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Sammanfattning: 

 Syftet med detta arbete är att få en inblick i vilka erfarenheter fem förskollärare från två 

olika förorter till Stockholm har kring användandet av surfplattor i förskolan. 

Frågeställningarna i studien berör vilka erfarenheter förskollärare har av att använda 

surfplattor tillsammans med barnen i förskolan. Ytterligare frågor riktas mot hur 

förskollärarna resonerar kring urval av applikationer och om några skillnader kan urskiljas på 

de olika förskolorna, i erfarenheter kring arbetet med surfplattorna. Metoden som valts i 

relation till syftet för studien och frågeställningarna är att genomföra intervjuer. Resultatet 

visar på att förskollärares erfarenheter är att användandet av surfplattorna upplevs gynna 

barns samspel på flera olika sätt. Bland annat menar de även att användandet av surfplattorna 

underlättar att de själva kan vara medforskande pedagoger i större utsträckning, eftersom 

surfplattan är så lättillgänglig. I resultatet framkommer även att kompetensutveckling och 

möjligheten till att utbyta erfarenheter kring hur man kan använda surfplattor i förskolans 

verksamhet, är eftersträvansvärt hos förskollärarna. Vidare visar resultatet att urvalet av 

applikationer sker på ett medvetet sätt där frågor kring syftet med urvalet hela tiden är i fokus. 

Resultatet visade även att de förskolorna som hade en inriktning mot IKT hade större 

möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbetet med surfplattorna än de förskolor som inte hade 

en IKT inriktning.  

 

Nyckelord: Surfplattor, förskola, applikationer, samspel, utbildning 
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Inledning 
 Surfplattor i förskolan är ett omdiskuterat ämne. Det är många som har åsikter om 

huruvida surfplattor i förskolan är något som är bra eller dåligt för barnen. Det finns en del 

vårdnadshavare som inte vill att barnen ska ha något med surfplattor att göra medan en minst 

lika stor del vårdnadshavare tycker att det är bra. Diskussioner om detta finns på sociala 

medier som till exempel Facebook och även på andra forum på internet till exempel på 

familjeliv.se1. Sedan har vi forskare som säger att användandet av surfplattor stödjer barnen i 

deras utveckling på olika sätt (Kjällander, 2014; Petersen, 2015). Kjällander skriver även om 

några nackdelar som kan uppstå i samband med användandet av surfplattor, vilket är att det 

kan bli för mycket stillasittande, och att det skulle kunna vara illa för barnens hälsa (Jämterud, 

2016; Leijon, 2016). 

 Jag har valt att skriva om användandet av surfplattor i förskolan för att det är något som 

kommer bli aktuellt att förhålla sig till i mitt kommande yrke, då surfplattor nu i stort sett finns 

på varje förskola. Valet grundar sig även i att jag önskar få en insikt i hur några förskollärare 

ser på användandet av surfplattor i förskolan och hur de erfar sig använda dessa i verksamheten. 

Det jag har lagt märke till när jag under förskollärarutbildningen haft min verksamhetsförlagda 

utbildning eller arbetat extra som vikarie inom förskolan, är att användningsområdet för 

surfplattorna i förskolan skiljer sig åt. Vissa pedagoger låter inte barnen använda surfplattan 

utan det är bara pedagogerna som får använda den och då till att dokumentera. Andra använder 

surfplattan som avlastning för att lugna ner barnen och få dem att sluta springa omkring. Sedan 

finns det de pedagoger som har ett syfte med vad barnen ska göra med surfplattan men sitter 

inte tillsammans med dem, och sedan har vi de pedagoger som sitter med barnen när de 

använder surfplattan. Skillnader i förskollärares förhållningssätt till användandet av surfplattor 

med barnen i förskolan är något som även styrks i forskning (se t.ex. Masoumi, 2015). Digitala 

medier är något som har en stor roll i dagens samhälle och de som använder de digitala medierna 

blir allt yngre (Medieråden, 2012). Redan som små introduceras barn in i det digitala samhället 

och lär sig hur det fungerar, därför är det viktigt att redan i förskolan börja arbeta med surfplattor 

och lära barnen medie- och informationskunnighet, källkritik och att allt som finns på internet 

inte stämmer genom till exempel att visa hur lätt det är att redigera bilder och filmer menar 

Pålsson (2015). I förskolans läroplan står det några strävansmål som förskolan ska arbeta mot, 

flera av dessa skulle kunna relateras till användandet av surfplattor, i läroplanen står det bland 

annat; 

 

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- 

och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja 

barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera 

och nyttja material och teknik. Multi-media och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” (Lpfö98, 

                                                      
1 Familjeliv.se är en sajt för föräldrar där det finns olika forum där föräldrar kan diskutera. Sajten har ca 1 miljon 
besökare i veckan. 
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2010, s. 7). 

 

Vidare står det att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 

”Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” (Lpfö98, 2010, s. 10).  

 

Liksom att förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 

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

teknik fungerar” (Lpfö98, 2010, s. 10). Ytterligare ett strävansmål 

förespråkar vikten av att barn ges möjlighet ”att utveckla sin förmåga att 

bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap” (Lpfö98, 2010, s.10).  

 

 I relation till dessa strävansmål görs satsningar runt om i landet på just arbetet kring 

surfplattor i förskolan. Bland annat i Kungsbacka där hela kommunen kör en satsning och 

nästan alla förskolor är med, detta arbete är till för att förbättra arbetet och kompetensen hos 

personalen i arbetet med IKT. De får kompetensutveckling i hur de kan arbeta med 

surfplattorna och genom att ha kontakt med flera andra förskolor. Genom bland annat Skype 

byter de erfarenheter med varandra kring användandet av surfplattor, där de ges möjlighet att 

uttrycka vad som har fungerat bra respektive mindre bra. Pedagogernas utbyte av erfarenheter 

kan ge nya insikter i hur deras eget arbete kan förbättras och de kan testa nya saker som de 

inte testat tidigare (Näslund, Carina, 2015).  En av förskolorna i Kungsbacka har gjort ett 

vattenrum med hjälp av digitala verktyg, de har gjort så att det ser ut som ett hav med vatten 

på golvet och ett vattenfall på väggen samt brusande vattenljud som spelas ur högtalarna. 

Flera av barnen som gick in i det här rummet tog av sig strumporna och sedan simmade de 

runt där (Näslund, 2015). Detta visar att vi med digitala medier kan erbjuda ytterligare 

material till barnens lekar och utmana deras tänkande och kreativitet, skulle barnen vara 

intresserade av andra saker kan man ersätta vattnet med annat beroende på vad barnen är 

intresserade av. Det enda som begränsar vårt arbete med digitala medier i förskolan är vår 

fantasi. Mot bakgrund av att användandet av surfplattor varierar på förskolorna har ett syfte 

för studien specificerats, vilket framgår av följande avsnitt. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 Syftet med detta arbete är att få en inblick i vilka erfarenheter förskollärare har av hur 

arbetet kring surfplattor kan genomföras i förskolan. Följande frågeställningar har utifrån 

syftet specificerats; 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av att använda surfplattor i förskolan? Hur 

används de och på vilka sätt får barnen använda surfplattan?  

 Hur resonerar de kring valet av applikationer?  
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 Finns det skillnader i förskollärarnas erfarenheter på förskolor som har en uttalad 

inriktning på IKT jämte mot dem som inte har en uttalad inriktning mot IKT? 

 

Metod 
 För att undersöka förskollärares erfarenheter av användandet av surfplattor på förskolan 

har jag för denna studie valt att göra intervjuer med förskollärare, i två förorter till Stockholm. 

Jag har gjort fem intervjuer med fem förskollärare där tre arbetar på kommunala förskolor och 

de andra två arbetar på privata förskolor. De kommunala förskolorna jag besökte och 

intervjuade förskollärare på är inriktade på arbetet med IKT i förskolan och ligger i två olika 

kommuner. Jag valde att göra intervjuer med förskollärare för att intervjuer ger djupare svar 

på frågorna som ställs än vad en enkät gör. Intervjuer ger även möjlighet till att ställa 

följdfrågor och få förklaringar på de svaren man får om det är något man inte förstår eller om 

svaret behövs utvecklas (Bell, 2006, s. 158). 

 Jag hade en intervjuguide med områdena, som jag ville ta reda på mer om, med mig på 

intervjuerna (se bilaga 1). Under varje område fanns några frågor som jag ville ha svar på. 

Intervjuguiden var med som stöd för att jag skulle se att jag fick svar på frågorna men om 

personen jag intervjuade svarade på flera frågor i samband med en fråga ställde jag inte den 

frågan igen. En intervjuguide är en guide som består av frågeområden som ska tas upp på 

intervjun det behöver inte vara några frågor med, en intervjuguide är till för att intervjun ska 

kännas att den är ”på riktigt” så att frågorna inte läses rakt av från pappret (Trost, 2010, s. 71-

72).  

 

Forskningsetiska principer 
 Vetenskapsrådet har skrivit om fyra forskningsetiska principer som jag har använt mig 

av i samband med intervjuerna. De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet: Innan intervjun påbörjas ska personen som intervjuas få ta del av studiens 

syfte och hur genomförandet kommer att gå till. Personen ska även få ta del av att de är med 

på deras egna villkor och de ska försäkras om att det insamlade materialet inte kommer att 

användas till något annat än det som är sagt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Samtyckeskravet: Personerna som deltar ska veta att de deltar på sina egna villkor och har rätt 

till att medverka så länge de själva vill samt att de efter utförd intervju har rätt att dra sig ur 

och inte medverka och då får inte det insamlade materialet användas (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 10). 

Konfidentialitetskravet: De ska få information om att de inte kommer att skrivas ut 

information om dem, de kommer inte nämnas vid namn, vilken ort eller förskola 

undersökningen är utförd vid (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Nyttjandekravet: Personerna som deltar i studien ska försäkras att materialet inte kommer 

användas någon annanstans än vad som är sagt i informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 14).   

 Innan jag påbörjade varje intervju informerade jag personen som skulle intervjuas om 

vad jag skulle använda det insamlade materialet till och att det inte kommer att användas till 

något annat än mitt självständiga arbete. Personen blev även informerad om att hen var med 
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på sina egna villkor och att hen fick avbryta när som helst under och efter intervjun samt att 

ingen personlig information som namn på person, förskola eller kommun skulle skrivas ut. 

Efter att jag informerat om dessa fyra forskningsetiska principer kunde intervjun påbörjas. Jag 

har i denna text använt fiktiva namn på förskollärarna för att kunna göra det lättare att följa 

med i texten. 

 

Urval 
 Urvalet jag gjorde var att jag ville ha förskollärare eftersom att det är mitt kommande 

yrke. Jag ville även försöka få tag på någon förskola som hade IKT som inriktning för att se 

om det visade sig vara någon skillnad i hur de arbetar med IKT jämfört med en förskola som 

inte har IKT som inriktning på förskolan. 

 

Genomförande 
 Jag började med att söka på internet för att hitta förskolor med IKT som inriktning samt 

förskolor utan IKT som inriktning. Därefter kontaktade jag antingen förskolechefen eller 

biträdande förskolechef. Jag berättade för dem att jag höll på med mitt självständiga arbete 

och att jag ville intervjua förskollärare angående deras syn på IKT i förskolan. De flesta ville 

att jag skulle skriva ihop ett e-mail och skicka till dem, om vem jag är och vilka typer av 

frågor som skulle komma upp under intervjun så att de kunde skicka det vidare till de 

anställda på förskolorna. Därefter när chefen hade fått svar från sina anställda kontaktade 

antingen chefen mig med kontaktuppgifter till den jag skulle intervjua eller så kontaktade den 

jag skulle intervjua mig och så bestämde vi en tid som passade oss båda.  

 Intervjuerna skedde på förskolorna och vi satte oss i antingen personalrummet eller ett 

annat enskilt rum för att vi inte skulle bli störda. Innan jag påbörjade intervjun gick jag 

igenom de forskningsetiska principerna, på det sätt som jag skrivit här ovan. Jag frågade även 

om det gick bra att jag spelade in intervjun och förklarade att inspelningen endast skulle 

användas för att jag skulle kunna lyssna på den igen, för att inte glömma bort viktiga delar, 

och att inspelningen inte skulle läggas ut någonstans och även att den skulle raderas när jag 

var klar med den. Alla förskollärare gick med på att jag spelade in intervjun, förskollärarna 

ville även se över intervjuguiden innan vi började.  

 Efter att intervjuerna var genomförda och jag hade kommit hem var det dags att börja 

transkribera intervjuerna. Transkriptionen gick till så att jag lyssnade igenom hela materialet 

bitvis och skrev ordagrant upp vad som hade sagts i intervjun, detta tog tid då jag var tvungen 

att spola tillbaka flera gånger för att få med allt som hade sagts. När detta var gjort med alla 

intervjuer markerade jag olika områden som flera av förskollärarna hade tagit upp i sina 

intervjuer, detta gjorde jag med olika färger för att lättare hitta samma ämnen i de olika 

intervjuerna, dessa mynnade sedan ut i olika kategorier.  

 

Metod diskussion 
 Varför valde jag intervju som metod och inte enkäter? Jag valde att göra intervjuer för 

att det är lättare att få svar, det går att ställa följdfrågor och få förklaringar om det är något 

som är oklart i de svaren som den intervjuade ger. Under en intervju får man även chans att se 

kroppsspråket, höra tonfall och andra ljud och pauser som den intervjuade gör under intervjun 

som kan ge ytterligare dimensioner av svaren man får. Nackdelen med att göra intervjuer är 
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dock att det var många som kände att de inte hade tid att bli intervjuade för att det var mycket 

i verksamheten som skulle ordnas, därmed tog det tid att hitta förskolor där jag kunde 

genomföra intervjuerna på.  

 Jag hade kunnat använda enkäter som metod men jag valde bort det då det är många 

som inte svarar samt att det tar lång tid att hitta de rätta e-mail adresserna att skicka ut 

enkäterna till och sedan försöka få in svar från så många som möjligt. Efter detta ska även 

resultatet sammanställas från de enkäter man fått svar på och det blir mer kvantitativa svar än 

kvalitativa. I enkäter bör det inte heller ställas frågor som tar lång tid eller är jobbiga att svara 

på. Jag valde därför intervju för att det ger kvalitativa svar och jag fick ytterligare 

dimensioner i svaren jag fick. Det var lättare för mig att ställa följdfrågor och jag var ute efter 

att få mer kvalitativa svar än kvantitativa svar.  

 Jag valde att spela in intervjuerna för att sedan kunna lyssna på dem igen och då höra 

tonfall, ordval, pauser och annat som kan förekomma under en intervju som skratt och andra 

ljud. Detta underlättade när jag transkriberade vad som hade sagts. De ytterligare 

dimensionerna som tillkom av att jag spelade in underlättade även tolkningen av svaren jag 

fick av förskollärarna.  

 

Tidigare forskning 
 Här kommer jag ta upp tidigare forskning som får betydelse för studiens syfte.  

 

Forskning kring användandet av surfplattor i förskolan? 

 Tidigare forskning visar att en surfplatta är mycket lättare för barnen att hantera då 

surfplattan är mycket mindre än en dator och är därför lättare att manövrera, även av de 

yngsta barnen. En dator är mer komplex i användandet då man måste använda musen för att 

styra pekdonet för att komma dit man vill. Detta kan bli komplicerat för små barn som inte 

har behärskat de finmotoriska grunderna än och det kräver även en koppling till att beroende 

på hur jag rör musen flyttar sig pekdonet på skärmen, samt om man ska skriva något måste 

man använda tangentbordet där det lätt kan bli att barnen råkar trycka på fler knappar än vad 

de tänkt (Petersen, 2015, s. 49; Nilsen, 2014, s.134). 

 Byter vi i stället ut datorn till en surfplatta blir den mer behändig för alla och den är 

även mobil, den går att flytta med sig, den måste inte vara på ett och samma ställe. Tidigare 

forskning om datorer visar att den ofta stod i ett hörn som låg lite avsides av för att barnen 

inte skulle kunna ha sönder den när de lekte. På det här sättet var barnen som satt där mer 

avskilda från de andra barnen och barnen kom sällan och frågade pedagogerna om något 

(Nilsen, 2014, s. 18). Surfplattan med sin mobilitet gör det lättare att sitta där man vill sitta, 

den går att ta med sig ut och den ger mycket större möjligheter än vad en dator gör då du i en 

surfplatta har tillgång till att ta kort, filma, spela, söka information och så vidare. Det har även 

visat sig att surfplattan ger större möjlighet till att flera ska kunna kolla på den samtidigt, då 

det går att lägga den på golvet och flera barn sitter runt den (Nilsen, 2014, s. 8; Petersen, 

2015, s. 15; Kjällander & Moinian, 2014, s. 22-23). 

 Surfplattan kan bidra till mer horisontella relationer mellan barnen och pedagogerna då 

de kommer varandra närmre och tillsammans kan utforska saker. Pedagogerna blir 

medforskare av surfplattans och applikationernas funktioner. Det kan också bli en vertikal 
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relation då det kan vara så att barnen kan mer och på så sätt lär pedagogerna om hur en 

applikation fungerar eller vad som ska göras i applikationen (Kjällander, 2014, s. 5). 

 

Val av applikationer 

 Pedagogerna i Walldén Hillströms studie lägger ner ett stort arbete på att diskutera vilka 

applikationer de ska låta barnen använda på förskolan, de lägger även sin fritid på detta 

uppdrag vilket Walldén Hillström menar visar det engagemang som förskollärarna har. Bra 

applikationer, enligt förskollärarna i studien, menar de är applikationer som erbjuder ett 

innehåll som utmanar barnens lärande och samarbete (2014, s. 53, 69). 

 Tänker man på ”pedagogiska appar” blir det lätt att man tar förgivet att ett lärande sker i 

samband med användningen av surfplattan (Nilsen, 2014, s. 3). Detta stämmer inte enligt 

Nilsen (2014) då det är många applikationer som använder sig av behavioristisk stimuli, vilket 

innebär att barnen får en ”belöning” då de gör rätt, detta kan ske genom till exempel applåder, 

stjärnor eller att de kommer vidare till nästa nivå, detta är även något Flewitt, Messer, 

Kucirkova (2015, s. 297) diskuterar. Om applikationen är utformad genom att barnen får 

”belöningar” på detta sätt kan vi inte veta om det är ett lärande som sker i samband med att 

barnen använder applikationen eller om de bara testar sig fram tills det blir rätt menar Nilsen i 

sin studie (2014, s. 109).  

 Huang och Wedel (2013, s. 24-26) menar dock att det även finns applikationer som ger 

behavioristisk stimuli som bidrar till barnens lärande och utveckling och som kan stödja barn 

som tycker att en sak är svårt om de ska behöva göra det med penna och papper. Då finns det 

applikationer som kan hjälpa barnen med uttal, utseende på bokstäver och stavning. Barnen 

får då öva på surfplattan för att sedan utveckla sin läs- och skrivförståelse.  

 Andra forskare menar att applikationer som är utformade på ett mer öppet sätt visar sig 

göra barnen mer engagerade samt att barnen får större möjlighet till att använda sin 

kreativitet, dessa applikationer ses också som att de utvecklar både barnen och pedagogernas 

kompetens mer då det inte finns ett ”rätt” sätt att göra på. Genom att det inte finns ett ”rätt” 

sätt att göra på blir ens handlingsutrymme större och ett bredare lärande kan ske då 

applikationen undersöks mer (Flewitt m fl, 2015, s. 297).   

 

Pedagogens roll och barnens kompetens 

 Nilsen (2014) visar att pedagogen har en betydande roll i arbetet med surfplattor både 

med dem yngsta barnen på förskolan och med dem äldsta barnen på förskolan. Vilken 

betydelse pedagogens roll blir i arbetet med surfplattor beror på vilka färdigheter och 

kompetenser barnen sedan tidigare har. De yngsta barnen kan behöva stöttning i hur 

surfplattan fungerar då det inte är alla som har hunnit lära sig det eller ens haft möjlighet till 

det.  

 Nilsen (2014) har gjort en studie på en förskola där avdelningen med de yngsta barnen 

har fri tillgång till surfplattorna och får välja vilka applikationer de vill och avdelningen med 

de äldre barnen där barnen inte har fri tillgång till surfplattorna. På avdelningen för de äldre 

barnen är det pedagogerna som styr när surfplattorna ska användas och vilka applikationer 

som ska användas, sedan finns det vissa tillfällen när barnen själva initierar att använda 

surfplattan.  
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 Ett exempel som Nilsen skriver om är med ett barn på 1 år som har tagit ett eget initiativ 

till att använda surfplattan. Detta exempel hon skriver om är hur pedagogen kan stötta ett barn 

som inte vet hur själva funktionerna i surfplattan fungerar. Pedagogen finns där stöttande för 

att visa hur surfplattan fungerar och även guida barnet till att använda applikationer som är 

anpassade till barnets kompetenser. Applikationer som ligger på en för svår nivå för barnet 

kan lätt göra att barnet tappar intresset för att sitta kvar vid surfplattan (2014, s. 61-67). 

 Nilsen skriver även om ett exempel med de lite äldre barnen där det är pedagogerna som 

har valt vilken applikation som ska användas (2014, s. 95). Applikationen som pedagogerna 

hade valt i detta exempel var sudoku, om barnen gick till den stationen fick de välja mellan 

sudoku på surfplattan eller i pappersform. Sudoku applikationen finns i olika svårighetsgrader 

den lättare variationen är med frukter och den svårare är med siffror. Applikationen är 

utformad så att den ger en behavioristisk stimuli genom att frukten eller siffran stannar i rutan 

när man har gjort rätt, flera av barnen använder sig av en dra-släppa metod tills de har hittat 

vart frukten eller siffran ska vara. Pedagogens roll i arbetet med den här applikationen blir att 

försöka få barnen att förstå vad det går ut på och guida barnen i hur de bör tänka för att klara 

av att lösa sudokun (2014, s. 95-102). 

 Nilsen diskuterar också ”pedagogisk appar” och om det är en ”pedagogisk app” trots att 

det inte sker något lärande i samband med användandet? För att kunna se lärandet är det 

viktigt att pedagoger sitter med barnen i samband med aktiviteter som har med surfplattan att 

göra menar hon. Det kan se ut som att barnen har förstått vad man ska göra och att de har lärt 

sig men det kan i själva verket vara så att barnen bara sitter och drar-släpper för att se om det 

blir rätt medan de i själva verket inte vet varför det blir rätt. Sitter en pedagog med kan 

pedagogen ställa frågor till barnen samt guida dem till hur de kan tänka och göra för att klara 

av uppgiften som ska utföras på ett medvetet sätt i stället för genom gissningar. Det kan ta ett 

tag innan barnet börjar förstå, syftet med en engagerad pedagog som vill stötta barnen i deras 

utveckling kan hjälpa barnen med att göra detta flera gånger samt genom att använda olika 

sätt att förklara på. Tillslut kommer barnen att lära sig, på detta sätt hjälper pedagogerna 

barnen att ta tillvara på den ”pedagogiska appens” syfte (Nilsen, 2014, s. 85-94). 

 Kjällander (2014) menar att ett barn som sitter med en surfplatta inte alltid sitter med en 

applikation för att lära sig. Ett barn som inte gör som det är menat i en applikation visar inte 

att hen inte vet hur man ska göra, det kan vara så att barnet inte vet eller så kan det vara så att 

barnet vill ha kul, sitter och leker genom att göra som det inte är tänkt att man ska göra för att 

se vilken respons applikationen ger om man gör fel. Barnet kan en annan gång sitta med 

samma applikation och klara av uppgiften galant. Allt detta beror på hur barnet tänker och 

känner i stunden (2014, s. 6). Moinian och Kjällanders studie visar att barnen kan göra rätt 

enligt applikationen flera gånger om och få en behavioristisk stimuli men sedan under samma 

sittperiod går över till att göra fel för att responsen applikationen ger när barnet gör fel är 

roligare än den respons applikationen ger när barnet gör rätt (2014, s. 28). Det finns även 

många applikationer som blir kritiserade för att istället för att vända sig till barnens kreativa 

sida hämmar de deras kreativitet, men detta går att se på andra sätt då barnen kan vara 

kreativa med applikationer genom att testa alla olika funktioner som applikationen har att 

erbjuda och på så sätt göra en applikation mer kreativ (2014, s. 29). 
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Fokus på samspel 
 Walldén Hillström har i sin studie skrivit om ett exempel där ett barn försöker få 

tillträde till surfplattan och där barnet som använder surfplattan försöker skydda sin 

”äganderätt” av den. Barnet som vill få tillträde till surfplattan försöker sig på många olika 

strategier men ingen lyckas något vidare bra då han som sitter med surfplattan försvarar sitt 

interaktionsutrymme (2014, s. 75-77, 88). Till slut bjuder pojken som sitter med surfplattan in 

den andra pojken genom att vinkla skärmen och börja prata om vad han gör i applikationen, 

när detta sker börjar de diskutera om hur de ska dekorera tomten och julgranen som finns i 

applikationen. På detta sätt har de gått från att försvara sin äganderätt och att försöka få 

tillgång till surfplattan till att de tillsammans sitter och diskuterar med varandra om hur de kan 

göra i applikationen (Walldén Hillström, 2014, s. 80).  

 Ser vi sedan vidare i Walldén Hillströms studie har pedagogerna i studien ändrat 

arbetssättet med surfplattorna tillsammans med barnen på förskolan. De har gått från att 

barnen själva fått sitta med surfplattan i ca 15 min där pedagogerna kryssade i vilka barn som 

hade suttit med den på en lista för att hålla koll på vilka som inte hade fått ha den och vilka 

som hade haft den, till att pedagogerna var med barnen (Walldén Hillström, 2014, s. 66-67). 

Förändringen blev att pedagogerna började säga lärplatta i stället för surfplatta för att peka på 

att det skulle ske ett lärande i användandet av lärplattan. De fokuserade mer på barnens 

samarbete, de var även med barnen när de satt vid lärplattan och gick iväg så att de satt avskilt 

för att inte bli störda (Walldén Hillström, 2014, s. 89).  

 I ett exempel Walldén Hillström tar upp har en pedagog gått iväg lite avsides på 

avdelningen med två barn för att sitta och arbeta med surfplattan. Lärplattan, som 

pedagogerna benämner surfplattan efter att de organiserat om arbetet med surfplattorna på 

avdelningen, placeras på bordet mellan två platser där barnen sitter. De ska spela på en 

applikation och målet med aktiviteten är att de ska samarbeta med varandra. Till en början blir 

det inte så mycket samarbete utan mer turtagning. Pedagogen försöker då initiera till att 

barnen ska göra den bana i spelet de håller på med tillsammans, men barnen gör inte det. Så 

pedagogen utmanar barnen och ett samarbete mellan barnen börjar träda fram då 

förskolläraren initierar samtal och diskussion kring vilka föremål de behöver för att klara 

uppgiften i applikationen. Samarbetet fortskrider och pedagogen finns där och stöttar barnen. 

Barnen fastnar sedan på en bana och kommer inte vidare, de ber då pedagogen om hjälp men 

hen vet inte hur man gör, då ger ett av barnen ett förslag på att hämta ett annat barn som har 

spelat spelet förut och säkert kan klara av det. Barnet som gav förslaget går och hämtar sin 

kamrat för att få hjälp med banan och genom sin kompis hjälp så kommer barnen vidare till 

nästa bana (Walldén Hillström, 2014, s. 91-104). 

 Det synliggörs även begränsningar och problematik i användandet av surfplattorna i 

Walldén Hillströms studie. Även Nilsen tar upp att pedagoger har farhågor när det gäller 

användandet av surfplattor då många av de applikationer som finns begränsar barnens 

kreativitet då applikationerna är utfärdade på ett visst sätt och har ett specifikt genomförande. 

Det finns även de pedagoger som inte tycker att barnen ska använda surfplattan för att den 

stjäl tid från leken (2014, s. 19). Applikationerna i sig kan ge begränsningar då det i vissa fall 

bara går att trycka på skärmen med ett finger i taget. Vill man då införa samarbete blir det en 

komplikation när man jobbar med en surfplatta (2014, s. 73). Surfplattan begränsar även på 

grund av dess storlek och design om det är flera barn som ska vara med (2014, s. 103). 
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 Andra begränsningar som kan uppstå med arbetet kring surfplattor är pedagogernas 

kompetens. Klerfelt har tagit upp att det finns ett kompetensglapp mellan generationerna då 

barnen besitter stor kompetens när det kommer till surfplattor. Det finns även pedagoger som 

är negativa till att använda surfplattor i förskolan på grund av att de känner sig osäkra om de 

inte har den kompetens de känner att de behöver för att kunna hantera en surfplatta. Det är 

viktigt att det finns fortbildning till de pedagoger som behöver då många av de barn som idag 

går i förskolan redan kan hantera en surfplatta och om pedagogerna ska kunna stötta barnen i 

deras utveckling så måste de ha förkunskaper i hur de ska arbeta med surfplattan (2007, s. 49, 

104-105). 

 

Resultat och analys 
 Inledningsvis börjar jag med en presentation av de personer som har deltagit i studien. 

Därefter har jag delat upp resultatet i fem huvudrubriker av det material som jag har samlat in 

under intervjuerna. Under första huvudrubriken skriver jag om de erfarenheter förskollärarna 

jag har intervjuat har kring användandet av surfplattorna, därefter övergår jag till vilka mål 

några av dessa förskolor har angående surfplattan i verksamheten. Vidare lyfts fördelar och 

nackdelar som uppkommer i samband med en surfplatta i verksamheten, hur surfplattor i 

verksamheten motiveras till vårdnadshavarna och slutligen hur urvalet av applikationer sker. 

 

Presentation av deltagarna i studien 

 Jag kommer här att presentera förskollärarna jag har intervjuat, jag kommer att ge dem 

fiktiva namn då jag följer de fyra forskningsetiska principerna. De fiktiva namnen gör det 

även lättare att följa med i texten.  

 Förskollärare 1, kallad för Daniela i denna text, arbetar på en förskola som ligger i en 

förort till Stockholm. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2014 och på denna förskola i 

några månader, hon arbetar med de yngsta barnen.  

 Även förskollärare 2 arbetar på denna förskola och kommer att kallas för Pia, hon har 

arbetat som förskollärare sedan 1988 och på denna förskola har hon arbetat i 1 år och hon 

arbetar med de äldre barnen. På förskolan arbetar de i block2 vilket betyder att två avdelningar 

har närmare samarbete, på den här förskolan är det 6 avdelningar som är indelade i 3 block 

varav varje block består av en småbarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning. Det är mer 

öppet mellan de olika rummen i blocken så att det blir lättare för barnen att gå emellan och 

vara där de vill vara. Pedagogerna inom blocken har ett nära samarbete och har inte någon 

större kontakt med resterande personal i de andra blocken på samma sätt. På denna förskola 

finns det en surfplatta per avdelning vilket resulterar i 6 surfplattor på hela förskolan som 

både pedagogerna och barnen ska använda.  

 Förskollärare 3 kommer att kallas för Maria, hon arbetar i en förskola som ligger i en 

förort till Stockholm. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1982 och har arbetat på denna 

förskola i 2 år, hon arbetar med de yngre barnen. Förskolan består av 5 avdelningar och det 

finns 3 surfplattor på varje avdelning vilket resulterar i 15 surfplattor på hela förskolan, det är 

på gång att förskolan ska köpa in fler surfplattor för att det ska finnas en surfplatta till varje 

                                                      
2 Med block menas att två avdelningar har ett närmare samarbete. 
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pedagog på förskolan. På Marias avdelning finns det även en mini iPad och en iPod. Något 

som är relativt nytt, på förskolan Maria arbetar på, är att kommunen har gjort en satsning på 

arbetet med IKT i förskolan och de har därför anställt två digitalistor3 som ska åka runt till de 

kommunala förskolorna och lära ut hur bland annat Makey Makey4 fungerar. Kommunens 

satsning på IKT i de kommunala förskolorna och syftet med att ha digitalistor är att lägga upp 

vad pedagogerna kan och sen utbilda dem i vad dem behöver. De kan även boka in 

digitalistorna för ett möte, detta blir som en typ av en utbildning, menar Maria, då de själva 

inte har mycket tid till att sitta och leta efter bra applikationer. 

 Förskollärare 4 arbetar också på en förskola som ligger i en förort till Stockholm och 

kommer att kallas för Angelica i denna text. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1987 

och har arbetat på denna förskola i 9 år, just nu jobbar hon med 4-5 åringar. På den här 

förskolan följer minst en pedagog med barnen när det är dags att byta avdelning, då 

avdelningarna är indelade i åldershomogenagrupper, barnen har alltså med sig minst en 

pedagog i förflyttningen upp till nästa avdelning. På så sätt kan det bli nya arbetslag varje år 

när det sker omplaceringar. Det finns 3 surfplattor på varje avdelning och 12 surfplattor på 

hela förskolan. Avdelningarna har även tillgång till datorer, projektorer och 

dokumentkameror. Även denna förskola ligger i en kommun som har satsat på IKT i 

förskolan och de benämner surfplattan som lärplatta i verksamheten för att skilja på hemmet 

och förskolan, samt för att peka på att syftet med surfplattan i förskolan är att det ska ske ett 

lärande. 

 Förskollärare 5 arbetar också på en förskola som ligger i en förort till Stockholm och 

kommer att kallas för Henrik i denna text. Han har arbetat som förskollärare sedan 2008 och 

på den här förskolan har han arbetat i 4 år, han arbetar med de äldre barnen. På förskolan 

arbetar de i 2 hemvister5, en hemvist med de yngre barnen och en hemvist med de äldre 

barnen. Med hemvister menas att det är fler barn och pedagoger på en och samma yta, de har 

på denna förskola löst det på så sätt att oftast är hälften av barngruppen är ute på förmiddagen 

och den andra hälften på eftermiddagen och de varvar med att vara ute på förmiddagen och 

eftermiddagen. På denna förskola har de 3 surfplattor per hemvist, det finns även en 

smartboard, projektor och dokumentkamera. Även den här förskolan ligger i en kommun där 

de har satsat på IKT i förskolan och de benämner surfplattan som lärplatta i verksamheten för 

att skilja på hemmet och förskolan, samt för att peka på att syftet med surfplattan i förskolan 

är att det ska ske ett lärande. 

 

                                                      
3 En digitalista ska inspirera, utbilda, hjälpa till och stötta i arbetet med IKT. 
4 Makey Makey är en liten platta du kopplar till datorn via USB, som får datorn att tro att den är ett 
tangentbord och en mus. Sätt t.ex en krokodilklämma i hålet ”space” och den andre änden i något som är 
ledande, t.ex. en banan. Koppla en annan klämma mellan dig själv och Makey makey för att bli jordad. Därefter 
kan du peta på bananen för att göra mellanslag. 
5 Med hemvist menas att det är större mer öppna avdelningar där det är fler barn och pedagoger på samma yta. 
De är uppdelade i två avdelningar på vardera hemvist. 



14 

 

Pedagogers erfarenheter av användandet av surfplattor 
 
Betydelsen av utbildning 

Daniela och Pia som jobbar på samma förskola men på olika avdelningar har båda gått en 

fortbildning i IKT i förskolan på deras tidigare arbetsplatser men inte på den de arbetar på nu. 

Pia skulle dock vilja att de har möten om IKT för att få en chans att prata med varandra över 

blocken och även då kunna ge varandra tips och råd på hur de ska arbeta med surfplattorna på 

förskolan. Som arbetet sker nu är det blockvis. 

 Maria har igen utbildning inom IKT utan är självlärd, den enda utbildningen hon har 

fick hon genom sitt tidigare arbete när de skulle införa surfplattorna i verksamheten, då fick 

de en introduktion i hur surfplattorna fungerar. Hon tycker att de borde få utbildning inom 

IKT framförallt de som är äldre då de inte har vuxit upp med den här sortens teknik. Hon har 

tur som har haft ett barn som har lärt henne, men hon säger bland annat att alla inte har den 

tillgången, att ha någon som kan lära en, och då kan en utbildning vara behövlig. Nu har de 

ganska nyligen på Marias förskola börjat med en satsning på IKT och de har anställda 

digitalistor som är ute på alla kommunens förskolor och utbildar personalen, samt tipsar om 

olika applikationer. Utbildning är något som de kommer att få inom en snar framtid. Maria 

fick även frågan om hon trodde att det skulle bli någon skillnad i hur arbetet kring 

surfplattorna ter sig om de får en utbildning inom IKT i förskolan. Hon trodde att det skulle 

bidra till en skillnad i hur arbetet ter sig om man fick lite större inblick i vad som finns och 

hur man kan arbeta med surfplattor, då det är en helt ny värld om man inte är van med 

surfplattor. 

 Angelica och Henrik arbetar i en kommun som också har satsningar på IKT och har 

genom sitt arbete tillgång till fortbildningar i IKT, samt att de båda har tillgång till en 

pedagogista6 på sina arbetsplatser som hjälper till i hur de kan tänka när det kommer till olika 

ämnen i förskolan. En pedagogista är en pedagogisk ledare som finns där för att stödja 

personalen på förskolan i hur de kan tänka för att utveckla arbetet i förskolan. De har även 

möten på Angelica och Henriks förskolor som endast handlar om IKT, på dessa möten 

diskuteras olika applikationer, hur de ska arbeta med surfplattorna och så vidare. På dessa 

möten kan de även utbyta erfarenheter med varandra om saker de tycker är bra och mindre bra 

vilket Maria och Henrik tycker är väldigt betydelsefullt.  

 

Ett medforskande arbetssätt och samspelets betydelse 

 Flera av förskolorna satsade på att arbeta på ett medforskande arbetssätt. På förskolan 

Pia och Daniela arbetar på använder de surfplattorna i första hand i ett medforskande syfte. 

De säger bland annat att;  

  

”de ser surfplattorna som ett behändigt hjälpmedel för att förskaffa sig 

information och fakta om olika saker snabbt”  

 

                                                      
6 En pedagogista kan fungera som verksamhetsutvecklare, mentor, handledare och representant för den 
pedagogiska verksamheten och kan ha en roll som motsvarar delar av en verksamhetsledares pedagogiska 
ansvarsområden. 



15 

 

 Även de andra intervjuade förskollärarna tycker att surfplattan är ett bra verktyg till att 

ta till vara på barnens intresse, om man till exempel sitter på en samling och börjar prata om 

elefanter kan man snabbt och enkelt plocka fram en bild på en elefant på surfplattan. Det ger 

snabb information och barnen kan själva leta bilder menar de. På förskolan där Angelica 

arbetar har de nyligen haft ett intresse för fåglarna de har sett på förskolans gård och Angelica 

berättar att: 

 

”Med hjälp av surfplattan har vi tillsammans med barnen kunnat googla fram 

vilka fågelarter det är och ta reda på fakta om de fåglarna vi sett på gården.”  

 

 Henrik berättar att målet är att barnen ska samarbeta. Surfplattan används framförallt till 

att barnen ska sitta tillsammans och arbeta, applikationerna som finns är applikationer som 

har ett skapande syfte säger han. De låter barnen själva testa de olika teknikerna och 

funktionerna som finns som att till exempel ta kort. Henrik säger vidare: 

 

”Detta är inte alltid så lätt som vi kan tänka oss att det är, barnen använder 

tekniken till att lära sig och förstå hur den fungerar och testar sig fram på 

många olika sätt för få kläm på hur tekniken fungerar.” 

 

Henrik tog också upp ett exempel på hur användandet av surfplattan gynnar barnens samspel. 

Han beskriver att när barnen hade ett stort intresse för programmet Labyrint7, och ville rita en 

av figurerna som är med i programmet, kopplade de in surfplattan till smartboarden och tog 

upp en bild på den figuren, på så sätt kunde alla barnen som var i rummet tillsammans se och 

prata om den. 

 Även Pia och Daniela ger exempel på hur barnens samspel gynnas. På förskolan de 

arbetar på fick barnen använda surfplattan med en pedagog i närheten, dock var det inte ofta 

då de bara hade en surfplatta på varje avdelning. Detta ledde till att alla pedagoger och barn 

skulle använda en och samma surfplatta. Daniela berättade att på småbarnsavdelningen, när 

de arbetar med tema vatten, brukar de med hjälp av projektorn ta upp större bilder på sådant 

som lever i vattnet. Sedan berättar hon även att vi har ett tält där vi med hjälp av projektorn 

kan få det att bli bilder runt omkring dem så att barnen tillsammans kan samtala om bilderna. 

 På Marias förskola har de tidigare haft diskussioner om hur de ska arbeta med 

surfplattorna och att de inte bara ska kasta fram surfplattan när det är rörigt för att få ner 

tempot på avdelningen. Deras mål är att få till ett samarbete och ett undersökande arbetssätt 

kring surfplattan. Hon berättar att de försöker få till så att de finns applikationer där barnen 

kan samarbeta och även hitta utforskande applikationer. Barnen får sitta själva med 

surfplattan någon gång ibland, men majoriteten av alla gångerna ska det vara samarbete kring 

surfplattan.  

 

                                                      
7 Labyrint är ett tävlingsprogram i en fantasivärld som går på SVT. Tre barn tävlar i varje program mot Daidalos 
och hans skapelser i labyrintvärlden. Barnen ska samla livspuckar och klara sig ifrån att bli slajmade. 
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Erfarenheter av konflikter  

 Maria menar att det i början inte gick att låta barnen använda surfplattorna själva för att 

det blev mycket konflikter om vem som ”ägde” den under vissa perioder. Men det är något 

som de måste träna på och tillslut är det borta och ett samarbete och lärande kan ske säger 

hon. Maria berättar vidare att det fortfarande kan hända att det blir konflikter, men inte alls 

lika ofta som tidigare och är det ett barn som sitter och är fokuserad på någonting är det klart 

att det barnet ska få göra klart det, men man ska inte säga till någon annan att den inte får vara 

med. Vill en kompis sitta och kolla får den göra det, den som hade plattan från början är den 

som får trycka men kompisarna får följa med. 

 

Etiska förhållningssätt 

 På småbarnsavdelningen där Daniela arbetar arbetar de med applikationen Book 

Creator8, en applikation där man kan skapa sin egen bok med hjälp av text, bilder, filmklipp, 

ljudklipp och genom att rita. Daniela berättar att denna applikation användes för att 

dokumentera projektarbeten, för att efter projektets slut kunna skriva ut och ha som en egen 

bok. Vid det här tillfället berättar även Daniela, i relation till etiska utgångspunkter, att det;  

 

”Vid dokumentation av barn gäller att observera barnens kroppsspråk när de 

tittar på till exempel bilder, är det ett barn som bläddrar förbi en bild snabbt var 

den inte så intressant då brukar vi inte använda den bilden. Är det en annan bild 

som barnet sitter och tittar länge på är den mer intressant, samma sak gäller 

med ljud de gör ifrån sig. De äldre barnen däremot brukar säga till och vill de 

inte bli fotade blir de inte fotade, vi måste lyssna till vad barnen vill, och vill 

dom inte vara med ska de inte behöva vara med.” 

 

 Även Henrik tar upp vikten av att lära barnen ett etiskt förhållningssätt, att lära barnen 

att fråga sin kompis och få ett godkännande innan de tar en bild och att lyssna på kompisen 

om den inte vill bli fotograferad. Barnen på hans hemvist testar sig fram med kameran och det 

är många som vill stå framför kameran och även bakom, men sedan finns det även de barn 

som inte vill bli fotograferade och då är det viktigt att de lyssnar på de som inte vill och låter 

bli att fotografera de. 

 

Mål med användandet av surfplattan 
 

Ett tillgängligt val bland många andra 

 Mål de har med surfplattan på förskolan Maria arbetar på är att den ska kunna ligga 

framme och bli en del av materialet som barnen har att tillgå på förskolan. Maria berättar 

vidare att;  

 

                                                      
8 I Book creator kan du skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din 
egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Du kan lägga till filmer och bilder från ditt eget bildarkiv och så 
kan du rita. 
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”Vi vill att surfplattan ska bli ett lika naturligt material på förskolan som 

klossarna är så att det inte ska bli något bråk som kan uppstå.”  

 

Till en början var det tjafs mellan barnen om att ha surfplattan berättar Maria, men redan efter 

2-3 veckor försvann problemet, tjafs uppstår sällan nu. Nu tar barnen lättare till sig att 

surfplattan är upptagen menar hon men det är sällan barnen sitter själva med den. De får sitta 

själva med surfplattan någon gång ibland men majoriteten av alla gångerna ska det vara 

samarbete. Nu när surfplattan ligger framme finns det gånger då surfplattan bara ligger och 

det inte är någon som använder den, Maria tror att det är för att det inte blir samma sak när 

surfplattan finns att tillgå hela tiden, då blir den inte lika spännande. Hon menar att hon redan 

märkt skillnad sedan barnen på avdelningen fick en egen surfplatta de har tillgång till den hela 

tiden och slipper låna från pedagogerna. Vidare berättar hon att Pedagogerna dock kan ”låsa” 

en applikation på surfplattan, så att barnen bara kan arbeta med den applikationen, detta har 

lett till att barnen sitter en längre stund med en och samma applikation menar Maria, hon 

säger också att hon upplevt att de utforskar den mer då än om de har tillgång till alla 

applikationer och vill testa alla. 

 Även på förskolan Henrik jobbar på har de som mål att kunna ha surfplattorna liggandes 

framme som vilket annat material som finns på förskolan. De har inte börjat med detta än men 

det finns tankar kring hur de ska göra då de inte vill att barnen ska kunna gå in på vad som helst, 

de har tänkt att de kanske ska låsa applikationer på surfplattan när den ligger framme. 

 

Fördelar och nackdelar med användandet av surfplattor 

 

Möjliggörandet av att vara en medforskande pedagog 

 Angelica berättar att de fördelar som kommer med en surfplatta är att den är lättillgänglig, 

den är lätt att söka information på vilket hon menar möjliggör att vara en medforskare 

tillsammans med barnen. Angelica berättar också att det är bra med surfplattor för att det finns 

många bra applikationer som kan bidra till barnens lärande, samt många applikationer där 

barnen får skapa själva och tillsammans med andra kompisar. Detta kan de sedan visa upp för 

all kompisar genom att koppla surfplattan till en projektor eller visa via dokumentkameran. 

Nackdelar med surfplattan menar hon är att det är sådan konkurrens mellan barnen när den 

kommer fram, alla vill ha den samtidigt och det fungerar inte, man måste då hålla koll på vilka 

barn som har suttit med den och även se till så att de inte sitter allt för länge så att flera barn 

hinner få tid att sitta med den.  

 

Ett verktyg för att arbeta källkritiskt 

 Henrik tycker att fördelarna med surfplattan är att den går att använda i många 

lärotillfällen tillsammans med barnen. Man kan vara medforskare med barnen säger han, ta 

tillvara på deras intressen i stunden. Han menar också att det är ett bra verktyg att skapa med. 

Vidare berättar Henrik att man kan använda surfplattan till att prata om källkritik med barnen 

redan vid tidig ålder. Man kan passa på att prata med barnen om hur lätt det är att förändra 

bilder och filmer genom att ha sådana applikationer på surfplattan som barnen får tillgång till. 
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Då kan man koppla det till internet och prata om att allt som finns på internet inte stämmer. 

Att man ska vara kritisk till det man ser på internet.   

 Maria ser en vinning med att ha surfplattor på förskolan för att surfplattan ger möjlighet 

till kreativitet och att barnen måste hänga med i utvecklingen, hon ser även en vinning i den 

sociala biten med samarbete och öva på turtagning, men samtidigt säger hon att hon inte vill 

att det ska bli för mycket. Hon berättar att hon vill att surfplattan ska bli som ett komplement 

till det som redan finns men vill inte att det ska utesluta något annat som barnen har att tillgå. 

Maria ser dock tendenser till att det blir för mycket med surfplattan ibland och pekar på att det 

tar bort den sociala biten om det inte är samarbete som är i fokus. Dock kan man göra mycket 

roligt och många kreativa saker med hjälp av surfplattan och även i samband med projektorn 

som dem har menar hon.  

 

Brist på surfplattor 

 Nackdelarna som Daniela och Pia har är att de har få surfplattor att tillgå när det både är 

barnen och pedagogerna som ska använda en och samma surfplatta. Daniela ser det även som 

en nackdel att det är lätt att barnen kommer in på sådant som de inte bör komma in på. Om de 

går in på internet är det lätt att klicka sig vidare till olämpliga sidor. Fördelarna som de ser 

med surfplattan är att den är lätt att hantera, barnen får lättillgänglig information och att de 

kan lära även de yngsta barnen ett bra förhållningssätt, att de ska fråga sina kompisar innan de 

tar bilder på dem och så vidare. 

 

Hur motiveras användandet av surfplattor för vårdnadshavarna? 
 

Att vara tydlig 

 Alla förskollärare är helt överens om att det är viktigt att vara tydlig gentemot 

vårdnadshavare och förklara hur de arbetar med surfplattan i verksamheten. Flera av 

förskollärarna berättar att de har vårdnadshavare som är lite skeptiska. En anledning till detta 

säger Maria kan vara att de kanske tänker att vi använder den som de gör hemma att man 

sätter barnen framför en film. Om det finns vårdnadshavare som fortfarande är tveksamma till 

att de använder surfplattor i verksamheten efter att de har förklarat ger Maria förslag på att 

man kan visa vilka applikationer de har och hur de arbetar kring surfplattan i förskolan så att 

de får ytterligare perspektiv på det och förhoppningsvis känner sig mer bekväma med det.  

 Maria berättar att på hennes förskola hade de ett föräldramöte där de dels hade en liten 

workshop på tre stationer där vårdnadshavarna fick testa på applikationer själva och sedan 

visade de hur de använde surfplattan i verksamheten och även hur de använder den i samband 

med projektorn. Efter att de hade berättat hur de arbetar med surfplattan så har det inte vart 

några problem berättar Maria. 

 Hon berättar även att de har ”förskole-appen” en applikation där de kan dokumentera 

för föräldrarna. De kan lägga upp bilder och tagga de barnen som är med så att deras 

vårdnadshavare kan se det, i stället för att de ska skicka e-mail. ”Förskole-appen” används i 

samband med barnen, de får vara med och bestämma vad som ska skickas iväg och inte. På 

detta sätt får de även en chans att kolla på bilderna hemma säger hon och berättar också att 

”Förskole-appen är ett sätt där de kan påvisa hur de arbetar kring surfplattorna. 
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Urval av applikationer 
 

Ett gemensamt pedagogbeslut 

 På förskolan där Pia och Daniela arbetar diskuterar de inom blocken vilka applikationer 

de skulle ha om de ville ha några applikationer. Behövdes det köpas in applikationer fick de gå 

till chefen och fråga, de skulle då även ha ett syfte till varför de skulle köpa och ladda ner just 

den applikationen.  

 På Marias arbetsplats får pedagogerna prata med digitalistorna innan de laddar ner några 

applikationer, när de pratar med digitalistorna måste det finnas ett pedagogiskt syfte till varför 

de vill ladda ner just den applikationen. Innan digitalistorna kom till förskolan skulle detta tas 

upp med förskolechefen, även då skulle det finnas ett syfte och mål med applikationerna 

innan de fick ladda ner dem. Förskolorna Angelica och Henrik arbetar på gör på samma sätt. 

De berättar att de har möten om IKT i förskolan där de sitter och diskuterar vilka 

applikationer de bör ha. Vill de ladda ner någon applikation måste det finnas ett tydligt mål 

och syfte med att ladda ner den, det ska inte laddas ner applikationer bara för att det ska finnas 

några. På dessa möten finns det en pedagogista som är med och frågar hur de tänker kring 

applikationerna och kommer även med förslag på applikationer och tips på hur de ska tänka 

när de väljer applikationer till förskolan. Förskolorna får en viss summa varje termin som går 

till att kunna ladda ner applikationer.  

 

 

Hur görs urvalet, vilket syfte? 

 På avdelningen Daniela arbetar på använder de knappt några applikationer men om de 

gör det ska de ha ett syfte och mål med varför de har valt den applikationen, den ska kunna 

bidra till barnens lärande berättar Daniela. På avdelningen Pia arbetar på använder de några 

applikationer och hon berättar i linje med Daniela, att de ska ha ett mål och syfte med varför 

applikationen valts. Applikationerna som de laddar ner ska kunna bidra till barnens lärande 

och utveckling. De ska kunna koppla ihop det som görs med läroplanens strävansmål berättar 

hon. 

 Applikationerna på förskolan där Maria arbetar väljs ut genom att pedagogen som har 

valt ut en applikation har undersökt olika applikationer, läst om dem och eventuellt testat 

gratis variationen, detta för att se om det finns ett pedagogiskt syfte med dem. Maria berättar 

att de kontrollerar applikationerna, hon menar att det ska vara ”pedagogiska appar”, flera ska 

kunna sitta med applikationen samtidigt, det ska inte bara vara spel det ska vara undersökande 

applikationer. Anledningen till att det ska vara en pedagogisk applikation menar hon är för att 

det inte ska finnas en massa onödiga applikationer på surfplattan. Maria berättar även att 

pedagogerna på förskolan tipsar varandra om applikationer som de har hittat. 

 Urvalet, om vilka applikationer de skaffar på Angelicas förskola, görs genom att de 

granskar applikationerna för att se vad som kan göras i dem. Hon berättar att de helst vill ha 

applikationer där det inte redan är förutbestämt vad som ska göras för att det ska bli ”rätt”, helst 

inte så många applikationer som är utformade på ett behavioristiskt sätt med instrumentell 

betingning. 
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 Henrik berättar att de, på hans förskola, främst väljer applikationer som har ett skapande 

syfte där det inte finns rätt och fel. Han berättar dock att det även finns applikationer som är 

utformade på ett behavioristiskt sätt men helst ska det vara skapande applikationer menar han.  

 

När barnen får välja 

 Barnen på avdelningen som Pia arbetar på använder framförallt Google och Youtube 

men även Toca Boca9. Toca Boca finns i ett flertal applikationer, det finns bland annat en där 

man ska laga mat, vara frisör, vara doktor, ha en affär och så vidare. Flera av Toca Bocas 

applikationer vänder sig till barnens kreativa sida, som att laga mat, då får de ett antal råvaror 

som de själva får blanda hur de vill, det finns även olika sätt att tillaga maten på berättar hon. 

 På småbarnsavdelningen där Daniela arbetar använder de inte några liknande 

applikationer, där använde de framförallt Google och Youtube till sitt temaarbete menar hon. 

Surfplattan används främst till att kolla på bilder och Youtubeklipp som är relaterade till det 

temaarbetet de håller på med för att barnen ska få ytterligare perspektiv på vad de håller på 

med.   

 Hos avdelningen Maria arbetar på använder barnen främst Tripp Trapp Träd10. Tripp 

Trapp Träd är en applikation från UR som är språkutvecklande och begreppsstärkande enligt 

Maria. Den kan även vara en bra grund till diskussioner barnen emellan men även mellan 

barnen och pedagogerna menar hon. Barnen är enligt Maria även väldigt intresserade av QR-

koder, de brukar vilja använda surfplattan för att läsa av dem. De har bland annat satt upp 

bilder på dinosaurier och under bilderna finns det en QR-kod med dinosaurieläten, då barnen 

var väldigt intresserade av det, nu har de även satt upp bilder på olika fågelarter och under 

bilderma en QR-kod med fågelläten nu när fåglarna börjar komma tillbaka. Sedan har de även 

QR-koder med alfabetet och alfabetssången, de försöker lyssna in vad barnen vill ha på QR-

koderna och byter ut dessa lite då och då. 

 Barnen på Angelicas avdelning använder främst applikationen Puppet Pals11 där de 

själva kan skapa sin egen film. I denna applikation finns det färdiga bakgrunder och figurer 

som barnen kan använda men de kan även göra sina egna figurer och bakgrunder som de har 

ritat eller tagit kort på. De kan även använda sig själva som dockor genom att ta kort på sig 

men även kort på andra föremål de vill ska vara med i filmen, på samma sätt kan de skapa 

bakgrunder som de vill använda. Denna applikation är även utformad på ett sådant sätt att 

flera kan sitta med den samtidigt. 

 Barnen som Henrik arbetar med använder främst applikationen Pettsons uppfinningar12, 

den går ut på att man ska hjälpa Pettson och Findus att göra klart olika svåra uppfinningar. De 

                                                      
9 Toca Boca är en applikation som hjälper till att stimulera fantasin, och du kan spela tillsammans med andra.  
10 Tripp trapp träd är en applikation där du kan utforska, uppleva och skapa tillsammans med UR:s 
språkstärkande och begreppsutvecklande applikation för förskolebarn och pedagoger. I applikationen möter du 
ekollonen Tripp och Trapp som bor i det stora trädet Träd. 
11 I Puppet pals kan du spela in egna pjäser, utan att själv vara med uppe på en scen, vilket många kan tycka är 
skönt. I den här applikationen bidrar du med din röst. I gratis variationen får du med några figurer och 
bakgrunder och köper du applikationen får du flera figurer och bakgrunder samt att du kan ta kort på 
egengjorda figurer och bakgrunder eller till och med använda dig själv som figur.  
12 Pettson och Findus uppfinningar, i den här applikationen hjälper du Pettson och Findus att bygga 
uppfinningar. I spelet ska du hjälpa till aatt göra färdigt de finurliga uppfinningarna. Det gäller att lista ut vilka 
föremål som ska vara med och vilken funktion de ska ha. 
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kopplar även ihop surfplattan till projektorn och använder sig även mycket av Youtube för att 

kolla på klipp som har med deras temaarbete att göra, men även till att spela upp just dance13 

där barnen får chans att dansa och de rör sig även efter hur gubbarna på skärmen rör sig. Just 

dance är ett dans spel där man ska följa figurernas rörelse på skärmen till musiken som spelas. 

Barnen härmar figurernas rörelser så gott de kan och tränar på så sätt sin 

koordinationsförmåga, vissa barn sjunger även med i låtarna. 

 

Diskussion 
 Resultatet jag fick av intervjuerna visar på att det finns en viss skillnad i hur arbetet ter 

sig mellan förskolorna som har en uttalad inriktning mot IKT i förskolan jämte mot de 

förskolor som inte har någon uttalad IKT-inriktning. De förskolorna som har en inriktning 

mot IKT har någon utanför förskolan som är anställd för att finnas till som stöd åt 

pedagogerna, hur de kan tänka kring valet av applikationer, vilken typ av applikationer de bör 

ha samt att de får pedagogerna att tänka ett steg längre när det gäller IKT i förskolan. 

Förskolan som har digitalistor att tillgå arbetade dock lite annorlunda i jämförelse med de som 

hade en pedagogista. Digitalistan är anställd på en förskola och arbetar i ett av arbetslagen där 

hen testar olika typer av applikationer och andra saker som har med IKT att göra samt utbildar 

den övriga personalen. Pedagogistan är inbokad och kommer till förskolan vid dessa tillfällen, 

hur många gånger arbetslaget träffar pedagogistan varierar beroende på hur ofta pedagogistan 

är inbokad. 

 Det den tidigare forskningen och resultatet i denna studie visar är att användandet av 

surfplattor blir allt vanligare i dagens samhälle och även i förskolorna. I förskolans läroplan 

(Lpfö98, 2010) står det strävansmål som går att relatera till ett arbete med surfplattor. Vad blir 

då viktigt om man ska arbeta med surfplattor i förskolans verksamhet? Vilka erfarenheter har 

förskollärarna i denna studie kring dessa frågor? Jag ämnar diskutera detta utifrån studiens 

resultat mer ingående nedan. 

 Surfplattorna ses som en vinning att ha i förskolan bland annat för att de är mobila och 

det är lätt att plocka fram information på dem och på så sätt kan pedagogerna möta upp 

barnens intressen i stunden och vara medforskare, något även Petersen (2015) diskuterar. 

Finns det även andra redskap som projektorer, smartboards och högtalare till hands kan man 

visa bilder, filmklipp och ljud på fler sätt än bara i surfplattan vilket gör att flera kan delta 

samtidigt vilket kan underlätta ett samarbete och ett medforskande arbetssätt. Frågar barnen 

till exempel om hur en elefant ser ut kan man lätt leta upp en bild på internet och visa den på 

en större skärm för att alla ska kunna se samtidigt, detta kan även göras med spel så att flera 

barn kan se på när ett barn spelar utan att behöva sitta på varandra. 

 Resultatet visar även att IKT i förskolan är relativt nytt för pedagogerna och att 

utbildning inom detta är nödvändigt speciellt för de som känner sig osäkra eller inte vet hur de 

ska arbeta med surfplattorna. Enligt pedagogerna kan en utbildning vara bra för att visa vad 

som finns och hur detta kan användas i förskolans verksamhet. Pedagogens kompetens är 

viktig då pedagogen ska finnas där för att kunna stötta barnen i deras lärande, men om 

pedagogen inte kan hantera surfplattan eller applikationen kan detta bli svårt att genomföra. I 

                                                      
13 Just dance är ett spel där man väljer bland olika låtar som finns och när du startar en låt dyker en eller flera 
gubbar upp på skärmen och då gäller det att så gott som möjligt härma de rörelser som gubbarna gör. 
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relation till denna studies resultat råder en gemensam övertygelse om värdet av att utbyta 

erfarenheter kring användandet av surfplattorna, för att på så vis få mer kunskap om hur 

surfplattorna kan användas tillsammans med barnen i verksamheten. Det visar sig att det finns 

delade meningar angående surfplattor i förskolan och det finns de som inte alls tycker att en 

surfplatta hör hemma på en förskola och har därför inte visat något intresse av att lära sig 

arbeta med surfplattor. Sedan finns det de som tycker att det finns en vinning med att ha 

surfplattor i verksamheten men att det inte får ta över allt det andra som hör till förskolan, de 

menar på att surfplattan ska bli ett komplement till det som redan finns där (Jämterud, 2016; 

Leijon, 2016). Med många olika åsikter om huruvida surfplattor hör hemma i en förskola eller 

inte kan man då ställa sig frågan; om alla pedagoger fick gå en fortbildning inom IKT hur 

skulle tänket hos pedagogerna bli då? Skulle en fortbildning kunna bidra till att de pedagoger 

som inte besitter kunskap om hur surfplattan fungerar, är helt emot surfplattor i förskolan eller 

är rädd för att använda den, får en annan syn på detta. Genom att få mer kunskap om ämnet 

och utveckla sina kunskaper kanske det går att motarbeta den okunskap, ovilja och rädsla som 

kan finnas i samband med IKT i förskolan. Fler exempel av betydelsen av 

kompetensutveckling och fortbildning lyfts fram i resultatet, bland annat uttrycker både Maria 

och Henrik att detta är väldigt betydelsefullt (s. 14).  

 Pedagogens roll och barnens kompetenser är också något som gjort sig till stort uttryck i 

både den tidigare forskningen och intervjuerna. Det visar att det finns ett kompetensglapp 

angående den digitala tekniken vi använder i dagens samhälle, den yngre generationen har 

vuxit upp med tekniken och den äldre generationen har inte gjort det. Det kan därför vara 

svårare för de som är lite äldre att lära sig använda tekniken och även att hitta motivationen 

till att lära sig. I förskolan är det dock viktigt att pedagogerna lär sig detta då pedagogens roll 

är betydande för barnens utveckling och lärande (Nilsen, 2014). Pedagogens roll i arbetet med 

surfplattor ter sig olika beroende på vilken ålder barnen har. De yngsta barnen behöver 

stöttning i själva användandet av surfplattan och hur själva hårdvaran fungerar då de inte har 

tillägnat sig dessa kompetenser. De äldre barnen däremot har till stor del redan tillägnat sig 

dessa kompetenser och därför kan pedagogerna fokusera på att stötta barnen i arbetet med 

applikationerna och försöka få till ett lärande under ”spel” stunden (Nilsen, 2014). Deltagarna 

i studien sa sig just efterfråga mer möjligheter till erfarenhetsutbyte. I relation till Nilsens 

(2014) studie blir detta intressant. Nilsen lyfter värdet av pedagogens deltagande i aktiviteter 

med surfplattor och att denna har en betydelsefull roll för barnen. Får inte pedagogerna 

utbildning och möjlighet att utbyta erfarenheter, något de lyfter som värdefullt i denna studie, 

kan skillnader i förhållningssätt gentemot användandet av surfplattor skapas, något även 

Masoumi (2015) diskuterar. Även Klerfelt (2007) lyfter begränsningar och de 

kompetensglapp som kan finnas mellan generationer. Där de finns äldre pedagoger som är 

negativa till användandet av surfplattor medan de yngre pedagogerna är mer bekväma med 

olika teknologier.  

 I denna studies resultat visar det sig att alla deltagande pedagoger har ett stort intresse 

och en god ambition att arbeta med surfplattorna tillsammans med barnen, oavsett ålder. Flera 

av förskolorna verkar även ha samarbete som fokus. Surfplattan kan enligt forskning bidra till 

en mer horisontell relation (Kjällander, 2014, Petersen, 2015) då barnen inte bara lär utav 

pedagogerna utan även av sina kamrater som har större kunskaper inom det området som de 

arbetar med, samt att barnen också kan vara de som lär pedagogerna. Ett medforskande 
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arbetssätt är också en strävan som lyfts i resultatet, att pedagogerna ska finnas med och 

utforska tillsammans med barnen och ta reda på information tillsammans med barnen. Att 

flera av pedagogerna lyfter ett medforskande arbetssätt och barns samspel som en 

utgångspunkt för arbetet med surfplattorna är något som kan relateras till det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2005), där barn tolkas lära i interaktion och i samspel med andra, mer 

kompetenta, kamrater eller vuxna. Bland annat talar Henrik om att syftet med användandet av 

surfplattor hos dem är att barnen ska samarbeta och sitta tillsammans för att testa teknik och 

funktioner ihop. Även Danielas utsagor kan relateras till det sociokulturella perspektivet på 

barns lärande, hon berättade bland annat att vi har ett tält där vi med hjälp av projektorn kan 

få det att bli bilder runt omkring dem så att barnen tillsammans kan samtala om bilderna.  

 Ett mål som vissa förskolor har är att surfplattan ska bli som vilket annat material som 

helst på förskolan, att den kan ligga framme utan att det ska vara några problem. Detta är 

något som om man verkligen vill få till skulle kunna implementera då en av de intervjuade 

berättade att de hade gjort det på deras avdelning. I relation till detta lyftes även konkurrens 

kring surfplattorna i resultatet vilket är intressant att diskutera. Maria till exempel, lyfte att 

hon upplevt konflikter vissa perioder, något även Walldén Hillström (2014) fann i sin studie. 

Dock menade Maria att eftersom de hade surfplattan tillgänglig för barnen hela tiden försvann 

problemet relativt snabbt. I Walldén Hillströms studie organiserade pedagogerna arbetet på ett 

annat sätt, de blev mer delaktiga för att ”komma åt” problemet med konflikter. De 

strukturerade helt om arbetssättet i stället, dock gjordes inga surfplattor tillgängliga för barnen 

i större utsträckning, som Maria menar att de gjort på hennes förskola.  

 Hur resonerar då pedagogerna kring applikationer? Det vi kan se i resultatet är att 

urvalet av applikationer styrs av pedagogerna och att det ska finnas ett syfte och mål med de 

applikationer som laddas ner till surfplattorna på förskolan. Nilsen (2014) lyfter att vissa 

applikationer som användes av förskollärarna i hennes studie hade en behavioristisk 

utgångspunkt. Här ges indikationer i resultatet att förskollärarna drar paralleller till sådana 

applikationer och menar att de helst undviker applikationer som ger behavioristisk stimuli då 

det inte är säkert att detta leder till ett lärande bland barnen. Ett exempel på detta ger Henrik 

som säger att han inte vill använda applikationer där det kan finnas rätt eller fel. Han berättar 

dock att de har sådana applikationer men strävar efter att främst ha applikationer som man kan 

skapa med. Även Angelica för ett liknande resonemang. Detta är värt att fundera över. Här 

kan en pedagogs roll göra skillnad i hur man tänker kring applikationer med behavioristisk 

stimuli menar jag. Sitter en pedagog med barnet när det sitter vid surfplattan kan pedagogen 

ställa frågor till barnet för att se om ett lärande sker och samtidigt stötta barnet i hur det ska 

tänka och göra för att klara uppgiften. En närvarande pedagog kan utmana barnen i deras 

proximala utvecklingszon (Phillis & Soltis, 2010) om de sitter med och diskuterar vad som 

händer och hur de ska lösa uppgiften i applikationen.  

 Det verkar även vara mer strävansvärt av förskollärarna att ha applikationer som stödjer 

barnens skapande och fantasi. Vidare ges indikationer på att applikationer som är utformade 

på ett behavioristiskt sätt inte är lika lockande men att förskolorna ändå laddar ner sådana 

applikationer. De pedagoger som helst undviker applikationer som ger behavioristisk stimuli 

väljer hellre applikationer som vänder sig till barnens kreativa sida där det inte finns något rätt 

eller fel att göra saker på, som exempelvis i Henriks fall. Den tidigare forskningen visar dock 

på att applikationer som ger behavioristisk stimuli kan vara bra för barnen då de inte alltid är 
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ute efter ett lärande i samband med arbetet med surfplattan, barnen kan vara ute efter att se 

vilken respons de får av applikationen, vilket de inte får av de applikationer som inte ger 

någon behavioristisk stimuli (Nilsen, 2015). 

 Vad som också framkom i resultatet är hur pedagogerna motiverar användandet av 

surfplattorna för vårdnadshavarna. Bland annat visar resultatet hur tydlighet i hur 

surfplattorna används på förskolan var viktigt för pedagogerna just i det syftet. Bland annat 

berättar Maria att de arbetar med tydligheten genom att bjuda in vårdnadshavarna att pröva 

själva. Detta tror jag kan ge vårdnadshavarna en klar bild på hur arbetet med surfplattorna 

sker i förskolan och de vårdnadshavare som är emot surfplattorna i förskolan kanske får en 

annan syn på det och blir mer accepterande. Jag tror även att vårdnadshavarna kan reagera på 

hur arbetet med surfplattorna ter sig, de kan nog vara mer emot en surfplatta på förskolan om 

det bidrar till att det blir mycket stillasittande till skillnad från om surfplattan bidrar till att 

barnen rör på sig mer. Det finns mycket saker man kan göra med surfplattor och det behöver 

inte leda till för mycket stillasittande på en av de förskolor jag var och gjorde en intervju på så 

arbetade de mycket med ”just dance” där barnen dansade till figurerna på skärmen. Hur 

pedagogerna lägger upp arbetet kring surfplattorna har stor betydelse. För att lättare kunna 

lägga upp ett arbete med surfplattorna som främjar barns utveckling och lärande underlättar 

det om pedagogerna har en fortbildning inom IKT i förskolan då de fått en större insyn i vad 

som finns ute på marknaden, vilket åter knyter an till det behov förskollärarna antydde som 

viktigt. 

 

Slutreflektion 
 Som avslutande reflektion vill jag säga att detta forskningsområde är något det behövs 

mer forskning inom då det som finns är väldigt begränsat. Detta kan vara för att det är så pass 

nytt att det inte hunnit komma ut mer forskning, men desto mer forskning det finns desto mer 

kunskap finns det för utomstående personer att läsa, om vilka effekter en surfplatta på 

förskolan kan bidra med. Okunskapen som finns kan lätt leda till att det dras vissa slutsatser 

om hur det är som kanske inte är helt korrekta. Att ha surfplattorna tillgängliga hela dagen för 

barnen är intressant att fundera över. Till en början får man kanske räkna med att det blir bråk 

mellan barnen men om en pedagog finns med och förklarar för barnen hur det är så kommer 

det tillslut att kunna ligga en surfplatta framme på avdelningen utan problem, som vilket annat 

material som helst på förskolan. Vill man bara lägga ner tid på det kan det fungera, vilket 

också resultatet i denna studie bland annat belyser. De funderingar som en av de andra jag 

intervjuade hade var hur det skulle gå till då barnen lätt kan klicka sig in till olämpliga saker 

om de skulle komma in på internet. En lösning på detta problem är att man kan låsa en 

applikation på surfplattan och då kan barnen inte gå ut från den applikationen själva.  
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(Bilaga 1) 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning?  

När tog du din förskollärarexamen? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Vilken ålder har barnen i din barngrupp?  

Hur många surfplattor finns det på förskolan?; I din barngrupp? 

Har du någon utbildning inom IKT/surfplattor i förskolan?; Om ja, vilken och på vilket sätt?; 

Om nej, känner du att behovet finns? 

Har ni några riktlinjer för arbetet med IKT/surfplattor på förskolan?; Om ja, vilka är dessa?; 

Vem har utformat dem? 

 

Didaktiska intervjufrågor - Pedagogers erfarenheter av användandet av surfplattor: 

Vilka tankar och erfarenheter har du som förskollärare kring användandet av surfplattor på 

förskolan?  

Hur används surfplattan på din förskoleavdelning?  

Vad används surfplattan till? Vad är syftet? 

Hur tänker ni när ni organiserar aktiviteter där barnen får möjlighet att använda surfplattan? 

Har barnen tillgång till surfplattan på egen hand? På vilket sätt? I vilka aktiviteter? 

Hur motiverar ni användandet av surfplattor för vårdnadshavare? Hur gör ni om det är 

vårdnadshavare som är emot användandet av surfplattor? 

Känner du till vad som står i förskolans läroplan gällande de strävansmål som kan relateras till 

användandet av digitala teknologier, såsom surfplattor i förskoleverksamheten? Förklara hur 

du tänker kring dessa? 

 

Urval av appar: 

Vem/vilka är det som bestämmer vilka appar som ska finnas i surfplattorna? 

Hur görs urvalet av appar?; I vilket syfte görs det? 

Vilka appar använder barnen främst? 

 


