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Sammanfattning 
Digitala verktyg är ett aktuellt ämne idag då stora delar av samhället kretsar kring dem. 
Barnen kallas för den digitala generationen för att de växer upp med pekskärmar i sin vardag. 
Statens medieråd visar att medievanan vid de lägre åldrarna har ökat kraftigt mellan åren 
2013-2014. Syftet är att undersöka pedagogens didaktiska avsikter vid användandet av 
surfplattan med barnen på förskolan. Utifrån syftet skapades frågeställningarna ”På vilket sätt 
används surfplattan i förskolan och finns det en didaktisk tanke?” och ” Får pedagogerna 
någon form av utbildning inom digitala verktyg och i så fall vad är innehållet i kursen?”. 
Intresset för dessa frågeställningar skapades genom att vi har fått utbildning inom IKT under 
förskollärarprogrammet samt att vi har reflekterat över behovet i förskolan under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Våra teoretiska utgångspunkter är barnperspektiv, 
barns perspektiv, didaktisk teori, kognitivismen och det sociokulturella perspektivet. Dessa 
teoretiska utgångspunkter är relevanta då de tar upp hur man ser på barnen och vilken roll 
pedagogen har. För att kunna ta reda på huruvida surfplattan finns och hur den används i 
förskolan så genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Fem telefonintervjuer utfördes med 
pedagoger som arbetar på olika förskolor runt om i Sverige. Tidigare forskning visar på att det 
förekommer brister med att använda verktyget och frågan uppkom då om utbildning finns för 
förskollärare inom IKT. Undersökningen visar att utbildning saknas och att pedagogerna 
saknar en positiv inställning till att använda surfplattan. Resultatet visar att utbildning 
förekommer endast för IKT- ansvariga pedagoger och att utbildningen är inom pedagogisk 
dokumentation. Inom förskolan är det vanligt att man använder surfplattan till dokumentation 
och inte till annat, då det finns en rädsla hos pedagogerna att barnen inte får liknande samspel 
som vid ett brädspel. Surfplattan är en del av barnens vardag och det blir allt vanligare att 
barnen använder verktyget. I förskolan är inte frågan ”om” utan ”hur” surfplattan ska 
användas till aktiviteterna, men då behövs det utbildning för alla pedagoger så barnen kan ta 
del av framtidens teknik men också i förskoleverksamheten.  
 
 
Nyckelord: Förskolan, Pedagoger, IKT, Surfplatta, Applikationer, Didaktiska frågor 
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1.  Inledning 
IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är idag ett aktuellt ämne då allt fler använder 
sig av digitala medier och i förskolan används surfplattan till barns lärande som till exempel 
vid dokumentation. Vår utbildning har haft många lärtillfällen med IKT. Statens medieråd har 
genomfört en enkätstudie där föräldrar har fått svara på hur deras barns medievana ser ut 
(2015, s. 5). Rapporten visar att medieanvändandet börjar i de lägre åldrarna där en ökning 
har skett kraftigt mellan åren 2013-2014 för barn mellan 0-4 år som använder internet 
dagligen (a.a, 2015, s. 7-8). Av barn som är mellan 0-1 år är det 2 % av barnen som har egen 
surfplatta och för barn som är mellan 2-4 år är det 12 % som äger egen år 2014 (a.a, 2015, s. 
9). Enkätstudien från medierådet visar en kraftig ökning av användningen av digitala medier. 
Vi har testat olika former av digitala medier i förskollärarprogrammet som till exempel att 
skapa film på surfplattan. Därför har vi valt att fördjupa oss i pedagogens didaktiska avsikter 
vid användandet av surfplattan med barnen på förskolan, där vi studerade om pedagogerna 
använder surfplattan samt om de får någon utbildning inom IKT. Vår erfarenhet från den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att surfplattan eller digitala medier inte används 
förutom vid den pedagogiska dokumentationen där pedagogerna filmar eller fotograferar det 
barnen gör. När surfplattan inte används till dokumentation så förvaras den i ett skåp. 
Kristensson hävdar att olika förskolor har kommit olika långt (2014, s. 25). I läroplanen för 
förskolan står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, 
texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” 
samt ”att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 
teknik fungerar” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10). Utbildningen har framhävt vikten av den 
didaktiska planeringen och därför vill vi fördjupa oss i pedagogens avsikt vid användningen 
av ett digitalt verktyg. Men fokus har lagts på surfplattan då det finns många olika digitala 
medier som används på förskolan. Digitala verktyg är ett samlingsnamn för till exempel 
surfplatta eller lärplatta, datorn, kamera med mera (Kristensson, 2014, s. 24). 
 

1.1  Syfte 
Studiens syfte är att undersöka pedagogens didaktiska avsikter vid användandet av surfplattan 
med barnen på förskolan. 
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1.2  Frågeställningar  
 På vilket sätt används surfplattan i förskolan och finns det en didaktisk tanke? 
 Får pedagogerna någon form av utbildning inom digitala verktyg och i så fall vad är 

innehållet i kursen? 
 

2.  Bakgrund 
Det digitala verktyget surfplattan har många namn som exempelvis iPad, lärplatta, tablet med 
mera (Kristensson, 2014, s. 25). Surfplattan är ett verktyg som kan användas på många olika 
sätt, till exempel vid dokumentation eller till skapande av sagor. Med verktyget kan man 
ladda ned applikationer som även går under namnet appar (a.a, 2014, s. 28). App betyder 
programvara och är en förkortning på applikation (Gällhagen & Wahlström, 2013, s. 7). I 
förskolan har surfplattan fler användningsområden än att bara spela spel på. Den kan 
användas för att söka efter fakta och utforska olika sammanhang eller för att kommunicera 
med människor på en annan plats (Åström, 2014, s. 73). Surfplattans egenskaper lockar till att 
undersöka då bildskärmens storlek gör det möjligt för fler att delta och det är lätt för barnen 
att använda fingrarna för att styra (Nilsson, 2014, s. 87). Digitala verktyg ger barnen 
möjlighet till fler uttrycksformer och blir ett redskap för barnens lärande. Genom att erbjuda 
kompetensutveckling för pedagoger så får de samma grund att stå på och det sker ett 
gemensamt lärande. Med den nya kunskapen så känner sig pedagogerna trygga med att 
använda digitala verktyg. Det förekommer osäkerhet med digitala verktyg och som oftast 
leder det till att de används som lekmaterial istället för att lärandet står i fokus (a.a, 2014, s. 
84). Det finns en rädsla och ovilja bland pedagogerna för digitala verktyg som påverkar 
förekomsten av dessa i förskolan. En rädsla för pedagogerna är att barnen blir för inaktiva 
med surfplattan. Många har en inställning att digital kompetens ska separeras från andra 
ämnen som till exempel skapande och konstruktion. Digital kompetens borde istället 
integreras i de olika ämnena i förskolan (Kyrk Seger, 2014, s. 42). Användningen av 
surfplattor är inte alltid omtyckt då det ibland anses vara en barnvakt vilket leder till att det 
hindrar barnen till samspel och lek. Detta skapas då barnen isolerar sig framför skärmen 
(Kristensson, 2014, s. 26).  
Digitala verktyg ska vara lätta att använda och om det är för svårt så finns det en risk att 
pedagogerna undviker det. Pedagogen ska även kunna erbjuda ett innehåll för barnen så att de 
inte får en avgränsning vid surfplattan. En pedagog som är engagerad och insatt ser 
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möjligheter och inte hinder (Bergenord, 2014, s. 53-54). Vad pedagogen har för uppfattningar 
om lärande påverkar hur verksamheten planeras och hur man använder tekniken. Däremot om 
digitala medier används medvetet av pedagogen för att skapa en förändring av arbetssättet så 
underlättar tekniken det. IKT kan inte garantera ett bättre innehåll utan det ansvaret ligger på 
pedagogerna. Användandet av IKT i förskolan gör att innehållet har fått mer variation 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 15).  
Pedagogiskt tänkande syftar till att reflektera över sin undervisning och där reflektionen 
bidrar till vidareutveckling. Förskolans läroplan är det huvudsakliga dokumentet som 
pedagogen utgår ifrån i sitt tänkande (Kansanen & Hansén, 2011, s. 357-358). Det gäller att 
pedagogen tar ställning och är medveten om hur den dagliga verksamheten växlar. Utfallet av 
reflektionen öppnar upp för flera olika möjligheter. Motiven till ställningstagande måste 
pedagogen själv komma fram till och inte låta andras förväntningar påverka utfallet (a.a, 
2011, s. 361-362). Pedagogen är i behov av en tanke till varför surfplattan används samt att 
pedagogen är delaktig när barnen använder sig av surfplattan. När man är delaktig så kan man 
se barns lärande som sker eller hur de hjälper varandra (Wahlström, 2015, s. 10).   
 

2.1  IKT 
Idag ställs det högre krav på förskolorna då vi lever i ett digitaliserat samhälle, där barnen ska 
lära sig genom att använda tekniken. Åtkomsten till tekniken är mer utvidgad idag och vi kan 
göra många olika saker med digitala medier (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 7). 
Dagens barn föds in i en digital värld, som består av kommunikation och samspel med andra 
individer (Lundgren, 2014, s. 11). IKT står för informations- och kommunikationsteknik och 
är ett begrepp som används inom dagens förskolor. IKT lyfts fram som ett hjälpmedel för 
lärande och när det används i undervisning så skapas en annan sorts interaktion. När IKT 
används för ett bestämt innehåll så skapas troligen nya lärprocesser. IKT skulle kunna 
förändra lärandets förutsättningar (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 7-8). En 
väsentlig del av IKT är den teknik som består av multimedia och interaktion. 
Multimediaprodukter för både utbildning och underhållning används allt mer och speciellt av 
yngre barn (a.a, 2001, s. 9). Många av produkterna beskrivs som att de har ett innehåll som är 
pedagogiskt och som innebär att exempelvis en applikation har problemlösningar eller 
övningsmoment i sig. Barnen kommer i kontakt med mediaprodukter både i förskolan och i 
hemmet. De olika produkterna blir en del av barnens barndom och det skulle kunna vara det 
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första mötet barnen har med IKT (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 10). När det 
kommer till IKT-utvecklingen i förskolan så finns det tre motiv: 

 Det första motivet är ”inlärningsaspekten” som innebär att tekniken bidrar till att 
arbetssätten har förändrats men även att det har blivit en ökad variation. Relationen 
mellan pedagog och barn har också förändrats.  

 Det andra motivet är ”arbetslivsaspekten” som innebär att samhället förväntar sig att 
förskolan ska förbereda barnen inför deras kommande framtid, där de kommer att 
möta teknik.  

 Det tredje motivet är ”demokratiaspekten” som innebär att det är förskolans ansvar att 
barnen får en likvärdig kunskap inom området för att barnen ska lära sig 
medborgarkunskap (a.a, 2001, s. 13).  

Mediepedagogik innebär att media, pedagogik och estetik samspelar med varandra och att 
olika medier används som inspiration för barnens lärande och utveckling. IKT anses vara en 
given del av mediepedagogik. Förskolans arbetssätt består av flexibilitet och en pedagogik 
som är anpassad för grupper och därför passar mediepedagogik och IKT bra in i 
verksamheten (Lundgren 2014, s. 11-12). Mediepedagogik kan användas som ett verktyg för 
demokrati och inflytande där varje barn kan göra sin röst hörd genom olika medier (a.a, 2014, 
s. 14).  
 

2.2  De didaktiska frågorna 
En pedagog kan utgå från de didaktiska frågorna vid planering av innehållet. Frågorna är 
”vem” (vilka barn som ska delta), ”när” (vilken tidpunkt innehållet ska genomföras), ”varför” 
(innehållets syfte), ”vad” (undervisningens innehåll) samt ”hur” (vilket tillvägagångssätt som 
ska användas för det planerade innehållet) (Liberg, 2014, s. 340 och 352). De didaktiska 
frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför” ska användas för att planera verksamheten med IKT 
innehåll. Svaren på frågorna pekar på vilken syn på kunskap pedagogen har. Vi har alla olika 
erfarenheter, kunskap och förutsättningar som påverkar hur vi lär oss och vilket kunnande 
som blir möjligt genom att tillföra digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten (Åström, 
2014, s. 70).  
När man utför en IKT- aktivitet så bygger arbetsuppgiften på att innehållet integreras av 
pedagoger och barn. Aktiviteten bygger på ”vad-” frågan som exempelvis vad aktiviteten 
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handlar om eller vilket innehåll som kommer att bearbetas i aktiviteten. ”Hur-” frågan bygger 
på metoden i en aktivitet, där man kan fråga sig innan eller efter en aktivitet vad det var som 
bearbetades eller vad aktiviteten ska handla om. ”Varför” bygger på syftet med de olika 
metoderna och innehållet som man har valt. Målet bygger på ”vilka” och aktiviteten som man 
valt handlar om, vilket lärande man vill att aktiviteten ska leda till som till exempel kunskap 
eller personlig utveckling. Så syftet och målet med lärandet bygger på innehållet och metoden 
som man valt (Lindström & Pennlert, 2013, s. 26-27). En aktivitet påverkas av många faktorer 
men med hjälp av dessa frågor som utgör villkoren för en aktivitet kan pedagogen planera 
aktiviteten och sedan reflektera över utfallet (a.a, 2013, s. 26). 
 
2.3  Tidigare forskning 
IKT är ett aktuellt ämne i det moderna samhället då digitala medier är oundvikligt för barnen i 
den nutida världen. Dagens barn kallas för den digitala generationen där de stöter på datorer 
och mobiltelefoner med mera i hemmet. Datorn har blivit ett verktyg som används i vardagen 
både i utbildning och inom olika yrken. Därför utgör digitala medier en viktig del för barnen i 
dagens samhälle (Sehnalová, 2014, s. 5; Durkin & Conti- Ramsden, 2013, s. 201). 
Europaparlamentet har tagit fram åtta nyckelkompetenser där digital kompetens är en av 
dessa. Alla nyckelkompetenser är lika betydelsefulla och alla kompetenser behövs för det 
livslånga lärandet. I dagens informationssamhälle så behövs digital kompetens både på arbetet 
och i hemmet (Forsling, 2011, s. 78). En studie som gjorts visar att barn som är yngre än 8 år 
tillbringar mindre tid framför tv mot vad de gör framför en mobiltelefon med pekskärm 
(Sehnalová, 2014, s. 5). Utbildnings- och kulturdepartementet fastslår att barn ska få tillträde 
till uttrycksformer som är aktuella idag där barnens kreativa förmåga ska få möjlighet att 
utvecklas i ett samhälle med olika kulturer.  Problem som pedagoger upplever är att försöka 
förstå den mediekultur som barnen lever i och hur de ska föra samman mediekulturen med 
den pedagogiska verksamheten. Barnens intressen ska användas som underlag för planering 
av innehållet så att den pedagogiska verksamheten inte står still (Klerfelt, 2007 s. 14). Det 
skapas en digital kompetensklyfta mellan generationerna barn och vuxna för att vuxna inte 
växte upp med datorer som dagens barn gör och medieintresset som barn innehar delas inte av 
alla vuxna (a.a, 2007, s. 16).  
Enligt Kjällander och Moinian visar forskningen att barnen med digitala verktyg får möjlighet 
att engagera sig i användbara applikationer som kan ge en positiv effekt på barnens lärande. 
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Forskningen lyfter även fram att surfplattor är ett verktyg som barnen lätt kan navigera på. 
Föräldrar är positivt inställda till att barnen använder surfplatta då den har potential till att 
bidra till barnens lärande, medan applikationer ofta kritiseras för att hindra kreativiteten hos 
barnen (Kjällander & Moinian, 2007, s. 10-11). En undersökning om digital teknik vid 
småbarnsfostran vid olika länder visar att införlivandet av digitala tekniker gått långsamt. 
Olika faktorer som kan vara bidragande är exempelvis bristande forskning angående 
effekterna på hur man använder digital teknik. Motstånd förekommer mot digital teknik då 
negativa effekter visas på barnens kognitiva, fysiska, sociala och känslomässiga utveckling. 
Men på senare tid har uppfattningen ändrats till att om det digitala verktyget används på rätt 
sätt så är det ett användbart verktyg för tidig inlärning (Neumann & Neuman, 2013, s. 236). 
När man använder till exempel datorn med små barn så ökar deras matematiska tänkande och 
minne. Barnen får bättre förmåga till att lösa problem samt att de utvecklar sina 
språkkunskaper (Sehnalová, 2014, s. 5).  
En surfplatta skiljer sig mot en stationär dator eller bärbar dator då surfplattan har en 
pekskärm. Man kan använda surfplattan var som helst i jämförelse med vad man kan göra 
med en stationär dator (Neumann & Neuman, 2013, s. 231-232). Surfplattan har egenskaper 
som gör det lättare för barnet vid tidig inlärning då den har en bokliknande form och innehar 
också anteckningsblock. Man antecknar genom att använda sig av handen eller fingret. 
Barnen kan upptäcka enkla multitouch kommandon på en pekskärm som exempelvis att 
dubbelklicka, rulla, använda två fingrar, nypa och stretcha med mera (a.a, 2013, s. 232). 
Digitala verktyg syftar till att barnens handlingsutrymme utökas, då barnen har med sig 
digitala kunskaper hemifrån och för att pedagogerna ser sig själva som medforskare och utgår 
från barnens intressen. Det digitala lärandet utforskas tillsammans med barn och vuxna där de 
lär sig av varandra (Kjällander, 2013, s. 5). Pedagogen kan med hjälp av surfplattan ge fler 
möjligheter till barnens lärande. Inställningen som pedagogen har kan motivera barnen att lära 
sig samt öka barnens intresse för verktyget eller göra så att barnen får känna sig självständiga 
när de utforskar och använder sig av sina färdigheter (Chen, 2015, s. 206). Med surfplattan i 
förskolemiljön så får barnen fler möjligheter till att lära sig ämnet och verktyget. Genom att 
använda surfplattan så får barnen en bra attityd till verktyget och fler kunskaper till hur det 
kan användas för att lära sig. Detta gör att pedagogerna behöver se fördelarna med att 
använda applikationer och integrera dessa i aktiviteterna (a.a, 2015, s. 207). Verktygen har en 
potential till att vara ett inlärningsverktyg vid läsning då verktyget är mångsidigt som till 
exempel till att skriva, rita, ladda ner program som innehåller alfabetet eller ord (Neumann & 
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Neuman, 2013, s. 232). I en studie kom det fram att små barn kan använda sig av surfplattor 
för att göra enklare uppgifter. Det kom även fram att barnen är ivriga att få saker att ske på 
skärmen där de förstår orsak och verkan (Neumann & Neuman, 2013, s. 232). Men vid 
användning av en stationär dator så är den inte lämplig vid lekar och spel på egen hand utan 
istället ger videokameror, mobiltelefoner, bärbara datorer med mera fler fördelar i dessa 
sammanhang. Dessa verktyg är bättre som stöd vid rörliga lekar och vid samarbete och är mer 
lämpligt att använda som hjälpmedel vid en rad aktiviteter. Verktygen kan vara bekanta för 
barnen då de eventuellt förekommer i hemmen och de kan bygga vidare på barnens 
kompetenser och kunskaper (Plowman & Stephen, 2007, s. 15). 
 

2.3.1  Vikten av pedagogernas didaktiska planering  
Det är viktigt att förskolorna använder sig av didaktiska program och spel som hjälper barnen 
att utveckla sitt logiska tänkande. Om ett barn kommer från en familj som inte har en 
surfplatta så kan barnet ges möjlighet att få känna på att sitta och arbeta vid ett digitalt verktyg 
(Sehnalová, 2014, s. 16). Om barnen får positiv erfarenhet med användningen av datorer så 
kan det bidra till att de får en positiv inställning till IKT. Tidigt spelande främjar barnens 
utveckling i olika områden och teknologin används främst framgångsrikt till barn med 
särskilda utvecklingsbehov. Man kan använda surfplattan till flera olika ämnen som 
matematik, naturkunskap eller teknik. Det gäller bara att pedagogen har valt en lämplig 
applikation till ämnet (a.a, 2014, s. 8). Exempel som barnen kan arbeta med på surfplattan är 
målning för då utvecklar barnen fingermotorik, fantasi genom att de kan måla enkelt med färg 
och geometriska grundformer vilket kan vara svårt för barnen att måla för hand. Med hjälp av 
ett målarprogram så kan barnen enkelt ändra på storleken, färger och former (a.a, 2014, s. 13). 
Det gäller att pedagogerna har valt en applikation som inte är för utmanande för då kan det 
upplevas att barnen tappar intresset (Neumann & Neuman, 2013, s. 232). Digitala verktyg 
används ofta vid samlingar då både barn och vuxna använder verktyget. Surfplattan kan 
användas till dokumentation och reflektion samt vid dialog. IKT kan användas vid barnens 
födelsedagar, vid förskolans vernissage och i den fria leken eller vid utflykter. Att låta ett 
digitalt verktyg ligga framme bidrar till att öka spontananvändandet hos barnen (Forsling, 
2011, s. 88). Idag sker det en förflyttning från skriften till bildspråket och samtidigt så sker det 
också en rörelse från boken till det digitala (Kjällander, 2013, s. 2). När barn använder 
surfplattor så samarbetar och interagerar de med varandra. De hjälper varandra genom att 
använda tecken och gester samt språket. Barnen stöttar och ger varandra beröm samt att de 
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har lite ögonkontakt med sina kompisar men desto mer fysisk kontakt (Kjällander, 2013, s. 4). 
Applikationerna som används på surfplattan öppnar upp för aktiviteter inom estetiska ämnen 
som till exempel musik, rörelse och drama samt lek (Kjällander, 2013, s. 6).  
Det är viktigt att pedagogerna har grundläggande kunskaper om de grundläggande 
funktionerna för hur man använder sig av en surfplatta men även viljan till att använda 
verktyget. Det är viktigt att pedagogen tänker igenom innan man använder verktyget så det 
blir en meningsfull användning för barnen och för att det ska bli till en fördel vid 
användningstillfället (Sehnalová, 2014, s. 11). Det är inte bara tanken med verktyget som är 
viktigt utan även att pedagogerna lär sig utforma en god inlärningsmiljö där barnen blir 
motiverade och intresserade för att använda digitala medier. När pedagogerna väl sett 
fördelarna med att använda sig av surfplattan i barngruppen så kommer barnen få en 
möjlighet till att delta i utbildningen av IKT. Pedagogernas motivation till att använda sig av 
digitala verktyg ökar barnens lärande (Chen, 2015, s. 215).   
Vid en stationär dator är nackdelen att den oftast står i ett hörn på avdelningen vilket gör att 
pedagogen kan ha svårt för att hjälpa barnet då man är upptagen på annat håll. Ett exempel är 
när pedagogerna ska uppsikt på vad de andra barnen leker. Det är då lättare att sitta med 
barnen och samtidigt ha uppsikt om man använder sig av en surfplatta (Plowman & Stephen, 
2007, s. 15). Därför är det viktigt att när ett barn sitter vid en dator så är pedagogerna i 
närheten ifall barnet behöver hjälp med tangenterna eller musen. Pedagogen väljer innan 
barnet sätter sig vid till exempel datorn vilket program barnet ska arbeta med, så att 
programmet anpassas efter barnets förmåga. Pedagogen ska finnas i närheten så att man kan 
hjälpa till om problem uppstår (Sehnalová, 2014, s. 11). Om pedagogen tänker igenom innan 
varför datorn används och genom att använda sig av de didaktiska frågorna så elimineras 
riskerna att barnen bara spelar ett spel. Därför bör det finnas regler till användningen av 
surfplattan som till exempel hur länge ett barn får sitta med verktyget innan det är nästa barns 
tur (a.a, 2014, s. 16-17). 
 

2.3.2  Betydelsen av utbildning inom IKT 
Forskningen visar pedagogers okunskap i ämnet och att det kan påverka barnens digitala 
kompetenser. Detta kan förbättras om pedagogerna får utbildning inom ämnet och att de får 
kunskaper om hur man integrerar surfplattan i den pedagogiska verksamheten. Genom att 
pedagogerna får utbildning i IKT så blir deras kunskap bättre och de utvecklar kompetens 
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inom ämnet (Chen, 2015, s. 206). Det visar sig genom pedagogernas undervisningsmetoder 
som bygger på deras tidigare erfarenheter från utbildningen, där deras inställning till lärande 
påverkas genom motivationen och kompetensen i undervisningen av barnen vid valet av 
applikationer. Pedagogernas uppfattning om lärande påverkar motivation, inlärningsstil och 
hur man använder sig av olika strategier (Chen, 2015, s. 207). Därför kan utbildningen 
fokusera på hur pedagogerna kan omvandla det som de lär sig i utbildningen till praktiken. 
Där behöver pedagogerna få uppmuntran från utbildningen att utveckla sina tankar om hur de 
kan använda sig av applikationer som i sin tur kan hjälpa dem att få fler arbetsmetoder med 
barnen. En idé är att utbildningen förser pedagogerna med yrkesspecifika kurser som hjälper 
dem att införliva kursen till arbetslivet (a.a, 2015, s. 207). Utbildningen behöver ge stöd så att 
pedagogerna utvecklar kompetens i sin planering samt sitt ledarskap och samarbete. 
Pedagogerna känner en viss utmaning till att använda sig av digitala verktyg till utvecklingen 
av undervisningen. Därför behöver de mer kunskap, vägledning och modeller för att kunna 
utveckla pedagogiska metoder med hjälp av IT-verktygen. Utbildningen behöver ge fler 
möjligheter för pedagogerna att utveckla fler digitaliserade metoder, för att pedagogerna ska 
få en bättre förståelse för hur man använder sig av surfplattan i lärandesituationer och får mer 
kompetens inom ämnet. Utbildningen kan hjälpa pedagogerna att utveckla sina tekniska 
färdigheter och undervisningsmetoder som de kan använda sig av i praktiken (Chen, 2015, s. 
208). Om inte pedagogerna har vana av digitala verktyg eller saknar motivation så blir inte 
barnen uppmuntrade till att använda digitala verktyg. Det sker då en begränsning av barnens 
möjligheter till kunskap och utveckling av digital kompetens (Forsling, 2011, s. 82). De 
förskolor som satsar på IKT gynnar pedagogerna då de får större kompetens inom området 
och de sätter upp tydliga mål för hur de ska arbeta. Det är viktigt att pedagogerna kan se alla 
möjligheter med IKT för att barnen ska utvecklas inom området. Digitala verktyg måste 
förenas med den traditionella verksamheten inom förskolan. Ansvaret ligger på förskollärarna 
att erbjuda digitala verktyg för barnen i den pedagogiska verksamheten. Frågan idag är inte 
”om” förskolorna ska arbeta med IKT utan ”hur” pedagogerna ska arbeta med IKT (a.a, 2011, 
s. 91-93). 
 

3.  Teoretiska utgångspunkter  
Vi har utgått från perspektiven barnperspektiv, barns perspektiv, didaktisk teori, 
kognitivismen och det sociokulturella perspektivet. Dessa perspektiv valdes ut då vi anser att 
barnperspektivet går ihop med kognitivismen, för att pedagogernas utbildning inom ämnet 
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IKT har en stor betydelse när pedagogerna ska välja ut en applikation som är anpassad till 
individens nivå och när pedagogen ska använda sig av innehållet som utbildningen gett för att 
överföra kunskapen ut till praktiken med barnen. Här kommer även didaktisk teori in då den 
utgår ifrån utbildning och lärande där pedagogen ska anpassa en applikation efter barnens 
nivå. Pedagogerna behöver även ha ett barnperspektiv där man har observerat och väljer en 
applikation som man tror barnet klarar av. Barns perspektiv och det sociokulturella 
perspektivet går ihop när vi ser på hur man ska samspela och ta del av varandras kunskap om 
verktyget. Barnen idag kallas för den digitaliserade generationen som växer upp med 
pekskärmar medan pedagogerna inte har växt upp i denna digitaliserade miljö. I det 
sociokulturella perspektivet gäller det att olika individer integrerar med varandra och tar del 
av varandras kunskap. Varje individ i det sociokulturella perspektivet är en viktig del för att 
man tillsammans ska utforska och lära sig av varandra.  
Dessa teoretiska utgångspunkter hänger samman då man utgår från barnen. Enligt Eriksen 
Hagtvet så visar kognitivismen och det sociokulturella perspektivet olika sidor av barnets 
utveckling, där Piaget ”fokuserar på barnets aktiva organisation av kunskap genom 
handlingar” och Vygotskij ser på ”dialogens betydelse för att kunna utforska världen”. Barnen 
ska genom handlingar och dialoger få ta del av andras tankar och värderingar för att kunna 
bilda sin egen kunskap (2010, s. 25-26). Utifrån det så kommer barnperspektiv och barns 
perspektiv in. För att barnet ska kunna ta del av andras handlingar och värderingar så bör 
pedagogen ha planerat en aktivitet som utgår från de didaktiska frågorna. Dessa frågor utgår 
från den didaktiska teorin.   
 
3.1  Barnperspektiv och Barns perspektiv 
Vuxna tar ett barnperspektiv för att försöka förstå barns åsikter, kunskaper och deras 
handlingar. Detta perspektiv formas av vuxna för att få fram ett verklighetstroget barns 
perspektiv. Barnperspektiv innebär att vuxna tolkar barn och försöker sätta sig in i barnets 
värld samt försöka förstå barnets perspektiv (Pramling Samuelsson; Sommer & Hundeide, 
2011, s. 42; Svenning, 2014, s. 46).  
Barns perspektiv är utifrån barnen och vuxna kan aldrig fullt ut inta denna synvinkel och i 
detta perspektiv står barnet i centrum (a.a, 2011, s. 42; a.a, 2014, s. 47). När barnen får 
komma med sina egna idéer, erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor och som inte tolkas 
av vuxna så är det ett barns perspektiv (Svenning, 2014, s. 47). 
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Vuxna har mer makt och därför hamnar barn i en lägre position gentemot den vuxne och då 
har barn färre chanser att stå upp för sin integritet. Pedagoger kan använda sin makt och låta 
barnen få träda fram så att barnet får en möjlighet att få fram sin synvinkel (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2003, s. 4). En förutsättning för att förstå varandra är att människor 
måste samspela med andra personer. När människor interagerar med andra så deltar vi i 
varandras livsvärldar. Det går inte att förstå en annan människa helt och hållet eftersom det är 
omöjligt att lämna sin egen kropp och gå in i någon annans. Det går inte att få en fullständig 
förståelse av ett barns perspektiv, utan det sker en begränsning av kunskap som är 
komplicerad (Johansson, 2003, s. 44). Att vara tillsammans med barnen är ingen garanti för 
att få åtkomst till barnets värld utan vuxna måste vara närvarande, visa respekt, ge närhet samt 
tid (a.a, 2003, s. 45). Som pedagog ska man se barnet som en egen individ med egen vilja, 
behov och drömmar och pedagogen ska visa sin förståelse och respekt för barnet (a.a, 2003, s. 
48). Om det sker en konflikt mellan vuxnas och barns perspektiv så ses det som positivt att 
barns perspektiv möter ett motstånd genom att få förståelse för ett annat perspektiv (a.a, 2003, 
s. 51). Genom att kompromissa så möter barn och vuxna varandra och de försöker komma 
överens. Vuxna visar förståelse för barns perspektiv samt låter barnet få uttrycka sin 
synvinkel (a.a, 2003, s. 48). I de nordiska länderna är det vanligt att pedagoger förhandlar och 
diskuterar med barn och detta är ett sätt få tillgångar till barns perspektiv. I en OECD rapport 
framgår det att respekt är framträdande i svenska förskolor samt att pedagoger ser barn som 
kompetenta (a.a, 2003, s. 53). 
  
3.2  Didaktisk teori 
Didaktik betyder ”undervisning” och ordet kommer från grekiskan ”didaskalia”. Det betyder 
läran om undervisning eller ”kunskapsområdet som rör undervisning och lärande” (Lindström 
& Pennlert, 2013, s. 18). Intresset inom didaktik är ”hur” undervisningen kan utformas 
exempelvis vid en aktivitet och vilket samband det finns mellan mål, innehåll och hur 
undervisningen utvecklar sig. Barnens inflytande studeras och hur inflytandet påverkar 
kunskapsutvecklingen och motivationen hos barnen, för när ett barn utvecklar kunskap eller 
färdighet är frågan hur det gick till. Är det deras egna förmågor eller förkunskaper i 
lärandeprocesser som påverkar, eller vilka strategier använder sig barnen av när de ska lära 
sig något (a.a, 2013, s. 20-21)?  Utbildning, fostran och undervisning är tre centrala 
studieobjekt inom pedagogisk vetenskap. Kunskapsområdet inom didaktik omfattar både 
teoretiska och praktiska kunskaper. En tabell som Bengtsson och Kroksmark tagit fram visar 
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att både ”konsten att undervisa” och ”läran om undervisning” är på beprövad erfarenhet 
(Lindström & Pennlert, 2013, s. 18). En didaktisk teori ska inte bara förklara utan också 
handleda pedagogen och barnen i ett pedagogiskt handlande.  

Pedagogiskt handlande är för komplext och beroende av för många, delvis okända 
påverkade faktorer för att man på ett entydigt och lagbundet sätt verkligen skulle kunna 
förklara alla enskilda fenomen i en teori (Werner & Hilbert, 1997, s. 22).  

Det är pedagogen som vet syftet, ”vad” det är som ska göras och ”hur” i en aktivitet 
(Lindström & Pennlert, 2013, s. 22). Pedagogen har planerat en aktivitet efter 
frågeställningarna: 

 vem som skall lära sig 
 vad man skall lära sig 
 när man skall lära sig 
 med vem man skall lära sig 
 var man skall lära sig 
 hur man skall lära sig  
 genom vad man skall lära sig 
 varför man skall lära sig 
 för vad man skall lära sig (Werner & Hilbert, 1997, s. 17-18). 

Med den didaktiska teorin får man svar på frågorna ”vad” som innefattar innehållet, ”hur” 
som är förmedlingen, ”varför” som är motivet, ”till vad” som är målet och ”vem” som är 
”pedagogen- barnet- relationen” (Werner & Hilbert, 1997, s. 17-18). 
Efter aktiviteten reflekterar pedagogen genom upplevelserna som sker. Genom reflektionen 
kan pedagogen förbättra aktiviteten så den passar bättre till barnens nivå och detta bidrar till 
att pedagogen får nya erfarenheter genom reflektionen och handlingarna. För genom 
reflektion och analys över en aktivitet så utvecklar man sin kunskap om sin egen 
undervisning. Antingen bekräftas pedagogens tidigare hypoteser eller utmanas hypoteserna 
om undervisningen. När pedagogens hypotes utmanas så kan pedagogen behöva analysera 
aktiviteten. Det kan pedagogen göra genom att ta del av en kollegas erfarenheter och 
vetenskapliga didaktiska teorier. Då kan aktiviteten förbättras och utvecklas genom en kollega 
då de utvecklar ett kollegialt språk då man lär sig av varandras beprövade erfarenheter. För att 
pedagogen ska kunna få vetenskapliga kunskaper om lärande och undervisning behöver man 
ta del av andras forskning eller arbeta med didaktisk forskning (Lindström & Pennlert, 2013, 
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s. 22). När en pedagog är i en situation kan man inte ta ett didaktiskt beslut från ”sekund till 
sekund” och samtidigt reflektera över besluten i olika termer i någon didaktisk teori. Detta 
innebär att pedagogen inte kan förklara med hjälp av teorin och sedan återföra det till 
verkligheten i en undervisningssituation. Teorin har inte en lösning för varje enskilt problem, 
utan teorins styrka är att man kan ifrågasätta och reflektera över handlingsrutinerna (Werner 
& Hilbert, 1997, s. 24). 

Didaktisk teori är en systematisk, helst motsägelsefri, form av presentation av resultat 
som respektive författare nått genom sitt arbete. De tankeprocesser, iakttagelser och 
analyser som har lett fram till dessa resultat, följer i allmänhet andra regler än den 
systematiska framställningens logik (a.a, 1997, s. 27). 

Men didaktisk teori kan vara till hjälp när pedagogen vill göra sig medveten om kvalitén och 
strukturen i sin egen planerade aktivitet. Genom att använda sig av teorikunskapen så kan 
pedagogen vidareutveckla den praktiska aktiviteten eller om man kört fast så kan man bryta 
rutinerna. Pedagogen kan alltså omsätta sina ”insikter om undervisning och lärande i praktisk 
handling” men då behöver pedagogen vilja, kunskap och att våga prova. Men för att 
pedagogen ska kunna omsätta vetenskaplig kunskap behöver pedagogen förstå sig på 
vetenskapliga resultat. När man omvandlar teoretisk kunskap och lärande till pedagogiska 
handlingar blir det en utmaning. För att omvandla behöver pedagogen ha ansvar och omdöme 
för de konsekvenser som blir av lärandet. Den didaktiska insikten omsätts inte automatiskt 
utan pedagogen behöver träna sig så man får kunskap om hur man gör i aktiviteten. 
Pedagogen behöver en distansering till praktiken. Distanseringen har tre former som är 
”självreflektion, dialog och forskning” och med dessa får pedagogen kunskap om hur man 
undervisar. Pedagogen behöver även avdistansering som är ”lärarens uppmärksamhet och 
förmåga till samspel med barnen” där man prövar kunskaperna i aktiviteten. När pedagogen 
kontinuerligt gör didaktiska analyser av praktiken får man en fördjupad förståelse, vilket kan 
leda till att man får bättre förutsättningar till att handla omdömesenligt i aktiviteterna 
(Lindström & Pennlert, 2013, s. 22-23).        
 
3.3  Kognitivismen  
Piaget är en viktig person för kognitivismen och han lägger vikten på ”barnets aktiva 
organisation av kunskap genom handlingar”. Piaget är en av de centrala 
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utvecklingspsykologierna inom kognitivismen (Eriksen Hagtvet, 2010, s. 24-26). Piaget säger 
att den konkreta erfarenhetens betydelse är: 

Barn bör experimentera själva… För att förstå, måste de konstruera sin förståelse, de 
måste återupptäcka kunskapen. Varje gång vi undervisar ett barn, fråntar vi barnet 
möjligheten till att själv göra upptäckter (a.a, 2010, s. 25). 

Piaget ser barn som logiskt tänkande människor som har avancerade tankar, men barnen 
behöver utvecklas i sin egen takt. Barnen ska ges möjlighet att få stimulerande arbetsformer 
och självstyrda aktiviteter som till exempel grupparbeten där barnen kan samarbeta och 
utveckla kunskap tillsammans med kamraterna. Man ska erbjuda barnen aktiviteter där de är 
aktiva i att ställa frågor som barnen kan utforska världen med, genom att besvara frågorna. I 
detta perspektiv så blir barnet självstyrt och är delaktiga i sin egen utveckling (Säljö, 2012, s. 
170-171). Piagets tankar om undervisning är att man ska anpassa undervisningen efter barnets 
nivå som den befinner sig på. Han utvecklade en mognadsteori som visade synen han hade på 
barnens utveckling (a.a, 2012, s. 169). Piagets tanke var att barnet måste befinna sig på rätt 
stadium i sitt tänkande för att man ska kunna lära barnen. Det kan vara så att barnet kommer i 
en kognitiv konflikt som innebär exempelvis att barnet lär sig av sina misstag. Då kan barnet 
använda sina efterenheter till att assimilera och ackommodera. Detta betyder att via 
assimilation så tar man in information från omvärlden och bygger på sin erfarenhet. Detta 
visar sig vid exempelvis en aktivitet med att få föremål att flyta och sjunka. Träbiten flyter 
medan en järnbult sjunker. När barnen ser detta så införlivar det de ser med sina tidigare 
erfarenheter (a.a, 2012, s. 166). Vid ackommodation så sätts barnets sätt att tänka och agera 
till att förändra erfarenheterna som man har. Detta sker när barnet ändrar sitt sätt att tänka på 
och på hur barnets ser på sin omvärld. Detta kan ske som i tidigare exempel men då ser barnet 
en båt av järn som flyter, och från tidigare erfarenheter så sjunker järnbulten. Barnet måste 
ackommodera sin tidigare förståelse för att utveckla en specifik förståelse av vad det är som 
flyter eller sjunker (a.a, 2012, s. 166).  
 
3.4  Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs tankar där människan är under ständig 
utveckling, då man approprierar kunskap i olika situationer. Appropriering innebär att man lär 
sig använda eller blir bekant med kulturella redskap som till exempel att räkna, rita, skriva, 
cykla eller att uttrycka sig på ett annat sätt. Utvecklingen sker inte bara under barndomen utan 
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utvecklingen sker ständigt under hela människans liv. Vygotskij hade en idé om den 
proximala utvecklingszonen där utvecklingen är under en ständig process. Tanken är att när 
människan lärt sig behärska något nytt så har man nya färdigheter eller kunskap inom räckhåll 
att lära sig (Säljö, 2012, s. 192-193). Vid det sociokulturella perspektivet växer kunskapen 
mellan barnen men även mellan pedagog och barn. Förskolans uppgift är att informera barnen 
om samhällets kollektiva kunskaper så de blir delaktiga, och pedagogen ses som en del i den 
mänskliga samvaron. Kunskap är inte något som överförs utan människor blir delaktiga i den 
(Säljö, 2012, s. 196-197).  
Vygotskij vill att vuxna och barn hjälps åt att lösa problem tillsammans. Pedagogen är den 
som vägleder barnet till att lösa problem på egen hand genom att vägleda barnen vid till 
exempel att ge ledtrådar, föra dialog om funderingar och förklaringar som är 
utvecklingsanpassade samt ställa frågor till barnen (Eriksen Hagtvet, 2010, s. 23). Genom att 
pedagogen har en öppen dialog med barnen så konstruerar barnen sin kunskap och sina 
färdigheter. Vygotskij anser att pedagogen ska ge kunskap till barnen och erfarenheter men 
efter barnens intresse och behov. Som pedagog ska man tänka på att det är barnet som står för 
lärandet genom sina handlingar och dialoger, och det sker genom att barnet för dialoger med 
vuxna och andra barn (a.a, 2010, s. 24). Vygotskij lägger vikten på pedagogens roll i barnets 
utveckling: 

Varje färdighet och kunskap i barnets utvecklig uppträder två gånger: först på ett socialt 
plan och senare på individuellt plan. Först mellan människor (interpsykiskt) och senare 
inom barnet (intrapsykiskt) (a.a, 2010, s. 25). 

Vygotskij menar att utvecklingen för lärande inte kommer först utan lärandet kommer efter 
undervisningen. Han fokuserar på betydelsen av barnets dialoger där de ska kunna utforska 
världen (a.a, 2010, s. 25-26). 
 

4.  Metod 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer som innebär att vi har ställt tydliga och enkla frågor 
samt öppna frågor, för att man kan få utvecklade svar tillbaka från pedagogerna som man 
intervjuar. Efter alla genomförda intervjuer bearbetar vi materialet vi mottagit (Trost, 2010, s. 
25). En kvalitativ studie innehåller en frågeställning som innebär att upptäcka eller förstå 
strukturer (a.a, 2010, s. 32). Intervjuundersökning bygger på att personen som man intervjuar 
blir tillfrågad ansikte mot ansikte eller via telefon. En intervju bygger på att forskaren ställer 
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en fråga i taget och därefter svarar personen som intervjuas på frågan som ställts. Forskaren 
kan välja att anteckna svaret som ges via datorn eller på papper i ett frågeformulär (Esaiasson; 
Gilljam; Oscarsson; Wängnerud, 2012, s. 232). En intervju ska knyta an till undersökningens 
problemställning och det är viktigt att man tänker igenom innehållet innan. Frågorna ska vara 
lätta att förstå och korta. Det är inte meningen att en stor del av intervjutiden ska gå åt till att 
förklara vad det är man vill ha reda på. Frågorna till intervjun ska vara korta men utvecklade 
så att man får långa svar. I intervjun ska man undvika ”varför-” frågor då de kan upplevas 
som läxförhör (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 298). För att ta kontakt 
vid en intervju så är rekommendationen att man hör av sig via brev där brevet lyfter fram 
undersökningens syfte och vilka det är som utför undersökningen. Efter att man har skickat 
brevet så kan man kontakta personerna via telefon eller e-post (a.a, 2007, s. 301). 
Telefonintervju är en datainsamlingsmetod som presenterar olika nivåer av strukturer (Trost, 
2010, s. 40 och 42). Vid en telefonintervju så är det mindre bra att ställa många frågor för en 
telefonintervju bör inte pågå i mer än 10-15 minuter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2012, s. 234). Fördelen med personlig intervju eller telefonintervju är att vid 
svåra frågor kan man utveckla och förklara vad man vill ta reda på mot vad man kan i en 
textanalys (a.a, 2012, s. 235). Nackdelen med en telefonintervju är att om man använder sig 
av tabeller eller kartor så är det omöjligt att förklara hur tabellen ser ut (a.a, 2012, s. 236). En 
samtalsintervju fungerar allra bäst när man vill veta hur en person uppfattar sin värld och 
intervjun utgår från personens vardagserfarenheter. En kvalitativ intervjus syfte är att 
forskaren ska ”förstå världen som intervjupersonerna själva upplever” (a.a, 2007, s. 285-286). 
 
4.1  Urval 
Vår datainsamling grundar sig på att vi gör kvalitativa intervjuer via telefon på fem pedagoger 
som arbetar inom förskolan i Sverige. Vi har tillfrågat 25 förskolor i Sverige genom att mejla 
ett brev först för att sedan kontakta dem via telefon för att se om de var intresserade att ställa 
upp. Endast fem av dessa förskolor tackade ja och dessa fem pedagoger som ställer upp i 
studien presenteras här nedanför i en tabell genom kön, befattning, ålder, kommunal eller 
privat förskola och vart förskolan ligger.  
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4.1.1  Tabell 1 

Pedagog Kön Befattning Ålder 
Kommunal/ 

Privat 
Förskola Läge 

P1 Kvinna Fsk 50-60 År Kommunal Stad 
P2 Kvinna Fsk 30-40 År Kommunal Stad 
P3 Kvinna Bsk 40-50 År Privat Landsbygd 
P4 Kvinna Fsk 30-40 År Kommunal Stad 
P5 Kvinna Fsk 40-50 År Kommunal Stad 

Förskollärare (Fsk), Barnskötare (Bsk) 
Denna empiri är begränsad på grund av att vi endast har fem telefonintervjuer som 
sammanlagt är på cirka 35 minuter. Vi genomför telefonintervju då vi har ett fåtal frågor att 
ställa i de olika intervjuerna. Vid intervjuerna spelar vi in på en annan mobiltelefon eller 
surfplatta efter att ha fått pedagogernas godkännande. Efter intervjun transkriberar vi det 
inspelade materialet (bilaga 3.1). Valet av telefonintervju grundar sig på att pedagogerna som 
vi intervjuar inte arbetar nära vår studieort utan arbetar på annan ort i Sverige. Pedagogerna 
som deltar i våra intervjuer är både förskollärare (Fsk) och barnskötare (Bsk). I intervjuerna 
vill vi se på avsikten till användningen av surfplattan med barnen och undersöka deras 
didaktiska syfte och huruvida de får någon utbildning i att använda en surfplatta. 
 
4.2  Etiska överväganden  
I början av varje kvalitativ intervju informerade vi om de fyra forskningsetiska principerna. 
Informationskravet innebär att vi redogör för syftet med studien samt att vi berättar att 
intervjun är frivillig och intervjun inte kommer att användas till något annat än vår studie 
(Vetenskapsrådet, 2015, s. 7). Samtyckeskravet som innebär att pedagogen som intervjuas 
bestämmer över sin medverkan och har rätt till att när som helst i intervjun avstå att svara på 
en fråga eller avbryta intervjun (a.a, 2015, s. 9-10). Konfidentialitetskravet där pedagogen 
som intervjuas redan innan intervjun fått en kod som till exempel ”P1, P2, P3” och så vidare, 
för att på så vis inte avslöja identiteten (Vetenskapsrådet, 2015, s. 12-13; God forskningssed, 
2011, s. 67). Nyttjandekravet innebär att datamaterialet som vi samlat in används endast till 
vår studie. Frågan ställdes även till deltagarna om de vill ta del av studien när den är 
färdigställd (Vetenskapsrådet, 2015, s. 14).  
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4.3  Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet som betyder tillförlitlighet är ett mått på ett resultat och om det blir samma resultat 
vid en annan mätning så innebär det hög reliabilitet (Trost 2010, s. 131; Bell, 2005, s. 117). 
Validitet är ett komplext begrepp som betyder giltighet. Validitet är ett mått på om frågan som 
mäts är det som är menat att mätas (a.a, 2010, s. 133; a.a, 2005, s. 117).  
Vårt resultat har låg reliabilitet då vi valt att ha öppna frågor som innebär att svaret kan bli 
vad som helst eller hur personen som intervjuas tolkar frågan. Frågeställningen kan även 
påverkas av hur man betonar frågorna i intervjun. Det kan även påverkas av att man gör en 
telefonintervju som innebär att samtalet kan avbrytas eller en del försvinner då signalen kan 
försvinna. När man transkriberar intervjun kan det vara så att man inte hör då inspelningen 
har skett på ett annat digitalt verktyg som till exempel surfplattan då man pratade i 
mobiltelefonen via högtalarsystemet för att på så vis kunna spela in intervjun. Men den kan 
vara hög om man använder sig av vår transkribering som finns som en bilaga (3.1). Även om 
man använder sig av samma intervjupersoner som vi använt oss av i studien och våra 
intervjufrågor (bilaga 2). Är det så att man använder sig av andra intervjupersoner så kan inte 
resultatet appliceras på landets förskolor då användningen av IKT ser olika ut och förskolorna 
har kommit olika långt med användningen av verktyget. Detta visas även i vårt resultat, på att 
man har kommit olika långt i hur man använder surfplattan i verksamheten. En del använder 
den bara till dokumentation medan andra förskolor använder enstaka applikationer med 
barnen.   
Validiteten är hög för i vår intervjustudie för vi endast ställt frågor utifrån syftet och 
frågeställningarna via telefonintervjuerna, där vi frågar efter om förskolan har surfplatta och 
vad avsikten är med användningen av det digitala verktyget. Så vid en annan mätning kan 
man få samma höga validitet om man använder sig av vårt syfte och frågeställningar. Även 
om man använder sig av våra intervjufrågor (bilaga 2), för dessa frågor är formulerade utefter 
syftet och frågeställningarna som vi har på studien.  
 

4.4  Arbetsfördelning 
Arbetsfördelning har genomförts så att vi tillsammans har bearbetat litteraturen till studien. 
Inledningen skrevs tillsammans med hjälp av olika källor. I bakgrunden fokuserade Kristina 
på förklaringen av IKT och på de didaktiska frågorna. I den tidigare forskningen fokuserade 
Emma på de engelska artiklarna medan Kristina bearbetade de svenska. I den teoretiska 
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utgångspunkten skrev Emma om didaktisk teori, kognitivismen, det sociokulturella 
perspektivet och Kristina skrev om barnperspektiv och barns perspektiv. Resterande delarna i 
studien har vi tillsammans bearbetat och behandlat språkligabruket i texten samt utformning.   
 

5.  Resultat 
I resultatet har vi valt att använda oss av pedagogernas koder (P1, P2, P3, P4 och P5) för att 
skilja på de olika intervjuerna samt använda oss av F för oss som forskare. Resultatet 
presenteras först som en inledning där det kommer fram om surfplattan existerar och hur 
många det finns på respektive avdelning. Därefter har vi valt att dela upp resultatet efter 
frågeställningarna vi har utifrån syftet.  
Bland de olika intervjuerna vi genomfört så existerar surfplattan på avdelningen och 
förskolan. Det varierar på antalet surfplattor per avdelning mellan våra olika intervjuer vi 
genomfört. Här nedan presenteras svaret som vi fått mellan våra olika intervjuer i en tabell om 
hur många surfplattor de har per avdelning och hur länge surfplattan existerat på förskolan.   

5.1  Tabell 2 
Vem Antal per avdelning Hur länge har surfplattan existerat  
P1 3 st ca 5 år 
P2 2 till 5 st Längre än 1/2 år  
P3 1 st ca 3 år 
P4 2 st Vet inte 
P5 2 st ca 1,5 år 

   
Tabellen visar att de skiljer sig mellan våra olika telefonintervjuer på hur många man har och 
hur länge man haft surfplattan på förskolan. Ett svar som vi fick på hur många surfplattor man 
har per avdelning är av pedagog P1 som är att: 

/…/ vi har tre surfplattor på, vi kallar det för lärplattor på förskolan på våran 
förskola och det finns tre med som barnen använder på respektive vanlig, /…/ 
plus att varenda pedagog som jobbar på vår förskola har sin egen lärplatta också 
som arbetsteknik (2015-10-16). 

Antalet surfplattor per avdelning varierar beroende på vilken avdelning det är. Pedagog P4 
svarade ”/…/ vi har precis fått en helt ny surfplatta på varje avdelning. /…/ Men då har vi 
också kvar en innan som vi har 2 surfplattor på varje avdelning” (2015-10-28). Hur länge man 
har haft surfplattan på förskolan eller avdelningen varierar mellan de olika intervjuer vi 
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genomfört. Pedagog P3 svarar ”/…/ tredje året som vi har det” (2015-10-21). Pedagog P2 
svarade att ”Jag vet inte, jag har bara varit på den här arbetsplatsen i ett ½ år, så det vet jag 
inte. /…/ Mer än ett ½ år tillbaka” (2015-10-19). Medan vid en annan intervju fick vi svaret 
att ”Ja, det har vi sen 1,5 år tillbaka” (P5, 2015-10-29).  
Så antal och hur länge en surfplatta har existerat på förskolan varierar mellan svaren, på en 
förskola har man en (P3) till att någon har fem surfplattor på sin avdelning (P2). Hur länge 
man haft surfplattan på förskolan varierar också för P5 har haft surfplattan i cirka 1,5 år 
tillbaka till att P1 har haft surfplattan i cirka 5år tillbaka. Detta visar på att våra olika 
telefonintervjuer har kommit olika långt i användningen av surfplattan i verksamheten.  
5.1  På vilket sätt används surfplattan i förskolan och finns det en didaktisk 
tanke? 
Hur man använder sig av surfplattan och vilka applikationer man använder sig av ser olika ut 
mellan våra intervjuer. Vanligt förekommande är att man använder surfplattan till 
dokumentation och använder sig av applikationen ”Keynote”. Det är en applikation som ”/…/ 
är en variant kan man tänka av Power Point så det är lätt att göra bildspel lätt att lägga in kort 
och text och även använda ljud eller så och film och så i den” (P5, 2015-10-29). 
Pedagog P2 svarar att de använder sig av: 

/…/ Keynote som vi kör all dokumentation i, den använder vi väldigt mycket. 
/…/ vi har mycket musik genom Katten och sen så använder vi också katten 
mycket när barnen frågar saker och vill veta saker som man kan Googla upp att 
man har internet nära mer än vad vi har apparna. Det vi använder är Babblarna, 
jobbar vi mycket med den appen äh vi har även Youtube musik därifrån /…/ 
(2015-10-19). 

Vid intervju av pedagog P2 framkommer det att surfplattan används mer än till bara 
dokumentation. /…/ då får barnen tillsammans med pedagogen reflektera kring när dom man 
kan gå igenom när vi gjorde något litet enkelt bildspel som man kan göra på surfplattan där 
man kan visa en händelse tillsammans med barnen och reflektera /…/ (P2, 2015-10-16). 
Pedagog P2 använder surfplattan till att reflektera efter man har dokumenterat och på så vis 
blir barnen delaktiga i dokumentationen.  
När vi ställde frågan om vilket syfte de har till användningen av applikationerna på surfplattan 
så svarade de att den används främst till dokumentation men förekommer även vid lugna 
stunder beroende på avdelningens utformning. Så syftet vid en intervju var att: 

/…/ pedagogiska och syfte är ju att det ska vara stöd i det pedagogiska arbetet 
att vi tycker om uttrycket från läroplanen ”Lustfyllt lärande” och då tänker när 
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jag tränar med barnen som behöver träning som behöver träna olika färdigheter 
så ibland tycker dom inte att göra det för det är lite tråkigt kan det hända men 
just men det kan vara attraktivt duktigt i det arbetet det jag menar inte att jag 
låtar barnen nu får du leka utan jag sitter bredvid vi gör det tillsammans vi övar 
på ett lustfyllt sätt så självklart syfte är att lärande attraktiv, stimulerande och det 
är mångsidigt i så fall att det inte bara är tre dimensionellt som vi kan använda 
men vi kan använda lärplattan för att komplettera för dom vi använder, jag ser 
stora fördelar med att använda Ipad (P1, 2015-10-16). 

Medan vid en intervju där avdelningen är en specialavdelning så används surfplattan vid: 
/…/ lugn och ro och vill ha speciell musik då har alla sin egen äh spellista då 
kan jag ta plattan och gå och sätta mig i hammocken i bollhavet eller i 
vattensängen och ha musik istället för att ha en musikanläggning på alla ställen 
så har vi plattan med det man vill lyssna på (P2, 2015-10-19).  

Så dessa två pedagoger använder surfplattan vid lugna stunder. P1 för att barnen sitter stilla 
medan pedagogerna hjälper andra barn och P2 för att barnet ifråga behöver en lugn stud. 
Utifrån dessa pedagoger så har de olika syften till hur de använder surfplattan. Pedagog P4 
svarar att de inte har ett ”syfte med särskild applikation det kan jag inte säga vi gjort, där är vi 
inte att det finns ett konkret syfte är någonting vi måste fortsätta utveckla och påbörja 
utveckla” (2015-10-28).   
Vilka applikationer som förskolorna använder sig av är olika bland pedagogernas svar som vi 
intervjuat. En del har spel applikationer medan någon annan använder sig av 
naturvetenskapliga applikationer eller musik applikationer. Pedagog P3 svarar att 
applikationerna tas fram genom ”/…/ efter tips, det kan både vara från vilken bloggare eller 
föräldrar eller jag vet från andra pedagoger” (2015-10-21). Pedagog P3 nämner även att de 
använder applikationer till att ”/…/ vi kan lyssna och se på de olika djuren vad de har för ljud 
/…/” (2015-10-21).  Några tips på applikationer från de olika intervjuerna är till exempel 
enligt pedagog P3 att /…/ Pippi spel som är mest poppis och sen är det lego duplo har vi en 
tågbana sen har vi en blogg som är natura inte en blogg en app som är natur influerad /…/ så 
använder vi den jättemycket där vi kan lyssna och se på de olika djuren vad de har för ljud 
(P3, 2015-10-21). Medan pedagog P4 svarade att de använder sig av /…/ Memory /…/ 
Hamster, det är olika spel (2015-10-28). Ett annat tips som vi fick på applikationer är: 

/…/ Kids piano eller en app och en som heter Ninni piano. /…/ då med Piano 
och sedan trycker dem på tangenterna så att de spelar piano fast vi inte har ett 
piano. /…/ sedan har vi en teckenspråks app som är som heter TSP1 Lex som en 
ordbok när man inte, när det är nya ord man inte kan på teckenspråk så kan man 
slå i, läsa på appen för att ta reda på vad hur jag ska teckna för dom (P2, 2015-
10-19). 
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Medan pedagog P2 berättade att man har hittat en app med /…/ Bornholmsmodellen men nu 
får vi inte ladda ner appar själva nu måste vi be regionen om lov /…/ Jag har mejlat dit och 
sagt att jag vill ha den appen jag vet inte vad den är för app men jag tror den är bra (2015-10-
19). Här visar det på att det blir ett problem om man måste mejla och fråga om en applikation 
som man vill använda sig av. Detta kan vara en bidragande faktor till varför det är vanligt att 
surfplattan endast används till dokumentation. Vid två av intervjuerna nämnde de just vikten 
av varför de inte använder sig av surfplattan med barnen och exempelvis är att: 

/…/ jag är lite skeptisk till surfplattan med barnen för jag tycker dem flesta har 
mycket sådant hemma och den tiden som jag ska sitta och gå igenom spel med 
barnen, jag tycker inte den ska användas som en barnvakt som många en del gör 
/…/ Jag vill gå igenom och göra det pedagogiska och då gör jag det hellre med 
riktigt pussel eller riktigt spel. Man kan ju göra likadant på plattan men jag tar 
hellre fram ett riktigt pussel (P2, 2015-10-19). 

Medan vid en annan intervju belystes att surfplattan är ett bra pedagogisk verktyg. Surfplattan 
är  

/…/ ett jättebra pedagogisk hjälpmedel i vissa situationer och för vissa barn. /…/ 
Men att använda den bara som. Det finns ju pedagogiska spel absolut. /…/ Men 
vi har nog tänkt så här fortfarande att vi tycker att har vinner mer på att spela ett 
spel tillsammans med barnen vid bordet både vad det gäller samspel och 
ögonkontakt och språkligt och allt man kan tänka sig att man (P5, 2015-10-29). 

Våra telefonintervjuer belyser att surfplattan används till dokumentation med att den även har 
andra applikationer på verktyget som barnen kan använda sig av. En del har tänkt igenom 
varför applikationerna existerar på verktygen och några inte. Något som belyses är att man får 
mejla och fråga kommunen om lov för att ladda ned en applikation. Bland våra 
telefonintervjuer har man olika syn på om surfplattan är till en fördel eller om det är en 
nackdel till användningen med barnen. Detta visas genom att någon använder surfplattan 
nästan dagligen till exempelvis dokumentation (P5) medan någon bara använder den i enstaka 
fall (P4). Det framkommer i telefonintervjuerna dock att surfplattan inte kan ersätta 
brädspelens funktion för samspelet som man får är viktigt för ögonkontakten.  

 
5.2  Får pedagogerna någon form av utbildning inom digitala verktyg och i 
så fall vad är innehållet i kursen?  
Men hur ser det då ut med utbildningen bland pedagogerna inom ämnet IKT. Existerar det 
utbildade pedagoger på förskolan som använder sig av surfplattan. De intervjuade sade i 
intervjuerna att utbildning inom IKT för alla pedagoger förekommer inte utan det ligger på 
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pedagogens intresse. Är det så att pedagogen får gå på utbildning så är kursen några timmar 
under en dag. Ett exempel från en intervju är:  

P4: Jag kommer faktiskt precis tillbaka till jobbet från en IKT utbildning med 
Ipad och pedagogisk dokumentation /…/ På förmiddagen då tänkte jag att jag 
också skulle ta den här intervjun också efter jag varit  
F: Hur länge var den då? 
P4: Det var nu mellan 8-12 /…/  
F: Blev du tillfrågad till att delta eller var det ditt eget val? 
P4: Nej jag blev tillfrågad av min förskolechef /…/  
(P4, 2015-10-28). 

Vid en annan intervju fick vi svaret ”Ja, det är två stycken som har gått en kurs i det här 
lärarutbildningar och sen jag är inte en av dom utan. Dom andra är ju självlärda om man säger 
så” (P3, 2015-10-21). P2 svarade att det inte förekommer någon utbildning för pedagogerna 
inom IKT, ”Inte på den här arbetsplatsen nej” (2015-10-19). Så det ser olika ut om man får 
någon utbildning inom IKT om man jämför med pedagoger P3, P4 och P5. För där får IKT- 
ansvariga pedagoger gå en kurs och vid P4 och P5 har de fått gå en kurs i dokumentation.  
Efter frågan om det förekom pedagoger som var utbildade inom IKT så undrade vi om 
intresset existerade bland pedagogerna. Pedagog P1svarade:  

Ja det är också varierat i början var intresset väldigt stort och då fick ju till och 
med dom som är en kunniga inom området än vissa. Alla andra skillnader 
vänder möjligheter lärplattan ger för dom andra och kan ge just inlärande syfte, 
då var det många som verkligen jobbade och då tänkte vi för att den ska vara 
pedagogiskt viktigt dom ska pedagogen vara med och det ska va möjligt att 
använda just det programmet sen när nyhetens attraktion lagt sig så blev det nog 
en period när den inte användes lika ofta och det händer för den använder för att 
den används för att sysselsätta barnen också. Det måste jag säga helt ärligt. Den 
uppfyller en viktig funktion för vi ser på vår småbarns avdelning när till 
exempel dom håller på att byta blöjor, då kan dom sätta på något enkelt kort 
tecknat från barnprogrammet och då sitter barnen lugna där en stund och på sätt 
och vis uppfyller det en pedagogisk funktion också. Det ger pedagogerna att 
kunna ta hand om dom övriga, men det är korta stunder som äh men nu börjar 
det komma tillbaka till lite mer medvetna äh dom om den kunskap surfplattan 
ger (2015-10-16). 

Medan pedagog P3 svarade att:  
Ja, det är väldigt blandat /…/ Om man får säga så här, de som är yngre mmm 
dom är betydligt mer intresserade /…/ Ja, men det är det här med all teknik och 
jag är då eller nu sitter jag i mitten men jag nog den mest intresserade (2015-10-
21). 
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Därefter ställdes frågan om surfplattan används dagligen på förskolan eller endast vid 
speciella tillfällen. Intervjuerna visar på att surfplattan kommer fram dagligen för 
dokumentation men inte för att användas till spel-applikationer. Vid intervju av pedagog P4 
fick vi svaret: 

Inte dagligen skulle jag inte vilja påstå /…/ Om det händer någonting annat men 
också det känns som att det är just när man ska gå iväg någonstans då kan man 
komma på att vi kan ta med den /…/ Så att den ändå blir liksom påmind om det 
men inte framme så /…/ På det sättet när man tar med sig den (2015-10-28). 

Medan pedagog P5 lyfter vikten av att surfplattan ska används på rätt sätt för verktyget ät 
ingen:  

/…/ leksak /…/ Det är ett pedagogiskt verktyg eller ett dokumentationsverktyg 
/…/ Jag tänker så här att jag tycker ju att alla förskollärare eller egentligen alla i 
förskolan skulle kunna få en skulle kunna ha en Ipad mini som man nästan fick 
plats med i fickan och ha med dig hela tiden för att underlätta dokumentationen 
som vi ska göra. /…/ För då kan du någonstans reflektera med barnen du kan 
göra den så det blir en pedagogisk dokumentation nästan direkt, utan att det tar 
så mycket tid. /…/ Jag tycker det hade underlättat, för då hade du kunnat filma, 
fota, skriva, lägga in barnens kommentarer och sen har du nästan liksom arbetet 
gjort. /…/ på ett enklare sätt än vad det är idag för många /…/ Men man kan 
också tycka om du vill ha med att hade man tagit beslut i regionerna att 
självklart ska det finnas paddor överallt men man har ju egentligen inte gett så 
mycket kunskap eller fortbildning till personalen och tid använder den. Alla är 
ju inte vana vid den så det är en del som behöver lära sig hur man sätter på den 
och stänger av den och sen faktiskt hur du kan använda den på ett bra och klokt 
sätt. /…/ Det har man inte. Det bara, det skickar man ut och så tänker man att nu 
har vi gjort något bra (2015-10-29). 

Men i intervjun med pedagog P5 belyses bristen i att pedagogerna inte får någon fortbildning i 
hur man ska använda surfplattan i verksamheten. /…/ Det har varit några enstaka kurser eller 
sådana här kväll kanske jag har vart på nån förskola som använt den lite mer men ingenting så 
där nu ska vi göra det här för ni får varsin surfplatta nej (2015-10-29). Svaret från pedagog P5 
visar på att verktyget används till dokumentation men även att det förekommer brister i 
utbildningen till alla pedagoger. En del får gå medan andra får utveckla sin kunskap via ett 
intresse för verktyget. Detta kan vara en orsak till varför surfplattan inte alltid används varje 
dag och att man undviker att använda verktyget i verksamheten förutom till dokumentation, 
för med utbildning kan pedagogerna lära sig hur man använder verktyget på bästa sätt och hur 
man kan ta del av barnens kunskap. 
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6.  Analys  
I våra olika intervjuer framkommer det att surfplattan existerar på förskolan men att antalet 
varierar per avdelning. Då vi genomför intervjuer om surfplattans existens så förväntar vi oss 
att surfplattan finns på förskolan då vi gör en studie inom området. De olika antalen 
surfplattor per avdelning beror på vilken kommun förskolan tillhör och avdelningens behov. 
Antal surfplattor pendlar mellan 2-3 per avdelning (se tabell 2). Det varierar mellan de olika 
intervjuerna hur länge man haft en surfplatta på förskolan. Det kan pendla mellan 1,5-5 år 
tillbaka som man haft surfplatta på förskolan. Att det pendlar mellan antalet och hur länge 
man haft surfplattan vid varje intervju har vi förväntat oss. Det är stor skillnad på hur länge 
man har arbetat med surfplattan på respektive förskola. Detta kan bero på kommunernas 
inställning till verktyget och inte förskolan. I vår intervjustudie kommer det fram i två av 
intervjuerna att ”/…/ tagit beslut i regionerna att självklart ska det finnas paddor överallt men 
man har ju egentligen inte gett så mycket kunskap eller fortbildning till personalen och tid 
använder den. /…/” (P5, 2015-10-29). Vi tolkar att kommunens syfte i det här fallet är att 
pedagogerna kan använda surfplattan med barnen. Där pedagogen som känner barnen ska 
kunna välja en applikation som är anpassad till deras nivå. När de gör det så blir det ett 
perspektiv utifrån kognitivismen. Det bli även ett barnperspektiv då pedagogen ska ha 
kunskap om barnens kompetens. Vi kan även tolka att kommunen tänker att surfplattan ska 
vara ett verktyg som barn och pedagoger tillsammans kan arbeta med, där pedagogerna tar del 
av barnens kunskap. Gör pedagogerna och barnen det så blir det ett sociokulturellt perspektiv 
och barns perspektiv, för med barns perspektiv innebär det att barnen ska få komma med sina 
egna idéer och erfarenheter. Även i citatet nämns att pedagogerna inte får någon utbildning 
och detta kan bero på att regionen tror att pedagogerna integrerar med surfplattan mellan 
pedagoger, barn och barn.   
 
6.1  På vilket sätt används surfplattan i förskolan och finns det en didaktisk 
tanke? 
Vilka applikationer som används på avdelningarna och vilket syfte man har vid användningen 
av surfplattan ser olika ut mellan våra telefonintervjuer. Pedagog P3 belyser att de använder 
surfplattan till naturvetenskapliga applikationer som att till exempel lyssna på och se på olika 
djur. Medan både pedagog P2 och P5 nämner arr de använder sig av iMovie för att göra 
filmer med barnen. I våra olika intervjuer framkommer det att surfplattan används främst till 
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dokumentation. Keynote är en applikation som de använder sig av när de dokumenterar. 
Annars så används inte surfplattan så mycket, kanske vid något enstaka tillfälle. Vid två av 
intervjuerna framkom det att surfplattan används vid lugna stunder som till exempel vid 
blöjbyten (se under resultatet 5.2). Vi tolkar det som att de olika intervjuerna har olika syften 
för användningen av surfplattan. Vid den ena tolkar vi att den används för att pedagogerna ska 
kunna byta blöja i lugn och ro. ”/…/ Den uppfyller en viktig funktion för vi ser på vår 
småbarns avdelning när till exempel dom håller på att byta blöjor, då kan dom sätta på något 
enkelt kort tecknat från barnprogrammet och då sitter barnen lugna där en stund och på sätt 
och vis uppfyller det en pedagogisk funktion också /…/” (P1, 2015-10-16). Vid den andra så 
är det när barnen behöver lugn och ro för att barnet känner ett behov. Där har barnen en egen 
musiklista på surfplattan när de känner att de behöver lugn och ro. Det som vi kan se i 
telefonintervjuerna är att syftet främst blir dokumentation vid användningen av verktyget. 
Detta kan vi förstå då vi tolkar att de olika intervjuerna inte kommit så långt i hur man kan 
använda sig av olika applikationer, på grund av att pedagogerna har en rädsla för att samspelet 
ska avta. ”/…/ vi tycker att har vinner mer på att spela ett spel tillsammans med barnen vid 
bordet både vad det gäller samspel och ögonkontakt och språkligt /…/” (P5, 2015-10-29).  
Ett exempel på kognitivism är en avdelning som använder sig av en applikation ”/…/ vi kan 
lyssna och se på de olika djuren vad de har för ljud /…/” (P3, 2015-10-21). Det bli ett 
perspektiv utifrån kognitivismen när pedagogerna väljer en applikation som är anpassad till 
barnens nivå. Men även didaktisk teori då man planerar en aktivitet som är anpassad till 
barnen. Då pedagogerna väljer en applikation som hjälper barnen med hur djuren låter istället 
för att använda sig av något annat verktyg. Då förmedlas kunskapen via applikationen ut till 
barnen. Tar pedagogerna ett barnperspektiv när de väljer en applikation eller lägger de 
aktiviteten på en nivå som de anser att barnen klarar av? Här kan man även se på det 
sociokulturella perspektivet då barnen och pedagogerna bör samspela mellan varandra och ta 
del av varandras kunskap genom att fråga hur djuren låter men även ser ut. Det gäller då att 
pedagogerna vid intervju P3 tar in barnen och frågar dem hur djuret låter för att ta del av deras 
kunskap, för tar man del av barnens erfarenheter och åsikter så blir det ett barns perspektiv. 
Det blir barns perspektiv då barnen får vara med och påverka vilka djur de ser på men även 
delaktiga med att svara på hur djuren låter. Därför behöver pedagogerna vara lyhörda och 
lyssna på vad barnen säger, för barnen kan säga hur ett djur låter och välja vilket djur de vill 
titta närmre på. 
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6.2  Får pedagogerna någon form av utbildning inom digitala verktyg och i 
så fall vad är innehållet i kursen? 
Vi undersökte om det förekom utbildning inom IKT för pedagogerna och om det fanns ett 
intresse för att använda verktyget. Utbildning för alla pedagoger förekommer inte vid alla 
telefonintervjuer utan endast för de som är IKT- ansvariga på avdelningen vid tre av fem 
telefonintervjuer vi genomfört. ”/… / det är två stycken som har gått en kurs i det här 
lärarutbildningar /…/ Dom andra är ju självlärda /…/” (P3, 2015-10-21). Detta kan vara en 
bidragande faktor till det bristande intresset då det bara är IKT- ansvariga som får utbildning. 
Pedagogernas intresse att använda surfplattan varierar och det ligger mycket på pedagogens 
egna initiativ. Pedagog P3 säger ”/…/ de som är yngre /…/ dom är betydligt mer intresserade” 
(2015-10-21). Vanligt förekommande är att surfplattan används till dokumentation som vi 
nämnt i tidigare avsnitt. ”/…/ Ja det finns det genom att ta bilder eller filma vid olika 
aktiviteter /…/” (P4, 2015-10-28). Surfplattan används nästintill dagligen på förskolan men 
främst vid dokumentation enligt resultatet. Därför tolkar vi att intresset för att använda 
verktyget finns vid dokumentation men inte till applikationer. En orsak till att surfplattan 
nästan bara används till dokumentation kan vara bristen i utbildning till pedagogerna som 
kommit fram i resultatet, för hade alla pedagoger fått utbildning inom ämnet IKT så kanske de 
hade fått kunskap om hur man använder surfplattan i praktiken. Får pedagogerna utbildning så 
kan de använda sig av didaktisk teori som innebär att de kan planera och reflektera över 
undervisningssituationen. På så vis kan pedagogerna skapa en aktivitet som bidrar till barnens 
lärande.    
 

7.  Diskussion 
I studien har vi valt att undersöka pedagogens didaktiska avsikter vid användandet av 
surfplattan med barnen på förskolan. Resultatet visar att surfplattan existerar på förskolan vid 
de intervjuer vi genomfört. Detta kan bero på att surfplattan har egenskaper som lockar till ett 
undersökande och verktyget är lätt att använda för barnen. Men även för att i läroplanen står 
det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika 
medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” samt ”att varje barn 
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” 
(Lpfö 98, rev. 2010, s. 10). Detta innebär att förskolan ska vara en del av den digitaliserade 
världen. Med hjälp av surfplattan får barnen fler möjligheter till att uttrycka sig som kan bidra 
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till barnens lärande. Använder pedagogerna didaktisk teori så kan de skapa en aktivitet som 
kan bidra till barnens lärande. Detta kan göras genom att pedagogen har använt sig av 
didaktiska frågorna och skapat en aktivitet utifrån de (Werner & Hilbert, 1997, s. 17-18) men 
detta kom inte fram via telefonintervjuerna. Efter aktiviteten kan pedagogen reflektera om 
aktiviteten behöver förbättras så den passar bättre till barnen (Lindström & Pennlert, 2013, s. 
22). I dagens samhälle är digitala medier ett oundvikligt ämne för barnen, då verktyget 
förekommer både i hemmet och i olika yrken. Som vi nämnt i tidigare avsnitt har IKT olika 
motiv i utvecklingen. Ett av dem är arbetslivsaspekten som innebär att förskolan ska 
förbereda barnen inför deras framtid och något som samhället förväntar sig att förskolan gör. 
Dagens barn kallas även för den digitaliserade generationen för att de växer upp med olika 
digitala verktygen som till exempel mobiltelefonen eller datorn. Därför är det viktigt att 
pedagogerna införlivar surfplattan i verksamheten så att det blir en del av barnens vardag i 
förskolan. Medierådets enkätstudie belyser även den kraftiga ökningen av digitala verktyg 
bland barnen i de lägre åldrarna. Tidigare forskning visar även att barnen tillbringar mer tid 
framför pekskärmar än vid tv-apparater. Visst finns det risker med att även förskolan tar in 
surfplattan i verksamheten till exempel att pedagogen inte tänker igenom hur verktyget ska 
användas (Sehnalová, 2014, s. 16-17). Men surfplattan har potential till att användas inom 
olika områden i förskolan som till exempel vid skrivning. På surfplattan finns det 
applikationer och funktioner där man kan söka information eller kommunicera med andra 
människor. Risken med applikationerna är att barnens kreativitet avtar och det är även något 
som applikationerna kritiseras för. Används surfplattan på rätt sätt så bidrar det till barnens 
tidiga lärande. Med det gäller då att pedagogerna använder sig av den didaktiska teorin där 
man reflektera efter en aktivitet. Detta för att pedagogen ska kunna vidareutveckla aktiviteten 
eller använda sig av teorin om man har kört fast (Lindström & Pennlert, 2013, s. 22-23). För 
barnen kan lära sig lösa problem, få bättre minne och träna till exempel matematik på 
surfplattan. I förskolan finns det en risk att pedagogerna undviker surfplattan om verktyget är 
för krångligt, vilket kan leda till att verktyget inte blir använt. Därför behöver pedagogerna se 
fördelarna med verktyget och få kunskap i hur man integrerar surfplattan i verksamheten. För 
med surfplattan kan barn och pedagoger utforska tillsammans och lära sig av varandras 
kunskaper. Med surfplattan kan pedagogerna ge fler möjligheter för barnen att lära sig och 
som gör att barnen känner sig självständiga. 
Våra frågeställningar är: på vilket sätt används surfplattan i förskolan? Finns det en didaktisk 
tanke? Resultatet visar på att surfplattan används främst vid dokumentation, men att när det 
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kommer till syftet med applikationerna som används så fattas syftet. Vår erfarenhet från 
tidigare verksamhetsförlagda utbildningar var att surfplattan endast används vid 
dokumentation och resterande tid förvaras den i ett skåp, men att förskolorna har kommit 
olika långt i hur man använder verktyget. Förskolan kan därför tänka på att alla barn ska få ta 
del av digitala verktyg oavsett från vilken familj man kommer ifrån. För med surfplattan kan 
barnen få en positiv inställning till IKT. I resultatet kom det fram att surfplattan används 
främst till dokumentation och syftet är även dokumentation. Vid frågan om det finns ett 
specifikt syfte för användning av en applikation vid de olika telefonintervjuerna kom det fram 
att det är något som pedagogerna behöver utveckla. Det kan bero på att pedagogerna känner 
en osäkerhet till att använda verktyget och en risk att barnen blir för inaktiva. Även i resultatet 
tas det upp att pedagogerna har en rädsla för att surfplattan ska ersätta brädspel, för att de ser 
fler fördelar med att sitta och spela ett spel med barnen. Med brädspel så tränar barnen på 
turtagning och samspel med olika individer. Forskningen tar upp att surfplattan inte alltid är 
omtyckt då den ses som en barnvakt (Kristensson, 2014, s. 26). Men även att barnen isolerar 
sig framför skärmen och som kan hindra barnen till samspel och lek. Är inte pedagogen insatt 
i verktyget så ser inte pedagogen fördelar med att använda surfplattan utan endast 
nackdelarna. Pedagogerna ska använda sig av applikationer som hjälper barnen att utveckla 
sitt logiska tänkande. För att barnen ska kunna utveckla ett logiskt tänkande där surfplattan 
har en didaktisk avsikt behövs en didaktisk teori hos pedagogerna exempelvis när 
applikationer används. För att pedagogerna ska veta innan vilken applikation som passar 
barnen behöver de observera dem, med hjälp av barnperspektivet som innebär att vuxna 
försöker förstå barnens kunskaper. Man tolkar vad barnen klarar av och för att det ska bli 
möjligt behöver man observera och samspela med varandra (Pramling Samuelsson; Sommer 
& Hundeide, 2011, s. 42; Svenning, 2014, s. 46). På det sättet kan pedagogerna välja en 
applikation på surfplattan som är anpassad till barnens nivå. Annars är det en risk att barnen 
tappar intresset för verktyget. Därför behöver pedagogerna tänka igenom aktiviteten innan 
surfplattan används så att det blir en meningsfull användning för barnen. Enligt kognitivismen 
så ska pedagogen anpassa aktiviteten efter barnens nivå och Piagets tanke är att barnen ska 
befinna sig på rätt nivå för att barnen ska kunna lära sig (Säljö, 2012, s. 166). När 
pedagogerna väljer en applikation som barnen kan använda sig av så finns de didaktiska 
frågorna som underlag. ”Vad”, ”hur” och ”varför” används för att planera verksamheten med 
ett IKT- innehåll (Liberg, 2014, s. 340 och 352). Det är viktigt att pedagogerna reflekterar 
efter användningen av verktyget så att det sker en vidareutveckling av aktiviteten. Men för att 
detta ska bli möjligt behövs det utbildning för pedagogerna inom IKT. I resultatet kom det 
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fram att regionen delar ut surfplattor till förskolorna. Det som brister är att pedagogerna inte 
får någon utbildning i hur man ska använda sig av verktyget i praktiken. Utbildning för 
pedagogerna inom IKT bidrar till att de får samma grund att stå på som barnen och det sker 
ett gemensamt lärande. Det bidrar även till att pedagogerna känner sig trygga med verktyget 
och att man inte ser verktyget som något som isolerar barnen framför en skärm.  
Frågan väcktes om pedagogerna får någon form av utbildning inom digitala verktyg och i så 
fall vad innehållet är i kursen? Både forskningen och resultatet visar på att det förekommer 
brister i utbildning för pedagogerna inom digitala verktyg. Det är endast pedagoger som är 
IKT- ansvariga som får utbildning. För de andra pedagogerna så ska det finnas ett eget 
intresse. När IKT ansvariga får gå en kurs så är det inom dokumentation och det förekommer 
redan i verksamheten. Resultatet visar att det inte är en kurs i dokumentation som behövs utan 
hur man införlivar surfplattan i övriga verksamheten. Genom att pedagogerna får utbildning 
så ges kunskap om hur man integrerar verktyget i den pedagogiska verksamheten. Bland 
pedagogerna så är det blandat i åldrarna om man är intresserad av verktyget men de yngre har 
mer intresse. Men pedagogerna kan lära sig hur man använder IKT då utvecklingen sker 
under hela människans liv. Med det sociokulturella perspektivet så är människan under 
ständig utveckling och Vygotskij ser att man hjälps åt att lösa problem mellan barn och vuxna 
(Säljö, 2012, s. 192-193). 
I undervisningsmetoderna kan man se pedagogernas tidigare erfarenheter inom digitala 
verktyg. Uppfattningen hos pedagogerna om lärande påverkas av deras motivation och 
inlärningsstil i hur man använder olika strategier. Utbildningen kan därför förmedla hur man 
omvandlar det man lär sig till hur man gör i praktiken. För med ett barns perspektiv så kan 
barnen få komma med sina egna erfarenheter och tankar. Som pedagog kan man ta del av 
barnens tidigare erfarenheter då de växer upp i en digitaliserad värld (Svenning, 2014, s. 47). 
Med rätt utbildning så kan pedagogerna få redskap till hur man kan ta in barnens kunskap på 
bästa sätt. Detta visas även i den didaktiska teorin där pedagogerna kan omsätta sina ”insikter 
om undervisning och lärande i praktisk handling”. Men då behöver pedagogerna viljan, 
kunskapen och att de vågar prova sig fram (Lindström & Pennlert, 2013, s. 22-23). I 
forskningen framkommer det att pedagogerna har okunskap i ämnet och hur man använder 
verktyget i aktiviteterna (Chen, 2015, s. 206). Får inte pedagogerna en digital vana i hur man 
använder verktyget så saknas motivationen till att använda surfplattan. Därför är det viktigt att 
alla pedagoger som arbetar inom förskolan får utbildning inom ämnet. I resultatet så kom det 
fram att intresset var stort i början när surfplattan introducerades men avtog med tiden (P1, 
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2015-10-16) och en bidragande faktor kan vara den bristande utbildningen inom ämnet. När 
inte surfplattan används till sitt fulla bruk så får inte barnen ta del av verktyget och blir inte 
uppmuntrade till att använda surfplattan. Pedagogerna ska vägleda barnen men efter deras 
intressen, där barnet är den som står för lärandet som sker. Dagens problem är inte om 
förskolorna ska arbeta med IKT utan hur man ska gå tillväga. Surfplattan kommer inte fram 
dagligen i verksamheten utan endast vid specifika händelser eller vid dokumentation. Det är 
förskolläraren som bär ansvaret att IKT integreras i den pedagogiska verksamheten. 
Problemet blir att det inte är förskolläraren som styr vilken fortbildningskurs som erbjuds och 
om alla får ta del av utbildningen inom IKT.  
 

8.  Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka pedagogens didaktiska avsikter vid användandet av 
surfplattan med barnen på förskolan. Från syftet har vi valt frågeställningarna ”På vilket sätt 
används surfplattan i förskolan och finns det en didaktisk tanke” och ” Får pedagogerna någon 
form av utbildning inom digitala verktyg och i så fall vad är innehållet i kursen?”. Vi kom 
fram till att surfplattan finns på förskolan med att det ser olika ut. Surfplattan används främst 
vid dokumentation och det blir även syftet med användningen av verktyget. Vid några enstaka 
fall används surfplattan med applikationer som pedagogen har tänkt igenom innan den 
används. Resultatet visar att avdelningen använder sig av naturvetenskapliga appar för att 
”lyssna och se på de olika djuren vad de har för ljud” (P3, 2015-10-21). Det förekommer att 
man använder sig av surfplattan vid lugna stunder till exempel vid blöjbyten. Då lockas 
barnen till att sitta still vid surfplattan medan pedagogerna hjälper de andra barnen. Vid frågan 
om pedagogerna får någon form av utbildning inom digitala verktyg så visade resultatet att 
endast IKT ansvariga pedagoger får gå. Övrig personal får ansvara för sin egen 
kompetensutveckling. Om det förekommer utbildning för surfplattan så är det inom 
dokumentation. Det som kom fram i den tidigare forskningen är att pedagogerna behöver 
utbildning inom IKT. Men även hur man tar in surfplattan i alla ämnesområden i 
verksamheten. På grund av brist i utbildning för pedagogerna så kan det vara den bidragande 
faktorn att verktyget endast används vid vissa tillfällen. En problematik som även kommit 
fram i resultatet är att kommunerna bestämmer vilken applikation som får laddas ned. Detta 
kan bli en bidragande orsak till att surfplattan inte används av pedagogerna. Något som även 
påverkar att pedagogerna inte använder surfplattan är riskerna, för pedagogerna har en rädsla 
att verktyget inte ska tillföra samma interaktion som brädspel. Frågan är inte ”om” utan ”hur” 
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man ska använda sig av de digitala verktygen i förskolan. För dagens barn tillbringar mer tid 
framför pekskärmar än framför tv-apparaterna (Sehnalová, 2014, s. 5). 
 

9.  Vidare forskning  
Studien visar att det förekommer brister i utbildning inom IKT, där pedagogerna inte får 
kunskap i hur man använder sig av surfplattan i verksamheten med barnen. Därför vore det 
intressant att granska utbudet av de olika kurserna som finns inom IKT. Är det så att det bara 
förekommer utbildning inom dokumentation eller existerar det några andra kurser? Är dessa 
kurser i så fall arrangerade efter förskolepersonalens eget initiativ eller finns det möjlighet att 
arbetsplatsen betalar dem? För studien visar att behovet inte är vid dokumentation utan hur 
pedagogerna ska ta in surfplattan med barnen så de tillsammans kan samspela och lära sig av 
varandra.  
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Bilagor 
 

1.  Brev till förskolechefer  
Hej. 

Vi är två studenter går sista terminen på Förskollärarprogrammet i Uppsala och gör nu vårt 
självständiga arbete. I det självständiga arbetet har vi som syftet att undersöka pedagogens 
didaktiska avsikter vid användandet av surfplattan med barnen på förskolan.  
För att kunna ta reda på det så skulle vi bli glada om det finns några förskollärare eller 
barnskötare som vill svara på några frågor som vi genomför i en intervju. Vi önskar att 
genomföra intervjuerna under nästa vecka men det kan diskuteras.   
För mer information får ni gärna kontakta oss.  
Vänligen  
Emma Söderstrand     
07xx-xxxxxx 
Emma.Soderstrand.xxxx@xxxxxxx.xx.se  
Kristina Nore Johansson 
07xx-xxxxxx 
Kristina.Nore_Johansson.xxxx@xxxxxxx.xx.se 
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2.  Intervjufrågor  

Frågor till intervju 
1. Har ni surfplattor på förskolan? 
2. Hur länge har ni i haft surfplattor? 
3. Hur många har ni? 
4. Är någon av pedagogerna på avdelningen utbildade inom IKT? 
5. Finns det ett intresse för Er att använda surfplattan på avdelningen? 
6. Hur ofta använder ni surfplattan? Dagligen eller aldrig?  
7. Vilka applikationer används på förskolan? 
8. Vilket är ert syfte till att ni använder applikationer? 
9. Vad använder ni surfplattan till? 

 

Följdfrågor som uppstod under telefonintervjuerna  

 Använder ni surfplattan till lugna stunder?  
 Hur får man tag på applikationen Keynote? 
 Hur länge var kursen som du var på?  
 Blev du tillfrågad att delta på kursen eller var det ditt eget val?  
 Får ni någon fortbildning eller utbildning för att använda surfplattan?  
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3.  Intervju tabell 
 

Pedagog Längden på 
telefonintervjun  

P1 09:03 
P2 06:23 
P3 04:03 
P4 05:42 
P5 08:33 

 
 

3.1   Transkribering 
Intervju P1 
F: Har ni surfplattor på förskolan? 
P1: Ja det har vi, vi har 3 surfplattor på, vi kallar det för lärplattor på förskolan på våran 
förskola och det finns 3 med som barnen använder på respektive vanlig, 3 på Regnbågen 3 på 
Galaxen plus att varenda pedagog som jobbar på vår förskola har sin egen lärplatta också som 
arbetsteknik.  
F: Okej 
F: Hur länge har ni haft dom? 
P1: Det har jag funderat faktiskt och frågar lite mina kollegor för nu känns det likheter men 
vi, det är lite olika det började ungefär för 5 år sedan när det började introducera på 
förskolorna och då var det i början bara 2 surfplattor som vi hade och då var 2 pedagoger som 
var lite mer intresserade skulle driva det vidare och testa lite så det började för 3 år och då 
började vi använda den mer ofta och ladda ned pedagogiska appar så mer än som en process 
så allt inte kom på engång och sen….   
F: Okej, då har du svarat på hur många ni har. 
F: Är det någon som är utbildad inom IKT? 
P1: Det är inte något formell utbildning om man kan säga så vi hade en som var lite mer 
kunnig inom området som tog mammaledigt två gånger så vi försöker, men det finns 2 
pedagoger som har extra ansvar 6-7 gånger och det är dom som har rättigheter att köpa nya 
appar och kunna ladda ner som och vi har inte någon tjänst som relevant eller inte relevant 
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eller så det är inte formellt tillträde så vi måste köpa dem vid kommunhuset eller någonting 
sånt. Dom ansvarar i alla fall, dom har ett uppdrag som att driva IKT i förskolan. 
F: Okej 
F: Finns det intresse för pedagogerna att använda surfplattan på avdelningen, är dom 
intresserade? 
P1: Ja det är också varierat i början var intresset väldigt stort och då fick ju till och med dom 
som är en kunniga inom området än vissa. Alla andra skillnader vänder möjligheter lärplattan 
ger för dom andra och kan ge just inlärande syfte, då var det många som verkligen jobbade 
och då tänkte vi för att den ska vara pedagogiskt viktigt dom ska pedagogen vara med och det 
ska va möjligt att använda just det programmet sen när nyhetens attraktion lagt sig så blev det 
nog en period när den inte användes lika ofta och det händer för den använder för att den 
används för att sysselsätta barnen också. Det måste jag säga helt ärligt. Den uppfyller en 
viktig funktion för vi ser på vår småbarns avdelning när till exempel dom håller på att byta 
blöjor, då kan dom sätta på något enkelt kort tecknat från barnprogrammet och då sitter 
barnen lugna där en stund och på sätt och vis uppfyller det en pedagogisk funktion också. Det 
ger pedagogerna att kunna ta hand om dom övriga, men det är korta stunder som äh men nu 
börjar det komma tillbaka till lite mer medvetna äh dom om den kunskap surfplattan ger.  
F: Okej 
F: Använder dom den varje dag eller i verksamheten? 
P1: Inte ofta nej, jag skulle inte just som jag nämnde dom behoven som dom på småbarns 
avdelning det gör dom lite oftare.  
F: Okej 
F: Vet ni, Vet du vilka applikationer som används alltså ungefär?  
P1: Först och främst jag vet på ett ungefär det dom vi har laddat ned det är ju pedagogiska 
appar uttalade som är lärande som att man med dom är också roliga det är inte bara spel som 
att man skjuter någon eller så det ska vara ett syfte med det, det kan vara memory som man 
tränar minnet med. Det är mycket språk och matematik hos oss som vi använder och 
språkutvecklande och ja matematik ja. 
F: Använder ni surfplattan till något mer än appar och? 
P1: Vi dokumenterar förstås med hjälp av surfplattan och då får barnen tillsammans med 
pedagogen reflektera kring när dom man kan gå igenom när vi gjorde något litet enkelt 
bildspel som man kan göra på surfplattan där man kan visa en händelse tillsammans med 
barnen och reflektera, uppskattas jätte jätte mycket vi filmar med lärplatta.  
F: Ja absolute 
F: Äh 
F: Vad var syftet med applikationerna, det kanske du sa jag vet inte? 
P1: Ja det går lite ihop dom två frågorna tycker jag 7 och 8 vilka jag förstår pedagogiska och 
syfte är ju att det ska vara stöd i det pedagogiska arbetet att vi tycker om uttrycket från 
läroplanen ”Lustfyllt lärande” och då tänker när jag gör det tillsammans vi övar på ett lustfyllt 
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sätt så självklart syfte är att lärande attraktiv, stimulerande och det är mångsidigt i så fall att 
det inte bara är tre dimensionellt som vi kan använda men vi kan använda lärplattan för att 
komplettera för dom vi använder, jag ser stora fördelar med att använda Ipad. 
F: Ja vad kul 
F: Vad det något mer? 
F: Då har vi fått svar på det vi 
 
Intervju P2 
F: Då ska jag fråga dig först har ni surfplattar på förskolan? 
P2: Ja 
F: Hur länge har ni haft surfplattar? 
P2: Jag vet inte, jag har bara varit på den här arbetsplatsen i ett ½ år, så det vet jag inte. 
F: Nej, men mer än ett ½ år tillbaka? 
P2: Mer än ett ½ år tillbaka  
F: Hur många har ni per avdelning? 
P2: Äh alla avdelningar har minst 2 någon har 3 och vi som är en specialavdelning vi har 5. 
F: Okej 
F: Äh är det någon av pedagogerna på avdelningen som är utbildade inom IKT?  
P2: Inte på den här arbetsplatsen nej.  
F: Nej 
F: Äh finns det ett intresse för pedagogerna att använda surfplattan på avdelningen?   
P2: Äh till dokumentation ja 
F: Ja 
F: Äh hur ofta använder ni surfplattan, dagligen eller aldrig? 
P2: Dagligen 
F: Dagligen 
P2: Ja 
F: Äh sedan undrar vi vilka applikationer använder ni har ni några speciella som typ iMovie 
och allt det här 
P2: Vi har Keynote som vi kör all dokumentation i, den använder vi väldigt mycket. Sen tog 
jag faktiskt en bild på de appar som vi använder till barnen, vi har mycket musik genom 
Katten? Och sen så använder vi också katten mycket när barnen frågar saker och vill veta 
saker som man kan Googla upp att man har internet nära mer än vad vi har apparna. Det vi 
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använder är Babblarna, jobbar vi mycket med den appen äh vi har även Youtube musik 
därifrån äh sen har vi massa olika mappar som vi har eller som jag aldrig har sett att barnen 
har använt eller vi använt heller så jag vet inte vad jag ska svara på det 
F: Nej 
P2: Vi har ett spel som heter Kids piano eller en app och en som heter Ninni piano. Då de här 
barnen inte ser eller hör har väldigt låg utvecklingsnivå så är det mycket sånt här jag trycker 
på en knapp så att det händer någonting. Då med Piano och sedan trycker dem på tangenterna 
så att de spelar piano fast vi inte har ett piano. Det är dom apparna som vi använder. Sedan 
har vi en teckenspråks app som är som heter TSP1 Lex som en ordbok när man inte, när det är 
nya ord man inte kan på teckenspråk så kan man slå i, läsa på appen för att ta reda på vad hur 
jag ska teckna för dom.  
F: Okej 
P2: Sen har jag hittat en som heter Bornholmsmodellen men nu får vi inte ladda ner appar 
själva nu måste vi be regioenen om lov 
F: Okej 
P2: Jag har mejlat dit och sagt att jag vill ha den appen jag vet inte vad den är för app men jag 
tror den är bra.  
F: Ja men det 
P2: Har du sett den appen på datorn? 
F: Nej det har jag inte.  
P2: Nej jag tycker om den modellen annars så då tänkte jag att den kanske är lätt.  
F: Men vilket syfte 
P2: sen hade 
F: Vad sa du? 
F: Nej fortsätt 
P2: Nej sedan hade vi nått radioapan, vi hade nått memory, nått färgläggnings grej men jag är 
lite skeptisk till surfplattan med barnen för jag tycker dem flesta har mycket sådant hemma 
och den tiden som jag ska sitta och gå igenom spel med barnen, jag tycker inte den ska 
användas som en barnvakt som många en del gör 
F: Nej 
P2: Jag vill gå igenom och göra det pedagogiska och då gör jag det hellre med riktigt pussel 
eller riktigt spel. Man kan ju göra likadant på plattan men jag tar hellre fram ett riktigt pussel. 
F: Ja 
P2: Hänga gubbe tycker de var roligt på mitt gamla jobb 
F: Ja 
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P2: Äh där körde vi också med ljudsynteser att tryckte dom ned bokstaven A så hörde dom 
AAA, bara för att lära sig hur bokstaven låter. Där får du skriva hur du vill om du ska lossas 
att jag är samma pedagog på både SKRATT Men på den här är det Babblarna, Youtube och 
Keynote. 
F: Äh vilket är syftet till att ni använder är det mest dokumentation då? 
P2: Ja 
F: Äh och vad använder ni ja det har ju samma sak det mesta är dokumentation ni använder 
den inte till sånt här andra aktiviteter? 
 P2: Nej det är dokumentation och sen dom här barnen som vill ha mycket musik 
F: Ja 
P2: Många barn behöver lugn och ro och vill ha speciell musik då har alla sin egen äh 
spellista då kan jag ta plattan och gå och sätta mig i hammocken i bollhavet eller i 
vattensängen och ha musik istället för att ha en musikanläggning på alla ställen så har vi 
plattan med det man vill lyssna på 
F: Ja 
P2: Helt klart dokumentation med det är ju utifrån intresset för på mitt förra jobb så var 
pedagogen intresserad av det och jobbade väldigt mycket med plattan men vi har inte intresset 
här så att ja 
F: Nej 
P2: Det hänger på det 
F: Nej med det var inga fler frågor.    
 
Intervju P3 
F: Då ska jag börja här, har Ni surfplattor på förskolan? 
P3: Ja 
F: Ja, hur länge har Ni haft det? 
P3: Ja, vi är inne, tredje året som vi har det 
F: Ja 
P3: mm 
F: Hur många har Ni? 
P3: Vi har en Ipad 
F: Ja 
F: Är det någon på avdelningen som är utbildad inom IKT? 
P3: Jag vet inte, ja.  
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F: Där försvann det 
P3: Ja 
F: Ja, det är det. Är det en person eller? 
P3: Ja, det är två stycken som har gått en kurs i det här lärarutbildningar och sen jag är inte en 
av dom utan. Dom andra är ju självlärda om man säger så.  
F: Ja 
P3: mm 
F: Finns det ett intresse för Er att använda surfplatta på avdelningen? 
P3: Ja, det är väldigt blandat 
F: Ja 
P3: Om man får säga så här, de som är yngre mmm dom är betydligt mer intresserade 
F: Ja och äldre ja det förstår vi ju 
P3: Ja, men det är det här med all teknik och jag är då eller nu sitter jag i mitten men jag nog 
den mest (hör inte) 
F: Ja 
P3: Ja 
F: Ja 
P3: Ja 
F: Hur ofta använder Ni surfplattan? 
P3: Varje dag 
F: Ja 
P3: Gör vi ju, mer eller mindre. 
F: Mer eller mindre? 
P3: Ja, det är varje dag i alla fall 
F: Ja, vilka applikationer använder Ni då? 
P3: Ja, jag jag är ansvarig att se till att det uppdateras och tas fram. Vi går ju mycket efter tips, 
det kan både vara från vilken bloggare eller föräldrar eller jag vet från andra pedagoger.  
F: mm 
P3: mm 
F: Ja 
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P3: Vi har ju dom här Pippi spel som är mest poppis och sen är det lego duplo har vi en 
tågbana sen har vi en blogg som är natura inte en blogg en app som är natur influ eftersom vi 
är en mullebo förskola 
F: mm 
P3: så använder vi den jättemycket där vi kan lyssna och se på de olika djuren vad de har för 
ljud åå  
F: Ja 
P3: Den använder vi jättemycket. Mm 
F: mm 
P3: mm 
F: Men så använder Ni, vilket är syftet använder Ni applikationer är det till dokumentation 
eller använder Ni det till vila och lugn och ro? 
P3: Äh, vi har äh en bilddokumentation vi filmar ganska mycket, mycket observationer 
F: mm 
P3: Och sen alla, vi har ju, vi har haft ett barn som hade talpedagog  
F: mm 
P3: och då har vi en app så man kan träna olika ljud som hon hade problem med 
F: Ja 
P3: Och sen har vi en kille som har lite svårt han låser sig fast vid vissa saker han ska bara 
göra och då har vi det som lite avledande 
F: mm 
P3: så kommer han på andra tankar så det tycker vi är ganska effektiskt 
F: Ja 
P3: för han i alla fall 
F: Ja 
P3: mm 
F: Ää 
P3: Sen är det ju mycket det här med natur och teknik det är det vi försöker få dom, det är vi 
extra nyfiken på 
F: Ja 
P3: mm 
F: Ja det är det ju 
P3: mm 
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F: Så Ni använder den då mest till natur och teknik ja? För jag tänkte sista frågan vad 
använder Ni surfplattan till? 
P3: Ja och till dokumentation och spela in filma då 
F: Ja 
F: Det var bara det vi hade att fråga 
 
Intervju P4 
F: Har ni surfplattor på förskolan? 
P4: Ja det har vi 
F: Hur många eller hur länge har ni haft det? 
P4: Jag är ganska ny förskollärare på den här förskolan från januari, vet inte riktigt hur länge 
sedan men vi har precis fått en helt ny surfplatta på varje avdelning. Det är 3 avdelningar 
F: Okej 
P4: Men då har vi också kvar en innan som vi har 2 surfplattor på varje avdelning 
F: Okej 
P4: mm, så ser det ut 
F: Är det någon av pedagogerna som har utbildade inom IKT? 
P4: Ja det är jag 
F: Okej 
P4: Jag kommer faktiskt precis tillbaka till jobbet från en IKT utbildning med ipad och 
pedagogisk dokumentation 
F: Okej 
P4: På förmiddagen då tänkte jag att jag också skulle ta den här intervjun också efter jag varit  
F: Hur länge var den då? 
P4: Det var nu mellan 8-12 
F: Okej, det var alltså en dag 
P4: mm, en dags utbildning 
F: mm 
P4: Det var en IKT pedagog som kom ned från Stockholm och visade praktiskt 
F: Okej 
P4: På mallen och ipad i förskolan 
F: Okej 
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P4: Hon jobbar inom skolan nu åkte hon ner och tillbaks 
F: Blev du tillfrågad till att delta eller var det ditt eget val? 
P4: Nej jag blev tillfrågad av min förskolechef 
F: mm, okej, vad kul 
F: Äh finns det intresse för pedagogerna på förskolan att använda surfplattan? 
P4: Ja det finns det genom att ta bilder eller filma vid olika aktiviteter 
F: mm 
P4: till exempel när vi går till skogen att man tar med sig ipaden och fotar, tar kort på det vi 
gör 
F: Okej, Äh då använder ni den dagligen då? 
P4: Inte dagligen skulle jag inte vilja påstå  
F: Nej 
P4: Om det händer någonting annat men också det känns som att det är just när man ska gå 
iväg någonstans då kan man komma på att vi kan ta med den 
F: mm 
P4: Så att den ändå blir liksom påmind om det men inte framme så  
F: Okej 
P4: På det sättet när man tar med sig den 
F: mm, vilka applikationer används, vet du det? 
P4: Vi har 1-2 års avdelning och den blev 1-2 år nu i höst 
F: mm 
P4: Innan hade vi 1-3 och då dom äldre barnen använde dom här spel apparna mer 
F: Ja 
P4: Memory  
F: Okej 
P4: Hamster, det är olika spel 
F: mm 
 P4: Appar, annars är det kamera appen och Keynote dokumentation också 
F: Äh vad är syftet till att ni använder dom här applikationerna? 
P4: Äh just kameran det är just då att kunna dokumentera vad vi gjort under dagen 
F: mm 
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P4: En aktivitet 
F: mm 
P4: Men ett syfte med särskild applikation det kan jag inte säga vi gjort, där är vi inte att det 
finns ett konkret syfte är någonting vi måste fortsätta utveckla och påbörja utveckla 
F: Okej, ja vad använder ni surfplattan till det har du ju nämnt  
P4: mm 
F: Dokumentation och det är väll främst dokumentation? 
P4: Ja det är det just genom kort  
F: Ja 
P4: Så mer än så har det inte kommit tyvärr tycker jag då men  
F: mm 
P4: man blir inte mycket för det  
F: mm 
P4: Det är bara att utveckla 
F: Använder ni, förresten det är jag som är Emma hihi 
F: Använder ni surfplattan till så här typ lugna stunder? 
P4: mm, nej den är inte framme,  
P4: tänker du då vilan eller då 
F: Ja 
P4: mm nej då är det böcker vi läser eller nu på min avdelning är det 1-2 så alla sover ju 
F: mm 
F: Jätte bra 
P4: Då är det bakgrundsmusik och då är det inte heller från ipaden utan från en vanlig cd 
F: Okej 
P4: mm, men den kommer inte fram i så många olika aktiviteter  
F: Nej 
P4: Så som den skulle kunna användas till pedagogisk verktyg 
F: mm 
F: Okej 
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Intervju P5 
F: Har Ni surfplattor på förskolan? 
P5: Ja, det har vi sen 1,5 år tillbaka 
F: mm. Ää, sen undrar vi hur många har Ni? 
P5: Vi har två per avdelning nu. Vi har en, vi har fått en Ipad mini också 
F: Okej 
P5: mm 
F: Ää, är det någon av pedagogerna som är utbildade inom IKT? 
P5: Ää, nja. Anna gick faktiskt en halvdag igår 
F: Ja 
P5: Kring ää Ipad i förskolan eller så men annars är det ju eget intresse det hänvisar till. Lite 
grann. 
F: Ja 
P5: mm 
F: Ää. Finns det intresse på avdelningen att använda surfplattan? 
P5: Det är väldigt olika.  
F: mm 
P5: Det beror på vad du är van vid privat.  
F: mm 
P5: Det är väldigt olika.  
F: Ja, hur ofta använder Ni surfplattan? Är det dagligen eller aldrig? 
P5: Ää, det är också olika. Men jag kan tala för min avdelning så använder vi den på nåt sätt 
dagligen.  
F: mm Ää. Vilka applikation 
P5: Det beror på. Vänta lite, förlåt. Vad du menar med använder, om du tänker vi pedagoger 
använder den eller om du tänker att vi använder den tillsammans med barnen.  
F: Ja, vi tänker mer allmänt. Om man använder den eller om den bara ligger i ett skåp.  
P5: Nämen det gör vi, använder den 
F: mm. Vilka applikationer använder Ni på förskolan? 
P5: Vi har än så länge mest använt surfplattan som ett pedagogiskt dokumentationsverktyg. 
F: mm 
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P5: Ää, så vi har inga. Ah dom appar vi använder det är keynote, ää vad använder vi mer? Ää, 
ja men det kanske är mest den.  
F: mm 
P5: mm, Imovie också kanske.  
F: Ja, 
P5: Ja, så heter den. Mm 
F: Och vilket syftet då mest till dokumentation 
P5: Ja, det är för dokumentation 
F: mm 
P5: mm 
F: Ni använder det inte så här lugna stunder? 
P5: Nä 
F: ää. För det är väl mest det vi har börjat fråga om lite 
P5: mm. Det kan jag säga. Det handlar om vi själva tänker att. Vi har inte tänkt färdigt riktigt 
kring hur vi tycker att barnen ska ha tillgång till den själva så  
F: Nä 
P5: Jag vet, kan tänka att det vara ett jättebra pedagogisk hjälpmedel i vissa situationer och för 
vissa barn.  
F: mm 
P5: Men att använda den bara som. Det finns ju pedagogiska spel absolut. 
F: Ja 
P5: Men vi har nog tänkt så här fortfarande att vi tycker att har vinner mer på att spela ett spel 
tillsammans med barnen vid bordet både vad det gäller samspel och ögonkontakt och språkligt 
och allt man kan tänka sig att man  
F: Ja 
P5: Träna på 
F: Ja 
P5: mm 
F: Nä men det. Sen har vi bara en fråga vet du hur man kan få tag i den här appen keynote? 
För alla nämner den men jag hittar den inte när vi söker.  
P5: Äh, den finns bara ladda ner i appstore 
F: Okej 
P5: Den är ju betala, man köper den 
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F: Ja 
P5: mm 
F: Bra, då vet vi 
F: Det skulle vara kul att kunna kolla på den iaf.  
P5: Ja för det är en variant kan man tänka av Power Point så det är lätt att göra bildspel lätt att 
lägga in kort och text och även använda ljud eller så och film och så i den 
F: mm 
P5: mm 
F: Jaja, men då hade vi inga fler frågor.  
P5: Nä, det är också tänker på att vi kan använda till kan vara som modersmålsstöd alltså för 
dom barnen som är flerspråkiga.  
F: mm 
P5: ää då är vi på gång att använda den så.  
F: Ja 
P5: mm, för att kunna stötta dom barnen 
F: Ja 
P5: mm. Ja 
F: Okej 
F: mm. Det var 
P5: Var det alla frågorna? 
F: Ja ja 
P5: Om du vill eller när ni är klara så skulle det vara spännande och se vad Ni har fått fram. 
Så om du vill så får du gärna mejla arbetet sen när ni är färdiga och allt är klart. 
F: Det gör jag jättegärna.  
P5: För det är kul och se vad Ni kommer fram till för jag tycker ju personligen att det är ett 
bra verktyg i förskolan.  
F: mm 
P5: Men det är ingen leksak 
F: Nä det är just det.  
P5: Det är ett pedagogiskt verktyg eller ett dokumentationsverktyg 
F: mm, jo 
P5: Då tycker jag den är bra.  
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F: Ja 
P5: Jag tänker så här att jag tycker ju att alla förskollärare eller egentligen alla i förskolan 
skulle kunna få en skulle kunna ha en Ipad mini som man nästan fick plats med i fickan och 
ha med dig hela tiden för att underlätta dokumentationen som vi ska göra.  
F: Ja 
P5: För då kan du på nånstans reflektera med barnen du kan göra den så det blir en 
pedagogisk dokumentation nästan direkt, utan att det tar så mycket tid.  
F: Ja 
P5: Så, det är min åsikt 
F: Jo 
P5: mm 
F: Det är en bra åsikt 
P5 Ja, det är också att jag är van vid att jobba med Ipad själv eller jag har ju det.  
F: mm 
P5: mm. Jag tycker det hade underlättat, för då hade du kunnat filma, fota, skriva, lägga in 
barnens kommentarer och sen har du nästan liksom arbetet gjort  
F: Jo 
P5: på ett enklare sätt än vad det är idag för många 
F: Ja 
P5: Men man kan också tycka om du vill ha med att hade man tagit beslut i regionerna att 
självklart ska det finnas paddor överallt men man har ju egentligen inte gett så mycket 
kunskap eller fortbildning till till personalen och tid använder den. Alla är ju inte vana vid den 
så det är en del som behöver lära sig hur man sätter på den och stänger av den och sen faktiskt 
hur du kan använda den på ett bra och klokt sätt 
F: Ja 
P5: Det har man inte. Det bara, det skickar man ut och så tänker man att nu har vi gjort något 
bra 
F: mm 
P5: mm 
F: Men Ni får ingen fortbildning eller så här utbildning för att använda det utan det är bara nåt 
P5: Nä, inte än iaf. Jag har inte sett nån 
F: mm 
P5: Vi har ju haft den i några år.  
F: Ja 
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P5. Det har varit några enstaka kurser eller såna här kväll kanske jag har vart på nån förskola 
som använt den lite mer men men ingenting så där nu ska vi göra det här för ni får varsin 
surfplatta nej 
F: Nej 
P5: Det har vi inte fått 
F: Det var ju tråkigt.  
P5: Ja, det är lite synd 
 
 
 
 
 


