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Abstract 

The last few decades a lot has happened in digital technology in our society, and people have 

more or less made herself dependent of them. There is also talk about that the young children 

need to learn how to deal with the digital tools and many preschools across our country have 

now introduced tablet computers to there departments. But there is disagreements about how, 

when and if the tablets is used in the preschools. Background to this study came through that I 

discovered there fragments in the use of digital tools.  

 

This quantitative study seeks to gain a view of how the tablets is used and how the preschool 

teachers looks at it.  

The study  was conducted by means of questionnaires sent out by email to staff at preschools 

around the country. The study is based on a socio-cultural perspective on child development 

and the structure of society.  

 

The results show that those who have access to tablet has a positive view of the use and used 

largely in an educational way, yet also as a pastime.  
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Sammanfattning 

De senaste årtiondena har det hänt mycket inom digital teknik i vårt samhälle och människan 

har mer eller mindre gjort sig beroende av dem. Det talas även om att små barn måste lära sig 

hantera digitala verktyg och många förskolor runt om i vårt land har nu infört surfplattor till 

sina avdelningar, men det finns delade meningar angående hur och när och om surfplattan 

används i förskolan. Bakgrunden till undersökningen kom genom att jag upptäckte dessa  

splittrade meningar i användandet av digitala verktyg. 

 

Denna kvantitativa undersökning syftar till att få en bild över hur användandet av surfplattan i 

förskolans verksamhet ser ut i dagsläget.  

Undersökningen har gjorts med hjälp av enkäter som skickats ut via mail till personal på 

förskolor runt om i landet. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns 

utveckling och samhällets struktur.  

 

Resultatet visar att de som idag har tillgång till surfplattan har en positiv syn på användandet 

och den används till stor del på ett pedagogiskt sätt men samtidigt också som tidsfördriv.  
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1. Inledning 

 

Det har hänt mycket i den digitala världen de senaste årtiondena och även i förskolan har 

denna utveckling tagit stora kliv framåt. Datoranvändning som begrepp har använts i skolan 

sedan den introducerades i mitten av 80-talet (Tyrén, 2007), dock dröjde det relativt ganska 

många år innan alla införde den och för barnen i förskolan var det till en början inte högt 

prioriterat men de senaste åren har många kommuner beslutat att köpa in surfplattor till 

förskolornas avdelningar Förskolan är den skolform där antalet datorer och surfplattor ökat 

mest sedan år 2008 fram till år 2013, sett till antalet barn per dator (Skolverket, 2013).  

Det talas om att även små barn måste lära sig att hantera de digitala verktygen då vi i dagens 

samhälle har gjort oss beroende av dem. Digitala verktyg används överallt, till vardags, i 

yrkeslivet och skolarbeten, både till nöjen och nödvändigheter. Vi kommunicerar, söker 

kontakt, skriver, handlar, betalar räkningar, studerar, söker kunskap, lyssnar på musik, tittar 

på film och mycket mer med hjälp av dessa tekniska artefakter.   

 

Europaparlamentet och rådet (2006) anser att varje enskilld medborgare behöver en rad 

nyckelkompetenser för att kunna anpassa sig till en tätt sammanlänkad värld som förändras 

snabbt. Eu:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande offentliggjordes år 2007, 

nummer fyra är digital kompetens.  

 

Digitala verktyg har en självklar roll i våra liv men inte en självklar plats i förskolan trots att 

dagens samhälle praktiskt taget kräver att vi har digital kompetens.  

I förskolan ska grunden för ett livslångt lärande läggas (Skolverket, 2010). Med tanke på detta 

och datorteknikens roll i våra liv borde det vara självklart att förskolan introducerar 

datoranvändning men det finns olika åsikter om datorns roll i verksamheten. Somliga tycks 

tro att personalen endast låter barnen använda den som tidsfördriv medan andra anser att den 

borde ha en central och självklar plats. Och säkerligen ser användandet också olika ut på olika 

förskolor. Dessa splittrade meningar gjorde att problemområde för denna studien hittades.  

 

Forskningsfältet barn och digitala verktyg är i ständig rörelse, dels för att teknikutvecklingen 

är snabb – ny teknik kommer hela tiden och den redan existerande tekniken utrustas med nya 

funktioner varpå användandet förändras. Dessutom är samhället i ständig rörelse, attityder och 

barns villkor förändras på så sätt att allt yngre barn får tillgång till denna teknik (Enochsson, 

2013). 

Enochsson (2013) skriver att det är relevant att fråga sig vilken plats digitala medier har i 

barns värld och hur förskolan knyter an till detta eftersom förskolan enligt dess läroplan ska 

vara ett komplement till hemmet.  

 

1.1 syfte  

Syftet med denna undersökning är att få en bild över hur användandet av surfplattan i 

förskolan ser ut i dagsläget.  

Precis som Enochsson (2013) skriver så är forskningsfältet barn och teknik i ständig rörelse 

och forskningsresultat ändras eftersom det händer så mycket inom detta område i dagsläget.  

 



 

2 

 

1.2 Frågeställninga 

 Hur används surfplattan av barnen på förskolan?  

 Hur ser pedagogerna på användandet av surfplattan i verksamheten?  

 Hur kan förskolan använda surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel? 

 

2. Litteraturgenomgång 

Den främsta anledningen till litteratursök och litteraturgenomgång är att ta reda på vilka 

kunskaper som redan finns inom området (Bryman 2008). Kunskapsöversikten ska orientera 

oss i ämnet och hjälper oss att se vilka perspektiv som finns inom kunskapsområdet 

(Karlsson, 2013).  

 

Enochsson (2013) skriver att när man bedriver forskning inom ämnet digitala medier så gäller 

det att vara ordentligt uppdaterad eftersom detta forskningsfältet är i ständig rörelse. Jag har 

därför försökt bredda mina vyer och titta på forskning som är relativt ny.  

Här behandlas litteratur som berör IKT, IT, datoranvändning och surfplattan i förskolan. 

 

2.1 Styrdokument 

Förskolans läroplan innehåller riktlinjer och strävansmål som förskolan ska förhålla sig till. I 

de 16 sidor som den omfattar kan vi hitta en mängd olika ämnesinriktningar, däribland även 

teknik, så låt oss ta en titt på vad skolverket vill att barnen ska ha med sig från förskolan inom 

ämnet teknik och IKT.  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”.(Skolverket 2010, s. 

10). Detta mål fokuserar på att barns intresse för att läsa och tolka bilder, texter och olika 

medier ska utvecklas. Barn ska i förskolan ha möjlighet att utveckla förmågan att använda 

medier av olika slag. Film, spel och användandet av digitala medier har blivit ett viktigt inslag 

i förskolan vilket kan bidra till att utveckla barns digitala kompetens. 

(Utbildningsdepartementet, 2011).  

 

”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapandeprocesser som 

i tillämpningen”. (Skolverket, 2010, s. 7).  

2.2 Begreppsförklaringar 

För att underlätta läsningen ges här kortfattade förklaringar på begrepp som är centrala för 

studien. (Begreppen står i bokstavsordning)  

 

 App – Förkortning av engelska application som betyder programvara. Detta typ av 

programvara finns på bland annat surfplattor och smartphones. Det finns mängder av 

olika appar med olika sunktioner och syften (Gällhagen & Wahlström, 2013) 

 Artefakt – Redskap som är skapade av människan, centralt begrepp inom den 

sociokulturella teorin 

 Digital kompetens – Förmågan att kunna hantera digitala verktyg 
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 Digitala verktyg – Artefakter såsom datorer, surfplattor, mobiltelefoner. I denna 

undersökning används detta begrepp ofta och då menas dessa artefakter.  

 IKT – Informations och kommunikationsteknik 

 IT – Informationsteknik 

 Surfplatta – Pekdator med olika funktioner som kan kopplas upp till internet (ne.se 

140409) 

 

2.3 Lek eller lärande?  

Datoranvändandets praktik i förskolan har analyserats av Ljung-Djärf (2004). Det resultat 

som hon fick fram har generellt visat att datoranvändandet betraktas som en sak att leka med 

under den fria tiden.  

Gällhagen och Whalström (2013) framhäver att de snabbt förstod vilken tillgång surfplattan 

kan vara. I kombination med en aktiv pedagog kan den bli ett fantastiskt verktyg som gör 

lärandet lustfyllt och modernt. Författarna vill att pedagoger upptäcker hur mycket roligt och 

lärande man kan göra med surfplattans olika funktioner. Deras bok fungerar som en handbok 

och inspirationskälla, de tar upp hur man kan introducera surfplattan i barngruppen, arbetssätt, 

aktiviteter, teman och mycket mera, allt i relation till läroplanen. Detta visar på att surfplattan 

kan användas som lärande på ett lekfullt sätt.  

 

2.4 Digitala verktyg som pedagogsiksa hjälpmedel 

Djung-Djärf (2004) skriver i sin avhandling att det har framförts förväntningar på IKT som ett 

pedagogiskt verktyg och att denna teknik skulle kunna förändra vilkoren för lärande samt lösa 

lärandets eventuella problem. Vidare hävdar författaren att datorer skulle kunna komma att 

effektivisera och utveckla utbildningen.  

Precis som Utbildningsdepartementet (2011) skriver så har det inom tekniska utvecklingen 

gått fort framåt och Tyrén (2007) hävdar att fokus på teknik har flyttats i skolan. Hon menar 

att man tidigare har undervisat om datorn medan man idag använder datorn som ett redskap 

att undervisa med.  

 

2.5 Behöver barn digital kompetens? 

Forsling (2011) önskar bidra till att debatten inom området ”digital kompetens i förskolan” 

öppnas upp. Författaren har utgått ifrån frågor som: Behövs en digital kompetens i förskolan? 

Om det behövs, för vems skull? Har små barn digital kompetens? Hur kan digital kompetens 

utvecklas i förskolan? Vilken blir pedagogens roll i samband med detta och vilken kompetens 

behöver de?  
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2011) ska barn ha möjlighet att i förskolan utveckla 

förmågan att använda medier av olika slag, där ibland digitala medier vilket kan bidra till att 

utveckla barns digitala kompetens. Utbildningsdepertementet (2011) tar också upp att det nu 

mer än tidigare finns behov att synliggöra den teknik som omger oss samt att göra den 

begriplig eftersom den tekniska utvecklingen går allt fortare. Vårt samhälle präglas av ett stort 

informationsflöde och förmågan att kommunicera och söka nya kunskaper är då nödvändigt. 
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Barnen behöver en  grundläggande teknisk förståelse för att lättare kunna ta till sig och 

använda den teknik de möter i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2011).  

Eftersom vi lever i en medieberusad värld kan vi inte längre ställa oss frågan om IKT är bra 

för barn, frågan blir istället vad, när  och hur. Det är nödvändigt att kunna hantera IKT och 

man skulle kunna förändra och ge variation av arbetslivet genom användandet av digitala 

verktyg. Utifrån denna aspekt skulle det kunna ske en förändring i relationen barn-pedagog. 

Dessutom ges barn som är i särskillt stöd möjligheter genom användandet av IKT (Forsling 

2011).  

 

I våra läroplaner tas IKT och IT upp som viktiga områden men i Norge har man sedan flera år 

tillbaka skrivit fram digital kompetens som en grundkompetens. Detta är någonting som barn 

ska besitta när de går ur grundskolan (Forsling, 2011). 

 

En fungerande organisation och tekniska resurser är förutsättningar av IT i verksamheterna 

(Skolverket, 2013).  

 

2.6 Skiljelinjer 

Ljung-Djärf (2004) hävdar att det skapas skiljelinjer mellan de individer som har och de som 

inte har tillgång till datorteknik. Tillgång till datorn och kunskap om dess användning 

diskuteras i termer av likavärdiga förutsättningar, rättvisa och demokrati. Forsling (2011) tar 

också upp detta och skriver att det var ur en jämställdhets- och demokratiaspekt som datorer 

först introducerades i skolan och förskolan. Förskolan skulle erbjuda datorer eftersom barn 

hade så varierad tillgång till den hemma. Forsling (2011) menar att det är en medborgerlig 

rättighet att få en likvärdig utbildning.  

 

2.7 Pedagogerna och datorn 

Tyrén (2007) hävdar att datorn kan uppfattas som farlig och hotfull. Även Forsling (2011) 

skriver om rädslan som pedagoger tycks ha när det gäller IKT. Forsling (2011) uppger att hon 

som lärarutbildare hör hur många elever vittnar om låg standard när det gäller digital 

utrustning och digital kompetens, speciellt när det gäller förskolorna. Elever vittnar också om 

den rädsla som pedagoger känner för att använda de digitala verktygen vilket innebär att de 

ofta står oanvända. Samtidigt är det en viktig roll som pedagogerna i förskolan har när det 

gäller att vara förebilder att barnens nyfikenhet och kriativitet samt att skapa posetiva attityder 

till teknik (Utbildningsdepartementet (2011). 

IKT är en utmaning för pedagoger då kunskaper om datorn, internet och olika programvaror 

sprids utanför skolan, barn och elever lär sig hemma och av varandra (Tyrén, 2007).  

 

Forsling (2011) konstaterar att det finns en samhällelig vinst i användandet och har kunnat dra  

slutsatsen att även riktigt små barn besitter del av en digital kompetens. Hon har även kommit 

fram till att utvecklandet av digital kompetens även gynnar förskolläraren. De förskolor som 

aktivt arbetar med IKT har en stor kompetens, en klar medvetenhet samt tydliga mål med 

arbetet kring digitala verktyg. Dock hävdar även Forsling (2011) att många förskolor inte 

använder IKT på grund av pedagogers avsaknad av intresse eller kompetens.   
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Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-användning och IT-

kompetens, detta innefattar förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Detta uppdrag har 

kommit från utbildningsdepartementet och skolverket (2013) har redovisat resultatet i en 

rapport som kom ut 2013. Resultatet visar att:  

 drygt nio av tio förskolor har en egen hemsida eller motsvarande   

 sju av tio förskolor använder sig av hemsida e-post eller för utskick av vecko- eller 

månadsbrev 

 30% av alla förskolor har en IT-plan 

 60% av förskolepersonalen upplever att de inte har tillräcklig tillgång till pedagogiskt 

IT-stöd, dock visar även undersökningen att personalen har större it-kompetens år 

2013 än vad de hade år 2008 

 Närmare sex av tio kommunala förskolr uppger att de barnen använder datorn på egen 

hand i förskolan 

 Drygt en tredjedel av barnen använder datorn minst en gång i veckan 

 Barn i kommunala förskolor använder datorn oftare än barn i fristående förskolor 

 När barn använder datorn på egen hand är det vanligast att de ser på film/bilder eller 

lyssnar på musik/sagor 

 Inställningsfrågorna kring IT visar att förskollärarna ser på IT som ett betydelsefullt 

pedagogiskt verktyg 

 

2.8 Litteraturdiskussion 

Djung-Djärf (2004) har tankar som på många sätt känns aktuella även idag. Hon skriver på ett 

positivt sätt om datorns användning i förskolan och förmodligen får många pedagoger och 

lärarstudenter som läser denna avhandling än idag en ändrad syn på ämnet. 

Ljung-Djärf (2004) tar även upp risken med de skiljeliner som kan skapas mellan de som har 

och de som inte har tillgång till datorteknik. Detta faktum kommer förmodligen aldrig gå ur 

tiden och det är helt klart tänkvärd. Ljung-Djärf (2004) skriver att regeringen försökt arbeta 

mot en implentering av IKT för att motverka dessa skiljelinjer. I och med detta kan man tänka 

att det är bra att många kommuner införskaffat surfplattor till sina förskolor och utifrån 

skolverkets (2010) mål om att förskolan ska komplettera hemmet kan man konstatera att de 

gjort ”rätt”. Att införskaffa surfplattor till förskolan för att barnen ska kunna få ta del av denna 

teknik kan innebära att skiljelinjerna blir mindre.  

 

Utbildningsdepartementet (2011) tar upp vikten av att barn lär sig använda IKT just för att så 

mycket i samhället är beroende av det. Detta är någonting som samtliga forskare som tagits 

upp här ovan också använder som argument i sin litteratur. Forsling skriver (2011) att det inte 

längre är en fråga om barn behöver lära sig använta IKT utan snarare hur vilket väcker många 

spännande tankar hos mig som lärarstudent. Det är en utmaning som både känns spännande 

och tuff. 

 

Det kan konstateras att det finns flera klyfter i användandet av IKT på förskolor. Detta var 

någonting som hävdats redan innan litteraturgenomgång men det blir ännu tydligare nu. 

Litteraturen vittnar om dessa klyftor. Klyftorna finns inte enbart mellan olika  pedagoger och 

mellan pedagoger och hemmet utan även olika intentioner med användandet. I mina ögon 

vittnar detta om ett samhälle som känns ”förvirrat” kring ämnet i fråga. Å ena sidan ska 
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förskolor erbjuda IKT ur en jämställdhets- och demokratiaspekt, å andra sidan får barnen 

”databehovet” tillfredställt hemma (Forsling 2011). Samtidigt ska man inte ta för givet att alla 

barn har tillgång till dator eller surfplattan i hemmet, ett misstag som förmodligen görs allt för 

ofta. Tas detta för givet kommer skiljelinjerna som Ljung-Djärf (2004) skriver om att bli ännu 

större och barn som av någon anledning inte har tillgång till de digitala verktygen i hemmet 

kommer att halka ännu längre efter i den digitala världen.  

 

Forsling (2011) och Tyrén (2007) tar upp att pedagoger i förskolan känner sig osäkra och 

saknar kompetens inom området. Även skolverkets rapport som utkom så sent som 2013 

uppger detta. Samtidigt så är det pedagogerna som utformar verksamheten och ser till att 

barnen får till gång till och använder IT (Ljung-Djärf, 2004), vilket visar på hur viktigt det är 

att pedagogerna har kunskapen.  

Tittar man igenom de sociokulturella glasögonen här så påverkas det mesta i barns 

lärprocesser genom oss vuxna. Det är vi som formar dem genom vårt sätt att tänka, agera och 

tala om olika saker (Hundeide, 2006).  

 

Gällhagen och Wahlström (2013) skriver att förskolan kan arbeta med surfplattan på ett roligt, 

lärorikt och modernt sätt. ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar” (Skolverket 2010, s. 5). Och visst kan det vara så att det är vi vuxna som inte riktigt 

hänger med. Att kombinera lek och lärande i dess olika former är en stor del av förskolans 

arbetssätt men vi måste också införskaffa oss kunskaper om hur vi ska arbeta på nya sätt som 

till exempel med tekniska verktyg såsom surfplattan.   

Osäkerheten som förskolans personal upplever kan ha uppstått just på grund av dessa klyfton 

som finns mellan olika personer och olika intentioner. Hur ska surfplattan användas? För vem 

och när? Vad anser regeringen och vad anser föräldrar? Får barnen datorbehovet tillfredställt 

hemma eller är det förskolans ansvar att se till att barnen lär sig hantera digitala verktyg? Och 

sist men inte minst ska pedagogerna lyckas hänga med i svängarna. När tekniken ständigt 

förändras så kan det vara svårt för både barn och föräldrar att hänga med (Enochsson, 2013).  

 

3. Teoretiskt utgångspunkt 

Forskaren väljer ut ett speciellt perspektiv som hon/han kan utgå ifrån i sin studie. Det valda 

perspektivet ger tillgång till begrepp som kan användas för att beskriva forskningsobjektet 

ytterligare. Dessa begrepp är verktyg som hjälper till att besktriva de data som forskaren 

undersöker (Karlsson, 2013).  

Det teoretiska perspektivet kan vara självklart från början utifrån forskningens syfte och 

frågeställningar, men det kan också vara så att det teoretiska perspektivet hjälper till att 

formulera frågeställningarna. Således kan perspektivet förändras under forskningens gång.  

 

Den här undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns utveckling och 

lärande och nedan kommer en beskrivning av de delar perspektivet som har relevans för 

denna undersökning.  

Perspektivet har hjälpt till med följande punkter:  

 Hur vi lär 

 Hur vi samspelar med varadra 

 Att vi socialiseras in i ett samhälle  

 



 

7 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij och en stor del inom teorin utgår 

från att barn lär i samspel med varandra.  

 

3.1.1 Barns utveckling och socialisering 

Barnets utveckling är inte enbart en process som drivs inifrån utan är också i hög grad en 

assisterad utveckling där en eller flera kompetenta deltagare, till exempel föräldrar eller 

kamrater vägleder och stöttar barnet på väg in på de arenor och in i de gemenskaper som utgör 

en naturlig del av dess utvecklingsprocess. Barns utveckling är därför en kulturellt styrd 

process. Vi lever i sociokulturella diskurser som vi socialiseras in i, dessa diskurser bygger 

upp det sätt vi för samtal och hur vi uppfattar vår värld (Hundeide, 2006).  

Hundeide (2006) hävdar att vi alltid lever inom historiska och kulturella ramar men trots att 

de ofta är osynliga för oss är det inom dessa ramar som stora delar av barns utveckling sker.  

 

3.1.2 Datorn som artefakt 

Artefakter är ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin. Artefakter är kulturella 

redskap som människan skapat eller tiägnat sig. Språket och skriftspråket är exempel men 

man brukar skilja på dessa artefakter och fysiska artefakter. Hundeide (2006) menar på att 

även nya artefakter som till exempel datateknik är knutna till begreppet. Även Säljö (2005) tar 

upp att datorn betraktas som en artefakt. Människor skapar dessa artefakter för att underlätta 

på olika sätt. Vi har gjort så i alla tider genom att uppfinna saker som finns överallt omkring 

oss. Elden, hjulet, hävstången, kläder, pennor, lampan, bilen, ja vart vi än går och ser finns 

dessa redskap som kommit till av någon anledning för att människan har behov av dem. Utan 

artefakter, både de språkliga och de fysiska hade vårt samhälle sett minst sagt annorlunda ut 

idag (Säljö, 2005).  

Även datorn, som tidigare skrivet är en artefakt, har uppfunnits för att människan har behov 

av den och vårt samhälle skulle inte sett detsamma ut idag utan den.  

 

3.1.3 Mediering 

Säljö (2005) beskriver på ett bra och enkelt sätt att vi lär av och med varandra i samspel 

genom att försöka få sina läsare att tänka efter hur vårt samhälle skulle se ut om varje 

människa och varje generation skulle lära sig allt från början. Då hade vi praktiskt taget stått 

stilla i utvecklingen. Tänk bara om alla på egen hand skulle lära sig göra upp eld. Språket och 

skriften som för människan är viktiga redskap lärs av och mellan människor. Att överta och 

övervinna kunskap människor emellan kallas för mediering.    

 

4. Metod 

Detta kapitel avser att beskriva undersökningens tillvägagångssätt och varför den gjorts på 

detta sätt. 
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4.1 Avgränsning 

Förskolans personal använder datorn  och surfplattan för många ändamål såsom 

dokumentation, schemaläggning, mail med mera. I den här studien har fokus legat på barnens 

användande av surfplattan. Undersökningen syftar alltså inte till att undersöka andra 

användningsområden av surfplattan i förskolan.  

 

4.2 Metodval 

Alla metoder har för- och nackdelar. Det viktiga är att känna till dem för att kunna avgöra om 

det är genomförbart samt för att kunna underlätta genomförandet.  

Det är svårt att förstå innebörden i samspelet eller dialogen mellan barn och omsorgsperson 

via yttre observationer (Hundeide, 2006), då denna undersökning utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv ansågs detta som ett argument att välja bort observationer. 

Studiens syfte ska vara avgörande för vilken metod man väljer att använda sig av (Trost, 

2012) så med syfte och frågeställningar i bakhuvudet beslutades rätt snabbt att intervjuer eller 

enkäter var det bästa sättet för denna undersökningen.  

Valet av metod har avgörande betydelse för resultatets värde och karaktär. (Vetenskapsrådet, 

2011). Det är därför viktigt att välja metod utifrån forskningens syfte.  Valet mellan att göra 

en enkätundersökning och intervjuer var dock inte lika självklart. Metoderna må vara 

likartade i viss mån men samtidigt finns det stora skillnader. Överväganden gjordes också att 

använda båda metoderna med avsikten att de kunde komplettera varandra.  

Fördelarna med intervjuer för denna studie är att kunna få mer djupgående svar samt  med 

öppna frågor kunna få oväntade svar som öppnar upp för ett helt nytt tänkade. Att kunna ställa 

uppföljningsfrågor och föra en dialog med respondenten är också givande. När de första 

frågorna så smått började formuleras var metod ännu inte vald, det var då jag insåg att enkäter 

kändes lämpligast för just detta ändamål.  

Med enkäter kan undersökningen få svar från ett större antal respondenter vilket anses vara 

viktigt eftersom den har som avsikt att göra mätningar. Det är också viktigt att respondenterna 

ska ges mer tid att tänka igenom sina svar, med intervjuer blir det lätt att respondenten svarar 

för fort.  

Bryman (2008), Johansson & Svedner (2006) tar upp att få av de som får enkäter utskickade 

till sig svarar. Detta kan låta avskrämde men det kan också göra att man måste lägga större 

kräft i arbetet med utformning, informationsbrev samt att sätta sig in i och lära sig om enkäter.  

 

4.3 Kvalitativ metod 

Forskare kan använda sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

En förenklad beskrivning av kvantitativ undersökning är att man här använde sig av siffror, 

mer än, mindre än. Man gör mätningar helt enkelt. Kvantitativa undersökningar anses inte 

vara mer eller mindre värda än kvalitativa utan passar helt enkelt bättre i vissa sammanhang. 

(Trost, 2012).  

 

Detta är en kvantitativ undersökning då den anser att mäta anvädandet av surfplattan i 

förskolan, detta för att försöka få ut en så sann bild som möjligt av hur användandet av it och 

IKT ser ut på förskolor.  

 



 

9 

 

4.4 Enkäter 

Det är vanligast att använda sig av enkäter då man avser att få svar från ett stort antal 

individer. Denna typ av datainsamling ger möjligheter till att samla in information om 

uppfattningar, förekomst och synpunkter kring begränsad frågeställning (Arnqvist, 2013).  

 

Det är viktigt att i samband med utskick av enkäterna förklara vem man är, vad enkäterna är 

till för och vad undersökningens syfte är, detta görs lättast med ett informationsbrev som 

skickas ut i samband med enkäterna (Bryman, 2008).  

Då forskaren inte kan besvara eventuella frågor som respondenten har är det extra viktigt att 

utforma enkäternas frågor på ett sätt som gör dem lätta att förstå. Det är också viktigt att tänka 

på att inte ha för mycket text då respondenten lätt tröttnar, kanske hoppar över frågor eller 

rent utav struntar i hela enkäten (Bryman, 2008). Tydliga frågor ger också mer tillförlitliga 

svar.  

Brymans (2008) tips om en lockande och professionellt utformad layout för att öka 

svarsprocenten har här också tacksamt tagits emot. Radavståndet är viktigt för att det ska se 

luftigt ut och att ställa svarsalternativen horisontellt istället för vertikalt medför att det blir 

lättare för respondenten att se vart hon eller han ska fylla i sitt svar. 

Det är också av stor vikt att inte ha med för många frågor, därför är det viktigt att hitta få 

relevanta frågor som kan besvara frågeställningen.   

Man avrådes också från att använda entydiga ord så som ”lite” eller ”ofta”, detta för att dessa 

begrepp kan betyda olika för olika människor eller i olika sammanhang vilket medför att man 

kan få ett otydligt eller misstolkat svar (Bryman, 2008).  

 

4.4.1 Öppna och slutna frågor 

Även här krävs ett nogrannt övervägande när det gäller att formulera och ställa frågor. I denna 

undersökning används mestadels slutna frågor, alltså där det finns fastställda svarsalternativ 

på frågorna. Dock finns det även ett kommentarsfält på somliga frågor då det lämnar utrymme 

för oväntade och oförutsedda svar. Fördelarna med slutna frågor är att de blir lättare att 

bearbeta svaren, jämförbarheten ökar och det blir lättare för respondenten att besvara frågorna 

då de kryssar i det alternativ som överensstämmer med deras svar (Bryman 2008). Vid slutna 

frågor är det betydelsefullt att konstruera svarsalternativ där det tydligt framgår vad som 

skiljer de olika svarsalternativen åt.  

 

4.4.2 Flervalsfrågor 

Några frågor finns som flervalsalternativ. Jag valde att ha det så just för att tillförlitligheten 

skulle bli större. Bland annat finns frågan med hur surfplattan används på förskolan, jag vfet 

av egen erfarenhet att man kan ha olika användningsområden och därför kändes det 

nödväntigt att göra på detta sätt. 

 

4.5 Etik 

”Forskare ska följa god forskningssed” (Vetenskapsrådet 2011, s. 25) 
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När man bedriver forskning är det viktigt att personer som medverkar skyddas från skador 

ellker kränkningar i samband med sitt medverkande. Forskaren har här ett ansvar, det kallas 

då forskaretik. Forskarens uppträdande, ansvar i samband med publicering och vetenskaplig 

oredlighet hör hit. (Vetenskapsrådet, 2011).  

Tystnadsplikt gäller för vissa yrkesgrupper (vetenskapsråder 2011). Anställda inom förskolan 

är ett sådant exempel, detta innebär att de inte får prata om personliga förhållanden med 

obehöriga eller på annat sätt förmedla personliga uppgifter.  

 

Anonymisering eller avidentifiering förutsätter att koppling mellan svar på enkäter och 

bestämda individer elimineras så att varken forskaren eller obehöriga kan återupprätta den, 

man kan alltså inte se vilken individ som lämnat en viss uppgift. (Vetenskapsrådet, 2011).  

Anonymiteten har i denna undersökning uppnåtts genom att samla in material utan att 

bestämda individers identitet antecknats eller noterats på något vis. Vetenskapsrådet (2011) 

skriver även att i vissa undersökningar är inte individers identitet intressanta varpå man 

givetvis kan utlova anonymitet. Denna undersökning är en sådan, av detta skäl har inte  

personliga uppgifter begärts av respondenterna. De nackdelar som blir med att ha en helt 

anonym studie är att uppgifterna blir svåra att kontrollera. (Vetenskapsrådet, 2011).   

 

För de personer som är direkt inblandade i forskningen gäller grundläggande etiska principer:  

 Informationskravet – De berörda personerna ska informeras om undersökningens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt, man klargör för vilka villkor som gäller för 

deltagarna. (Bryman, 2008) 

 Samtyckeskravet – Deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma själva över sitt 

medverkande, personer som är minderåriga behöver ha vårdnadshavares godkännsnde 

(Bryman, 2008) 

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter om deltagarna från undersökningen ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Forskaren måste ta hänsyn till respondenternas 

anonymitet. (Bryman, 2008) 

 Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in får enbart användas till 

forskningsändamålet (Bryman, 2008) 

 

I det kortfattade informationsbrev som skickades ut i samband med enkäterna tydliggjordes 

att det var anonymt och frivilligt att delta. Även vid frågornas utformning togs flera etiska 

hänsynstaganden, bland annat angående personliga frågor och frågor som berör enskillda 

barn, inga frågor av detta slag har använts.  

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Nästa fråga fick bli hur enkäterna skulle delas ut. Postenkäter är enligt Bryman (2008) det 

vanligaste sättet. Ett annat alternativ hade också varit att personligen gå till förskolor och dela 

ut enkäterna. Detta hade varit mycket tidskrävande och enligt mig själv kan det kännas 

påtvingat att svara då. Av en slump fick jag en enkät utskickat till mig via e-post, enkäten var 

gjord av en student på Karlstads universitet och jag insåg då att detta sätt – med eller utan 

tanke på min rubruk ”IKT i förskolan” – är ett smidigt sätt att använda. Bryman (2008) 

skriver att enligt en undersökning gjord 2001 blev svarsfrekvensen högre för enkäter online än 

postenkäter. Undersökningen visar också att enkäterna besvarades snabbare och att det blev 

billigare.  
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Bryman (2008) rekommenderar att göra pilotundersökning vilket gjordes i ett tidigt stadie . 

När informationsbrev och frågor kändes färdiga skickades enkäterna ut till två förskollärare, 

detta för att kunna se vad de ansåg om frågorna, svarsalternativ samt utformning. Här uppkom 

även information om hur svaren som var inlämnade kunde tydas. Ytterligare en 

pilitundersökning gjordes snabbt för att kunna bedöma svarsfrekvensen. Då skickades 

enkäterna ut till 10 förskolor. Tre stycken svarade inom loppet av två dagar vilket naturligtvis 

kändes som en vinst, att få svar! Nu kunde en beräkning av hur många enkäter som 

förmodligen måste skicka ut för att få det antal svar som satst upp som mål göras.  

 

4.7 Urval 

När urval görs ska man först och främst fråga sig vilken del av populationen man har i åtanke 

för sin undersökning (Trost, 2012). Det finns ingen möjlighet att inkludera alla förskolor och 

förskollärare i en undersökning varpå man måste göra ett urval. Urvalet ska matcha studiens 

syfte. (Hjalmarsson, 2013). Man behöver avgöra vilken population som passar bäst till 

undersökningen. För denna studien har det givetvis också gjorts en del överväganden för att 

komma fram till det urval av respondenter som enkäterna skickats ut till. 

 Respondenterna ska vara personal på förskolor arbetstitel (barnskötare eller 
förskollärare) har ingen betydelse då det är barnens användning av surfplattan som 

undersökningen avser 

 Respondenterna ska i nuläget arbeta på en förskola 

 Respondenterna måste ha tillgång till surfplattan på förskolan. 

 Ålder, arbetslivserfarenhet eller kön har heller ingen betydelse 

 

Inför den här undersökningen användes den typ av urval som Trost (2012) kallar för 

bekvämlighetsurval vilket denne beskriver som att ”man tager vad man taga kan”, eller vad 

man har tillgång till.  

 

4.8 Genomförande 

Genom att leta upp mailadresser till förskolepersonal på kommuners hemsidor har det 

skickats ut 160 enkäter. Målet var att få svar på mellan 30-40 och av dessa har 38 svarat. Det 

är ett bortfall på 76% vilket är stort, dock har målet uppnåtts vilket är huvudsaken.  

I informationsbrevet beskrevs inte enbart vem jag är och vilket undersökningens syfte är utan 

det förklarades också att enkäterna enbart ska besvaras av personal på förskolor som har 

tillgång till surfplattor.  
 

5. Resultat och analys 

Här presenteras resultaten av enkätundersökning.  
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5.1 Enkäter 

I det informationsbrev som skickades ut i samband med enkäterna tydliggjorde jag att den 

endast kan besvaras av förskolor som har tillgång till surfplattan samt att det är användandet 

av eller tillsammans med barnen som frågorna avser.  

 

Enkäterna skickades ut via mail till 160 förskolor varav 38 svar har kommit in. Det är en 

svarsfrekvens på 23% vilket är ganska lågt men samtidigt så har målet på 30-40 svar uppnåtts.  

 

5.1.1 Hur länge har förskolan haft surfplatta?  

 

Diagram 1: Surfplattas implemtering 

Diagramet visar att surfplattan är ett nytt redskap i verksamheten. 

 

0-1 år   37 % (14 st) 

1-2 år   53% (20 st) 

Mer än 2 år   11% (4 st) 

 

Denna fråga ställdes i syfte att ta reda på hur länge förskolor haft tillgång till surfplattan i 

verksamheten.   
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5.1.2 Hur används surfplattan på förskolan av barnen? 

 

Diagram 2: Surfplattans användningsområden 

Vi kan tydligt se här att de allra flesta förskolor använder surfplattan i pedagogiskt syfte även 

om den till stor del också används som tidsfördriv. Även informationssök sker ofta 

tillsammans med barnen. 

  

Som tidsfördriv   32%    (12 st) 

I pedagogiskt syfte   95% (36 st) 

För att leta information   58% (22 st) 

Annat    11% (4 st)  

 

Detta var en flervalsfråga. Det kändes nödvändigt att ha det så just för att surfplattan kan 

användas på flera sätt i förskolan och respondenterna ska känna att de var tvungna att välja 

enbart ett alternativ om det är så att surfplattan används på flera sätt.  

 

Jag skulle våga påstå att denna fråga är en av de viktigaste för min undersöknings syfte och 

det var därför den sattes som en av de första frågorna.  
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5.1.3 Hur ofta används surfplattan av barnen? 

 

Diagram 3: Surfplattans användning 

Detta diagram visar på att surfplattan används ofta av många förskolor.  

 

Dagligen   59%  (23 st)  

Någon gång i veckan  30% (12 st) 

Någon gång i månaden  11% (5 st) 

 

Svaren visar på att surfplattan används ofta av många förskolor. 

 

5.1.4 I vilken mån har barnen tillgång till surfplattan? 

 

Tabellen 4: Tillgång 

Fotnot: Tabellen visar att anvvändandet tycks vara styrt av pedagogerna till stor del. 

 



 

15 

 

Ständig tillgång, de kan använda den när de vill  11%  (4 st) 

De måste fråga innan   78% (29 st) 

Pedagogerna har förbestämt användandet 

(Schema eller liknande)   19%  (7 st) 

 

Fyra kommentarer lämnades  här och alla har olika karraktär. Följande:  

 Pedagogen tar ett ansvar när surfplattan används 

 Surfplattan används ofta men tas undan någon dag då och då 

 Barnen vet att de kan använda den när som de vill leta upp information om någonting 

som fångat deras intressen 

 Den tas fram när det är få barn i gruppen så att alla har möjlighet att sitta vid den 

 

5.1.5 Har ni på förskolan haft användning för surfplattan för 

specialpedagogiska behov?  

 

Diagram 5: Surfplattan och specialpedagogiska behov 

Tabellen visar att lite drygt hälften av respondenterna har haft användning av surfplattan i 

specialpedagogiska behov.  

 

Ja   53%  (20 st) 

Nej   47%  (18 st) 

 

Frågan hade ett kommentarsfält där nio respondenter specicerat sina svar. Flera kommentarer 

angående språkutveckling framkom under svaren, både för barn som har svårt för uttal, barn 

som har annat modersmål än svenska och andra svårigheter. Det framkom också att 

surfplattan ses på som vilket reskap som hellst och två svar angående att filma barn som 

misstänks ha specialpedagogiska behov kom upp, detta för att tillsammans kunna analysera. 
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5.1.6 Får barnen själva bestämma vad de ska göra på surfplattan?  

 

Diagram 6: Bestämmande över användandet 

Liksom på diagram 4 kan vi här se att användandet delvis är styrt. 

 

Ja alltid    8% (3 st) 

Pedagogerna bestämmer vad de ska arbeta med  16%  (6 st) 

Ibland är det fritt, ibland bestämmer pedagogerna 82% (31 st)  

 

5.1.7 Anser du att förskolor bör använda surfplattor tillsammans 

med barnen? 

 

Diagram 7: Vad anser pedagogerna? 

Här kan vi säga att det finns ett entydigt resultat. Respondenterna i denna undersökning 

tycker att förskolor ska använda surfplattan och detta tillsammans med barnen.  

 

Ja   100% (38 st) 

Nej   0% (0 st) 
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5.1.8 Anser du att surfplattan påverkar barns lärande 

 

Diagram 8: Surfplattan och lärande 

Inte riktigt lika likgiltiga svar som i diagram 7 men nära på. Här hade naturligtvis önskan 

varit att den responden som svarat nej hade lämnat en kommentar men så är tyvärr inte fallet. 

Slutsats kan i alla fall dras att de flesta av respondeterna som deltagit i denna undersökning 

anser att surfplattan påverkar barns lärande.  

 

Ja   97%  (37 st) 

Nej   3% (1 st) 

 

5.1.9 Anser du att det finns några risker med användandet av 

surfplattan på förskolan? 

 

Diagram 9: Risker 

 

Ja   47% (18 st) 

Nej   53% (20 st) 

 

En väldigt spännande fråga som i allra högsta grad alltid kommer att vara relevant. Här 

lämnades utrymme för kommentarer och det har kommit in 23 stycken.  



 

18 

 

Kommentarer som lämnats har varit att det inte får bli barnpassning, personal måste först 

kontrollera så apparna är ”säkra”, man får inte priritera bort annat, man får inte göra barnen 

beroende av surfplattan, det är inte bra om barnen blir stillasittande för länge (hälsoaspekt), 

det kan lätt bli hysteri bland barnen angående vem som ska sitta vid surfplattan, att personal 

kan för lite om tekniken. Dessutom har flera kommentarer handlat om att den inte får bli en 

barnvakt och att man ska använda den tillsammans med barnen. 

Två posetiv kommentar har kommit och det är att det inte finns några risker om man använder 

den på rätt sätt och pedagogernna vet vad de gör.  

 

5.1.10 Vilket innehåll finns på förskolans surfplatta? (Appar) Och 

hur används de?  

Denna fråga var helt öppen, 32 respondenter svarade och de alldra flesta svaren har svarat att 

de mestadels har pedagogiska appar. Spel har även lämnats som svar vilket också kan vara 

pedagogiska spel. Många respendenter har gått in på namnen på appar och program som finns 

surfplattor men detta har inte kunnat analyserats på grund av tidsbrist. Dock syns som tidigare 

skrivet ett mönster om pedagogiska appar.  

 

5.2 Analys av enkätundersökningen 

Resultatet av enkätundersökningen visar generellt att personal på som har tillgång till 

surfplattan i förskolan ser på den och använder den som ett pedagogiskt hjälpmedel, den ska 

inte ersätta någonting annat utan vara ett komplement eller användas som vilken annan 

aktivitet som hellst. Personalen har en positiv syn på användandet av surfplattan. 

 

Merparten anställda anser att alla förskolor borde använda surfplattan i verksamheten samt att 

den kan påverka barnens lärande. Många har också känt att de kunnat använda den vid 

specialpedagogiska behov och språkutveckling är ett återkommande inslag i respondenternas 

kommentarer.  

Surfplattan används relativt ofta och användandet är till stor del styrt av pedagogerna, detta 

kan vi avläsa av diagram 4 där frågan lyder: ”i vilken mån har barnen tillgång till surfplattan” 

och diagram 6 där frågan lyder: ”får barnen själva bestämma vad de ska göra på surfplattan”.  

Att användandet är styrt kan låta hårt och strikt men man kan också tolka det på ett positivt 

sätt. Surfplattan är ett relativt nytt redskap att använda tillsammans med barnen i 

verksamheten och pedagogerna behöver se över innehållet och precis som en respondent 

skriver, ta ett ansvar när den används.  

 

Resultatet visar också att personal på förskolan ser vissa faror med användandet, att 

surfplattan lätt ”tar över” och blir en barnvakt, att man inte använder den i pedagogiskt syfte 

och att personalen saknar kompetens.  

 

5.3 Tillförlitlighet 

Nu när undersökningen börjar ge resultat står jag inför den svåra uppgiften att bedöma dess 

tillförlitlighet (Vetenskapsrådet, 2011). En analys eller diskussion av tänkbara felkällor och 

andra förhållanden som kan påverka resultatets hållbarhet bör göras. 
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Vid kvantitativa studier så tittar man på relabitet (tillförlitlighet), och validitet (giltlighet att 

frågan skall mäta det den är avsedd att mäta) (Trost, 2006).  

Reliabitet vid kvantitativa studier är inte att sträva efter att förstå hur respondenterna tänker 

eller känner utan man mäter och anger värden på variabler för frågorna. För att studien ska få 

hög reliabitet ska studien i alla avseende vara standardiserad. Vid enkäter är det viktigt att 

man uppmärksammar relabitetsproblemen väl. Om man till exempel använder krångliga ord, 

ordvändningar eller regationer gör det lätt att respondenterna missuppfattar och reliabiteten 

minskar. Enkla satser och vanliga ord gör däremot att kanske i stort sätt alla uppfattar frågan 

på samma sätt och graden av reliabitet blir hög.  

Om frågan missuppfattas blir inte bara reliabiteten låg utan också validiteten. Man mäter då 

endast delvis eller inte alls vad som avsågs att mätas (Trost, 2006). Ställs frågor om saker som 

inte hör till studien blir validiteten låg, ställs det frågor med avseende att besvara studiens 

frågeställningar blir validiteten hög.   

 

5.3.1 Tidsbrist 

Under undersökningens gång har det uppkommit flera frågor, tvivel och saker som jag gärna 

hade velat ändra på. På grund av tidsbrist har det inte funnits möjlighet för detta. Trots att det 

gjordes två pilotundersökningar hittades brister i frågorna när svaren analyserades, inget som 

jag anser vara stora faror för undersökningens tillförlitlighet men som kunde gjort bättre om 

mer tid funnits. Följande: 

 Det kunde också funnits med fler kommentarfält och ordningen på frågorna kunde 

också sammanställas bättre 

 Urvalet kunde preciceras, barnskötare som arbetar inom förskolan kanske inte lika ofta 

tänker på lärandet som förskollärare gör vilket i diagram 8 ”anser du att surfplattan 

påverkar barns lärande” fick mig att fundera lite extra. Dock avser undersökningen att 

se hur användandet av surfplattan ser ut idagsläget och detta inkluderar givetvis all 

personal i förskolan. Dessutom kom Tyrén (2007) fram till att pedagoger talar på ett 

liknande sätt om IKT oavsett vilken yrkeskategori de tillhör 

 Diagram 1 visar på att surfplattan inte funnits i verksamheten länge men kanske har 

barnen haft tillgång till andra digitala verktyg vilket frågan inte ger svar på 

 Några av frågorna som var flervalsfrågor borde enbart ha haft ett svarsalternativ 

Trost (2006) framhäver att man inte kan göra en enkätundersökning på mindre än några 

månader. Dock gäller detta även andra metoder.  

 

5.3.2 Diskussion av tillförlitlighet 

Det är alltid bra att sätta sig in i respondentens situation när man gör undersökning (Bryman, 

2008). Detta var någonting som kontunierligt gjordes. Hur hade jag tolkat de olika frågorna? 

Hur hade jag själv velat bli bemött? Hur hade jag själv velat få en enkät utskickat till mig? 

Bedömning gjordes att vid utskick via mail kunde personalen på förskolorna besvara enkäten 

när de hade tid vilket kunde öka reliabiteten. Risken att enkäten skulle hamna i ”fel” händer 

och besvaras av obehöriga ansågs vara mycket liten. Dock har det nu i efterhand tänkts efter 
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vilka som valt att besvara enkäten, var det de som anser sig kunniga inom området och de som 

använder surfplattan flitigt?   

 

Det finns också risk att respondenterna besvarar frågorna med de svar som de tror är rätt 

(Ljung-Djärf, 2004). Ett försök att undvika detta på var att skriva med i informationsbrevet att 

det vare sig finns ”rätt” eller ”fel” svar, men självklart ska det ändå tas i akt att 

respondenterna kan ha detta tänk.  

Att undersökningen är helt anonym kan förhoppningsvis göra att risken för detta minskar.   

 

6 Slutdiskussion 

I följande kapitel avslutas undersökningen genom att diskutera slutsater av undersökning, 

perspektiv och litteratur på ett lite mer personligt sätt.  

 

6.1 Det sociokulturella perspektivet hjälper till 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så utgår man ifrån att vi är uppväxta i ett samhälle med 

en historia och kultur vilket leder till att vi har bilder av vad som är normativt och 

uppfattningar av barnet, deras utveckling och uppfostran. Det innebär att vi som fostrare och 

vägledare automatiskt förmedlar våra grundläggande uppfattningar och värderingar till barnet. 

(Hundeide, 2006). Detta kan ge förklaring till varför dessa skiljelinjer som litteraturen påvisar 

finns. Vi som är födda på 80-talet och innan dess är uppväxta i ett samhälle där det var lite 

tabu att sitta framför datorn. Det upplevdes inte som meningsfullt. Vad som är intressant att 

tänka vidare på är hur barn, vuxna, skolan och förskolan kommer att se på it, ikt och sociala 

medier om 20 år? Om vuxna idag känner sig kluvna till användandet på grund av att vi 

socialiserats in i ett samhälle där it var på väg, där it betraktades som nytt och spännande men 

också farligt och främmande, hur kommer det då bli i framtiden? Det är intressant att fundera 

på det ur denna synvinkel då it blir allt mer förekommande i vårt samhälle. 

 
”På vilket sätt de nya kulturella artefakterna och medierna blir en del av den unga generationens 

livsform och hur de påverkar barn och unga i olika riktiningar är viktiga frågeställningar i ett 

modernt samhälle”.  

Hundeide, 2006, s. 9 

 

Detta perspektiv kan ge förståelse för barns lärande och utveckling samt hur de fungerar och 

hur barn och vuxna ser på saker.  

 

”Lärandet ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barn lär av 

varandra”. (Skolverket, 2010, s. 7) 

 

6.2 Detta resultat / tidigare forskning 

”Det är lätt att förstå att det som barn upplevde i relation till teknik för bara fem år sedan inte 

självklart har relevans idag”. (Enochsson, 2013, s. 93). Det händer så mycket inom IT och 

IKT i förskolan i nuläget att forskning behövs göras. När tider förändras behövs ny forskning, 

det resultat som visades för bara några få år sedan kan se helt annorlunda ut idag.  
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Ljung-Djärfs (2004) avhandling skrevs för nu tio år sedan och resultatet visade att 

datoranvändning betraktas som en sak att leka med under den fria tiden. Här kan vi se en stor 

förändring genom tid då resultatet av denna uppsats visar att datorn/surfplattan till stor del ses 

på och används som ett pedagogiskt verktyg.  

Det är även intressant att jämföra Tyréns (2007) resultat med det resultat jag lyckats 

åstakomma. Den undersökning hon gjorde är idag sju år gammal och resultatet visar på att 

datorn inte hade en central plats i klassrummet samt att pedagoger känner sig osäkra och 

känner en rädsla när de ska undervisa med datorn. Hon hävdar också att när elever ska göra 

informationssök så sker det i huvudsak via böcker och samtal.  

Denna undersökning visar på förändring av detta. Osäkerhet tas upp bland respondenterna 

men datorn (surfplattan) har blivit ett allt vanligare verktyg och fått större plats. 

Informationssök sker till stor del via datorn idag.  

 

Skolverkets (2013) undersökning har haft andra frågor än de som hör till denna undersökning 

och tur är väl det då det känns meningslöst att göra en likadan undersökning. Dock visar båda 

resultaten att datorn har trätt fram och tagit en allt större plats i förskolan.  

 

6.3 Diskussion kring metod 

Med facit i hand känns det som att enkäter faktiskt var bäst lämpat för denna studie. Jag har 

kunnat få svar från ett stort antal respondenter och därav kunnat göra ett resultat som täcker 

en större del en några enskillda personer.  

Då jag tidigare aldrig gjort någon enkätundersökning innan visste jag inte hur lång tid det 

skulle ta innan svar började komma in, innan sista svaret kommit och hur stor svarsfrekvensen 

borde bli. Alla svar jag fått in har kommit inom loppet av fyra dagar efter det att jag skickat 

ut, hade jag vetat detta från början hade jag jobbat mer med frågorna och innan jag skickat ut 

dem. I det stora hela är jag mycket glad att jag valde att använda mig av enkäter och 

kvantitativ metod. Svaren har varit givande och i vissa fall även överraskande.  

 

6.4 Att kritiskt granska användandet av digitala verktyg i 

förskolans verksamhet 

Det är inte alltid lätt att kritiskt granska någonting som man redan fått en positiv bild av. Jag 

hade vid studiens början bilden av att det är bra att barn lär sig hantera digitala verktyg inför 

framtiden och efter att ha läst och granskat litteraturen inför undersökningen blev denna bild 

starkare. När enkätundersökningensedan visade att pedagoger har ett positivt förhållningssätt 

till surfplattan i förskolan blev det ännu svårare att hitta de negativa aspekterna med 

användandet. Men att kristiskt granska behöver inte betyda att ”leta fel” men det är ändå 

viktigt att känna till risker för att inte bli allt för insnöad på ett och samma spår.  

 

Diagram 9: risker, gav många intressanta svar och jag är glad och tacksam över att så många 

av respondenterna valde att lämna kommentarer här.  

Ett svar som flera lämnade var att det inte får bli barnpassning och tidsfördriv. Några 

nämnde också att det ur en hälsoaspekt inte är bra för barnen att sitta för länge eller för ofta 

vid datorn. Rygg, handleder och ögon kan ta skada.  
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I tidigare gjord forskning kan man också se att personalens osäkerhet i användandet av 

digitala verktyg kan göra att det blir en risk med användandet då de kan användas på fel sätt, 

för mycket eller för lite.  

Diskussionen angående de skiljeliner som uppstår mellan de som kan och inte kan hantera 

digitala verktyg måste också tas upp i detta avsnitt då det också har stor betydelse för hurvida 

förskolan ska hantera ämnet. Ljung-Djärf (2004) skriver att regeringen har arbetat mot en 

implentrering av IKT för att motverka skiljelinjer men Forsling (2011) tar upp att det kan vara 

så att barnen får sitt ”databehov” tillfredställt hemma. Som förskollärare blir den en svår 

balans att hitta då båda dessa bitar är viktiga att ha med i tänker om hur vi använder de 

digitala verktygen i verksamheten. Samtidigt ska vi inte heller ta för givet att alla barn har 

tillgång till dessa  digitala verktyg i sin hemmiljö.  

 

6.5 Avslutande ord 

Enligt min mening vill människan lära men vi vill också hitta mening i vårt lärande och helst 

lära på ett roligt sätt. Lärande är lika naturligt för människan som att äta och andas (Säljö, 

2005). Barn lär hela tiden även om det inte alltid är synligt för oss vuxna. Förskolan ska 

variera mellan olika aktiviteter under dagen (skolverket, 2010) och med alla argument som 

framgått i denna undersökning drar jag slutsatsen att barn borde ha rätt att tillägna sig digital 

kompetens i förskolan. Tillsammans med en aktiv och engagerad pedagog kan surfplattan 

(och andra digitala verktyg också för den delen) bli ett fantastiskt redskap i verksamheten.  

 

Surfplattan kan ses som lek och pedagogiskt redskap på samma gång. Bland annat kan 

förskolan genom olika appar få in olika inlärningsområden för barnen. Enligt förskolans 

läroplan så är leken viktig för barns utveckling och lärande och förskolan ska använda leken 

på ett medvetet sätt för att främja varje barns utveckling och lärande. Leken kan stimulera 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänklande samt att samarbeta 

och lösa problem. (Skolverket, 2010).   

 

Till en början var det svårt att välja väg i denna oändligt stora värld av möjligheter. 

Frågeställningarna var många och det var en utmaning att hitta de som kändes mest relevanta 

och meningsfulla för mig och förskollärarproffessionen.  

Avsikten var att här kunna ge pedagoger och föräldrar en bild av hur användandet av 

surfplattan ser ut i förskolan och hur detta påverkar den pedagogiska miljön. Jag önskade 

också själv öka min profession inom området.  

 

Skulle forskningen fortsatt hade det varit mycket intressant att göra en jämförelse mellan hur 

användandet av surfplattan och andra digitala verktyg ser ut i förskolan och vad föräldrar 

upplever. Denna tanke fanns med redan inför denna undersökning men på grund av tidsbrist 

kunde det inte genomföras.  

En annan intressant frågeställning som väcktes under forskningens gång var vilka olika 

digitala verktyg som finns på förskolor och hur de används. Att surfplattan slagit igenom i 

verksamheten är konstaterat men vilka andra finns att tillgå?  
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Bilagor 

 

Informationsbrev som skickades ut till respondenter tillsammans 
med enkäter 

 

Hej. 

Jag heter Erica Rafstedt och går sjätte terminen på förskollärarprogrammet. Jag 

ska nu påbörja min c-uppsats vilket är jättespännande!  

Jag kommer att undersöka hur IKT (Informations och kommunikationsteknik) 

och då framförallt hur surfplattan används på förskolan. Detta med syftet att få en 

överblick över hur användandet ser ut i dagsläget och skulle vara väldigt tacksam 

om ni ville fylla i denna enkät.  

Givetvis är det helt frivilligt att delta och undersökningen är anonym!  

 

Det är också viktigt att påpeka att det inte finns några ”rätt” eller ”fel” svar! 

 

Enkäten kan endast besvaras av förskolor som har tillgång till surfplatta.  

Kryssa i det svar som stämmer. På vissa frågor kan man ge flera svar.  


