar med barnen.  

Vi kan i vår studie se att pedagogernas tankar skiljer sig i val av applikationer. 
En del pedagoger anser att legoapplikationer kan ge en ny dimension av lego 
medan andra anser det olämpligt med legobygge på surfplattan, att det är 
bättre att bygga på golvet.  En del pedagoger berättar att barnen slutade bygga 
lego på golvet och bara byggde på surfplattan. Pedagogers delade meningar 
kring legobygge kan jämföras med vad James och James (2009) beskriver att 
vissa forskare menar att barns spontana lek kan påverkas negativt av de 
digitala verktygen medan andra ser möjligheter det skapar för barns lek och 
lärande. En förskolechef uttryckte tydligt sin åsikt om att applikationerna ska 
vara väl genomtänkta för att skapa kommunikation, samarbete och utmana 
barnen. Lego bör byggas på golvet och inte på surfplattan ansåg hon. Tankar 
som väcks hos oss efter den här studien är hur viktigt det är att ta till sig och 
utveckla kompetens och bibehålla nyfikenheten inför kommande teknik inom 
pedagogiken. I detta sammanhang vill vi också understryka vikten av en god 
pedagogisk ledning. 

 

Slutsatser  
Våra resultat visar att intresse och utbildning är grunden till hur pedagoger 
använder digitala verktyg i verksamheten och hur detta påverkar hur 
lärandeprocessen blir för barnen. Det finns ett problem i detta då 
kompetensnivåerna hos pedagogerna visar stora olikheter. Förskolechefens 
utmaning i sin roll som pedagogisk ledare är att fånga upp pedagoger på den 
individuella nivå de befinner sig för att leda och stötta dem i deras 
kompetensutveckling. Vi har sett att en del pedagoger överlåter ansvaret till 
kollegor och därmed avsäger sig möjligheten att ta till sig och använda digital 
kompetens. Regeringens beslut (2015) om en utveckling av arbetet med 
digitala verktyg i förskolan medför ett större ansvar hos både pedagoger och 
förskolechefer att införliva detta i verksamheten. Vi kan se att det finns en 
diskrepans i pedagogernas utbildning som kan påverka barnens möjligheter 
till lärande med stöd av surfplattan. Pedagogerna menar att surfplattan kan 
bidra till lärande och utveckling både hos både pedagogerna och barnen samt 
att arbetet underlättas i verksamheten. Även om det finns en rädsla att 
använda teknik ser de ändå fördelar med att använda surfplattan som del i det 
pedagogiska arbetet. Vi har sett vikten av att utbildade pedagoger med ett 
kritiskt tänkande gör surfplattan till ett användbart pedagogiskt verktyg.  Det 
här är en relativt liten studie med ett begränsat område och material. 
Resultatet beskriver uppfattningarna hos vårt urval men det finns inget som 
säger att resultatet och slutsatserna inte kan gälla även för andra förskolor än 
dem vi undersökt.  
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Förslag till vidare forskning  
Utifrån vårt arbete med den insamlade empirin har vi fått nya idéer till vidare 
forskning. Vår studie visar att det finns en utmaning för förskolechefer att 
fånga upp alla pedagoger på deras individuella utvecklingsnivå. Detta då det 
finns svårigheter för vissa pedagoger att omfamna ny teknik som därmed 
bromsar deras kompetensutveckling. Även regeringens nya beslut (2015) 
lägger press på förskolechefer och pedagoger att ansvara för utveckling av den 
egna digitala kompetensen. Ny och snabbt växande teknik gör att pedagogers 
olika kompetensnivåer måste lyftas och jämnas ut. Statens medieråd (2015) 
anger att andelen barn som har tillgång till surfplatta i hemmet har 
mångdubblats sedan 2012/2013. För framtida utveckling krävs att alla måste 
fångas upp och vara delaktiga i sitt lärande och sin utveckling. Vi vill se mer 
forskning i hur man får pedagoger teknikorädda och inspirerande i sin 
användning av digitala verktyg.  
 
 

Tack! 
Vi vill tacka alla medverkande i vår studie, pedagoger och förskolechefer som 
bidragit till att göra vårt arbete möjligt. Vi vill också tacka vår handledare 
Maria Rasmusson som drivit oss framåt i arbetet.  
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BILAGA 1 Missiv till intervjupersoner 
Hej. 
Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen vid Mittuniversitetet i 
Härnösand och jobbar nu med vårt examensarbete. Eftersom digitala medier 
ökar med snabb takt i samhället är vi intresserad av pedagogers förhållningsätt 
till och uppfattningar om surfplattor i förskolans verksamhet i vårt 
examensarbete.  
 
För att kunna forska vidare i detta skulle vi vara väldigt tacksamma om vi fick 
intervjua er för att ta del av era erfarenheter, som vi tror kan hjälpa oss i vårt 
arbete. Intervjun tar ungefär en timme och det vore bra om vi kunde göra den 
så snart som möjligt gärna vecka 13 och 14. 
 
För att underlätta intervjun vill vi gärna spela in. Vid intervjun kommer vi att 
använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 
deltagandet är frivilligt och ni kan närsomhelst avbryta intervjun eller välja att 
inte svara på frågan. Deltagarna kommer att behandlas konfidentiellt och 
materialet kommer endast att användas till vår uppsats. Materialet kommer att 
raderas när arbetet är färdigt och godkänt.  Dock vill vi informera att utöver 
oss två kan vår handledare och examinator begära att få lyssna på materialet. 
Vi kommer kassera materialet så fort studien är godkänd. 
 
Vi hör av oss inom en snar framtid. 
 
 
Vid eventuella frågor och funderingar går det bra att maila eller ringa oss 
Kerstin       xxxxxxx@student.miun.se 
Linda               xxxxxxx@student.miun.se   
   
Handledare: 
Maria Rasmusson       xxxxxx@miun.se 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Kerstin Holmgren och Linda Björk 
 
 



  

 

 

 BILAGA 2 Intervjuguider  
Intervjuguide till pedagoger 
 
Berätta lite hur länge du arbetat i förskolan och vad du har för 
utbildning. 
-Vilken åldersgrupp arbetar du med?  
 
Hur kom det sig att ni började använda surfplattan i er verksamhet? 
-När började ni använda surfplattan i förskolan? 
-Har du/ni fått utbildning i hur ni kan använda er av surfplattan i 
verksamheten?   
- Hade användandet sett annorlunda ut om du fått mer utbildning i hur man 
kan använda surfplattan i verksamheten? 
-Vilken typ av utbildning? 
-Hur lång? 
-Har du använt dig av det som du lärde dig på utbildningen? 
-Kan du berätta lite vad det gett dig?   
-På vilket vis?  
-Berätta mer.  
- Kan du ge exempel? 
 
Kan du berätta hur ni som arbetslag tänker kring barnen och 
surfplattan?  
-Hur ser organisationen ut kring arbetet med surfplattan? 
-Hur kommer det sig? 
- Kan du ge exempel? 
- Berätta mer… 
-På vilket vis? 
 
Vad är dina erfarenheter av surfplatta i förskolan? 
-Berätta mer… 
 
Kan du berätta lite hur ni använder surfplattan i verksamheten?  
-Om ni inte använder surfplattan, kan ni berätta lite kring det? Finns det 
någon speciell anledning till att ni inte använder surfplattan i verksamheten? 
-Vad är syftet med surfplattan i verksamheten? 
- Kan du ge exempel? 
- Berätta mer… 
-På vilket vis? 
 



  

 

 

 
 
Anser du att barnen lär sig av surfplattan? I så fall vad? När? och hur? 
-Sitter ni med barnen när de använder surfplattan? Får barnens sitta själva? 
-Vad är din roll när barnen använder surfplattan? 
-Finns det regler kring vad barnen använder surfplattan till? 
-Är det planerade eller oplanerade stunder med surfplattan? 
-Tycker du att surfplattan har påverkat arbetet i förskolan? Varför? 
-Kan du ge exempel? 
-På vilket vis? 
 
Hur kan man använda surfplattan för att arbeta mot målen i läroplanen? 
-Kan du ge exempel? 
-Berätta mer… 
-På vilket vis? 
-Det finns inget skrivet om surfplattan i läroplanen. Hur ser du på det? 
 
Vilka för och nackdelar ser du med surfplattan i förskolan? 
-Berätta mer.. 
-Kan du ge exempel? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Intervjuguide till förskolechefer 
 
Berätta lite hur länge du arbetat som chef och vad du har för utbildning. 
-Vilken/ vilka förskolor arbetar du med?  
 
Hur kom det sig att ni började använda surfplattan i er verksamhet? 
-När började ni använda surfplattan i förskolan? 
-Hur introducerades surfplattan i verksamheten? 
-Har du/ni/pedagogerna fått utbildning i hur ni/de kan använda sig av 
surfplattan i verksamheten?   
-Vilken typ av utbildning? Hur lång? 
-Har du/pedagogerna använt dig/sig av det som du/de lärde dig på 
utbildningen? 
-Kan du berätta lite vad det gett dig?   
- (Om ingen utbildning) Hade användandet sett annorlunda ut om 
du/pedagogerna fått mer utbildning i hur man kan använda surfplattan i 
verksamheten? 
-På vilket vis?  
-Berätta mer.  
- Kan du ge exempel? 
 
Vad är dina erfarenheter av surfplatta i förskolan? 
-berätta mer… 
 
Kan du berätta hur du som chef tänker kring barnen och surfplattan?  
-Vad är din roll när det gäller användandet av surfplattan? 
-Hur ser organisationen ut kring arbetet med surfplattan? 
-Hur kommer det sig? 
- Kan du ge exempel? 
- Berätta mer… 
-På vilket vis? 
 
Kan du berätta lite hur ni använder surfplattan i verksamheten?  
-(Om ni inte använder surfplattan,) kan ni berätta lite kring det? Finns det 
någon speciell anledning till att ni inte använder surfplattan i verksamheten? 
- Finns det några direktiv om hur surfplattan ska eller bör användas? 
-Vad är syftet med surfplattan i verksamheten? 
- Kan du ge exempel? 
- Berätta mer… 
-På vilket vis? 
 
 
 
 



  

 

 

Anser du att barnen lär sig av surfplattan? I så fall vad? När? och hur? 
-Sitter pedagogerna med barnen när de använder surfplattan? Får barnens sitta 
själva? 
-Vad är din roll när det gäller användandet av surfplattan? 
-Finns det regler kring vad barnen använder surfplattan till? 
-Är det planerade eller oplanerade stunder med surfplattan? 
-Tycker du att surfplattan har påverkat arbetet i förskolan? På vilket vis? 
Varför? 
 
Hur kan man använda surfplattan för att arbeta mot målen i läroplanen? 
-Kan du ge exempel? 
-Berätta mer… 
-På vilket vis? 
-Det finns inget skrivet om surfplattan i läroplanen. Hur ser du på det? 
 
Vilka för och nackdelar ser du med surfplattan i förskolan? 
-Berätta mer.. 
-Kan du ge exempel? 
 
Kan du berätta hur du som chef tänker kring barnen och surfplattan?  
-Hur ser organisationen ut kring arbetet med surfplattan? 
-Hur kommer det sig? 
- Kan du ge exempel? 
- Berätta mer… 
-På vilket vis? 
 
 
 


