
”Barnen är mer haj på den här 

paddan än vad jag är” 
En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter och 

upplevelser av surfplattan i förskolan utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. 

 

Sara Hansson 

Linda Rudbo 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN  

Förskoledidaktik 

Förskollärarprogrammet (210 hp)  

Höstterminen 2014 

Handledare: Maria Bergman 

Examinator: Anne-Li Lindgren 

English title: “Children are more proficient at this iPad than I am” - 

A qualitative study of teachers’ experiences of the tablet in 

preschool based on a phenomenological perspective. 



 

 

”Barnen är mer haj på den här 

paddan än vad jag är” 

En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter och upplevelser av 

surfplattan i förskolan utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

Sara Hansson 

Linda Rudbo 

Sammanfattning 

Surfplattan blir ett allt vanligare verktyg i förskolan och blir således en del av pedagogernas livsvärld. 

Syftet med denna studie har varit att med inspiration utifrån ett fenomenologiskt perspektiv lyfta några 

pedagogers erfarenheter kring användandet av surfplattan i förskolan. För att få svar på studiens syfte 

och frågeställning använde vi oss av den kvalitativa metoden med intervju som insamlingsteknik. 

Intervjuerna gjordes med sex pedagoger på en och samma förskola och i studien framkom att 

pedagogerna hade olika erfarenheter av surfplattan både från förskolan och hemifrån. Alla pedagoger 

såg surfplattan som ett bra hjälpmedel samtidigt som många av dem även såg en viss problematik och 

vissa utvecklingsområden med den. På förskolan användes surfplattan till bland annat 

informationssökning, musikuppspelning och pedagogiska spel, men framför allt som ett tidseffektivt 

verktyg för den pedagogiska dokumentationen. De flesta av pedagogerna uttryckte att det var viktigt 

att det fanns ett syfte med användandet av surfplattan och några av dem lyfte i detta sammanhang att 

den inte skulle ses som ”barnpassning”. En slutsats vi gjort är att pedagogernas förhållandevis positiva 

inställning till surfplattan samtidigt med ett kritiskt förhållningssätt skapar en bra balans kring arbetet 

med surfplattan på förskolan. 
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Förord 

Vi som skrivit denna uppsats heter Sara Hansson och Linda Rudbo och vi går vår sista termin på 

förskollärarprogrammet på Stockholms universitet. Detta examensarbete har kommit till genom ett bra 

samarbete oss emellan och vi är glada över att vi kunnat bolla idéer med varandra under denna 

process. Under vår utbildning har vi funderat mycket på vad vi skulle skriva om och då det finns 

mycket som vi tycker är roligt, spännande och framförallt viktigt när det kommer till förskolan, har det 

varit svårt att välja. Att vi hamnade just kring ämnet surfplattan i förskolan var för att vi hade olika 

upplevelser kring detta vilket gjorde oss nyfikna. Eftersom det är ett aktuellt ämne idag valde vi att 

spinna vidare på denna idé. Tusen tack till er pedagoger som ställt upp på att bli intervjuade av oss i 

studien. Era erfarenheter och upplevelser har gett oss mycket kunskap och inspiration! Vi vill också 

tacka alla lärare på utbildningen för ert engagemang. Vi är glada att vi fått möjlighet att genomgå 

denna häftiga resa mot att bli färdiga förskollärare med er hjälp. Sist vill vi också tacka alla 

kurskamrater för denna tid, det har varit lärorikt att få diskutera och dela denna utbildning med er. Det 

känns både roligt och spännande att snart vara klara, vi ser fram emot och känner oss nu redo att 

komma ut i förskolan och få möta alla barn, pedagoger och föräldrar. 
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Inledning 

På våra två olika VFU1-förskolor har arbetet med surfplattan sett väldigt olika ut, därmed har våra 

egna erfarenheter och upplevelser skilt sig åt i våra diskussioner inför denna studie. Med detta har vi 

insett att arbetet med surfplattan varierar och också värderas på olika sätt beroende på vilken förskola 

det handlar om. Vi blev därför nyfikna på att undersöka området och få syn på några pedagogers 

tankar kring detta. Enligt en undersökning av Statens medieråd (2013, s. 4, 11) tillbringar allt yngre 

barn mer tid med olika onlineaktiviteter och sannolikt har tillgången på surfplattor ökat markant. 

Eftersom surfplattan är förhållandevis ny finns inga siffror från undersökningen som gjordes 2010 att 

jämföra med (Statens medieråd 2013, s. 11). Detta ser vi som intressant att lyfta då vi i denna studie 

har intresserat oss för surfplattan bland annat på grund av att den är ett nytt verktyg i förskolan. 

Utifrån denna fakta förstår vi det som att surfplattan på senare tid blivit en stor del i många barns 

erfarenhetsvärld. I läroplanen för förskolan går att läsa att “verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper“ (Skolverket 2010, s. 6). Är 

det då möjligt att undvika denna tekniska framfart i förskolan? Vi har själva erfarit att surfplattan blivit 

ett mer förekommande verktyg i förskolan och vi upplever att det finns både positiva och negativa 

erfarenheter kring detta. Samtidigt som vi har hört vissa argumentera för att surfplattan är en “bra 

mobil kunskapskälla” och “ett praktiskt dokumentationsverktyg” har vi hört åsikter som att den får 

agera “barnpassare” och är något som barnen “får så mycket av hemma”. Vi blev intresserade av 

ämnet då vi såg en problematik kring detta, kombinationen mellan surfplattans framfart i förskolan 

och pedagogers olika åsikter kring den. 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att vidare förklara varför vi har valt att studera pedagogers erfarenheter av 

surfplattan i förskolan och varför detta ämne är intressant att undersöka.  

Skolans datoriseringsprocess inleddes och sköt fart under 1980-talet (Jedeskog, Hyltén och Riis, 1991, 

s. 15). Datorn börjar ta sig in i skolorna i större utsträckning menar Kroksmark (2013, s. 13) och 

skriver år 2013 att “vi står nu mitt i en ny viktig förändring av pedagogiken”. Vi har inte hittat någon 

fakta kring när datorn eller surfplattan kom in i förskolan, men något att lägga märke till är att Statens 

medieråd (2013, s. 15) har kommit fram till att dagens treåringar använder nätet i ungefär samma 

utsträckning som sju- och åttaåringarna gjorde 2010. Gällhagen och Wahlström (2011) menar att 

dagens förskolebarn är födda in i en digital värld och att den moderna tekniken är helt naturlig för 

dem. I dagens samhälle går utvecklingen kring tekniken framåt i mycket snabb takt och kopplat till 

förskolan är detta något som pedagoger behöver ta ställning till och arbeta med. Det är svårt att ta 

miste på barnens starka intresse för tekniken och surfplattorna. Då förskolans läroplan (Skolverket 

2010) är det styrdokument som ska följas i förskolan har vi reflekterat och tittat på vilka olika delar 

som berör ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) i den. Vi kan till exempel läsa att: 

- “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning” (Skolverket 2010, s. 7). 

- “Förmåga att kunna kommunicera, söka kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle 

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till 

                                                      
1 Verksamhetsförlagd utbildning. 
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att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver” (Skolverket 2010, s. 6). 

- “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” (Skolverket 2010, s. 10). 

Detta förtydligar det faktum att vi som pedagoger i dagens förskola har skyldighet att använda oss av 

multimedia och teknik. Det är med andra ord inget vi kan välja bort. ”Frågan är alltså inte längre om 

förskolan ska arbeta med barn och ny teknik utan snarare hur” (Fast 2013, s. 215). 

Något vi upplevde i vårt sökande efter tidigare forskning kring surfplattan i förskolan var att vi 

mestadels hittade olika sidor, böcker, bloggar och artiklar som innehöll tips kring hur och på vilket sätt 

man kan jobba med surfplattan i förskolan. Exempelvis har Gällhagen och Wahlström (2011) gett ut 

en bok kring surfplattans användningsområden. Författarna menar att surfplattan är ett enkelt verktyg 

att använda och oftast behövs inga särskilda utbildningar. “I kombination med en aktiv pedagog blir 

surfplattan ett fantastiskt verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt” (Gällhagen & Wahlström 

2011). Surfplattan ska inte vara en ersättning utan ska ses som ett komplement till verksamheten 

menar Gällhagen och Wahlström (2011). I vårt sökande har vi dock inte funnit så mycket forskning 

kring surfplattan i förskolan. Petersen (Skolverket 2013) menar att: “Det finns många åsikter om 

iPadar och huruvida de bör användas i den svenska förskolan eller inte men det finns än så länge ingen 

forskning publicerad om detta”. Vårt intresse föddes därför i att ta reda på hur pedagoger faktiskt 

jobbar med verktyget och vilka erfarenheter som ligger till grund för detta. Vi har som tidigare nämnts 

hört många olika åsikter från pedagoger kring användandet av surfplattan i förskolan, samtidigt menar 

vi att man är skyldig att använda den. Detta såg vi därför som ett problemområde värt att undersöka. 

Begreppsförklaringar  

I denna studie används några olika begrepp som i detta avsnitt definieras.  

Surfplatta är en ”pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot internet via trådlöst 

nätverk eller via mobiltelefonnätet” (Nationalencyklopedin A). Det finns många olika benämningar på 

detta verktyg, exempelvis lärplatta, läsplatta, pekplatta och padda men vi har i denna studie valt att 

använda begreppet surfplatta.  

IT är en förkortning av informationsteknik som är ett “samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter 

som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation”(Nationalencyklopedin B). 

IKT står för Informations- och Kommunikationsteknik och handlar om den kommunikativa 

funktionen hos IT (Nationalencyklopedin C). 

Digital kompetens ”innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål” (Europeiska gemenskaperna 2007). 

APP är en förkortning av applikation. ”Applikation är ett tillämpningsprogram, ett datorprogram som 

är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete” (Nationalencyklopedin D). 

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg från Reggio Emilia som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete (Lenz Taguchi 1997, s. 12-15). Det handlar om att dokumentera barns 

lärprocesser och sedan tillsammans med barnen reflektera kring dessa.  
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Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie var att lyfta några pedagogers erfarenheter och tankar kring användandet av 

surfplattan i förskolan. Pedagogernas erfarenheter anser vi är av stor vikt att undersöka då Statens 

medieråd (2013) menar att medieanvändningen går allt längre ner i åldrarna och är en del av barnens 

vardagsliv, vilket är något pedagogerna måste förhålla sig till. För att på bästa sätt få fatt i syftet valde 

vi att använda oss av ett fenomenologiskt perspektiv då detta har ett stort fokus på människors 

erfarenheter. Johansson (2005, s. 176) menar just att det inom fenomenologin finns ett intresse för att 

beskriva mänskliga erfarenheter och Bengtsson (2001, s 26) skriver att dessa erfarenheter är centrala 

för att kunna förklara ett fenomen.   

För att nå vårt syfte har vi utgått från frågeställningen:  

 Hur upplever pedagogerna användningen av surfplattan i förskolan? 

Tidigare forskning 

I denna del tar vi upp tidigare forskning som är relevant för vår studie. Det finns än så länge inte så 

mycket forskning kring surfplattan i förskolan. Området mobila enheter och lärande är fortfarande 

relativt outforskat menar Skolverket (2012), därför har vi valt att bredda forskningsområdet och även 

ta med forskning som behandlar IKT och digitala verktyg i både förskolan och skolan. Vi valde också 

att ta med dessa på grund av att de berör pedagogers och lärares syn på medieanvändningen. Därmed 

tycker vi oss kunna finna intressanta resultat i dessa som vi kan koppla till resultaten i vår studie. Vi 

har försökt att hitta både positiv och kritisk forskningen för att visa på att det finns olika tankar kring 

surfplattan och den digitala tekniken, vilket vi enligt våra erfarenheter upplever att det finns. Detta har 

dock varit svårt då vi anser att den forskning vi funnit överensstämmer till stor del och är mestadels 

positiv.  

Barn och medieanvändning  

Prensky (2001) använder begreppet digital natives (digitala infödingar) när han pratar om de 

människor som är födda efter 1980 och som växt upp med tekniken. Han beskriver att de digitala 

infödingarna under hela sitt liv har varit omringade av den digitala tekniken, därmed processar de 

information på ett helt annat sätt än föregångarna. Föregångarna är de som är födda innan 1980 och 

dessa benämner författaren som digital immigrants (digitala immigranter). Vidare menar han att som 

immigrant är man olika bra på att lära sig den nya teknologin vilket gör att man lär sig olika snabbt, 

dock kommer man fortfarande att se spår i beteendet som visar att de inte är infödda i den digitala 

världen. Detta kan visa sig i att de exempelvis väljer att söka på internet efter information i andra hand 

istället för i första hand (Prensky 2001). 

I Småungar och medier (Statens medieråd, 2013) beskrivs att medieanvändningen ökar och att den går 

allt längre ner i åldrarna. De skriver att nya medier idag, särskilt för barn och unga är en del av 

vardagslivet. Barn har idag växt upp med dessa och tar dem förgivna och att vara online håller på att 
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bli ett normaltillstånd. Som vi i studiens inledning nämnde tillbringar allt yngre barn mer tid med olika 

onlineaktiviteter och sannolikt har tillgången på surfplattor ökat markant. Den ökade användningen av 

medier och internet blir tydlig då vi i Statens medieråd (2013) kan se att dagens treåringar använder 

internet ungefär i samma utsträckning som sju-och åttaåringarna gjorde 2010. 

Datorn i skolan och förskolan 

Ek och Kroksmark (2013, s. 75-96) beskriver i sin studie ett forskningsprojekt där syftet är att: 

”utveckla kunskap om hur datorn påverkar lärarnas målstyrda arbete i skolan” (Ek & Kroksmark 2013, 

s. 77). Deras studie omfattar intervjuer med 21 lärare där resultatet visar att lärarna uppfattar och 

urskiljer olika områden där datorn påverkar det målstyrda arbetet. Lärarna menar att datorn är ett stöd i 

en målstyrd skola samtidigt som användandet kan skapa problem då det ofta saknas digital kompetens 

bland både lärare och elever. Kroksmark (2013, s. 19) skriver att vi idag lever i ett digitalt samhälle 

och menar att den ”digitala vändningen” för med sig en vilsenhet i denna förändringsprocess hos 

lärare.  

Çakir (2014) har gjort en studie kring 460 förskollärares och 308 rektorers attityder om 

datoranvändning i några förskoleklasser i Sakarya, Turkiet. Inledningsvis menar författaren att datorn 

och tekniken hela tiden utvecklas och att den nu har börjat bli en grund i undervisningen runtom i 

världen. Hans slutsats handlar enligt vår förståelse om att desto mer man använder datorer ju mindre 

ångest skapas kring dessa. Vidare menar han att om lärarna möter de tekniska verktygen tidigare blir 

de bättre utbildade och därmed blir tekniken mer lättillgänglig (Çakir 2014, s. 743).   

I doktorsavhandlingen Spelet runt datorn har Ljung-Djärf (2004, s. 83) studerat datoranvändandets 

praktik i förskolan och identifierat tre olika förhållningssätt hos pedagoger vid datoranvändning. I 

avsnittet Datoranvändandet som ett hot mot andra och viktigare aktiviteter beskrivs hur pedagoger ser 

datorn som ett hot mot viktiga aktiviteter som språk och lek. Frekvent användande av datorer tros 

kunna leda till missbruk och tiden vid datorn bör därför begränsas. Pedagogerna i detta avsnitt är 

sällan delaktiga i användandet av datorn och hoppas att barnen lär sig själva. I avsnittet 

Datoranvändandet som ett tillgängligt val pratar pedagogerna om datoranvändningen som ett 

kollektivt projekt, där pedagogerna kontinuerligt sitter med barnen. Pedagogerna ser datorn som ett val 

för barnen som kan väljas bort och ser det som positivt att fler barn samlas runt datorn då de kan lära 

av varandra. I det sista avsnittet Datoranvändandet som ett viktigt inslag i verksamheten framställs 

vikten av datoranvändandet och att alla barn ska vara delaktiga i det. Pedagogerna ser det som att 

barnen lär sig då de sitter vid datorerna, dock inte när de spelar spel vilket leder till begränsningar 

kring barnens spelande. Det ses som pedagogernas uppgift att se till att alla barn vill använda 

datorerna och att sitta många barn runt datorn ses som problematiskt på grund av bland annat 

passivitet. Samtidigt uttrycker samtliga pedagoger att det finns många möjligheter kring datorn som 

redskap, främst beskrivs tankarna utifrån barnens framtida yrkesliv. 

Digitala verktyg i förskolan 

I en norsk studie skriver Alvestad, Jernes och Sinneru (2010) att barn idag blir exponerade för 

tekniken i mycket större utsträckning än tidigare. När denna studie gjordes 2010 hade 87 % av Norges 

hushåll datorer. Författarna har i sin forskning undersökt vilka utmaningar och möjligheter som 

förskollärare möter med digitala verktyg i förskolan. Utifrån kvalitativa intervjuer med förskollärare 

har de delat in sitt resultat i tre kategorier: Förskollärares uppfattning av styrdokumenten, erfarenheter 

av digitala verktyg i praktiken och reflektioner över sin egen kompetens. Inom dessa olika kategorier 

kom författarna fram till att alla förskollärare anser att läroplanen är en viktig utgångspunkt i arbetet 
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med IKT i förskolan. De uppfattar dock att det ställs mycket krav utifrån läroplanen kring ämnet och i 

förhållande till detta anses förskollärarprogrammet innehålla för få utmaningar när det gäller IKT. 

Förskollärarna efterlyser därför en koppling mellan utbildning och praktik när det gäller arbetet med 

digitala verktyg. Förskollärarna ser enligt Alvestad et al (2010) främst barnens arbete med digitala 

verktyg som en förberedelse för framtiden och framförallt för skolan. De ser sig själva som vägledare, 

instruktörer och medaktörer och menar att barnen får större utbyte av de digitala verktygen när 

förskollärarna själva har viss digital kompetens. Därför blir kompetens och professionalitet avgörande 

för arbetet med digitala verktyg i förskolan. Författarna skriver att en utmaning för förskollärarna är att 

reflektera kring hur de ska förhålla sig till arbetet med digitala verktyg för att undgå att datorn blir en 

passiv leksak. Ett kritiskt förhållningssätt kring användandet av digitala verktyg skrivs därför fram 

som viktigt. 

Surfplattan 

Lim (2011) undersöker ur ett fenomenologiskt perspektiv surfplattans betydelse för lärandepraktiken 

på ett college. I studien beskrivs att det finns blandade känslor kring användandet av surfplattorna i 

lärandepraktiken. Lärarna välkomnade och var positiva till de bekvämligheter som surfplattan förde 

med sig, till exempel menade de att det sparar tid för lärarna och att eleverna blir mer fokuserade när 

de slipper anteckna. Samtidigt uttrycktes det en oro för att tiden inte skulle räcka till, detta inte bara för 

skapa pedagogiskt material utan även till att bli bekväm med teknologin. Om lärarna inte kände att de 

hade tid att sätta sig in i den nya teknologin menade de att det var lätt att gå tillbaka till det som de 

kände sig bekväma med och sluta att använda sig av surfplattan.  

I sitt forskningsprojekt APPKNapp - peka, lek och lär i förskolan ger Kjällander (2014) en bild av vad 

som händer när surfplattor introduceras i förskolans verksamhet. Genom videoobservationer av barn i 

fyra olika barngrupper visar resultaten bland annat att barnen kontinuerligt samarbetar kring 

surfplattorna och att det stöttar och uppmuntrar varandra i arbetet. Vid introduktionen av surfplattorna 

i förskolorna skriver Kjällander (2014) att timglas användes till turtagning, men menar att de senare 

inte behövdes då barnen, efter att ha vant sig vid surfplattan, löste turtagningen på egen hand. I 

analysen framkommer också att barnen som inte själva använde surfplattan ändå deltog i den sociala 

interaktionen. Projektrapporten beskriver även hur förhållandet mellan förskollärare och barn blir 

horisontell och att de lär av varandra i den digitala miljön. 

Parnell och Bartlett (2012, s. 50-58) skriver om hur den nya tekniken kan förändra arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen. Denna förändring menar de ligger i att det blir lättare att fotografera, 

filma och reflektera kring dokumentationen. Författarna menar att efter några snabba fingerdrag på 

surfplattan kan föräldrarna ta del av ett filmklipp i ett blogginlägg kring vad som händer under barnens 

dag i förskolan. Syftet med artikeln är just att visa på hur användningen av teknologin i 

dokumenteringen av barns lärande kan vara av stort värde. De menar att teknologi som bärbara datorer 

och surfplattor därför blir viktiga i dokumenterandet. Slutsatsen av studien visar att tekniken gör 

dokumentationen mer effektiv vilket sparar värdefull planeringstid. 
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Teoretiskt perspektiv 

Vi valde att i denna studie utgå från ett fenomenologiskt perspektiv då vi ansåg att denna teori stämde 

väl överens med vårt syfte, att lyfta några pedagogers erfarenheter kring användandet av surfplattan i 

förskolan. I denna del ger vi en redogörelse av fenomenologin och några av dess centrala begrepp. 

Fenomenologi 

Fenomenologin grundades kring år 1900 av Edmund Husserl och har sedan utvecklats vidare av andra 

fenomenologiska filosofer som Martin Heidegger och Maurice Merleau-Ponty (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 41). Ordet fenomenologi innebär läran om fenomen. Ordet fenomen betyder enligt Bengtsson 

(2005, s. 12) “det som visar sig” och det är med den betydelsen som begreppet används inom 

fenomenologin. De olika fenomenologiska filosoferna har enligt vår förståelse lite olika inriktning. 

Detta styrks av Bengtsson (2005, s. 11) som skriver att det finns variationer inom teorin, men menar 

också att det finns vissa gemensamma nämnare som gör att filosofernas inriktningar tillhör samma 

teori. Något som Bengtsson (2005, s. 11) menar är gemensamt är utropet att “gå tillbaka till sakerna 

själva”. Vi uppfattade detta som att vi i undersökningen skulle bortse från det förgivet tagna och de 

teorier som fanns kring fenomenet som skulle undersökas. Det handlade istället om att studera ”det 

som visar sig” på nära håll. Fenomenologin fokuserar enligt Bengtsson (2001, s. 9) på att låta 

personerna i studien komma till uttryck och därmed försöka se bortom egna fördomar och 

uppfattningar. Detta kopplar vi till studiens syfte där det viktiga för oss var att få fatt i varje enskild 

pedagogs upplevelser och erfarenheter. För att få syn på detta har vi utgått från Bengtssons (2001, s. 

26-27) förklaring, att undersökningen ska ”låta sig ledas av sakerna själva så som de visar sig”. Att få 

grepp om och begreppsliga hur sakerna visar sig i erfarenheten är vad fenomenologin handlar om 

enligt Bengtsson (2001, s. 26). 

Livsvärld 

Det typiska för fenomenologi, menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 30), är intresset av att ta reda på 

människors upplevelser av livsvärldsfenomenet. Begreppet livsvärld uppfattar vi som centralt inom 

fenomenologin och som ett viktigt begrepp i vår studie. Bengtsson (2005, s. 29-30) beskriver 

livsvärlden som “den konkreta verklighet som vi dagligen möter och förhåller oss till, som vi är 

oskiljaktiga från och delar med andra”. Ingen människas liv kan vara helt kollektivt eller helt 

individuellt, det bildar istället tillsammans en helhet (Bengtsson 2001, s. 92). Vi förstår detta som att 

vi i studien själva var en del i intervjupersonernas livsvärldar och att de samtidigt var en del i våra 

livsvärldar. 

Bengtsson (2005, s. 30) menar att alla fenomenologer delar uppfattningen om att livsvärlden går att 

undersöka. När man studerar människors livsvärldar skriver Bengtsson (2005, s. 48) dock att man ska 

vara medveten om att människors hela livsvärldar inte kan studeras. Pedagogernas erfarenheter kring 

surfplattan är enligt vår förståelse bara ett utsnitt ur studieobjektens livsvärld och enligt Bengtsson 

(2005, s. 49) representerar inte ett utsnitt hela livsvärlden, utsnittet är inte identiskt med livsvärlden. 

Därför kan vi inte säga att vi i studien fått ta del av pedagogernas hela livsvärld utan endast ett litet 

snitt av den. Enligt Johansson (2005, s. 190) kan vi aldrig förstå den andre som den förstår sig själv. 

Vi kan inte kliva ur vår egen kropp och in i den andres. Bengtsson (2005, s. 41) menar att med 
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livsvärlden som grund kan studien aldrig leda till att vi som genomför studien förstår andra 

människors livsvärldar så som de själva förstår dem. Snittet av livsvärlden som vi undersöker kommer 

vi alltså aldrig förstå på samma sätt som intervjupersonen. 

Erfarenheter 

Erfarenheter ser vi som ett annat centralt begrepp inom fenomenologin. Enligt vår förståelse hör 

erfarenheter och livsvärld ihop på det sättet att erfarenheterna ingår i människans livsvärld. Att 

beskriva mänskliga erfarenheter menar Johansson (2005, s. 176) är ett gemensamt intresse inom 

fenomenologin. Vidare menar författaren att det är via våra erfarenheter som vi får tillgång till världen. 

Inom fenomenologin är människors erfarenheter centrala för att kunna förklara och klargöra saker 

anser Bengtsson (2001, s. 26). Vidare menar han att det är i erfarenheten som sakerna visar sig. I 

denna studie ville vi få fatt i pedagogers syn på surfplattan i förskolans verksamhet. För att ta del av 

detta tänkte vi att vi var tvungna att “gå tillbaka till pedagogerna själva” och lyssna på deras 

erfarenheter. Det blir då enligt Bengtsson (2001, s. 27) av stor vikt att utgå från den naturliga 

erfarenheten och göra den rättvisa.  

Bengtsson (2001, s. 89) beskriver hur erfarenheter av den andre tar sig uttryck inom fenomenologin. 

Han menar att om vi förstår att en människa är glad ser vi inte bara det på ögonen och munnen utan på 

hela uttrycket. Løkken (2006, s. 36) beskriver Merleau-Pontys tanke kring att vi inte bara 

kommunicerar med tankar och uttryckta ord utan som talande kroppssubjekt. Som vi förstår det blir då 

vår förståelse av den andres erfarenheter alltid en tolkningsfråga. Detta går vi in på närmare nedan.  

Kroppens fenomenologi 

Merleau-Ponty (1945, 1997) beskriver sin kroppsinriktade fenomenologi och som vi förstår det ses 

kroppen, inom denna teori, som en central del i människans erfarande av världen. Då vi i denna studie 

intresserar oss för just erfarenheter blir detta intressant i förhållande till vårt syfte. Merleau- Ponty 

menar att: “en rörelse är inlärd när kroppen har förstått den, när den med andra ord har införlivat den i 

sin “värld” och att röra sin kropp är att genom den rikta sig mot tingen” (Merleau-Ponty 1945, 1997, s. 

101). Ett bra exempel som ges för att förstå detta är att när man vänjer sig vid ett föremål, som när en 

blind man vänjer sig vid sin blindkäpp, då är käppen inte längre ett redskap som han förnimmer utan 

ett redskap som han förnimmer med (Merleau-Ponty 1945, 1997, s. 118). Käppen ses då enligt 

Merleau-Ponty (1945,1997, s. 118) som en utvidgning av den kroppsliga syntesen vilket vi tolkar som 

att käppen blir en del av mannens kropp, som en förlängning av kroppen. Ett annat exempel på detta är 

att en van bilförare inte behöver jämföra vägens bredd med bilens bredd (Merleau-Ponty, 1945,1997, 

s.106). Vi förstår det som att föraren har utvidgat sin kropp till att innefatta bilen och bilen blir då en 

förlängning av dennes kropp.  

Johansson (2005, s. 190) menar att för att förstå en annan människa är kroppen, ansiktsuttrycken, 

gesterna och orden lika viktiga. Bakke (2006, s. 232) menar utifrån ett fenomenologiskt perspektiv att 

det finns många olika sätt att uttrycka sig på, vi förstår det som att det handlar om uttryck i alla olika 

former, som till exempel ord, dans, bild och kroppsspråk. Vidare menar författaren att det är viktigt för 

barnen att möta dessa olika uttrycksformer och få möjlighet att utforska dessa så att de har en stor 

variation av uttryck att välja bland.  
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Metod  

Vi har bedömt att den metod som passar bäst för att få svar på vår frågeställning och vårt syfte, utifrån 

ett fenomenologiskt perspektiv, är den kvalitativa metoden med intervju som insamlingsteknik. I 

denna del skriver vi fram våra val av metod och insamlingsteknik samt urval. Vi har valt att ta fasta på 

det som Bengtsson (2005, s. 30) skriver, att metoden skapar kärnan i fenomenologin snarare än 

resultatet. Därför är denna del relativt utförlig.  

Val av metod 

Två metoder som man kan använda sig av inom forskning är den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. Som vi har förstått detta får man med en kvalitativ metod ut ett tätt material från några 

personer, exempelvis genom observationer eller intervjuer. Med en kvantitativ metod får man ut ett 

mindre tätt material men från fler personer, exempelvis genom enkätundersökningar. Valet att använda 

en kvalitativ metod i denna studie blev därför självklart då vi ville få fatt i ett tätt material kring endast 

några pedagogers erfarenheter. Att studera den komplexa livsvärlden menar Bengtsson (2005, s. 37) 

utan tvekan hamnar under den kvalitativa metoden snarare än under den kvantitativa metoden. Han 

menar vidare att forskning kring livsvärldsansatsen handlar om att studera världen som den visar sig. 

Vi förstår det som att det då inte blir intressant, ur ett fenomenologiskt perspektiv, att få fram ett 

resultat i form av siffror som man skulle kunna få med hjälp av en kvantitativ metod. Den kvalitativa 

ansatsen beskrivs av Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 43) som ett strävande efter 

att tolka, beskriva och att försöka få en helhetsförståelse. Detta är något som vi finner väl går ihop med 

vårt syfte och vår frågeställning då vi vill få fatt i några pedagogers erfarenheter av användandet av 

surfplattan i förskolan. 

Urval och avgränsningar 

Utifrån vårt syfte och teoretiska perspektiv är det av intresse att få fatt i människors erfarenheter och 

livsvärldar. Då livsvärlden och erfarenheterna inom fenomenologin, som tidigare nämnts (se sid. 7), 

ses som en helhet av det individuella och det kollektiva valde vi sex intervjupersoner på samma 

förskola. Kraven vi hade på förskolan var att den skulle vara tidigare okänd för oss, tillräckligt stor för 

att den skulle rymma sex pedagoger och att förskolan använde sig av surfplattor i sin verksamhet.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I studien intervjuade vi sex pedagoger. Vi genomförde alla intervjuer tillsammans och de varade 

mellan 8 och 15 minuter. Vi valde att inte göra någon skillnad mellan förskollärare och barnskötare i 

denna studie, därför använder vi begreppet pedagoger för båda yrkesgrupperna. Den yngsta pedagogen 

var 25 år och den äldsta var 56 år. Intervjuerna spelades in och därmed blev undersökningsmaterialet 

de inspelade intervjuerna och transkriberingarna av dessa. Det fördes även vissa anteckningar vilket 

också tillhör undersökningsmaterialet. 
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Insamlingsteknik 

Den insamlingsteknik vi bedömde som bäst lämpad för vår studie var intervju. Då syftet handlade om 

att lyfta några pedagogers erfarenheter kring användandet av surfplattan i förskolan blev mötet med 

pedagogerna viktigt för oss. Vi utgick från detta: “Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld 

och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 15).  

I insamlingen av det empiriska materialet satte vi fokus på mötet vilket Fägerborg (2011, s. 88) 

benämner som kärnan i intervjun. Därför var valet av kvalitativ intervju som insamlingsteknik 

självklart för oss. Då vi i studien ville få fatt i pedagogers erfarenheter ville vi komma ut i 

verksamheten och vara nära intervjupersonernas livsvärld för att få fatt i deras eget perspektiv. Kvale 

och Brinkman (2009, s. 17) menar att genom kvalitativa intervjuer kan vi just söka förståelse av 

världen utifrån intervjupersonens eget perspektiv och utveckla mening ur deras erfarenheter. 

Kommunikation och interaktion är något som vi uppfattar som väsentligt i en intervju och enligt 

Bengtsson (2005, s. 41) utgör dessa två begrepp, utifrån Merleau-Pontys tankesätt, vår tillgång till 

andra människor och ting. Johansson (2005, s. 190) skriver vidare kring filosofens tankar om 

förståelsen genom den andres kropp, ansiktsuttryck, gester och ord. För att förstå en annan människa 

blir alltså alla dessa bitar viktiga. En intervju, menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 194), är en 

levande interaktion där bland annat tonfall och ansiktsuttryck finns med under själva intervjun dock 

inte i den transkriberade versionen. Där går gester och ansiktsuttryck förlorade. Ur ett fenomenologiskt 

perspektiv förstår vi andra uttryck än det sagda som lika viktiga och för att sådana uttryck inte skulle 

gå förlorade så valde vi att en av oss under intervjun skulle ha i uppgift att skriva ner sådana uttryck. 

Bengtsson (2005, s. 41) menar att för att få tillgång till den andres livsvärld krävs någon form av möte. 

Därmed blev mötet med pedagogerna i intervjuerna det som kunde möjliggöra att vi kunde få svar på 

vårt syfte och vår frågeställning.  

Vi har i studien utgått från det Bengtsson (2005, s. 42) beskriver, att det finns tre olika tematiseringar i 

en kvalitativ intervju. Den första tematiseringen är människors spontana och oreflekterade 

erfarenheter, den andra självförståelse och den tredje uppfattningar. Dessa olika tematiseringar ger 

kunskap om olika saker och måste därför uppmärksammas i intervjun och dess upplägg (Bengtsson 

2005, .s 42). Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg då vår ambition var att få fatt i 

pedagogernas spontana och oreflekterade erfarenheter. Därmed utgick vi till stor del utifrån den första 

tematiseringen. Vårt syfte var självklart inte att undanhålla information för pedagogerna, i 

samtyckesbrevet (Bilaga 2) framgick därför vad studien skulle handla om.  

Vi valde att lägga upp intervjuerna utifrån den halvstrukturerade livsvärldsintervjun vilket Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 30) menar är en struktur inspirerad av fenomenologin. Med denna typ av intervju 

försöker man, ur intervjupersonens perspektiv, förstå olika teman och få beskrivningar av den levda 

världen (Kvale och Brinkmann 2009, s. 43). Vidare menar de att en halvstrukturerad intervju varken är 

ett slutet frågeformulär eller ett öppet samtal utan snarare blir det enligt vår förståelse ett mellanting. 

Man utgår från en intervjuguide med olika teman och olika förslag på frågor till dessa, vi valde därför 

att utgå från just en intervjuguide (Bilaga 1) i denna studie. Eriksson Barajas et al (2013, s. 128) 

skriver att i en halvstrukturerad intervju bestäms sättet frågorna ställs på och dess ordning under själva 

intervjun. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna hålla fokus på pedagogerna och inte vara 

nersjunkna i våra anteckningar, detta styrks av Fägerborg (2011, .s 105) och vidare menar hon att 

genom inspelningen registreras alla frågor och svar. Viktigt för oss var även att vi skulle kunna lyssna 

på ljudfilerna många gånger. 
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Genomförande 

Inför vår studie skapade vi ett dokument där vi skrev ner tre rubriker: Innan, under och efter intervjun. 

Under dessa skrev vi sedan ner viktiga saker att förbereda och att tänka på under hela 

intervjuprocessens gång. Detta hjälpte oss att få med allt och att inte glömma viktiga delar. Det är 

viktigt att i en intervjustudie ha en medvetenhet kring de olika steg som man passerar och hur dessa 

påverkar studien (Bengtsson 2005, s. 43). 

Vi tog via mail kontakt med förskolechefen på en större förskola i vårt närområde, detta för att 

försäkra oss om att få tillgång till sex pedagoger. Studiens syfte och metod beskrevs och vi frågade om 

vi kunde få komma och intervjua sex pedagoger på förskolan. Vi frågade också om förskolan använde 

sig av surfplattor i verksamheten och om de i så fall skulle vara intresserade av att delta i studien. När 

förskolan tackat ja till deltagande bestämdes en dag för intervjuerna. Vi valde i samråd med 

arbetsplatsledaren att göra alla sex intervjuerna på samma dag. I samband med att vi kontaktade 

förskolechefen skickade vi med ett samtyckesbrev (Bilaga 2). Där beskrev vi kort vilka vi var, syftet 

med studien, studiens metod, regler om tystnadsplikt och på vilket sätt materialet skulle användas. 

Detta tog vi även med oss vid intervjuerna för att försäkra oss om att pedagogerna tagit del av 

informationen och för att få en underskrift.  

Innan vi gjorde intervjuerna skrev vi en intervjuguide (Bilaga 1) för att underlätta strukturen i 

intervjun och för att under intervjun få hjälp att hålla en röd tråd. I denna skrev vi ner våra 

huvudfrågor och några eventuella underfrågor. Målet med intervjuguiden var att ha den som ett stöd 

mer än som en strikt plan att följa. Tanken med detta var att vi ville få igång ett samtal med våra 

intervjupersoner snarare än att ha ett slutet frågeformulär att följa till punkt och pricka. Fägerborg 

(2011, s. 102) menar att ett bra sätt att avsluta en intervju är att fråga intervjupersonen om den vill 

tillägga något därför valde vi att avsluta vår intervjuguide med denna fråga. Detta för att försäkra oss 

om att pedagogerna kände att de fått delge oss allt de ville och att vi i så stor mån som möjligt skulle 

få ta del av deras erfarenheter.  

Innan vi gick ut till förskolan för att göra intervjuerna valde vi att göra en pilotintervju. Detta för att 

pröva vår intervjuguide, tidsramarna, tekniken och för att vi som intervjuare skulle få möjlighet till att 

öva på vår intervjuteknik. Under intervjuerna valde vi att vara med båda två, en av oss intervjuade och 

en satt bredvid för att kunna anteckna och lyssna. Inom ett fenomenologiskt synsätt är alla uttryck lika 

viktiga och för att inte bara få med det verbala språket valde vi att den som inte höll i intervjun 

antecknade kroppsliga uttryck.  

Bengtsson (2005, .s 45) menar att livsvärldsforskaren själv måste till platsen där upplevelserna och 

erfarenheterna förkroppsligas och att naturliga samtal i icke arrangerade miljöer är att föredra. För att 

vi på bästa sätt skulle uppnå detta valde vi att ha intervjuerna i personalrummet och i konferensrummet 

på förskolan. Detta val gjorde vi för att vi skulle kunna sitta i lugn och ro för att få till ett så bra samtal 

som möjligt. Då syftet var att få fatt i pedagogernas egna upplevelser kring surfplattan ansåg vi att ett 

samtal mitt i verksamheten skulle vara svårt att genomföra. Transkriberingen av materialet skedde 

redan dagen efter då minnet var färskt.  

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har från studiens början till slut haft ett bra samarbete där vi började med ett gemensamt sökande 

efter tidigare forskning. Under hela processens gång har vi haft ett gemensamt dokument i Google 
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drive2 för att vi båda skulle vara delaktiga och kunna gå in och skriva på alla olika delar i uppsatsen.  

För att effektivisera arbetet har vi ibland delat upp skrivandet mellan oss men sedan bytt delar med 

varandra för att båda två skulle kunna känna att hela uppsatsen var gjord gemensamt. Vi har arbetat 

mycket tillsammans och på samma plats för att hela tiden kunna ha en dialog och kunna reflektera med 

varandra. Många av delarna har vi därför skrivit tillsammans under tiden som vi diskuterat, analyserat 

och reflekterat. Detta för att vi snabbt insåg att en dialog mellan oss under skrivprocessen skapade mer 

kunskap och för oss har det varit ett roligare och mer spännande sätt att arbeta. Under insamlingen av 

det empiriska materialet deltog vi båda två i alla intervjuer, vi turades om att intervjua och att 

anteckna. Det enda som vi har gjort enskilt utan den andres påverkan var att skriva ut 

transkriptionerna, vi valde att göra tre transkriptioner var av de sex intervjuer vi gjorde. 

Databearbetning och analysmetod 

Vår databearbetningsprocess började då vi transkriberade vårt intervjumaterial. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 218) beskriver att transkribera handlar om att transformera, utskrifterna av materialet ser vi 

därför som en transformering från ett muntligt till ett skriftligt språk. Innan vi påbörjade 

transkriberingen lyssnade vi igenom vårt material en gång för att minnas intervjupersonerna och hur 

de uttryckte sig. För att också få med andra uttryck var det viktigt för oss att så fort som möjligt efter 

intervjuerna påbörja transkriberingen då minnet var färskt. Vi valde att i utskrifterna av intervjuerna 

skriva ut ordagrant vad som sades och att avidentifiera intervjupersonerna genom att benämna dem 

med påhittade namn. 

Vi har i bearbetningen av materialet utgått från att ingen människas liv kan vara helt kollektivt eller 

helt individuellt, det bildar istället tillsammans en helhet. Därför har vi inte lagt vikt i om det är en 

pedagog som sagt något eller om det är flera. Detta eftersom vi förstår det som att alla uttryck bildar 

en helhet av det individuella och det kollektiva. I vårt möte med pedagogerna, i vår analys och i våra 

tolkningar av materialet antar vi att vi ur ett fenomenologiskt perspektiv påverkas av andra uttryck än 

de verbala. Detta är för oss viktigt att poängtera då man inom ett fenomenologiskt perspektiv menar att 

erfarenheter av den andre tar sig uttryck i hela kroppen. Omedvetet blir våra tolkningar därmed 

påverkade av både pedagogernas verbala och kroppsliga uttryck. Citaten vi valde ut i resultatdelen kan 

möjligen förstås som tvetydliga då de är tagna ur sitt sammanhang men vi vill belysa att vi i analysen 

har tolkat pedagogernas uttryck, både utifrån de verbala och det kroppsliga. Anteckningarna av de 

kroppsliga uttrycken som gjordes under intervjuerna använde vi oss av i analysen för att minnas 

situationen inte bara utifrån det verbala utan också utifrån andra uttryck. Dessa har vi dock valt att inte 

skriva ut då vi ansåg att det endast var väsentligt i vår analysprocess. Det handlade inte om att vi 

skulle analysera uttrycken i sig, utan snarare att vi med hjälp av alla uttryck skulle få förståelse för 

andra människor och deras erfarenheter.  

Både det utskrivna materialet och ljudinspelningarna har varit med oss under processens gång och 

bearbetats i olika steg. I det första steget av analysen valde vi att gå igenom det transkriberade 

materialet för att identifiera olika teman kring det som pedagogerna uttryckte, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 43) menar är viktigt ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. För att hitta 

olika teman valde vi ut meningsbärande citat som innehöll viktig information (SBU, 2012). Vi valde 

att gå igenom materialet var för sig till en början då vi tänkte att vi på varsitt håll kunde få fram en 

                                                      
2 En onlinetjänst där man kan skapa och dela dokument som sparas online och som kan kommas åt på 

olika datorer.  
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större variation i teman än om vi hade suttit tillsammans. För att kunna sortera materialet på ett 

smidigt sätt använde vi oss av färgkodning, men vi använde oss av två olika strategier. En av oss 

färgkodade personerna och delade sedan in i citaten i olika teman och en av oss färgkodade teman 

direkt. När vi sedan sammanställde våra första analyser upptäckte vi att vi hade identifierat ungefär 

samma teman. Vi sammanställde sju olika teman som vi sedan valde att utgå ifrån: Erfarenheter, 

användningsområden, syftet med surfplattan, tid, barnen och surfplattan, problematik kring 

surfplattan och utvecklingsområden. Från början var allt material lika viktigt för oss men senare i 

processen hjälpte dessa teman oss att strukturera upp materialet och därmed sortera ut det som var 

väsentligt för att få svar på studiens syfte och frågeställning. 

Vi har valt att i avsnittet resultat och analys analysera helheten av materialet och de olika delarna, på 

detta sätt bildas ny kunskap (SBU, 2012). Inom det fenomenologiska perspektivet går det inte att nå en 

definitiv eller “sann” tolkning (SBU, 2012). Vi har därför i processen varit medvetna om att våra 

tolkningar inte genererar någon sanning utan att våra val genom studiens gång påverkar hur resultatet 

blir.  

Forskningsetiska överväganden  

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2011) text God forskningssed. I den beskrivs 

forskningsetik, vilket handlar om att det finns etiska krav på forskaren och på studiens genomförande 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Innan vi gjorde våra intervjuer skickade vi ut ett samtyckesbrev (Bilaga 

2) samt information om studien. Informationen och samtyckesbrevets innehåll togs också upp muntligt 

i samband med intervjuerna. Att informera både skriftligt och muntligt är något Löfdahl (2014, s. 36) 

framhåller som viktigt för tydlighetens skull.  

I samtyckesbrevet togs några olika krav upp: 

 Konfidentialitetskravet innebär att materialet ska avidentifieras exempelvis genom att namn på 

intervjupersonerna och förskolan byts ut och att citat avidentifieras för att inte specifika 

uttryck ska kunna kopplas till en viss person (Löfdahl 2014, s. 38). 

 Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in endast används i den specifika studien och 

när studien är godkänd raderas material, som ljudfiler, anteckningar och transkriberingar 

(Löfdahl 2014, s. 38). 

 Informerat samtycke innebär att personerna i studien ska få information om studien samt ge 

sitt samtycke till att delta (Löfdahl, 2014, s. 36).  

I samtyckesbrevet tar vi också upp att intervjupersonerna har rätt att när som helst avbryta studien och 

att deltagandet är frivilligt (Löfdahl 2014, s. 37).   

Vår roll i studien 

Något vi tagit i beaktande under studien var att när man gör en undersökning kan man inte vara helt 

objektiv, vi var därför medvetna om att vi påverkade intervjusituationerna med vår närvaro. Detta är 

något som vi förstår som centralt inom fenomenologisk metod. Bengtsson (2005 s. 29-30) beskriver att 

det alltid går att studera människors livsvärldar så länge man är medveten om att man alltid är en del i 

den. Medvetenheten om att vi själva var en del i studien och att vi i och med det också påverkade 

resultaten framhåller Eriksson Barajas et al (2013, s. 55) som viktigt att komma ihåg. Något vi tänkte 

på i studien var därför att så gott det gick komma ifrån våra egna värderingar och förutfattade 
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meningar, både i vårt sätt att genomföra intervjuerna och under hela processen. Detta var något vi 

strävade efter men insåg samtidigt att det inte var helt möjligt att fullt ut uppnå. Kanske hjälpte det att 

vi var på en, för oss båda, helt okänd förskola.  

För att få till en bra stämning där våra intervjupersoner kände sig trygga i att uttrycka sina erfarenheter 

för oss var vi medvetna om vår makt som intervjuare. Fägerborg (2011, s. 103) styrker detta och 

menar att en maktsymmetri måste skapas och att det är intervjuarens uppgift att skapa en avspänd 

stämning för att den intervjuade ska känna sig till mods.  

På grund av konfidentialitetskravet har vi valt att skriva om citat från intervjupersonerna som vi 

använder oss av i denna studie till skriftspråk, Kvale och Brinkmann (2009, s. 204) menar att 

publicering av osammanhängande ordagranna utskrifter kan leda till en igenkänning av specifika 

personer. De menar även att ordagranna meningar kan låta förvirrade och intervjupersonen kan 

uppfattas som mindre begåvad. 

Studiens kvalitet 

Kravet på kvalitet i forskning kan enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 40) beskrivas utifrån några 

allmänna principer. Dessa principer innebär bland annat att projektet bör ha ett tydligt syfte, besvara 

eller belysa intressanta frågor och att metoden man valt ska kunna förklara dessa. I studien har vi i 

möjligaste mån försökt att ha ett tydligt syfte och en tydlig frågeställning där vi genom vår metod och 

vårt resultat försökt att få svar på dessa.   

Kravet på metod inom fenomenologin beskriver Bengtsson (2005, s. 38) är att den är relevant för 

frågeställningen och att den anpassas till den verklighet som det önskas kunskap om. Detta var något 

vi utgick från i vårt val av metod, då vi ville få fram pedagogers erfarenheter blev den kvalitativa 

intervjun det självklara valet. Något som möjligen påverkat vårt resultat var att vi inte var vana 

intervjuare. Vår tanke var att intervjuerna skulle vara halvstrukturerade då det var viktigt för oss att 

skapa ett samtal där pedagogerna kände sig trygga med att dela med sig av sina erfarenheter. Detta var 

något som vi i efterhand insåg att vi inte riktigt lyckats med då intervjuerna blev mer åt det 

strukturerade hållet. Om vi hade varit mer vana med att använda intervju som insamlingsteknik hade 

resultatet möjligen blivit ett annat. Alla intervjuerna gjordes på en och samma dag då det passade bäst 

in i verksamheten att göra på det viset. På grund av den korta tid vi var där blev pauserna mellan 

intervjuerna väldigt korta. Hade vi haft en intervju per dag hade vi haft tid att efter intervjun lyssna 

igenom inspelningen och reflektera över vår insats. Troligtvis hade vi då märkt att vi börjat hamna 

under kriterierna för en strukturerad intervju och hade då kunnat ändra det inför nästa intervju. En 

anledning till att vi tror att det blev som det blev var att vi följde intervjuguiden ganska strikt snarare 

än att ha den som ett stöd. 

En alternativ insamlingsteknik för att få reda på vårt syfte kunde ha varit att skicka ut enkäter till 

pedagogerna. Vi tror dock inte att en sådan kvantitativ metod hade stämt bra överens med det 

fenomenologiska perspektivet då Bengtsson (2005, s. 37), som tidigare nämnts (se sid. 8), skriver att 

livsvärldsforskning utan tvekan hamnar under den kvalitativa metoden. För att få en bredd på 

resultatet funderade vi i början av processen på att även använda oss av observation som metod, som 

ett komplement till intervjuerna. Detta valde vi dock bort då vi ansåg att det skulle ha kunnat bli 

oetiskt om vi hamnade i att jämföra vad pedagogerna berättade kring hur de jobbade med surfplattorna 

med hur de faktiskt gjorde. 
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En styrka som vi ser i studien är att vi spelade in våra intervjuer, detta då Fägerborg (2011, s. 105) 

beskriver att inspelade intervjuer har högre värde som källa eftersom dessa är informationsrikare och 

har större möjlighet till analys ur olika synvinklar. För att öka kvalitén på analysen valde vi också att 

från början analysera var för sig, för att inte påverka varandras analyser.  

Bengtsson (2005, s. 29-30) beskriver som tidigare nämnts att det alltid går att studera människors 

livsvärldar så länge man är medveten om att man alltid är en del i den. Att det var just vi som 

genomförde studien där och då med just dessa pedagoger har enligt vår tolkning därför påverkat vårt 

resultat. Därmed kan man inte säga att studien skulle kunna upprepas till punkt och pricka. Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv kan man inte uppnå en definitiv eller “sann” tolkning, utan den tolkning 

som är mest trolig skrivs fram (SBU 2012). Detta har varit vår utgångspunkt och därmed har inte den 

“sanna” tolkningen varit av intresse för oss. För att få fram pedagogernas egna erfarenheter försökte vi 

i allra möjligaste mån vara objektiva under intervjuerna. Detta var något vi reflekterade över i 

förhållande till vårt resultat. Vi menar dock att det utifrån det vi ovan nämnt, att man alltid är en del av 

den andres livsvärld, är en omöjlighet att vara helt objektiv. Studiens resultat påverkas därför av våra 

val, tolkningar och värderingar. Hur vi själva ser på surfplattan som verktyg i förskolan har då 

möjligen påverkat vilket resultat vi sorterat ut, hur vi lagt upp våra frågor och sedan analyserat vårt 

material. 

På förskolan där vi gjorde vår studie hade de använt sig av surfplattor i verksamheten i ungefär två år 

och pedagogerna var till stor del enligt vår uppfattning väl förtrogna med den. Vi upplevde att det 

framkom mestadels positiva erfarenheter och upplevelser kring surfplattan. Att vi fick fram ett så pass 

positivt resultat tror vi kan bero på just pedagogernas vana med surfplattan. 

Resultat och analys 

Resultatet och analysen kommer här att skrivas ut utifrån ett antal teman kring vad pedagogerna 

berättade för oss kring sina erfarenheter av surfplattan i förskolan. Under bearbetningen av materialet 

uppkom som tidigare nämnts sju olika teman som vi konstruerat utifrån det insamlade materialet: 

Erfarenheter, användningsområden, syftet med surfplattan, tid, barnen och surfplattan, problematik 

kring surfplattan och utvecklingsområden. Vi vill här visa och lyfta fram resultatet och analysen som 

vi fått fram utifrån våra intervjuer med pedagogerna och som kan hjälpa oss att få svar på vår 

frågeställning. Vi har valt att sätta ihop resultat och analysendelen till en sammanvävd del. Detta har vi 

gjort för att tydliggöra kopplingen mellan resultat och analys och för att komma undan onödiga 

upprepningar. Vi har sammanfattat det pedagogerna uttryckte och stödjer detta med ett urval av citat 

från intervjuerna. Här nedan skrivs de sju olika temana ut med en inledande resultatdel följt av en 

analys kring varje enskilt tema. Analysen görs med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och även 

den tidigare forskningen. Detta har vi valt då vi sett att vårt resultat i många avseenden 

överensstämmer med resultaten i den tidigare forskningen, därmed anser vi det väsentligt och av 

intresse att använda oss av den.  
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Erfarenheter 

Pedagogernas erfarenheter som de hade med sig hemifrån av surfplattan såg lite olika ut. En del av 

intervjupersonerna hade en surfplatta hemma som i några av fallen användes till att betala räkningar 

och till snabba “vardagsgrejer”.  

Alla pedagoger beskrev att de hade erfarenheter av att använda surfplattan i förskolan. Erfarenheterna 

beskrevs på lite olika sätt av pedagogerna: 

“Sen handlar det om att, för mig då framförallt, lära sig hur man ska göra för att det ska vara bra. 

Jag ser ju att det fungerar och sådär, och det kan vara väldigt bra, det är bara att lära sig” (Lisa, 

17/11 2014) 

“Jag tycker att det är superbra, jag var väldigt anti det där innan jag gick utbildningen, men nu ser 

jag hur bra det faktiskt kan vara” (Frida, 17/11 2014) 

Alla pedagoger uttryckte någon form av positiva erfarenheter av surfplattan:  

“Det är ett väldigt bra arbetsredskap tycker jag” (Stina, 17/11 2014) 

“Beroende på hur man handskas med det så tror jag att det är ett bra hjälpmedel” (Lisa, 17/11 2014) 

“Jag tycker att den är toppen (skratt)” (Sofia, 17/11 2014) 

“Det var jätteroligt, att när man inte själv har så mycket koll, att man verkligen kan vara den här 

medutforskande pedagogen tillsammans med barnen, och sedan är det lite roligt att jag kan ibland 

känna att barnen är mer haj på den här paddan än vad jag är” (Frida, 17/11 2014) 

Om vi ser till pedagogernas ålder så var det några få av dem som var födda innan år 1980 och med 

Prenskys (2001) tankesätt skulle det innebära att de tillhör gruppen “digital immigrants” (se sid. 4). I 

våra tolkningar av pedagogernas utsagor ser vi att de hade olika inställningar och olika mycket 

kunskap kring surfplattan vilket Prensky (2001) menar är typiskt för just denna grupp. Pedagogen Lisa 

som enligt definitionen är en digital immigrant uttryckte att surfplattan kan vara väldigt bra men att 

hon måste lära sig surfplattan och dess användningsområden. En annan pedagog som tillhör gruppen 

digitala immigranter är Maria, hon var en av dem som använde surfplattan mycket i hemmet, och 

kring arbetet med den i förskolan sa hon “jag tycker det är jättebra, jag tycker att alla pedagoger ska 

ha varsin”. Prensky (2001) menar att som immigranter tar det olika lång tid att lära sig den nya 

teknologin och vi vill här påstå att detta visar sig hos dessa pedagoger. De andra pedagogerna tillhör 

med Prenskys (2001) definition gruppen ”digital natives” (se sid. 4) och vi tolkar det som att dem ser 

surfplattan som ett bra verktyg och en självklar del i verksamheten. Därmed inte sagt att verktyget inte 

är ifrågasatt i denna grupp vilket vi återkommer till senare. Merleau-Ponty (1945, 1997, s. 101) menar 

att “en rörelse är inlärd när kroppen har förstått den, när den med andra ord har införlivat den i sin 

’värld’ och att röra sin kropp är att genom den rikta sig mot tingen”. Om man utgår från detta skulle 

man kunna tänka sig att de digitala infödingarna är födda in i en värld där man direkt får kontakt med 

den digitala tekniken, därmed blir dessa “rörelser” inlärda i kroppen från början. Till skillnad från de 

digitala immigranterna så är detta en “rörelse” som de måste träna in vilket sker i olika snabb takt, 

precis som att lära sig ett nytt språk.  

Frida sa att hon ändrade sin uppfattning om surfplattan som verktyg i förskolan under sin utbildning 

(hon syftar här på förskollärarutbildningen vilket framgick under intervjun), från att vara emot den till 

att se den som ett bra verktyg. Detta tycker vi är intressant att koppla till Alvestads et al (2010) studie 

där författarna får syn på att förskollärare i Norge inte får ut så mycket i fråga om IKT under sin 

utbildning. I studien beskrivs också att det ställs mycket krav utifrån den norska läroplanen inom IKT i 
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förskolan, vilket vi tidigare har visat är detsamma i den svenska läroplanen. Förskollärarna i den 

norska studien anser dock att utbildningen innehåller för lite IKT i förhållande till läroplanens krav. 

Om vi utgår från vad Frida berättade skulle vi kunna anta att hennes förskollärarutbildning hade fokus 

på IKT då hennes inställning till användandet av surfplattan ändrades under hennes utbildning.  

Johansson (2005, s. 176) menar att det är via våra erfarenheter som vi får tillgång till världen. Om man 

i utbildningen inte får med sig erfarenheter av IKT så skulle en konsekvens möjligen kunna bli att 

pedagogernas erfarenheter av tekniken kommer att införlivas ute i verksamheten istället för under 

utbildningen. Detta skulle i sin tur innebära att det skulle ta längre tid att skaffa sig erfarenheter och 

kunskap kring arbetet med surfplattan. Çakir (2014) styrker detta och menar att om lärarna möter de 

tekniska verktygen tidigare blir de bättre utbildade. Lim (2011) kom i sin studie fram till att om lärarna 

inte kände att de hade tid att sätta sig in i den nya teknologin så kunde det vara lätt att gå tillbaka till 

det som de kände sig bekväma med och sluta använda sig av surfplattan. För de digitala 

immigranterna kan man kopplat till detta förstå att tiden kan upplevas knapp, då de möjligen behöver 

mer tid än infödingarna, och därmed skulle en konsekvens kunna bli att arbetet med surfplattan läggs 

ner. Çakir (2014) menar att ju mer man använder datorn ju mindre ångest skapas kring denna. Vår 

slutsats av denna analys blir därför att om man får tiden att bli bekväm med verktyget minskar 

ångesten och därmed blir den lättare att använda.  

I Alvestads et al (2010) studie menar förskollärarna att de ser sig själva som vägledare, instruktörer 

och medaktörer och menar att barnen får större utbyte av de digitala verktygen när förskollärarna 

själva har viss digital kompetens. Vidare menar de att kompetens och professionalitet därför blir 

avgörande för arbetet med digitala verktyg i förskolan. Frida beskrev att: “Jag kan ibland känna att 

barnen är mer haj på den här paddan än vad jag är”. Detta kopplar vi till det Kjällander (2014) 

beskriver i sin projektrapport, att de har sett att förhållandet mellan förskollärare och barn blir 

horisontell och att de lär av varandra i den digitala miljön. Vår tolkning av detta blir att om den 

digitala tekniken ska bli en del i förskolan så krävs viss kompetensutveckling inom området samtidigt 

som det är viktigt att ta till vara på barnens erfarenheter. 

Användningsområden 

Utifrån materialet kunde vi förstå att surfplattan användes till att bland annat spela pedagogiska spel 

på. Pedagogerna berättade att spelen var utvalda dels av en pedagogisk handledare men även av en IT-

grupp som granskade de olika apparna som laddas ner till förskolornas surfplattor. Några av 

pedagogerna beskrev också att surfplattan användes som en informationskälla, Maria uttryckte:  

“Vi jobbar också utforskande och då använder vi den när barn undrar över saker, så kan man snabbt 

googla upp någonting eller reflektera med barnen direkt där man är och använda nätet” (Maria, 

17/11 2014) 

Det framgick också utifrån pedagogernas beskrivningar att surfplattan användes för uppspelning av 

musik och för att läsa böcker på. Det användningsområde som främst togs upp bland pedagogerna var 

att de använde surfplattan till pedagogisk dokumentation. Surfplattan används då till att fotografera, 

filma, spela in ljud och reflektera med tillsammans med barnen. Vissa av pedagogerna använde endast 

ordet dokumentation vilket kan ses i citaten nedan, men utifrån deras uttalanden under intervjuerna 

kring hur arbetet runt dokumentationen gick till förstod vi att det handlade om pedagogisk 

dokumentation. När pedagogerna talade om pedagogisk dokumentation uttryckte de till exempel: 
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“Men sedan används den framförallt som dokumentationsform /.../ barnen har egen kontroll kan man 

säga. De kommer och säger till när de vill använda paddan till dokumentation, till exempel om de har 

ritat en teckning som de vill lägga i sin mapp” (Sofia, 17/11 2014) 

“/…/ då filmade jag dem medan de målade, så har jag också dialogerna och sedan kunde vi reflektera 

direkt efter” (Maria, 17/11 2014) 

“Jag ser fördelar med det, speciellt när det kommer till dokumentationen, för det är så mycket lättare 

att använda, barnen blir delaktiga och de kan återgå till en dokumentation på ett annat sätt” (Stina, 

17/11 2014) 

“Det är dels att man sitter och har reflektion tillsammans med varje enskilt barn utifrån de här 

bilderna och sedan skriver man även ut bilderna i slutet av terminen och sätter in i pärmen, för 

pärmen är än så länge fysisk” (Sofia, 17/11 2014) 

“Barnen blir självgående, de får äga sin dokumentation och det är kanske det viktigaste” (Stina, 17/11 

2014) 

“Sen så ser vi ju att den har underlättat för oss i vårt arbete med dokumentation, pedagogisk 

dokumentation och reflektion tillsammans med barnen” (Sofia, 17/11 2014) 

Utifrån dessa utsagor kunde vi förstå att arbetet med pedagogisk dokumentation med hjälp av 

surfplattan var i fokus. Pedagogerna uttryckte många fördelar med att använda surfplattan som verktyg 

för att underlätta arbetet kring just pedagogisk dokumentation. Den beskrevs som ett lättillgängligt och 

effektivt hjälpmedel med vilket barnen får chans till en stor grad av delaktighet. Detta kopplar vi till 

Parnell och Bartletts (2012) studie där de i sin slutsats kommer fram till att tekniken gör 

dokumentationsarbetet mer effektivt. Enligt vår tolkning kan vi utifrån pedagogernas berättelser anta 

att surfplattan används mycket i verksamheten och till många olika saker. Utifrån de flesta av 

pedagogernas uttryck kunde vi förstå att surfplattan var ett naturligt och vardagligt verktyg. Som vi 

tidigare nämnt menar Merleau-Ponty (1945,1997, s. 107) att när man har vant sig vid ett föremål 

införlivas föremålet i kroppen och blir då en förlängning av kroppen. Detta kopplar vi till 

pedagogernas användande (förnimmande) av surfplattan. Enligt vår tolkning hade de flesta av 

pedagogerna i studien förnimmat surfplattan och därmed hade den blivit en förlängning av deras 

kroppar. Dessa pedagoger förnimmer inte längre själva surfplattan i sig utan förnimmer det som den 

kan användas till. En skillnad i pedagogernas erfarenheter av surfplattan kan enligt vår tolkning bli 

synlig här då de pedagoger som beskrev att de “måste lära” möjligen var i stadiet att förnimma själva 

surfplattan. Kopplat till användningsområdena med surfplattan menar vi att det möjligen skiljer sig åt 

pedagogerna emellan kring vad de använder surfplattan till beroende på om de förnimmat den eller 

inte.  

Syftet med surfplattan 

När pedagogerna talade om syftet med surfplattan uttrycktes detta:   

“Men jag tror att det måste integreras i verksamheten och alla måste vara med på banan /… / så att 

den inte bara plockas fram som en barnpassning” (Lotta, 17/11 2014) 

“Jag är väldigt positiv till den så länge man laddar ner appar under kontrollerade former så att den 

inte blir en spelkonsoll för det är den inte menad för, alltså de får det hemma… och då känner vi att 

då måste vi vara ett substitut till det och erbjuda andra saker med paddan” (Sofia, 17/11 2014) 
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“Vi är ju också ett komplement till hemmet och alla har inte iPads /… / så då är det bra för speciellt 

de barnen som inte har iPads hemma att testa på det för det är ju ändå framtiden” (Maria, 17/11 

2014) 

“Jag tycker ju att det är ett bra verktyg men jag tror att man ska passa sig för att hålla på för mycket, 

alltså någonstans så känner jag fortfarande att spela spel och så kan de flesta göra hemma” (Frida, 

17/11 2014) 

“Vi tillsammans med barnen gör olika aktiviteter som spel och då har det antingen något att göra med 

språk, geografi, teknik, något syfte med det, vi sätter inte läroplattan i famnen på dem så får dem sitta 

där själva utan vi är alltid med och har ett syfte med varför dem sitter där” (Maria, 17/11 2014) 

“Jag tycker att det är jättebra om man använder den i pedagogiska och didaktiska syften och inte som 

någon, jag höll på att säga barnvakt, alltså här ska ni sitta och titta på film eller någonting utan man 

tar vara på barnens tankar, funderingar och frågor” (Frida, 17/11 2014) 

“Sen känner jag att det är jätteviktigt för förskolor som vill utveckla det arbetet att man pratar igenom 

mål utefter läroplanen, efter alla styrmedel som finns, vad är vårt syfte… så att det inte blir någon 

slags barnpassning” (Lotta, 17/11 2014)“ 

”De är ju osysselsatta, dom har ju ingen sysselsättning utan de sitter bara och tittar på när ett barn 

spelar något spel eller lägger ett pussel så därför har vi försökt vara lite såhär, ja men max tre per 

iPad, och så får man vänta på sin tur” (Sofia, 17/11 2014) 

Utifrån vårt resultat tolkade vi det som att pedagogerna var ganska enade kring vikten av att det skulle 

finnas ett syfte bakom användandet av surfplattan i förskolan och att den skulle integreras i 

verksamheten. Några av pedagogerna pratade om den i relation till att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet. De beskrev det som viktigt att barnen får använda surfplattan på ett annat 

sätt än vad de gör i hemmet, till exempel att spelen ska vara pedagogiska och att det blir viktigt att 

barnens tankar, funderingar och frågor tas tillvara. En pedagog uttryckte: ”Det blev väldigt poppis, vi 

skulle spela glasspelet eller hamburgarspelet, så vi tog faktiskt bort de spelen och sedan så har vi haft 

en utvecklingsgrupp, just med iPad för att stämma av vad vi ska använda den till” (Lotta, 17/11 2014). 

Vi har funderat kring detta och frågar oss: Vad är det som gör att det finns vissa spel som uppfattas 

som ”fina” och vissa som ”fula” i förskolan och vart går gränsen kring vad barnen får göra och inte på 

surfplattan? På den här förskolan har man valt att ha en utvecklingsgrupp för att diskutera vilka appar 

som får laddas ner. Vi kopplar detta till att vi under vår VFU lagt märke till att det även finns vissa 

lekar som upplevs som ”fina” och vissa som ”fula”. Vi anser att detta öppnar upp för en spännande 

diskussion för pedagoger i förskolan när det gäller hur och vad surfplattan ska användas till. Då vårt 

problemområde i studien har varit att man i förskolan enligt vår tolkning är skyldiga att använda 

surfplattan samtidigt som pedagoger har olika åsikter om den tänker vi att detta är en viktig aspekt att 

reflektera kring. 

Mycket av det pedagogerna uttryckte kring syftet med surfplattan kunde vi koppla till två av de 

pedagogiska förhållningsätten pedagogerna i Ljung-Djärfs (2004) studie har till datorn i förskolan. En 

pedagog i vår studie uttryckte att surfplattan inte ska vara en “spelkonsoll”, detta liknar det som 

Ljung-Djärf (2004) fått fram i avsnittet Datoranvändandet som ett viktigt inslag i verksamheten. 

Pedagogerna i det avsnittet menar att barnen lär sig då de sitter vid datorerna men inte när de spelar 

spel. Flera av pedagogerna i vår studie menade att surfplattan inte ska fungera som en “barnpassning” 

eller “barnvakt”. Det beskrevs att det är viktigt att surfplattan inte bara läggs i barnens famn utan att 

det finns något syfte med det. Något vi frågat oss gällande detta är: Vad är det som gör att det anses 
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som ”barnpassning” när ett barn sitter ensam med en surfplatta och inte i samma utsträckning när ett 

barn sitter ensam med en bok? En av pedagogerna kopplade till läroplanen och sa att det är viktigt att 

prata igenom målen och fundera över syftet med användandet av surfplattan. En annan av pedagogerna 

förklarade att de har valt att barnen får sitta max tre barn vid surfplattan samtidigt då de upplever att 

barnen som sitter bredvid och tittar på blir osysselsatta. Ljung-Djärf (2004) har i sin studie just 

kommit fram till detta, att sitta många barn runt datorn ses som problematiskt på grund av bland annat 

passivitet. Å andra sidan kommer Kjällander (2014) i sin analys fram till att barnen som inte själva 

använde surfplattan ändå deltog i den sociala interaktionen. Vi vill med detta synliggöra att 

förhållningssättet och alla val vi som pedagoger gör påverkar barnen och verksamheten. 

I förskolans läroplan skrivs att: “Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket 2010, 

s. 6). En pedagog sa att surfplattan är speciellt bra för de barn som inte har en sådan hemma, hon 

beskrev att surfplattan “är ju ändå framtiden”. Detta kopplar vi ihop med ovanstående läroplansmål. I 

Ljung-Djärfs (2004) studie uttrycker några pedagoger att det finns många möjligheter kring datorn 

som redskap, främst beskrivs tankarna utifrån barnens framtida yrkesliv. I vårt resultat menar vi att 

även vi kommit fram till detta då flera av pedagogerna utifrån ett framtidsperspektiv lyfter vikten av 

att använda surfplattan i förskolan för att alla barn ska få möjlighet att komma i kontakt med denna.  

Tid 

De flesta pedagogerna beskrev att surfplattan är ett verktyg som används i stort sett varje dag. Den 

beskrevs också som ett verktyg som är effektivt och sparar tid speciellt när det kommer till pedagogisk 

dokumentation. Arbetet med pedagogisk dokumentation utan surfplatta menade pedagogerna var 

mindre effektivt och tidskrävande. Sofia sa till exempel att: 

“Det har tagit mindre tid från barngruppen för man kan göra dokumentation samtidigt i barngrupp 

tillsammans med barnen, för annars är det som att nu har jag tagit bilden, klick, nu måste jag gå till 

datorn, få in den på datorn, kanske skriva ut papper, sätta upp den på väggen och så” (Sofia, 17/11 

2014) 

Samtidigt beskrevs att: 

“Ibland har jag känt att vi skulle behövt lägga paddorna åt sidan och så där och göra lite mindre 

dokumentation för det är också lite mer jobb” (Lotta, 17/11 014) 

“Det är lite svårt tycker jag just när man jobbar med iPads, att det är så olika och så är det ju säkert 

med datorer också, alla vill ju inte och tycker att det är läskigt” (Maria, 17/11 2014)  

En pedagog uttryckte att: 

“Sen är det, att man måste på något vis gå hit upp och koppla ihop den med datorn så att man kan få 

ut texten och på det sättet tycker jag väl att den kan vara ett fantastiskt hjälpmedel, för då kan barnen 

vara med och prata på en gång om bilderna och man kan lägga in den texten på en gång, sedan gäller 

det att, ja att man lär sig det här” (Lisa, 17/11 2014). 

Sofia uttryckte i likhet med det som Parnell & Bartlett (2012) beskriver, att tekniken gör 

dokumentationen mer effektiv och sparar värdefull tid. I analysen av detta resultat får vi dock syn på 

att något som uppfattas som tidseffektivt för någon samtidigt kan uppfattas som tidskrävande för 

någon annan. Detta visar sig genom pedagogernas beskrivningar kring deras egen kunskap, vilket 

skiljer sig pedagogerna emellan. Vår tolkning av detta är att kunskapen kring surfplattan som verktyg 

påverkar vad pedagogerna anser om användandet av surfplattan i förskolan. Lim (2011) kom i sin 
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studie fram till att lärarna var positiva till de bekvämligheter som surfplattan förde med sig. Samtidigt 

uttrycktes det även en oro för att tiden inte skulle räcka till, detta inte bara för att skapa pedagogiskt 

material utan även till att bli bekväm med teknologin. Ur detta utläser vi att detta styrker vår 

uppfattning kring att det kan vara tidskrävande för de som inte är bekväma med teknologin. Gällhagen 

och Wahlström (2011) har som tidigare nämnts (se sid. 3) gett ut en bok kring surfplattans 

användningsområden. Författarna menar att surfplattan är enkel att använda och oftast behövs inga 

särskilda utbildningar. I förhållande till tid och kunskap kan vi i vår analys se att surfplattan är något 

som upplevs enkel för vissa men inte för alla. Lim (2011) kommer fram till att om man inte får tid att 

lära sig surfplattan tenderar lärarna att gå tillbaka till sina gamla metoder. Detta ser vi som ett 

motargument till att surfplattan är enkel att lära sig. Pedagogen Maria lyfte även att viljan spelar in i 

detta, hon sa att “alla vill ju inte, de tycker det är läskigt”. I vårt resultat tolkar vi det som att tiden är 

individuell och att för att det ska bli ett tidseffektivt redskap för alla krävs olika lång tid för att lära sig 

surfplattan, men även en vilja. Vi tänker då att om man inte får den tiden kan en möjlig konsekvens bli 

att den inte används av vissa. Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan vi se att pedagogerna delar 

livsvärldar på förskolan, detta tydliggörs i att de talar om surfplattan på ett liknande sätt. Å andra sidan 

kan vi som vi ovan förklarat se att erfarenheterna i pedagogernas egna livsvärldar skiljer sig åt. 

Därmed blir det tydligt att erfarenheterna på förskolan är en helhet av det kollektiva och det 

individuella.  

Barnen och surfplattan 

Under några av intervjuerna kom vi in på hur barnen använde surfplattan, på vilket sätt de var 

delaktiga i arbetet med den och hur tillgängligheten för barnen såg ut. Tankar kring detta beskrevs 

såhär: 

“Vi försöker ju att vara närvarande och ofta behöver man kanske ge någon instruktion och framförallt 

vara där för en del som tränar det här med turtagning” (Lotta, 17/11 014) 

“Ibland kan de råka komma åt och klicka in på någon reklamgrej som ploppar upp/.../ så att man 

ändå har lite koll på vad som händer och det kan ju lätt uppstå konflikter” (Frida, 17/11 2014) 

“De är aldrig helt själva [med surfplattan], de är alltid på något sätt under uppsikt” (Stina, 17/11 

2014) 

“Den är alltid framme om man säger så, men de vet att de inte får röra den om de inte frågar” 

(Maria, 17/11 2014) 

“Vi har mycket appar som kräver att barnen är med och delaktiga i någon sorts form av skapande /.../ 

så är den ett väldigt bra berättarverktyg för barnen” (Sofia, 17/11 2014) 

“De får vara med och bestämma vilka bilder som ska lägga in, om de vill tala in något, berätta kring 

bilden, så sparar vi ju det /.../ om de är med på utvecklingssamtalen så får de visa upp sin mapp för 

sina föräldrar” (Stina, 17/11 2014) 

“I skolorna har ju de flesta en iPad var, så att jag tror att det är bra om man börjar även när dem är 

två, tre år, att de får känna på och starta upp, det är ju ingen som är rädd för iPad nu” (Maria, 17/11 

2014) 

I vårt resultat kan vi se att pedagogerna beskrev på vilket sätt surfplattan användes av barnen i 

förskolan. Vi förstår utifrån vad de flesta av pedagogerna sa att de anser att det är av stor vikt att de 

själva är närvarande då barnen använder surfplattorna. Vidare förklarades att barnen inte får hämta 

surfplattan utan att fråga en pedagog. Några pedagoger förklarade dels att det kan uppstå konflikter 
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runt surfplattan och dels att barnen kan komma in på olämpliga internetsidor. Vi tolkar det som 

anledningar till varför barnen enligt de flesta av pedagogerna inte får vara ensamma med surfplattan. 

Lotta uttryckte: “Vi har också pratat om, vad som är skillnaden mellan att några sitter och ritar själv 

och om några sitter med paddan, vad är det som gör att en vuxen behöver vara med, verkligen 

bredvid” (Lotta, 17/11 2014). Vi tycker att detta är en intressant tanke. Vad är det egentligen som gör 

att surfplattan är så kontrollerad jämfört med annat material som ligger framme? Vi tolkar utifrån 

pedagogernas utsagor att en faktor skulle kunna vara att det finns en risk att barnen hamnar på 

olämpliga internetsidor. En annan möjlig faktor enligt oss skulle kunna vara att den är dyr att köpa in 

och därför är pedagogerna rädda om den.  

En pedagog beskrev att barn idag inte är rädda för att använda surfplattan, hon sa att hon tror att det är 

bra att börja när barnen är två till tre år. I Småungar och medier (Statens medieråd 2013) beskrivs att 

medieanvändningen ökar och att den går allt längre ner i åldrarna. De skriver att nya medier idag, 

särskilt för barn och unga är en del av vardagslivet. Vi förstår det då som att media tidigt ingår i de 

yngre barnens livsvärld till skillnad från tidigare. Som tidigare nämnts är livsvärlden “den konkreta 

verklighet som vi dagligen möter och förhåller oss till, som vi är oskiljaktiga från och delar med 

andra” (Bengtsson 2005, s. 29-30). Det faktum att pedagogen upplever att barnen inte är rädda för att 

använda surfplattan idag tolkar vi som att surfplattan faktiskt blivit en naturlig del av barnens 

livsvärld. Om vi utgår från att denna är en del av barnens livsvärld kan man utifrån läroplanens mål: 

“Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 

kunskaper“ (Skolverket 2010, s. 6) anta att om surfplattan så pass tidigt ingår i barnens 

erfarenhetsvärld blir det en självklar del i förskolans verksamhet. Çakir (2014) styrker detta och menar 

att datorn och tekniken hela tiden utvecklas och att den nu har börjat bli en grund i undervisningen 

runtom i världen. Enligt vår tolkning beskrevs det på denna förskola som viktigt att tidigt introducera 

surfplattan just för att barnen ska få möjlighet att möta verktyget och få erfarenheter av det då de i 

skolan och i framtiden kommer att använda sig av den. Detta menar även förskollärarna i Alvestads et 

al. (2010) studie och säger att barnens arbete med de digitala verktygen ses som en förberedelse för 

framtiden och framförallt för skolan.  

Problematik kring surfplattan 

Pedagogerna i studien beskrev en del problematiska och negativa saker med surfplattan i förskolan. 

Det uttrycktes till exempel: 

“Framförallt det här med böcker tycker jag kan vara lite synd att man använder en iPad till, för då 

försvinner så mycket av kontakten med barnen om man läser en saga. Läser man en saga så sitter man 

med barnen runt sig på ett annat sätt, man kan kommentera bilder och text och barnen kan fråga mer. 

Har man en iPad så är den så given på något vis, den är så platt och kall” (Lisa, 17/11 2014) 

“Och med spel och så, tycker jag också det kan vara lite, tycker det är bättre att sitta och spela kanske 

ett memory tillsammans än att de ska sitta och spela på iPaden” (Lotta, 17/11 2014)  

“Det negativa kan vara att, ibland blir det kanske för mycket info som hamnar i paddan och då blir, vi 

har haft den diskussionen, alla är inte så närvarande pedagoger för det blir lätt att sätta sig /… / fast 

man skulle behövt vara mer närvarande i verksamheten” (Lotta, 17/11 2014) 

“Den är så lätt att plocka fram... men det kanske hade varit bättre att inte ha paddan och suttit och 

lyssnat och pratat istället /.../ att det kan bli lite för mycket (skratt) dokumentation” (Lotta, 17/11 

2014) 
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“Det är ett verktyg som fångar väldigt många barn /…/ på ett sätt kan det vara lite smidigt också att 

tal iPaden istället för att starta något annat” (Lotta, 17/11 2014) 

“Man vill ju inte heller att det ska bli en sådan där grej, att jag vill ta kort på det här för att de 

[barnen] tror att det ska vara fint /… / för man tänker ju mycket på hur man bemöter barnen /… / så 

att det inte blir den här bekräftelsegrejen, att de ska känna att nu ska jag ta kort på det här för då ser 

de [pedagogerna] mig” (Frida, 17/11 2014) 

Vi har tidigare beskrivit att pedagogerna ser surfplattan som ett bra och tidseffektivt verktyg, speciellt 

när det kommer till den pedagogiska dokumentationen. I denna del lyfter vi några av pedagogernas 

tankar om problematiken kring detta. Pedagogen Lotta berättade att det ibland kan hamna för mycket 

information på surfplattan, vi tolkar här hennes uttryck som att hon syftar på dokumentationen. Enligt 

vår förståelse beskrevs detta som något som kan bli på bekostnad av pedagogernas närvaro med 

barnen. I läroplanen för förskolan står att: “Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande” (Skolverket 2010, s. 15). Ur 

resultatet kan vi läsa ut att pedagogerna talar om förhållningssättet kring surfplattan. En pedagog lyfte 

att: “det kanske hade varit bättre att inte ha paddan och suttit och lyssnat och pratat istället”. Vår 

förståelse av detta var att pedagogerna här anser att det blir viktigt att reflektera över sitt “görande” 

kring surfplattan i förhållande till läroplanen. Enligt vår tolkning kan då surfplattan i vissa fall bli ett 

för smidigt och enkelt verktyg, vilket möjligen kan leda till mycket dokumentation och ibland även till 

en mindre närvarande pedagog.   

Flera av pedagogerna ansåg att det är synd om surfplattan ersätter andra viktiga aktiviteter, till 

exempel som att läsa en bok eller att spela ett spel. Detta är något som även styrks av några pedagoger 

i Ljung-Djärfs (2004, s. 83) studie, där beskrivs hur pedagoger ser datorn som ett hot mot viktiga 

aktiviteter som språk och lek. Gällhagen och Wahlström (2011) menar att surfplattan inte ska vara en 

ersättning för något annat material utan ett komplement. Enligt vår tolkning menar de att man i 

förskolan inte ska ta bort exempelvis böcker och spel för att istället använda surfplattan. Istället förstår 

vi det som att de menar att man i förskolan ska både läsa fysiska och virtuella böcker. Som tidigare 

nämnts (se sid. 8) är det viktigt ur ett fenomenologiskt perspektiv att barn får möjlighet att utforska 

olika uttrycksformer, exempelvis då läsa böcker både fysiskt och på surfplattan. Detta för att få 

erfarenheter av olika uttrycksformer. Enligt vår analys av resultatet ser vi det som att det finns en 

rädsla för att riktiga böcker och spel ska uteslutas då surfplattan tar plats i förskolan. Det blir därför en 

utmaning för förskollärarna att reflektera kring hur man ska förhålla sig till arbetet med de digitala 

verktygen (Alvestad et al 2010).  

Utvecklingsområden 

Pedagogerna uttryckte vissa utvecklingsområden kring användandet av surfplattan i förskolan: 

“Det är väl det att det är orättvist inom bara Stockholm, att det finns förskolor som knappt har en 

iPad och så finns det då vi som har rätt bra med iPads, så att när man träffar andra kollegor så blir 

det väldigt /… / några är här och några är liksom här borta“ (Maria, 17/11 2014). 

“Vi har märkt att det är svårt att spara, om man tänker att de skulle följas från inskolningen till dem 

går upp i förskoleklass, att utrymmet inte finns riktigt på våra paddor /.../ stor potential ser jag ändå 

med att kunna ha en sådan, följa språkutveckling, motorik och allting/.../ just bara för att se, visa på 

barnens utveckling, för dem själva också” (Lotta, 17/11 2014) 

“Man kanske kan ha ett tangentbord, mer då att de får känna på ett tangentbord” (Frida, 17/11 2014) 
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Sofia beskrev ett utvecklingsområde där hon skulle vilja gå ifrån att behöva skriva ut dokumentationen 

i pappersform, hon sa: 

“Säg att barnen har en hemsida som man kan koppla mapparna till så att föräldrarna har tillgång till 

barnen mappar hemifrån, tänker vi kan ge resultat i att föräldrarna känner sig mer delaktiga och 

samtidigt har barnen möjlighet att berätta om sin dag på ett annat sätt hemifrån (Sofia, 17/11 2014) 

Enligt vår tolkning menade pedagogen Maria att den digitala kompetensen skiljer sig åt mellan olika 

förskolor i kommunen. Detta kopplar vi till det Ek och Kroksmark (2013, s. 90-91) skriver om att 

användandet av datorer i skolan kan skapa problem då det ofta saknas digital kompetens bland lärare. 

Vi kopplar detta till en ekonomisk aspekt, detta för att tillgången på surfplattor beskrevs av pedagogen 

ovan som något som skiljer sig åt i kommunen. Vi kan anta utifrån några av pedagogernas uttryck 

kring utvecklingsområdena att det möjligen skapas större behov och utvecklingsområden i samma takt 

som förskolan utvecklas i arbetet med surfplattan. En pedagog beskriver att det skiljer sig i kompetens 

och i hur långt man har kommit med arbetet med surfplattan inom kommunen. Som vi förstår har inte 

alla förskolor samma antal surfplattor. Skolverket (2004) menar att: ”Läroplanen syftar till att skapa 

förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitét”. Om man kopplar surfplattan till en 

likvärdig förskola menar vi då att tillgången på surfplattor skiljer sig åt förskolorna emellan, detta gör 

att beroende på vilken förskola barnen går på får de olika möjligheter till att möta den nya digitala 

tekniken. Vi kan då tänka oss att utvecklingsområdena på förskolorna skiljer sig mycket åt. Då 

pedagogerna på förskolan i denna studie önskar sig ett större minne på surfplattorna och att varje 

pedagog ska ha varsin, önskar sig möjligen en annan förskola inom samma kommun att de ska få köpa 

in en surfplatta till förskolan. 

Pedagogen Frida beskrev att ett utvecklingsområde skulle kunna vara att ha ett tangentbord kopplat till 

surfplattan. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv tycker vi att det är en intressant tanke som hon tog 

upp. Enligt vår tolkning av hennes uttryck menade hon att det är viktigt att barnen får möjlighet att 

uppleva både att skriva på surfplattan och på ett tangentbord. Vi ser detta som två olika uttrycksformer 

och som vi nämnt tidigare menar Bakke (2006, s. 232) att det är viktigt att barnen får möta olika 

uttrycksformer. 

Diskussion  

I denna del inleder vi med en kort sammanfattning kring hur vi i studien fått svar på vårt syfte och vår 

frågeställning. Därefter har vi valt att diskutera resultatet och metoden i en sammanvävd text. Vårt 

syfte var att lyfta några pedagogers erfarenheter och tankar kring användandet av surfplattan i 

förskolan. Frågeställningen som vi använde oss av för att få svar på vårt syfte var: Hur upplever 

pedagogerna användningen av surfplattan i förskolan? Vi anser att vi under intervjuerna fick svar på 

denna frågeställning och därmed också på vårt syfte. Genom att använda oss av intervju som metod 

fick vi tillgång till pedagogernas livsvärldar och därmed fick vi svar på vårt syfte.  

Resultatet kring pedagogernas upplevelser och vad de anser visade att pedagogerna hade olika 

erfarenheter av surfplattan både från förskolan och hemifrån. Sammanfattningsvis upplevde de 

surfplattan som ett bra hjälpmedel samtidigt som de även såg en viss problematik och vissa 

utvecklingsområden med den. Många av pedagogerna tog också upp att surfplattan inte skulle ses som 
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barnpassning och att det var viktigt att det fanns ett syfte med den. Resultatet kring användningen 

visade att surfplattan användes till bland annat informationssökning, musikuppspelning och 

pedagogiska spel, men framför allt som ett tidseffektivt verktyg för den pedagogiska 

dokumentationen. 

Resultatdiskussion  

Vår ambition var att i analysarbetet använda oss av de anteckningar som vi under intervjuerna gjort av 

pedagogernas kroppsliga uttryck. Då de kroppsliga uttrycken i det fenomenologiska perspektivet ses 

som viktiga ville vi inte att dessa skulle gå förlorade. Under arbetets gång insåg vi dock att detta blev 

svårt då vi inte kunde relatera anteckningarna till det inspelade materialet. För att på ett bättre sätt få 

med de kroppsliga uttrycken hade ett bättre alternativ till ljudinspelning och anteckningar möjligen 

varit videoinspelning. Detta valde vi bort redan under arbetets inledande stadium då vi ansåg att 

videoinspelning kunde uppfattas som obekvämt och störande för intervjupersonerna. Kanske hade det 

ändå lönat sig att fråga om några pedagoger hade kunnat tänka sig att bli inspelade på film för att på 

ett lättare sätt synliggöra alla uttryck och för att kunna få tillgång till uttrycken i efterhand. 

Som tidigare framkommit har vi inte hittat så mycket forskning kring just surfplattan i förskolan. Detta 

har gjort att vi i den tidigare forskningen även använt oss av studier med fokus på datorn. I analysen av 

vårt material likställer vi därför datorn med surfplattan. Vi är medvetna att detta kan ses som 

problematiskt då det handlar om två helt olika verktyg, men vi anser oss ändå fått ut många intressanta 

analyser genom detta val. Det kanske också kan uppfattas som mindre relevant att ta upp forskning 

som behandlar skolan i en studie med fokus på pedagoger i förskolan. Då vi anser att många av dessa 

studier synliggör pedagogers och lärares syn på datorn har vi kunnat se många likheter mellan dessa 

studier och vårt eget resultat. Vi anser därför att dessa har bidragit positivt och styrkt vår studie.  

I studien har vi sett flera likheter kring vad pedagogerna i vår studie uttryckte med pedagogers uttryck 

i annan tidigare forskning. Flera av pedagogerna i studien ansåg att det är synd om surfplattan ersätter 

andra viktiga aktiviteter, till exempel som att läsa en bok eller att spela ett spel. Detta resultat har vi 

upptäckt stämmer bra överens med vad pedagogerna i Ljung-Djärfs (2004, s. 83) studie uttrycker. Där 

lyfts fram att vissa pedagoger ser datorn som ett hot mot viktiga aktiviteter som språk och lek. Något 

annat som togs upp i vår studie handlade om barns passivitet kring surfplattan. En av pedagogerna 

upplevde att barnen som sitter bredvid den som är aktiv vid surfplattan och tittar på blir osysselsatta. 

Detta är något som även Ljung-Djärf (2004) belyser i sin studie. En del pedagoger i den studien ser det 

som problematiskt att sitta många barn runt en dator på grund av bland annat passivitet. 

I resultatet synliggörs att surfplattan fått en viktig roll i förhållande till den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan. Pedagogerna beskrev att surfplattan till största delen används till just 

detta. Många av pedagogerna beskrev även hur surfplattan har gjort arbetet mer tidseffektivt. Innan de 

började använda surfplattan beskrevs det som mer krångligt och som något som tog för mycket tid från 

barnen. Nu kan barnen vara delaktiga på ett annat sätt och det är ett enkelt verktyg att använda för att 

ta bilder och att filma med. Detta resultat innebär enligt vår tolkning en positiv bild av hur surfplattan 

kan bli en del av verksamheten och ett effektivt hjälpmedel och därmed också hjälpa till att uppnå 

strävansmålen i förskolans läroplan. Något som vi kan läsa ut av detta är att vi upplever att man med 

hjälp av surfplattan kan arbeta med pedagogisk dokumentation på det sättet som det är tänkt att man 

ska göra. Vi menar då att det blir lättare att barnen blir delaktiga och att en reflektion tillsammans med 

barnen blir mer lättillgänglig. Ett annat resultat vi fick fram var att vissa pedagoger var kritiska till att 



26 

 

surfplattan används för mycket och att den blir för lättillgänglig. Dessa pedagoger beskrev att det då är 

lätt att det ibland blir för mycket dokumentation på bekostnad av pedagogernas närvaro i 

verksamheten. Vi kan därför se att en blandning av pedagogernas olika åsikter och erfarenheter av 

surfplattan kan skapa en balans och en viktig diskussion. Då vi innan vi gjorde studien såg ett problem 

kring att pedagoger hade relativt skilda åsikter kring surfplattan i förskolan har denna studie gett oss 

en bild av att en blandning av erfarenheter kan skapa en bra balans. 

Vi har identifierat två saker som vi anser oss fått fram i vår studie som vi inte tidigare har läst om eller 

tagit del av i den tidigare forskningen. Det första handlar om hur pedagogernas olika syn på surfplattan 

kan bero på deras olika erfarenheter och kunnande. För vissa ses surfplattan som tidseffektiv, 

framförallt i arbetet med den pedagogiska dokumentationen, samtidigt ses den som tidskrävande av 

andra. Med detta menar vi att surfplattan inte är något som bara kan “slängas” in i verksamheten och 

tas förgivet att alla direkt ska kunna arbeta med och ha kompetens kring. Den andra tanken som vi 

fann intressant var att vissa pedagoger upplevde att det kan bli lite för mycket dokumenterande och 

därmed för mycket material att sortera på surfplattan. I förhållande till pedagogernas i övrigt 

förhållandevis positiva inställning till surfplattans möjligheter finner vi detta intressant. Enligt vår 

tolkning kan då surfplattan uppfattas som ett så pass bra verktyg att det ibland kan bli för mycket av 

det ”goda”. Här kan vi se till skillnad från Parnell & Bartlett (2012) att det även finns kritiska 

synpunkter kring det tidseffektiva och lättillgängliga dokumentationsverktyget.  

Slutsatser 

Utifrån pedagogernas upplevelser och åsikter kring surfplattan och utifrån deras utsagor kring 

surfplattans användningsområden på förskolan har vi kommit fram till att surfplattan upplevs som ett 

mycket tideffektivt verktyg framförallt i förhållande till pedagogisk dokumentation. Det har även 

utifrån pedagogernas uttryck framkommit att surfplattan har många olika användningsområden, dock 

är det viktigt enligt pedagogerna att ha ett syfte med varför och hur surfplattan används, för att den inte 

ska bli en barnpassning. En slutsats vi gjort är att pedagogernas förhållandevis positiva inställning till 

surfplattan samtidigt med ett kritiskt förhållningssätt skapar en bra balans kring arbetet med surfplattor 

i förskolan. 

Vi har utifrån våra resultat i studien fått syn på några didaktiska konsekvenser kring surfplattan som 

verktyg i förskolan. Vi har förstått att surfplattan ibland kan ses som ett hot gentemot andra aktiviteter. 

Därför har vi reflekterat över att det är viktigt att diskutera kring vilken roll surfplattan har i 

verksamheten. För att den inte ska ses som ett hot tänker vi att surfplattan istället ska ses som ett 

komplement, att därmed inte byta ut exempelvis fysiska böcker till virtuella böcker på surfplattan 

istället. För att surfplattan på det viset inte ska bli en ersättning av andra aktiviteter tror vi att den 

måste ses som vilket annat material som helst. En annan didaktisk konsekvens vi fått syn på är att det i 

vårt framtida yrke blir viktigt att i vårt förhållningssätt till surfplattan skapa en balans mellan att vara 

kritisk och positiv i användandet. En pedagog uttryckte vikten av att ibland lägga ifrån sig surfplattan 

och vara här och nu i verksamheten. Vi tänker att det, i vårt arbete som förskollärare, handlar om att ha 

en reflektion kring förhållningsättet, inte bara till surfplattan utan till allt material. Hur ser vi på 

surfplattan i jämförelse med annat material? Varför ses vissa material som bättre än andra? 
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Vidare forskning 

Under studiens gång har vi identifierat flera nya möjliga syften och frågeställningar som skulle kunna 

ligga till grund för vidare forskning. Då vi fått ta del av många spännande erfarenheter och uttryck har 

vårt intresse kring surfplattan i förskolan vidgats. Vi ger här två förslag på vidare forskning inom detta 

område. 

Då pedagogerna berörde ämnet pedagogisk dokumentation mycket under intervjuerna skulle det vara 

av intresse att utforska detta vidare. Pedagogerna lyfter till stor del surfplattan som ett mycket positivt 

verktyg i förhållande till den pedagogiska dokumentationen. Vi tänker då att detta skulle vara 

intressant att studera ur barnens perspektiv. Möjliga frågeställningar skulle då kunna vara: Hur 

upplever barnen surfplattan i förhållande till den pedagogiska dokumentationen? På vilket sätt uttrycks 

surfplattan som meningsfull ur barnens perspektiv? 

Något annat som vi upplever tagits upp av pedagogerna i studien och som intresserat oss vidare är 

barnens delaktighet i arbetet med surfplattan. Detta har tagits upp i förhållande till hur och när barnen 

har möjlighet att använda surfplattan och på vilket sätt den kontrolleras av pedagogerna. En möjlig 

frågeställning skulle då kunna vara: På vilket sätt uttrycks barnens delaktighet i arbetet med surfplattan 

i förskolan?  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsdata  

 

Vad heter du och vilken förskola arbetar du på?  

Hur gammal är du?  

Vilket år utbildade du dig?  

Vilken åldersgrupp arbetar du med?  

Hur benämner ni verktyget på er förskola?  

 

Surfplattan som verktyg  

 

Skulle du kunna berätta om dina erfarenheter av surfplattan?  

Hur mycket använder du dig av surfplattan?  

 

Surfplattan som pedagogiskt verktyg  

 

Hur använder ni surfplattan på din avdelning?  

Hur ofta används den?  

Vilka tidpunkter används den? 

Vad anser du om användandet av surfplattan i förskolan?  

Är det något som du skulle vilja utveckla kring arbetet med surfplattan?  

 

Barnen och surfplattan  

 

Hur använder barnen surfplattan?  

Använder barnen den själva eller tillsammans med en 

pedagog?  

Hur bestäms vilka appar som ska användas?  

Har du något mer du vill tillägga?  
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev 

 

Stockholm datum: 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 

handla om användandet av surfplattor i förskolan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua sex förskollärare i er verksamhet. Vid 

dessa tillfällen kommer vi att samla in data med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar: 

Tel.nr :  

Mailadress :  

 

Handledare: 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 

Mailadress: 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det 

bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER att jag vill delta i studien. 

 

 

Namn 

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………………………………………
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