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Abstract 

The intention is to focus on the implementation of the tablet in preschools and how the 

intentions around the introduction of the tablet take shape in different preschools. The method 

is semi structured interviews where the respondents consist of 3 preschool directors and 6 

teachers where the preschool directors work. This is a relevant subject to illustrate, as the 

tablet has become a tool in preschool where it seems to be different opinions about how it 

should be used. This study aims to understand how the implementation can take form in 

different preschools, what kind of similarities and differences we can see with the intentions 

of the tablet and if there is need of clarification on the workings of the tablets in preschools. 

The results show that the intentions around the introduction of the tablet in preschool look 

different in the preschools, and the implementation of this new technology starts in a small 

scale with help of photographing and videotaping. In addition to this, there is no specific 

thought on how the tablets should be implemented in preschool. 
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Sammanfattning 

Avsikten är att fokusera på implementeringen utav surfplattan i förskoleverksamheten och hur 

intentionen kring införandet utav surfplattan ser ut på olika förskolor. Metoden är 

semistrukturerade intervjuer där respondenterna består utav 3 förskolechefer och 6 pedagoger 

där respektive förskolechef verkar. Detta är ett relevant ämne att belysa, då surfplattan har 

blivit ett verktyg i förskolan som det verkar finnas olika uppfattningar om vad och hur den 

skall användas till. Därigenom syftar denna undersökning till att se hur implementeringen 

utav surfplattan kan se ut på olika förskolor, vad för likheter och olikheter kan vi se med 

intentionen utav surfplattan och om finns det behov av tydliggörande utav arbetet kring 

surfplattorna i verksamheten. Resultatet visar på att intentionerna kring införandet utav 

surfplattor i verksamheten ser olika ut på de representerade förskolorna, samt att 

implementeringen utav denna nya teknik påbörjas i liten skala med hjälp utav fotografering 

och filmning. Utöver detta har inga specifika tankar funnits kring hur surfplattorna ska 

implementeras i verksamheten. 

 

Nyckelord 

Implementering av surfplattan i förskolan, Intentioner med surfplattan, Kompetens kring 

surfplattan, Surfplattan i förskolan. 
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Inledning 
Surfplattan är ett nytt verktyg i förskolorna sedan några år tillbaka och många förskolor i 

Sverige har införskaffat dessa surfplattor under en väldigt kort tid. Det är idag nästintill 

självklart att alla förskolor ska ha en surfplatta, däremot har denna revolutionerande teknik 

införts fort under en väldigt kort tid. Surfplattan började ta sin plats i verksamheten redan 

under 2010 och sedan dess har surfplattorna i verksamheterna blivit allt fler. Trots detta så 

verkar arbetet kring implementeringen utav surfplattan tagit fart på olika sätt och i olika 

utsträckning beroende på vilken förskola du befinner dig på.  

 
Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. 

Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa 

mål (Skolverket 2010, s. 5). 

Läroplanen och skollagen syftar till barns rättigheter till likvärdig utbildning varhelst den 

anordnas. Kan vi se skillnader i arbetet kring implementeringen på förskolorna, vad får det för 

konsekvenser och hur ser pedagogerna och förskolecheferna själva på arbetet kring surfplattan 

som ett verktyg? Bör surfplattan gällande kompetensen och arbetet kring den även vara 

likvärdig på alla förskolor då i enlighet med läroplanens intentioner? Vilka röster/åsikter görs 

hörda genom dessa intervjuer och kan vi dra några slutsatser utifrån deras tankar kring 

implementeringen av surfplattan? Finns det en skillnad kring kompetensen och uppfattningen 

kring surfplattan som kan visa på ytterligare behov på riktlinjer för användningen utav 

surfplattan som ett verktyg i förskolan? 

Syfte 

Syftet är att undersöka tanken bakom införandet utav surfplattan. Tanken med denna 

undersökning är därigenom även att belysa intentionerna som ligger bakom införandet utav 

surfplattan, samt att visa på förskolechefernas och pedagogernas kompetens kring surfplattan 

som ett verktyg i verksamheten i förhållande till intentionerna och implementeringen utav 

surfplattan.  

Frågeställningar 

 Hur ser förskolechefernas och pedagogernas intentioner ut kring införandet utav surf-

plattan och hur den ska användas? 

 Hur ser förskolecheferna och pedagogerna på sin kompetens kring användandet utav 

surfplattan i verksamheten? 

  Hur ser implementeringen utav surfplattan ut på olika förskolor? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Surfplattan är en ny teknisk pryl som inte har funnits i verksamheten under mer än ett par år. 

Av den anledningen finns det än så länge inte så mycket forskning kring surfplattan och dess 

roll i verksamheten. Därför riktar sig forsknings- och litteraturgenomgången in sig mer 

övergripande på IKT och datorer i förskolan som ett övergripande tema. Att dessutom hitta 

tankar kring implementeringen utav IKT överlag är svårt, där det varit svårt att hitta forskning 

som uttalade sig kring strategier vid införandet över lag. I sökandet efter tidigare forskning 

har större fokus därför lagts på att synliggöra synen på IKT i verksamheten, samt arbetet kring 

datorn för att se hur man tidigare sett på datorns användningsområden i verksamheten. Idag 

kan vi se att människan i dagens moderna samhälle blir alltmer beroende utav datorn, och för 

att förberedas inför vuxenlivet behöver barnen få tillgång till datorn i skolarbetet där den kan 

användas som ett verktyg (Farkell-Bååthe, 2000). Frågan är hur datorerna ska användas och 

vilka funktioner de skall ha? (ibid.).  

Läroplanen och Teknik  

Teknikens roll i vår läroplan riktar in sig på olika delar. En del i tekniken räknas IKT till och 

användandet utav multimedia i verksamheten som ett hjälpmedel. Vi tar avstamp i förskolans 

uppdrag. 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgår den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver (Skolverket 2010, s. 6). 

Läroplanen syftar till att barnen i vår verksamhet ska ha möjlighet att söka sig nya kunskaper 

och i och med detta hänga med i hur informationsflödet förändras (Skolverket 2010). 

Därigenom får surfplattan en viktig roll, där den har blivit ett lättillgängligare medie för 

kunskapssökande. Detta ser man alltså genom läroplanen, som en viktig del för barnens 

kunskapssökande. Vidare i läroplanen kan vi läsa följande strävansmål: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner. 

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa. 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap. 

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

(Skolverket 2010, s. 10). 

Detta är ett urval av läroplanens intentioner som grundar sig i att barnen ska jobba med teknik 

och IKT i förskolans verksamhet. I dessa strävansmål kan vi se hur surfplattan har en viktig 

roll, där personalen ger barnen möjlighet att jobba emot dessa med surfplattan som ett 

pedagogiskt verktyg. Fler strävansmål går säkerligen att få in under ämnet teknik och IKT, 

men för denna studie väljer vi att lägga större fokus på dessa strävansmål. 
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Centrala begrepp 

App -datorprogram som laddas ned i datorn, smartphone, eller surfplatta. ( Grönlund, 2014). 

Programmen finns i ett brett utbud och täcker alla möjliga behov och funktioner, både i 

utbildningssyfte och för privat bruk.  

 

IKT- Information- och kommunikationsteknik. 

 

iPad
 
– är lik en dator, bärbar som har en skärm som är tryckkänslig och olika funktioner. Just 

iPad är en surfplatta som lanserats av Apple 2010 (Nationalencyklopedin, 2014b). Ipad är en 

av flera former utav surfplatta, bara att den är utav ett specifikt märke. 

 

Smartphone – en smartphone är precis som en mobil, som även innehar olika avancerade 

funktioner som en dator har, exempelvis en kamera samt uppkoppling till 

internet.(Nationalencyklopedin, 2014c) 

 

Surfplatta- är lik en dator, bärbar pekdator, har uppkoppling mot internet och innehar 

avancerade funktioner. (Nationalencyklopedin, 2014a) 

Datorns inträde i skolorna 

Datorn började introduceras in i skolan redan under70-talet (Riis, 2000). En motion hade lagt 

in i riksdagen där man visade på ett behov av introducera datorteknik, denna motion lades in 

under senare delen av 60- talet. Skolöverstyrelsen (SÖ) fick då i uppdrag att genomföra en 

försöksverksamhet som inleddes 1973. I sin rapport presenterades ett resultat som innebar att 

de såg att både lärare och elever hittade ett sätt som gjorde det möjligt att använda datorn i 

skolan på ett bra fungerande sätt. Ingen teori användes i denna rapport utan syftade mer till att 

påvisa genomförbarheten utav datoranvändning i skolan. Ytterligare resultat från denna 

rapport handlade om vilka som skulle kunna behöva datorn och inte. De menade på att det 

fanns behov av datoranvändning i gymnasieskolan, däremot fanns det inga behov i 

grundskolan. Datalära var något som under 80-talet blev en del av läroplanen för barn som 

gick i högstadiet och dataläran hamnade under matematikens del. Längre in på 80-talet 

beslutade vårriksdagen att dataläran skulle börja introduceras redan i grundskolan (ibid.). De 

bestämde att 80 timmar skulle vara förlagda till ämnet datalära (Farkell-Bååthe, 2000). 

Riksdagen satsade 20 miljoner kronor per år, en satsnings som skulle vara i tre år för att på så 

vis satsa på en investering utav datorer till de Svenska kommunerna (Riis, 2000). Motbudet 

från riksdagen var att kommunerna själva även skulle satsa en viss summa eller mer 

motsvarande av vad de erhöll från staten (ibid.). På1980-talet blev det mest diskussioner kring 

operativsystem, bästa datorn eller vilket programspråk som skulle väljas, i förhållande till 

idag när programvaran har blivit en viktigare fråga (Farkell-Bååthe, 2000). Syftet med 

införandet utav datorer i skolorna från riksdagens sida, handlade dels om nyttjandet utav 

datorn och vad den bestod utav, men riksdagen ville även att datorn skulle bli ett verktyg för 

att visa på vilken betydelse datatekniken har för vårt samhälle och människorna i det, fördelar 

men även dess konsekvenser (Riis, 2000). Under slutet av 80-talet och början av 90-talet 

började man se fler möjligheter med datorn i skolorna och en kampanj lanserades om datorn 

som ett pedagogiskt hjälpmedel. 240 miljoner, det var summan som staten hade satsat under 

1983-1994 för att få fart på datoriseringen i de svenska skolorna. Många olika typer av projekt 

och satsningar gjordes i samband med införandet utav datorn i de svenska skolorna, bland 

annat PRINCESS-projektet som var ett av de första som startades mellan 1973-1982 (Farkell-
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Bååthe, 2000). Denna satsning var på den tiden inte ens efterfrågad av någon majoritet från 

varken skola eller lärare, utan var en styrning ovanifrån som syftade till en nödvändig 

förberedelse utav datorn och att den var nödvändig för att förbereda barnen för arbetslivet, 

något som skolan skall hjälpa barnen med (Riis, 2000). Som resultat av en studie 1994 kom 

man fram till läraranas önskemål när det gällde datoranvändningen i skolan: de ansåg sig 

behöva mer utbildning när det gäller datorer och de ville därigenom även få kunskaper vad det 

finns för pedagogiska konsekvenser när det kommer till datoranvändning i skolan (Farkell-

Bååthe, 2000). 

Arbetet kring datorn – lärares attityder och kompetens 

Ljung Djärf (2008) har gjort en studie när det gäller förskollärares sätt att ta sig an datorn och 

deras sätt att använda den i verksamheten. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar hon att 

datorn var något som man tillgick mellan övriga aktiviteter som lärarna hade planerat (ibid.). I 

en undersökning av Chen & Chang (2006) kunde man se att en stor del av lärarna hade behov av 

hjälp när det kom till användandet utav datorn, nästan hälften utav respondenterna. När lärarna 

värderade sina färdigheter och kunskaper så visade resultaten att 44,8% kände en 

självsäkerhet kring datoranvändningen (ibid.). Följande citat beskriver en upplevd osäkerhet 

kring användandet utav digitala verktyg bland lärare: 

”Fortfarande finns hos en del lärare en osäkerhet i att använda digitala verktyg på nya sätt i 

undervisningen. Att använda en dator eller iPad/lärplatta som en form av skrivmaskin vågar de 

flesta sig på men steget från det till att i en fördjupad form integrera digitala verktyg på nya sätt 

kräver både mod och vilja att utveckla sig själv och den undervisning man bedriver.” (Agelii-

Genlott 2014, s. 119). 

 

När det gällde huruvida lärarna kände sig bekväma med att lära ut datorkunskaper till yngre 

barn så var det en likvärdig procent i förhållande till antalet procent lärare som ansåg sig vara 

självsäkra vid användandet utav datorn, (50 %) utav respondenterna som känd sig bekväma 

med det (Chen & Chang, 2006).  

Although computer technology has been recognized for its great potential to enchance teaching 

and learning, results of the present study indicate that many early childhood teachers are not 

ready to integrate computers in the classroom ( Chen & Chang, s.178). 

Ljung-Djärf (2008) menar att de direktiv som politikerna har formulerat kring datorns 

användning i verksamheterna inte är formulerade med den dagliga verksamheten i åtanke. Att 

integrera datoranvändning i klassrummet kan vara skrämmande för förskollärarna, eftersom 

det är väldigt obekant för de flesta utav förskollärarna (Chen & Chang, 2006). Klerfelt (2007) 

har forskat kring barns multimediala berättelser, där hon visar på i sitt resultat som handlar om 

tillgången till olika typer utav verktyg. I detta fall syftar hon till tekniken som ett verktyg, 

men även mänskliga verktyg får en betydande roll som hon menar på är av stor vikt att inte 

förbise, pedagogerna har olika roller i samband med datoranvändandet. Hon menar även på att 

det finns dilemman som pedagogerna ställs inför. 

Ett av pedagogernas dilemman var att förstå vad datorn kunde användas till och på vilket sätt 

den kunde införlivas tillsammans med andra verktyg och strukturer i den pedagogiska 

kontexten. (Klerfelt 2007, s. 122). 

Även tekniken måste anpassa sig, detta är något som Pedersen uttrycker i följande citat: 

Även Skolan har många gånger påtvingats en teknik som den haft försök att anpassa sig till i 

stället för att tekniska lösningar anpassats till skolan. (Pedersen 2000, s. 33). 
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Ser vi till lärarutbildningen så görs ganska stora satsningar när det kommer till det vi kallar 

för grundläggande kurser i teknik (Grönlund, 2014). Tar vi och jämför så kan vi se att det 

satsat mindre utbildningsmässigt kring hantering utav det som namns vid ”digital literacy”, 

vilket innefattar teknik men även till stor del information. Han menar även att det är bland 

skolledningen, rektorn och kommunen som vi måste vända oss till för att få en lösning hellre 

än att i första hand se till lärarna (ibid.).  

Surfplattor och datorer bland pedagoger 

AppKNapp är ett forskningsprojekt där man studerat surfplattor i svensk förskola. 

Det har bidragit med kunskap om pedagogernas IKT-kompetens genom att till exempel illustrera 

hur förskollärarna positionerar sig själva som utforskande i det digitala gränssnittet när de följer 

barns intressen och främjar deras vidgade handlingsutrymme, helt i linje med skrivningar i 

förskolans läroplan (Kjällander 2014, s. 6). 

Syftet med projektet AppKNapp var bland annat att se till implementeringen utav surfplattan i 

förskolans vardag. Utöver detta så visar forskningen en unik bild kring implementeringen utav 

surfplattor i förskoleverksamheten och deras vardag. Kjällander (2014) anger att hon i 

kommande publikationer kommer att diskutera och problematisera den här frågan ytterligare. 

Aglassinger, Strindholm, Kallin & Rudnik-Norling (2012) beskriver i en artikel ett 

utvecklingsarbete med surfplattorna i fokus. Artikeln syftar till att visa på deras arbete med 

surfplattan i samband med arbetet mot målen som formulerats i förskolans läroplan. Med 

hjälp av lotusdiagram har de dokumenterat vilka mål i läroplanen som uppfylls i samband 

med arbetet med surfplattan när den används i aktiviteter. Utvecklingsarbetet skedde i 4 olika 

delprojekt. Ett av projekten riktar in sig mot användningen utav surfplattan med barn i 

åldrarna 1-3 år. Resultatet visar på att surfplattan blev en tillgång som inte ersatte något annat 

utan blev istället ett komplement som de menade på även berikade den dagliga verksamheten. 

Ett viktigt resultat de fick fram genom utvecklingsarbetet berörde pedagogernas roll i 

samband med arbetet utav surfplattan. Även om läraren planerat ett arbete med en 

”pedagogisk app”, så betydde inte det att barnen skulle lära sig det som var tilltänkt. 

Pedagogens roll här blev precis som i alla andra aktiviteter, att fånga upp barnens tankar, 

diskutera med barnen, osv. Huvudsaken är att pedagogen på ett eller annat vis är närvarande 

för att ha en beredskap på att finnas där för att på så vis vara stöttande (ibid.). Ett av datorns 

ändamål är att den ska användas i syfte att lösa ett problem eller en uppgift på ett snabbt sätt i 

förhållande till andra tillvägagångssätt, samt att få en bättre standard på resultatet (Farkell-

Bååthe, 2000). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Val av metod 

Enochsson (2014) menar att när man valt ett syfte och har en tanke kring vilka 

forskningsfrågor man vill använda, måste man därefter fundera över vilka metoder som kan 

användas för att få svar på sina frågor på ett tillförlitligt sätt. Syftet med detta examensarbete 

är att få en bild av pedagogernas och förskolechefernas arbete kring implementeringen utav 

surfplattan och deras kompetens och övriga tankar kring användandet utav surfplattan. För att 

kunna ta reda på detta ser jag två möjliga metoder att välja mellan. Enkäter och Intervjuer. 

Genom att välja enkäter får vi möjlighet att se ett kvantitativt mätbart resultat där vi kan få en 

bild utav deras eget ställningstagande. Nackdelen med enkäter i detta fall i förhållande till 

intervjuer, är att vi inte kan ställa uppföljningsfrågor, och man riskerar att inte få med 

väsentlig information för undersökningen (Bryman, 2008). Ytterligare negativa följder kan 

vara bortfall av respondenter, och att vi tyvärr aldrig egentligen vet vem det är som besvarar 

enkäten, vilket är viktigt i denna undersökning då den vänder sig till väldigt specifika 

målgrupper (Bryman, 2008). Utöver detta, så är nackdelen med enkäter i undersökningar som 

detta arbete syftar till, att du som utformare utav enkäterna bör ha i åtanke vilka svar som 

respondenten kan tänkas ge. Det finns en möjlighet att respondentens svar inte täcks utav de 

svarsalternativ som utformats, därigenom kan man gå miste om intressanta svar från 

respondenterna på grund av svarsalternativen (Bryman, 2008). Fördelen med intervjuer i 

denna undersökning är att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor vid intervjun, detta 

är något som är omöjligt vid en enkätundersökning då du inte vet vem som svarat på enkäten 

(ibid.). 

Intervju som metod  

Till detta examensarbete har intervjuer valts ut som metod för att genomföra undersökningen. 

Det finns ett antal olika intervjuer att tillgå, däribland semistrukturerade intervjuer som har 

valts ut som intervjumetod till detta arbete. Semistrukturerade intervjuer räknas till kvalitativa 

intervjuer. Vid dessa intervjuer används vissa typer utav frågor för att få ett fördjupat svar från 

respondenten (Bryman, 2008). Några typer av frågor som kommer att vara till nytta vid denna 

studies intervjuer är uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor. Uppföljningsfrågor innebär att 

man ber respondenten utveckla sitt svar, alternativt frågar: vad menar du med det? 

Sonderingsfrågor handlar om att följa upp respondentens svar genom en mer direkt fråga 

(ibid.). I denna studie kommer ett i förväg fastställt frågeschema användas, där frågorna är 

indelade i tre olika temaområden som går ihop med tidigare formulerade frågeställningar. 

Målet är att kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma (Bryman, 2008). Syftet är 

att säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt (ibid.). Detta 

är viktigt i denna studie, då respondenternas svar kommer att jämföras mot varandra för att se 

eventuella skillnader och likheter i implementeringen utav surfplattan mellan olika förskolor.  

Löfgren (2014) menar att det är viktigt vid datainsamlingen att du som intervjuare visar ett 

genuint intresse på vad respondenten ger för svar. Man är inte alltid van vid att någon frågar 

om kring ämnen som man är duktig på och att någon faktiskt tar sig tid till att lyssna på vad 

de har att säga. Genom att du som intervjuare visar sig intresserad så kommer respondenten 

att berätta mer (ibid.). Alla intervjuer kommer att spelas in med smartphone för att senare 

kunna transkriberas. 
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Pilotintervju 

En pilotintervju genomförs innan man startar igång den verkliga undersökningen för att 

säkerställa att frågorna är formulerade på ett bra sätt (Bryman, 2008). Genom pilotintervjun 

kan du se om respondenterna har svårt att förstå din fråga på grund av dess formulering, samt 

att du ser om du får information kring det dina frågeställningar berör med hjälp av frågorna.   

( ibid).  

Urval 

Jag har utifrån etiska aspekter valt bort förskolor där jag själv har vikarierat eller utfört VFU. 

Utöver detta har jag valt bort förskolor där jag vet att jag har anhöriga i den mån jag kunde se 

detta. De förskolor som kontaktats har varit slumpmässigt eftersom det inte fanns någon 

anledning att få veta för mycket kring de olika förskolorna och deras inriktningar. Detta då det 

inte är relevant för undersökningen att se hur teknikintresserade förskolor arbetar med 

surfplattan i verksamheten, utan få en överskådlig bild över hur man kan arbeta med 

surfplattan och hur olika förskolor ser på sitt användande och implementeringen av 

surfplattan.  

I första hand har förskolecheferna kontaktats, där de fått information om mig som student, var 

utbildningen är stationerad och att i denna stund skrivs ett examensarbete kring surfplattor i 

förskolan. Därefter har intentionen med samtalet lagts fram, att få tag i 3 olika förskolor att 

intervjua till detta arbete. Studiens syfte har presenterats och vilken typ av information som 

kommer att samlas in. Etiska aspekter har även beskrivits kort för att de ska få en bild utav 

vilka regler undersökningen kommer att förhålla sig kring. De har blivit tillfrågade om de är 

intresserade av att bli intervjuade, samt fått ta del av önskan att få intervjua 2 pedagoger på 

förskolechefens förskola, och att de helst ska jobba på olika avdelningar. På 2 av 3 förskolor 

har förskolecheferna lagt fram förslag över att välja två pedagoger att intervjua, något som jag 

har accepterat.  

Konsekvenser för urvalet 

De konsekvenser som föreligger för urvalet riktar sig främst till de förskolor där 

förskolecheferna själva valt ut pedagoger som kan delta i intervjuerna. I min roll som 

intervjuare anser jag mig fått en god kontakt med förskolecheferna och ser ingen avsikt från 

deras sida att välja pedagoger för att ställa sin förskola i bättre dager, något som skulle kunna 

vara en konsekvens för urvalet av respondenter. Det som då skulle bli en konsekvens för 

denna studie handlar om att resultatet av denna undersökning skulle få en felaktig bild utav 

respondentera och deras arbete på förskolorna med surfplattorna. Dock ser denna studie inte 

till att få en allmän generell ”sanning” som påvisar ett mätbart resultat om arbetssättet och 

implementeringen utav surfplattorna på förskolorna. Syftet är att ge en inblick i hur olika 

förskolor väljer att arbeta kring implementeringen och deras intentioner utav införandet utav 

surfplattan. Genom att studien har 2 respondenter på vardera förskola som verkar på olika 

avdelningar, får vi en bild utav olika avdelningars arbete utifrån en fråga men på samma 

förskola. Eftersom förskolorna ofta har olika avdelningar som är indelade utefter olika 

förutsättningar (exempelvis åldersindelade avdelningar) så ger det per automatik olika 

förutsättningar för arbetet med surfplattan på de olika avdelningarna. Därigenom ser jag att 

det inte är negativt att förskolecheferna har valt ut respondenter till intervjuerna, eftersom de 

kan ge en samlad bild utav hur deras avdelning har jobbat med exempelvis implementeringen 



 

8 

 

utav surfplattan. Det hade varit en intressant aspekt att intervjua hela avdelningar, alternativt 

använda sig utav fokusgrupper, men tyvärr fanns inte den möjligheten med tanke på den tid 

som har funnits att tillgå i genomförandet utav denna undersökning.  

Genomförande  

Innan intervjuerna har en pilotintervju genomförts med en förskollärare. En pilotintervju är 

bra att genomföra då du som intervjuare får prova på dina frågor, hur du ska agera som 

intervjuare och testa om eventuell utrustning fungerar för att undvika att göra misstag under 

de riktiga intervjuerna (Löfgren, 2014). Frågor testas på detta vis och vi får se om 

respondenterna besvarar frågorna på ett sätt som gör att jag kan få svar på min frågeställning 

och syfte. Utöver detta får intervjuaren en uppfattning om sitt eget beteende och betydelsen 

utav det vid intervjutillfällena, samt en översikt över hur lång tid som behöver avsättas till 

varje intervju. När pilotintervjun var klar reviderades några frågor, den inspelade intervjun 

gicks igenom för att se om inspelningen fungerade som den var tänkt. När det var dags att 

börja kontakta förskolor, valdes först vissa förskolor bort av etiska hänsynstaganden: 

förskolor där jag arbetat, har anhöriga eller har någon annan anknytning till sedan tidigare, 

samt ett hänsynstagande över eventuella framtida arbetsplatser. Med hjälp av internet togs 

sedan en lista fram över förskolor i olika kommuner. Förskolorna valdes ut slumpmässigt efter 

de etiska hänsynstagandena. När första kontakten med förskolechefer uppstod presenterade 

jag mig med bakgrundsinformation om mig själv: Ort för studier, Universitet, när jag är 

färdigutbildad, osv. Därefter presenterades syftet med samtalet, att få tag i 3 förskolor som är 

intresserade utav att delta i en undersökning med syfte till att se till implementeringen och 

arbetet med surfplattan på olika förskolor. Förskolecheferna tillfrågades om de var 

intresserade utav att delta, samt att 2 pedagoger på deras förskola skulle i sådana fall även 

intervjuas. Ett datum för intervjutillfälle presenterades och bokades därefter. Information om 

samtycke och andra etiska hänsynstaganden presenterades och att jag som intervjuare önskar 

spela in intervjun för att på så sätt kunna ge en bättre intervju. Alla respondenter ha godkänt 

att bli inspelade vid intervjutillfället, som då även informerats om att den enbart är till för mig 

som intervjuare och ingen annan kommer att ta del utav den efter avslutat och inlämnat och 

godkänt arbete. 2 förskolechefer har föreslagit att de själva tar kontakt med sina medarbetare 

angående vilka som vill delta i studien. I dessa fall har de informerats om en önskan att 

pedagogerna som intervjuas skall verka på olika avdelningar. Detta önskemål har respekterats 

och följts. Vid bekräftelse utav datum för intervju har även information delgivits kring 

uppskattad tid för varje intervju, samt önskad plats att genomföra intervjuerna på. 

På plats vid intervju 

Vid intervjuerna har vi satt oss ned i ett lugn rum avsides där vi inte blir störda. 

Respondenterna ha fått kort upprepning utav syftet med undersökningen, vilken typ av 

information som samlas in och att allt kommer att genomföras genom de etiska 

hänsynstaganden som finns gällande forskning. Därefter har samtyckesblanketten gåtts 

igenom muntligen där varje del har förklarats för respondenten. De har sedan fått möjlighet att 

ställa frågor och jag som intervjuare har muntligen frågat varje respondent om det är okej att 

spela in intervjuerna på min smartphone och därefter förklarat hanteringen kring den 

inspelade datan. Samtliga respondenter har godkänt inspelning utav intervju. Efter att 

samtyckesblanketten har skrivits på påbörjas intervjuerna med kort information om vilken 

intervju som genomfördes, exempelvis intervju 2 av 9, pedagog 2.2 på förskola 2. Koder har 

använts genom hela arbetet och nyckeln till koderna har förvarats på enskilt utrymme för att 
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obehöriga ej skall ha åtkomst till uppgifterna (Bryman, 2008). Intervjuerna startade med kort 

genomgång utav innehållet i intervjun, startfrågor med kort bakgrund, temaområde 1-3, samt 

antalet frågor som skulle behandlas. Efter att frågorna var besvarade utav respondenterna, 

tillfrågades de ifall de ville tillägga något till ämnet vi diskuterat. Därefter avslutades 

intervjun och samtliga respondenter tackades för sitt deltagande i intervjun. 

Databearbetningsmetod 

När intervjuerna var klara så började transkriberingen utav intervjuerna. En mall uppfördes 

där det framgick vilken förskola intervjun genomfördes på (allt efter kodsystem), ålder, 

tidsåtgång för intervjun, osv. Varje intervju som spelats in på min smartphone har lyssnats på, 

för att sedan skriva ned det i datorn. Genom att lyssna och pausa i intervjuerna har sedan allt 

skrivits in i datorn. När alla intervjuer har transkriberats klart har ytterligare en omgång med 

transkribering genomförts. Denna gång genom att läsa igenom det som transkriberats 

samtidigt som intervjuerna har spelats upp. Detta för att se att transkriberingen stämmer och 

att rätt ordval har använts för att på så vis göra det möjligt att använda citat i vid den senare 

delen utav resultatet. När transkriberingarna har analyserats användes Post-it lappar i olika 

färger för att på så vis koda de olika förskolorna. Intervjufrågorna har varit indelade i tre olika 

temaoråden som motsvarar de olika frågeställningarna. Därigenom har varje temaområde 

gåtts igenom var för sig, där svaren från respondenterna har sammanfattats kort på respektive 

post-it lapp för att sedan sammanställa de olika respondenternas svar. Varje förskola har fått 

varsin färg för att på så vis göra samanställningen lättare. Därefter har resultatet skrivits in i 

examensarbetet där de samanställts utefter vilken förskola de verkar på. Ålder på 

respondenterna har skrivits ut efter 5 olika åldersspann som respondenterna representerade. 

Detta för att kunna se eventuella mönster vidare i analysen där ålder kan ha betydelse för 

resultatet och analysen. 

Etiska hänsynstaganden 

De etiska hänsynstaganden som har gjorts i detta arbete är i enlighet med de krav som ställs 

på oss studenter genom följande krav: 

Informationskravet. Respondenterna har blivit informerade kring undersökningens syfte, där 

de fått ta del av informationen kring deras frivilliga deltagande och att de har rätt att ångra sig 

och avbryta om de så önskar (Bryman, 2008). De har även blivit informerade om att detta är 

anonymt och ingen personlig information kommer att framgå, heller inte vilken förskola de 

verkar vid eller kommun. 

Samtyckeskravet. Respondenterna har fått en samtyckesblankett där det framgått viktig 

information gällande deras deltagande. Blanketten har informerats om i förväg vid planering 

utav intervjuer, samt gåtts igenom på plats muntligen med respondenterna. De har haft 

möjlighet att få ställa frågor och intervjuaren har frågat om de känner att det är okej. 

Studenten har även skrivit under samtyckesblanketterna.  

Konfidentialitetskravet. De uppgifter som samlas in behandlas med konfidentialitet av 

högsta grad (Bryman, 2008). Uppgifter som personuppgifter har förvarats så att obehöriga ej 

har möjlighet att tillgå denna information (ibid.). 

Nyttjandekravet. Genom samtyckesblanketten har det framgått till respondenterna att 

uppgifterna som samlas in endast kommer att användas till examensarbetet (Bryman, 2008). 
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Reliabiliteten 

Reliabilitet innebär att se huruvida ett resultat kan återskapas genom att göra en undersökning 

på nytt (Bryman, 2008). Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) menar att det är svårare att mäta 

reliabiliteten i ett arbete där man använder intervjuer som metod. Genom att välja 

semistrukturerade intervjuer där vi använder oss av olika temaområden i ett frågeschema, så 

får vi en struktur på frågorna och dess innehåll (Bryman, 2008). Dessutom ges möjligheten att 

ställa följdfrågor vid behov (ibid.). Observationer som metod ger inte möjlighet att se hur de 

tänker kring surfplattan och dess implementering utan syftar mer till vad de gör i förhållande 

till vad de säger. Detta hade varit en intressant dimension i detta arbete som kräver mer tid än 

vad som finns tillgängligt.  

Enkäter hade gett ett mer mätbart resultat men som kräver att jag som forskare har en aning 

om vilka tankar de har (Bryman, 2008). Såvida jag inte väljer öppna frågor i enkäten. Dock 

försvinner möjligheten att kunna ställa följdfrågor till intressanta svar som intervjuaren kan se 

ger möjlighet till att djupare dyka ned i deras svar (Bryman, 2008). De konsekvenser mitt 

metodval ger är att de data som samlas in, är svår för någon annan att få ”samma svar”. 

Därigenom kan man säga att vi får en låg reliabilitet, med tanke på att studien syftar till att 

intervjua totalt 9 respondenter med olika arbetslag, förutsättningar och tankar. Däremot ser vi 

att ett likvärdigt resultat skulle kunna vara möjligt att återskapa om man ser till resultatet i ett 

mer övergripande perspektiv hellre än till varje enskild respondents svar. Därigenom dras 

slutsatsen att en viss grad av reliabilitet går att uppnå, men sannolikheten att någon annan 

skulle få exakt samma svar är avsevärt låg. 

Validiteten 

Validitet syftar till att visa på huruvida vi undersöker det som avses utav studien (Bjereld, 

m.fl. , 2009). Syftet med denna studie är att se till hur pedagoger och förskolechefer se på 

Implementeringen utav surfplattan samt deras kompetens kring den. Syftet är alltså inte att få 

en generaliserbar data som bekräftar eller dementerar ett påstående. Därigenom ser vi att det 

är en hög validitet i det data jag kommer att samla in i enlighet med mitt syfte. Däremot om 

syftet hade varit att se hur alla förskolor med dess kollegor arbetar och implementerar 

surfplattan, så hade validiteten varit låg. Hade syftet istället varit att se till den stora hade det 

krävt en väsentligt större kvot med förskolor och respondenter till intervjuerna, samt att man 

kompletterar med en enkät för att få både kvalitén och kvantitet i data som insamlas för att på 

så sätt få en mer samlad bild utan hur alla förskolechefer och pedagoger implementerar 

surfplattan och ser på sin egen kompetens kring den, exempelvis synliggöra vilka likheter och 

olikheter som råder i de olika förskolorna.  
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Resultat och analys 
Resultaten i denna studie kommer att presenteras i förhållande till varje frågeställning som 

ställts. Vid intervjuerna har tre temaområden där frågorna till respondenterna har formulerats 

kring vardera frågeställning. Resultatet redovisas kring 6 olika frågor som respondenterna har 

besvarat. Alla respondenters svar kommer att presenteras varje förskola för sig. På så vis 

kommer vi att få en samlad bild kring olika sätt att arbeta och resonera kring de olika frågorna 

som ställts vid intervjuerna. Där förskolechefer har svarat kommer det att anges vid vissa 

frågeställningar, däremot har ingen skillnad kring barnskötare eller förskolelärare gjorts, utan 

alla benämns som pedagog. Tre olika förskolor har deltagit i denna undersökning, där en 

förskolechef och 2 pedagoger på respektive förskola har intervjuats. I denna undersökning 

kommer förskolorna att benämnas vid förskola 1, förskola 2 och förskola 3. Tre förskolor 

deltog i undersökningen. Totalt 9 respondenter, varav 6 pedagoger och 3 förskolechefer. 8/9 

var Kvinnor. Respondenterna har delats in utefter följande fem åldersspann:  

 

Diagram 1. Diagrammet visar vilka åldrar respondenterna har. 

 

Ålder på respondenterna: 

20-30 år: 1 st. Varav 1 är pedagog. 

31-40 år: 3 st. Varav 1 är förskolechef och 2 är pedagoger. 

41-50 år: 0 st. 

51-60 år: 4 st. Varav 2 är förskolechefer och 2 är pedagoger. 

Över 60 år: 1st. Varav 1 är pedagog. 

Vi kommer tillbaka till syftet med undersökningen, vilket är att undersöka intentionen bakom 

införandet utav surfplattan och därigenom också se till implementeringen på olika förskolor, 

samt förhålla oss till förskolechefernas och pedagogernas kompetens kring surfplattans 

användande i förskolans verksamhet. 

0

1

2

3

4

5

Ålder på respondenterna 

21-30 år 31-40 41-50 51-60 över 60
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Hur ser förskolechefernas och pedagogernas intentioner ut kring 

införandet utav surfplattan och hur den ska användas? 

På 2 av 3 förskolor hade surfplattorna funnits i verksamheten sen ca år 2010-2011. Endast en 

förskola hade infösskaffat surfplattan inom det senaste året.  

Respondenterna blev tillfrågade vad intentionen kring införskaffandet var.  

Förskolechef 1 

Fokus vid införandet utav surfplattan låg i den direkta dokumentationen surfplattan gav 

möjlighet till, där man kan få till en direkt reflektion tillsammans med barnen. Det blir en 

mycket snabbare återkoppling och respons på det som görs när man kan kolla på filmer och 

bilder direkt efteråt, och ser även till den gemensamma reflektionen som är bra. 

Förskolechef 2  

Såg surfplattan som ett pedagogiskt smidigt verktyg främst till personalen, men hade även sett 

barnens kompetens när det kom till användningen utav föräldrars smartphone, och menar då 

på att surfplattan skulle kunna bli ett komplement i verksamheten som ett pedagogiskt 

redskap. 

Förskolechef 3 

Menar på att surfplattan var något nytt som kom, och de var med och testade vad det var. 

Många andra förskolor började köpa in surfplattor och de kände att de ville vara med och 

testa. Det fanns ingen första tanke kring ”dethär ska de användas till” utan de skulle vara med 

och se vad de kan ge. När de väl hade testat surfplattorna så var det inte frågan om, utan de 

såg att användandet för barnen var lättare. Datorerna har varit krångligare för barnen att 

använda sig utav. Därigenom sågs en ny möjlighet att använda surfplattan som var lättare att 

hantera för de små barnen när det gäller den tekniska biten. Hen menar även på att i takt med 

att surfplattorna införts så har datoranvändningen minskat.  

Pedagoger Förskola 1 

De är inte riktigt säkra på varför den infördes, utan ser mer att det ligger i tiden att alla ska ha 

en nu så då blev det så att förskolan införskaffade en. Syftet var att använda den i 

verksamheten genom att exempelvis ta kort och filma och få med barnen i användandet utav 

surfplattan. Pedagogerna ser till de tvåspråkiga barnens behov, samt att de kan genomföra 

reflektion tillsammans med barnen. 

Pedagoger Förskola 2 

På denna förskola ville man följa den tekniska utvecklingen och ha surfplattan som ett 

redskap i verksamheten, samt lära sig hantera den tillsammans med barnen. De ser flera syften 

med den. Dels kunna ta kort och filma sen appar i utbildningssyfte. Utöver det så anser de att 

den är ett väldigt bra verktyg.  

Pedagoger Förskola 3 

Från början var kanske inte intentionen något specifikt, men de ser att den har fått fler syften 

allt eftersom de lärt känna surfplattan. Men en av de första tankarna var att se till barnen med 

annat modersmål och deras behov, samt att barnen skall bekanta sig med tekniken, eftersom 

den kommer allt mer in i skolan.  
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Intentioner- Sammanfattning 

De tre förskolecheferna visar på olika intentioner kring införandet utav surfplattan i deras 

verksamhet. Två av tre förskolor har haft sina surfplattor under en längre tid, sedan 2010/2011 

och var därmed bland de förskolor som införskaffade surfplattor. Deras röster är inte 

samstämmiga, utan visar på att de antingen a) provade den nya tillgängliga tekniken och vad 

den kunde ge verksamheten, b) Såg det som ett smidigt verktyg till personalen och ett 

komplement till verksameten c) Direkt dokumentation med snabb återkoppling. 

Från pedagogernas sida var intentionen även här väldigt splittrad bland respondenterna. De 

möjliga intentioner som identifierades handlade dels om språket när det gäller invandrarbarn i 

verksamheten, bekanta sig med tekniken (något som beskrevs som en nödvändighet för 

kommande skola), hänga med i den tekniska utvecklingen och att den var ett bra verktyg för 

verksamheten. Även dokumentation i form utav fotografera och filma var ett svar som 

återkom flera gånger under flertalet intervjuer. 

Hur ser förskolecheferna och pedagogerna på sin kompetens kring 

användandet utav surfplattan i verksamheten? 

Respondenterna har fått besvara en fråga kring deras kunskaper om IKT och 

surfplattor innan surfplattans införande i verksamheten. 

Pedagoger och Förskolechef, Förskola 1 

En pedagog ansåg sig vara tekniskt lagt och hade sedan tidigare en egen smartphone som har 

liknande symboler och funktioner som en surfplatta. Den andra pedagogen hade små 

kunskaper om surfplattan sen tidigare men bestämde sig för att lära sig. Förskolechefen har ej 

gått någon fortbildning inom området, men ser att surfplattan är en del av sin egen vardag. 

”Jag känner väl att mina kunskaper dom var väldig små. Och jag var lite sådär: nä det där 

kommer jag nog inte lära mig utan, jag tyckte det lät svårt! Men, sen när vi hade denhär 

förmiddagen, då, då ändrades min uppfattning litegranna. Det kan väl inte vara så svårt å 

lära sig att hantera den. Och det är ju inte hela världen om man gör fel. Man kan göra om. 

Det är ju det som är så bra med den det går ju liksom radera, ta bort bilderna på det man 

inte är nöjd med, utan man kan göra om det hur många gånger som helst tills man är nöjd. 

Det var det jag kände, själv.” Pedagog på förskola 1. 

Pedagoger och Förskolechef, Förskola 2 

 Personlen har gått en PIM utbildning, utöver detta hjälps kollegorna åt med att lära varandra 

och delger kunskaper sinsemellan. En pedagog har en egen smartphone som påminner mycket 

om en surfplatta, därigenom ser pedagogen att den hade vissa kunskaper inom området. 

Förskolechefen på denna förskola hade inga direkta kunskaper om surfplattan innan 

införandet utan har på egen hand anskaffat sig en surfplatta och har intresse för att lära sig.  

Pedagoger, Förskola 3 

 En pedagog såg sina kunskaper som goda, och var inte rädd för att trycka sig fram och pröva 

på egen hand, och menar på att det värsta som kan hända är att man får göra om. En annan 

pedagog ser hur surfplattan påminner om en smartphone som hen själv har införskaffat för 

privat bruk, så på det viset är surfplattan inte helt främmande.  

”Så man får ju inte vara rädd för den, jag tror det är mycket grundar sig i att många är 

rädda för att trycka sig fram. Pedagog, förskola 3. 
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Respondenternas svar kring deras kunskaper om surfplattans användningsområden i 

verksamheten, samt vad de använder surfplattan till. 

 

Pedagoger och förskolechef, Förskola 1 

På denna förskola ser den ena pedagogen sig ha små kunskaper men att hen fortsätter att lära 

sig undan för undan. Den andra pedagogen ser sig som väldigt teknisk om vid funderingar 

kring hur hen ska göra, så använder hen sig utav sökmotorer på nätet för att tillförskaffa sig 

kunskaper. Det som verksamheten använder surfplattan till i verksamheten är bl.a. till de barn 

som är tvåspråkiga, även till deras vårdnadshavare, samt att ta kort, filma och använda sig 

utav några enklare appar och kolla på videoklipp. Den används även till utvecklingssamtalen. 

Utifrån sina egna kunskaper ser förskolechefen att surfplattans användningsområden främst 

kring reflektion och dokumentation och barnens återberättande, men menar även att hen inte 

är någon expert inom detta.  

”Jag tänker mycket på det här att den inte ska styra vår verksamhet utan, våra behov ska in i det. 

Hur kan den hjälpa oss att utveckla oss?” Förskolechef 1. 

Senare in i intervjun fortsätter respondenten att utveckla sina tankar kring surfplattan i 

verksamheten, där hen uttrycker sina tankar kring surfplattans roll i deras verksamhet. 

”Men jag tror, då ser jag surfplattan som liksom är ett verktyg i det inte ett ändamål i sig.” 
Förskolechef 1. 

Pedagoger och Förskolechef, Förskola 2 

Ser att surfplattan används till dokumentation, reflektion samt film och foto, även 

baskunskaper kring användning utav appar, och ta kort, filma, föra över till datorn, mm. Samt 

att den är väldigt smidig att använda. De använder surfplattan till att fotografera, filma, 

dokumentera söka information vi nätet. Förskolechefen menar på att det finns behov av mer 

kunskap för att utveckla användandet utav surfplattan: 

”Inte mer än att vi behöver mer kunskap. Om den moderna tekniken. Och att vi ska 

förhålla oss med den för att, det är inte så att ah, jag behöver inte lära mig för jag ska gå i 

pension om tre år, näe. Så vill jag inte höra utan jag menar, dom tre åren är jätteviktiga för 

barnens uppväxande och lärande så att inte dom stannar av och inte vill lära sig det nya. 

Har man valt att jobba i dethär jobbet så måste man förhålla sig med, med framtidens 

tänk. Så.” Förskolechef 2. 

 

Pedagoger Förskola 3 

 Ansåg att de var vana vid smartphone, så kunskaperna var bra. En pedagog försöker förmedla 

de kunskaper hen hade till sina kollegor, och visa på att surfplattan är lätt att använda. De 

använder surfplattan till dokumentation, filma, pedagogiska spel och inför utvecklingssamtal. 

De har även jobbat med QR koder. Förskolechefen här ansåg sig ha de kunskaper som 

behövdes. 

Respondenterna tillfrågades om de gått någon vidareutbildning inom surfplattan och 

dess användningsområden. 

Samtliga respondenter uppgav att de inte gått någon vidareutbildning. De blev även tillfrågade 

om de önskade någon vidareutbildning om surfplattan och dess användningsområden. 
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Diagram 2. Diagrammet visar svaret på frågan: önskas vidareutbildning? Totalt 6 av 9 

respondenter önskade vidareutbildning om surfplattan och dess användningsområden. 3 

respondenter uttrycker att de kanske vill ha vidareutbildning eller inte just nu. Majoriteten 

utav respondenterna önskar vidareutbildning. 

 

 

Diagram 3. Diagrammet visar svaret på frågan: Vad önskas för vidareutbildning? 1: Fler 

användningsområden, 2: Mer kring dokumentation, 3: Hur man använder den som ett 

pedagogiskt redskap, 4: Bakgrund om olika appar och vad de ger, 5: Reflektera 

verksamheten, 6: Vad man kan anpassa till de mindre barnen, samt 7: hur man anpassar den 

till äldre barn. 

En förskolechef berättade hur hen vill kunna inspirera sina kollegor i användandet utav 

surfplattan utifrån föregående frågeställning: 

”Vad jag kan göra mer med den, och hur jag kan visa på goda exempel eller vara lite förebild eller 

någonting för att föra tekniken vidare.” Förskolechef 2. 
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Kompetens - sammanfattning 

Respondenternas tidigare kunskaper kring IKT och surfplattor kopplades ofta samman med 

bruket av deras smartphone som många av respondenterna nämnde att de innehar för privat 

bruk. Respondenterna pekade på att surfplattan och en smartphone påminner mycket om 

varandra när det kommer till användningen och olika symboler, därigenom var de på så sätt 

redan bekanta med denna teknik. I övrigt såg de flesta respondenterna till sina kunskaper som 

”baskunskaper”. Det framgår inte vad respondenterna menar med ”baskunskaper” men ändå 

är det ett begrepp som återkommer några gånger under intervjuernas gång. En pedagog 

uttryckte sin uppfattning kring andra pedagogers användning utav surfplattan, och menar på  

att man inte får vara rädd för att trycka sig fram på egen hand och våga göra lite misstag. En 

förskola har tidigare gått en PIM-utbildning tillsammans med sina kollegor. En respondent 

visade på en osäkerhet kring surfplattan till en början, något som sedan vände och ändrade 

sedan uppfattning om surfplattans möjliga användning. 

Ett genomgående tema under alla 9 intervjuer var att surfplattan används mycket till 

fotografering, filmning och dokumentation. Digitalkamerorna har på så sätt bytts ut mot 

surfplattor där de tagit över den gamla teknikens roll, samt att den används vid dokumentation 

av verksamheten, där den bärbara datorn tidigare har haft en större roll. I övrigt nämn appar 

eller pedagogiska appar och spel, samt informationssökning som något surfplattan används 

till. En röst som har lyfts handlar om surfplattans roll i verksamheten där en förskolechef ser 

att surfplattan i sig inte bör vara ett ändamål utan ser mer att den ska vara ett verktyg i 

verksamheten. Ingen av respondenterna har fått någon utbildning när det kommer till 

surfplattan. Av 9 respondenter så önskar 6 utbildning, medan 3 är lite tveksamma och vill 

eventuellt ha vidareutbildning längre fram. De områden som berörts när det kommer till 

önskemål om vidareutbildning är dokumentation, fler användningsområden till surfplattan, 

hur man använder den med äldre eller yngre barn, samt mer specifikt kring olika appar och 

vad de ger, en kort bakgrund. 

Hur ser implementeringen utav surfplattan ut på olika förskolor? 

Här har respondenterna svarat på frågan: hur började ni arbeta med surfplattan när 

den infördes i verksamheten? 

Pedagoger och förskolechef, Förskola 1 

De hade dit en IT-ansvarig som under en planeringsdag gick igenom surfplattan och visade att 

man kunde ta kort med den och visade även lite olika appar. Ett temaarbete startades sedan 

upp och då började de med att ta kort och filma. De har även i början tagit med sig surfplattan 

till kvällsplaneringar och tittat igenom filmer tillsammans för att göra reflektion. Barngruppen 

fick ingen introduktion utav surfplattan på det sättet. Förskolechefen menar att det inte var 

någon som direkt visste hur surfplattorna skulle användas på bästa sätt, och menar även att 

hen inte uppfattat en direkt önskan från personalen om att införskaffa surfplattor till 

verksamheten, utan att ekonomin fanns och det gjordes en satsning för att se vad surfplattorna 

kunde bidra med till verksamheten. 

Pedagoger och förskolechef, Förskola 2 

Det började med att digitalkameror var trasiga på förskolan, sen såg man att surfplattor har ju 

fler användningsområden och de har inbyggda kameror, så då satsade man på surfplattorna. 

På varje förskola tog en pedagog ansvar som arbetsledare för surfplattorna. Pedagogerna fick 
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möjlighet att låna hem surfplattorna och pröva på själva. Sen har pedagogernas kunskaper 

byggts på undan för undan. När själva implementeringen började så startade de upp ett tema 

utifrån ett specifikt material. De såg då att användningen utav surfplattor var en stor tillgång 

för barnen. Efter detta ingick förskolan i ett projekt som riktade in sig i ämnet NO där de fick 

nya sökvägar där en viss handledning ingick. Förskolechefen ser att man måste fortsätta att 

arbeta vidare med surfplattan på förskolorna: 

”Man gör det man har gjort förut om man säger så. Det, barnens utveckling går ju vidare 

va, och samhällets utveckling går ju vidare så att det är ju viktigt att vi är framme och är 

med där så att det inte blir jojo det, det gjorde vi för, 4-5 år sen här och vi håller på med 

samma sak idag. Vi behöver också förnya oss och tänka vidare i vad det är vi använder, 

medvetenhet om tekniken. Att förstå den, inte bara att det blir en kamera till, eller något 

sånt.” Förskolechef 2. 

Pedagoger och förskolechef, Förskola 3 

 Först var det så att alla avdelningar ska ha en surfplatta. Sen fick man göra ett övervägande 

kring om det fanns behov av att byta ut bärbara datorer mot surfplattorna. Några tankar 

uppkom kring exempelvis dokumentationen: ska pedagogerna genomföra en 

dubbeldokumentation nu, både pärmar och i surfplattan? Åh, hur ska vi ha tid med detta 

ytterligare en grej vi ska göra. Men tanken är ju att den ska vara ett hjälpmedel för att kunna 

förenkla arbetet. Sen fanns det frågor som uppkom, vilket sågs som positivt eftersom 

personalen ska tänka kritiskt och inte bara ta till sig allt nytt som kommer in i verksamheten 

menar förskolechef 1. Pedagogerna fick möjligheten att låna hem surfplattan för att kunna 

bekanta sig med den. En pedagog menar på att surfplattorna blev ”utkastade” på 

avdelningarna eftersom de flesta redan då visste vad det var. På en avdelning inledde man 

arbetet med surfplattan bland barnen genom att använda en app där barnen kunde göra enklare 

sagor. Pedagogerna prövade sig fram tillsammans med barnen och valde att inte släppa barnen 

själva med surfplattan utan försökte jobba tillsammans. I början blev det mycket tjat om 

surfplattan. Därför valde pedagogerna att lägga undan surfplattan, då de kände att det blev fel 

syfte med användandet utav surfplattan. 

Förskolechef 3 delger sina erfarenheter kring införandet utav datorer i verksamheten: 

”Och sen så är det ju, när det gäller denhär, alltså du kan aldrig tvinga personal på dethär 

så att säga det har jag lärt mig med datorgenomförandet osv utan, bygg på dom som vill 

och kan, så får vi med dom andra allt eftersom. Och så, så har jag jobbat många år nu så 

att säga med, när det gäller att köpa in datorer åt it, it-redskap så att säga satsa på dom 

som vill ha det så börjar vi där och så bygger vi, och så får vi med de andra.” 

Förskolechef 3. 

 

Här har respondenterna svarat på frågan hur de ser på möjligheterna att utveckla 

användandet utav surfplattan i verksamheten. 

Förskola 1  

De ser att de kan bli duktigare på att använda surfplattan, men de behöver komma på vilket 

sätt de kan göra det på. Förskolechefen ser till hur barnen kan involveras i exempelvis 

filmandet och reflekterandet. 
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Förskola 2 

 De ser en möjlighet till att utveckla användandet, men ser det som en ekonomisk fråga samt 

att man får ta tag i utbildning utav personal. Det finns IKT-träffar men de tenderar att handla 

om andra saker som inte involverar användandet utav surfplattan så mycket. En önskan om 

kompetensutbildning har lyfts och de hoppas på att få mer utbildning som involverar 

surfplattorna. De efterfrågar även mer handledning och fler surfplattor för att barnen mer 

tillgång till surfplattor. De ser positivt på framtiden för att använda surfplattan på nya sätt. De 

använder surfplattan mycket till fakta, vissa spel och appar när det kommer till de yngre 

barnen. Förskolechefen ser att fler blir intresserade utav surfplattan och att använda sig utav 

den, och ser att det finns behov av att utveckla användandet utav surfplattorna både i 

arbetslagen och i barngrupperna. 

Förskola 3 

En pedagog ser absolut att det finns möjligheter att utveckla användandet, men ser till att det 

handlar om att lära sig och våga göra mer saker. De skulle behöva få inspiration utav andra 

vad de kan göra för saker med surfplattan i verksamheten för att inte stanna i användandet. 

Den andra pedagogen ser väldigt positivt då den är ett enklare medel. Det går fortare att 

använda den, när man tar kort och kollar på dem med en gång. Förskolechefen ser att det finns 

bara möjligheter med surfplattan, men att den är till för att förenkla och inte ge en massa 

merjobb. Dokumentationen är ett område som hen ser att det finns möjligheter för utveckling. 

En del innefattar att göra barnen mer delaktiga i sin dokumentation.  

 

Implementering - sammanfattning 

Ser vi till alla förskolorna så har det inte funnits en direkt plan för implementeringen utav 

surfplattan som visar på steg för steg hur tankarna gick och hur arbetet fortgick under tidens 

gång. Däremot kan vi se till de tre skolornas olika tillvägagångssätt när det gäller 

implementeringen. På två av förskolorna fick pedagogerna möjlighet att låna hem 

surfplattorna för att på så vis lära känna dem. Dessa förskolor är de som har haft surfplattorna 

under en längre tid, samt har visat i sina svar att de önskar vidareutbildning. Den förskola som 

har haft surfplattorna under en kortare tid har inte efterfrågat vidareutbildning på samma sätt 

som de två andra förskolorna, men ser ändå vissa områden de ser att de vill ha 

vidareutbildning om. Däremot fick de fick en genomgång utav surfplattan under en 

planeringsdag där en IT ansvarig gick igenom surfplattan och användningsområden. 

Gemensamt för alla förskolor är att förskolecheferna ser att surfplattan ska vara ett verktyg 

som förenklar arbetet i verksamheten. Flera respondenter uppger att de började arbeta med 

surfplattan med hjälp av antingen temaarbete, skapa film eller dokumentera med hjälp av 

filma eller fotografera. På en förskola uppger man att någon direkt implementering utav 

surfplattan i barngruppen inte har funnits. Satsningarna kring surfplattan har sett olika ut på de 

tre förskolorna. Antingen var det möjligt med hjälp av de ekonomiska resurser som fanns att 

tillgå, nyfikenhet kring vad surfplattorna kan ge eller ett fokus på surfplattan som ett verktyg 

till pedagogerna. En förskolechef poängterar att det är viktigt att fortsätta arbetet hela tiden för 

att inte göra samma sak hela tiden. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Med den semistrukturerade intervjun som metod för denna studie har även temaområden an-

vänts vid intervjuerna som har delat in frågorna utefter de frågeställningar som gjorts i stu-

dien. Det är av stor vikt att intervjuaren är väl insatt i de frågor som ställs och gärna kan dem 

utantill vid intervjun samt att ha en tydlig bild utav frågeschemat (Bryman, 2008). Tanken 

bakom en semistrukturerad intervju är att ställa samma frågor till alla respondenter för att på 

så vis få ett jämförbart resultat (ibid). Den lärdom som dras utifrån detta arbete är att svaren är 

lättare att jämföra när respondenterna svarar på ett likvärdigt sätt. Med detta menas att frå-

gorna måste vara så pass välformulerade att det inte finns utrymme för feltolkningar utav frå-

gorna för att på så vis få svar på något som inte berör studien. Det har varit till stor hjälp att 

spela in intervjuerna på mobiltelefon för att på så vis kunna transkribera dem i efterhand. Det 

har varit lättare att vara en god lyssnare och komma på bra följdfrågor till respondenterna för 

att på så vis få fylligare svar till mitt syfte, något som Bryman (2008) även ser som en fördel. 

Genom att spela in intervjuerna blir det även lättare att senare göra en bättre analys utav vad 

respondenterna har sagt (Bryman, 2008). Respondenterna har varit väldigt tillmötesgående 

när det gäller inspelning utav intervjuerna och ingen har sagt nej till att bli inspelad. Även om 

intervjuerna inte har varit längre än 15-20 minuter i snitt så har det ändå tagit lång tid att tran-

skribera detta och utan inspelningarna hade det varit omöjligt att få samma kvalité i den tran-

skriberade data som vid direkta anteckningar vid intervjuerna. Det som har varit svårast är 

själva transkriberingen utav den insamlande data som är en process som tar mycket tid (Bry-

man, 2008). Fördelen med att spela in intervjuerna är även att du får med ordagrant vad re-

spondenterna säger (ibid). Hade möjligheten funnits, hade det varit intressant att även obser-

vera pedagogerna i deras dagliga arbete för att se hur deras svar motsvarar deras arbetssätt 

med surfplattan i vardagen, och även intervjua alla pedagoger på varje förskola för att få en 

bättre bild av hur hela förskolan jobbade med implementeringen utav surfplattan och de andra 

frågor som mina frågeställningar berör. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie riktar in sig på tre frågeställningar som har delats in i tre olika temaområden: 

intention, kompetens och implementering. Resultatet kommer att presenteras i enlighet med 

dessa tre kategorier, för att sedan sammanfattas i ett gemensamt resultat. 

Intention 

Intentionen med införandet utav surfplattor i verksamheten från förskolechefernas sida, 

syftade inte i första hand till läroplanens strävansmål. Däremot har de i åtanke att surfplattan 

ska vara ett verktyg för pedagogerna, bl.a. vid dokumentation och reflektion vilket går i 

enlighet med läroplanen på följande punkter:  

Arbetslaget ska: Använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa 

barns förändrande kunnande inom olika målområden (Skolverket 2010, s. 15). 

Förskolechefens ansvar: Förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas 

(Skolverket 2010, s. 16). 
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Den intention som har uppmärksammats från pedagogernas håll har handlat om språk, 

bekanta sig med tekniken, och som ett bra verktyg för verksamheten. Detta går helt i hand 

med de strävansmål som läroplanen satt upp för förskolan. 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgår den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket 2010, s. 6). 

Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barnen med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket 2010, s. 7). 

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

(Skolverket 2010, s. 10). 

Utöver detta har även ta kort och filma varit ett syfte med införandet utav surfplattan i 

verksamheten. Innan surfplattan kom in i verksamheterna fanns allt som oftast en kamera att 

tillgå, har då digitalkameran bytts ut mot surfplattan på grund av att man kan ta kort med den, 

eller har surfplattan blivit ett verktyg som kombinerar fler gamla tekniska prylar som 

digitalkamera och bärbar dator? Oavsett har det framgått genom intervjuerna att pedagogerna 

ser en klar fördel med att fotografera och filma med hjälp av surfplattan då de får en direkt 

återkoppling när de kan titta på bilderna direkt efteråt tillsammans med barnen. På detta sätt 

involveras även barnen i reflektionen och dokumentationen, något som man på senare tid 

börjat jobba allt mer med. Detta går i hand med barnens inflytande i verksamheten. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:  

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv (Skolverket 2010, s. 10). 

Vi kan alltså se att många av intentionerna med införandet av surfplattan går i hand med 

läroplanens intentioner och strävansmål. Däremot har vi inget svar om det faktiskt är så att 

intentionerna med införandet utav surfplattorna har förverkligats i verksamheterna. Detta hade 

varit intressant och värdefullt att kunna se till med hjälp av exempelvis observationer i 

samband med de intervjuer som har genomförts. Vi kan se att det finns vissa intentioner vid 

införandet utav surfplattorna i verksamheten, men frågan är om dessa intentioner bör vara 

ännu tydligare, både för personal och förskolechef, men även i egenhet som avdelning och 

förskola? Har en gemensam diskussion på förskolorna förts kring införandet utav surfplattan, 

och om inte, får otydliga intentioner kring införandet utav surfplattan konsekvenser för 

genomförandet och implementeringen utav surfplattan i verksamheten? 

Kompetens 

Många respondenter koppla sina erfarenheter och kunskaper kring bruket utav egen privat 

teknik ofta i form av egna surfplattor eller smartphones, som de menar på har en liknande 

teknik/ symboler eller uppbyggnad. Utöver detta har inte mer ingående svar kring deras 

kompetens kring surfplattan synliggjorts med hjälp av respondenternas svar. Däremot har de 

tillfrågats kring vidareutbildning, om de har fått någon, om de önskar någon och i sådana fall 

vad denna vidareutbildning skulle innefatta när det kommer till surfplattor. I resultatet kan vi 

se att ingen av respondenterna på de tre förskolorna har fått någon vidareutbildning i ämnet. 

En förskola visar på en genomgång under en planeringsdag som användes för att lära känna 

surfplattan och vad man kan använda den till. Frågan är om det verkligen räcker med en 

genomgång för att ha tillräckliga kunskaper om tillämpningen och användningen utav 

surfplattan i verksamheten? Genom frågorna får vi svar på att sex av nio respondenter önskar 

vidareutbildning, bl.a. i vad surfplattan har mer för användningsområden i verksamheten. 
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Agelii-Genlott (2014) beskriver att det finns en osäkerhet kring hur man kan fördjupa sig i 

användandet utav datorer och surfplattor, något som även Klerfelt (2007) lyfter i sin 

avhandling där hon menar på att pedagoger inte riktigt vet hur man kan införliva teknik, 

däribland datorn i ett pedagogiskt sammanhang. Genom intervjuerna går det inte att se direkt 

varifrån tanken om införandet utav surfplattor i verksamheten kommer ifrån, vissa uttrycker 

att det var ny teknik som skulle införas, andra respondenter ser en ekonomisk möjlighet 

exempelvis. Pedersen (2000) lyfte problemet att skolan i många fall tvingats på teknik som 

inte är anpassat för skolan, hellre än att faktiskt tekniken anpassas till skolan. Idag kan vi se 

att surfplattan faktiskt har en roll i verksamheten som faktiskt underlättar och blir istället ett 

hjälpmedel. Problemet vi dock kan se handlar om att för att kunna göra surfplattan till ett 

pedagogiskt hjälpmedel som underlättar verksamhetens innehåll och viktiga moment, så 

behövs kompetens. I denna studie lyfts det fram att ingen av respondenterna har fått någon 

specifik utbildning kring surfplattan och hur den ska användas i förskolan. Däremot har ett 

ställningstagande gjorts genom att införa denna teknik i verksamheten i hopp om att 

underlätta för pedagogerna genom att ge tillgång till ett nytt hjälpmedel i verksamheten. 

Däremot visar även resultatet att några pedagoger efterfrågar just vidareutbildning kring bl.a. 

fler användningsområden utav surfplattan. Intressant är även att nämna att ingen direkt 

ämnesövergripande önskan har påvisats när det gäller vidareutbildningen, utan de önskemål 

som lyfts handlar mer övergripande och surfplattans användningsområden.  

Implementering 

På de tre förskolor som deltagit vid dessa intervjuer, har olika typer av implementering gjorts. 

Över lag så har många av respondenterna svarat att de fått möjlighet att ta med sig surfplattan 

hem för att på så vis bekanta sig med den nya tekniken. I barngrupperna har många börjat 

med att använda sig utav surfplattan som en kamera vid dokumentation av uppstartade 

temaarbeten. Även här kan vi se att det inte verkar finnas ett bestämt arbetssätt eller 

tankegångar kring: såhär vill vi implementera surfplattan i vår verksamhet. En intressant 

frågeställning här som tyvärr inte tagits med, hade varit att se anledningen till avsaknad av 

strategi kring implementeringen utav surfplattan i verksamheten, både i barngruppen och 

bland personalen. Genom tidigare forskning belyser man pedagogernas roll vid användandet 

utav surfplattor. Aglassinger m.fl. (2012) visar genom sitt utvecklingsarbete att det inte enbart 

hjälpte att sätta ett barn framför en surfplatta och starta igång en app för att barnen skulle lära 

sig det som är tänkt utav pedagogen, utan att vi har en viktig roll där det är viktigt att vi är 

närvarande på ett eller annat sätt. Därigenom verkar det inte vara bra att bara ”slänga ut” 

surfplattorna i verksamheten och börja jobba med surfplattorna. Du som pedagog bör ha ett 

tydligt syfte med användandet utav surfplattan, och därigenom är kompetens en viktig faktor 

för att kunna se hur surfplattan kan användas till dessa syften. Grönlund (2014) visar på att 

dagens lärarutbildning lär ut grundläggande teknik i en hög grad, samtidigt som kunskap om 

hur man faktiskt hanterar dessa digitala hjälpmedel, som då istället lärs ut i en lägre 

utsträckning i förhållande till den grundläggande tekniken. Då hantering utav digitala 

hjälpmedel inte verkar vara något som lärs ut i större utsträckning, finns det då inte behov av 

sådan vidareutbildning ute i verksamheterna, eller räknar vi med att det går att lära sig ändå på 

egen hand? I läroplanen framgår det att alla utbildning ska vara likvärdig, oavsett vart den 

finns (Skolverket, 2010). Blir det verkligen en likvärdighet i utbildningen om alla lär ut och 

jobbar på olika sätt kring surfplattorna, och får det några vidare konsekvenser för barnens 

lärande ju längre upp i skolan de kommer? 
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Slutsats 

Denna studie har berört tre olika temaområden när det kommer till introduktionen av 

surfplattan i verksamheten: intentionen, kompetensen samt själva implementeringen. Även 

om en viss intention kring surfplattan har funnits, så finns det inget som visar på att 

intentionen med surfplattan genomsyrat pedagogernas kompetens när det kommer till 

vidareutbildning, eller när det gäller processen vid implementeringen utav surfplattan. 

Surfplattan verkar ha blivit en teknisk pryl som intresserat verksamheterna, men inte haft 

några tydliga användningsområden som riktar sig direkt mot förskolans verksamhet. 

Förskolecheferna har fångat upp att det är en ny teknisk pryl som kan vara ett bra hjälpmedel, 

men exakt vad den kan hjälpa till med har inte varit helt klart från start på alla förskolor. Som 

resultat från en studie 1994 efterfrågade lärarna mer kompetens kring datorer där de ville få 

kunskaper om datoranvändningen och vad för pedagogiska konsekvenser de kunde få i 

verksamheten (Farkell-Bååthe, 2000). Även i denna studie belyses pedagogernas önskan om 

vidareutbildning när det gäller tekniken, men nu handlar det om en annan teknisk pryl, det är 

surfplattan och det är 20 år senare. Två decennier senare kan vi konstatera att vi fortfarande 

behöver utbildning kring teknikens roll i verksamheten, och här ser jag att med kompetensen 

och kunskapen kring vad surfplattan kan ge i förskolan, så kommer intentionerna se 

annorlunda ut i hand med hur implementeringen bör se ut utifrån den kunskapen man erhåller 

kring surfplattans användningsområde. 

”Man gör det man har gjort förut om man säger så. Det, barnens utveckling går ju vidare 

va, och samhällets utveckling går ju vidare så att det är ju viktigt att vi är framme och är 

med där så att det inte blir: jojo det, det gjorde vi för, 4-5 år sen här och vi håller på med 

samma sak idag. Vi behöver också förnya oss och tänka vidare i vad det är vi använder, 

medvetenhet om tekniken. Att förstå den, inte bara att det blir en kamera till, eller något 

sånt.” Förskolechef 2. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har tankar kring olika åldrar på respondenterna och deras kunskaper och 

arbetssätt kring surfplattan dykt upp. Det hade varit intressant att se om det finns skillnader 

kring arbetssättet och tankarna kring surfplattan och hur den används i förhållande till åldrar 

på respondenterna. 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 

Karlstads Universitet 
 

 

Samtyckesblankett 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien, och 

vet vad studiens syfte är. Mitt deltagande är frivilligt, 

och jag är informerad om att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan 

att det får några som helst negativa följder. Min medverkan är anonym, och det 

kommer heller inte framgå i studien vilken kommun eller förskola jag verkar i. 

De uppgifter som jag lämnar kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas 

till detta examensarbete. När examensarbetet är inlämnad och betygsatt, kommer 

allt insamlat material och data att förstöras. Jag är medveten om att 

slutversionen är offentlig. 
 

 

 

Ort och Datum 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till pedagoger & förskolechefer. 

Förskola:        Förskolechef:         Pedagog:        Datum:         Tidsåtgång:      

Startfrågor vid intervju:  
Kön:  

Ålder: 

Hur länge har du jobbat i förskolan: 

Barnskötare eller Förskollärare (eller förskolechef):  

När är du utbildad:  

Har du någon inriktning, vilken: 

Temaområde 1, Bakgrund till surfplattan:  

1. Hur länge har surfplattorna funnits i verksamheten? 

2.1 Pedagog: Vad var syftet med införskaffandet utav surfplattorna för er? 

2.2 Förskolechef: Vad hade du för intention med att införskaffa surfplattor till verksamheten? 

3. Hur ser du på användandet utav surfplattan i er verksamhet idag? 

4. Hur ser du att användandet utav surfplattan kan utvecklas? 

Temaområde 2, Kompetens: 

5. Hur såg dina kunskaper om IKT och surfplattor ut innan ni införde surfplattor i 

verksamheten: 

6. Nu när ni har surfplattor i verksamheten, har ni gått någon vidareutbildning inom 

surfplattan och dess användningsområden? 

7. Hur ser du kring dina egna kunskaper om surfplattan och dess användningsområden i 

verksamheten? 

8. Önskar du någon vidareutbildning i ämnet? 

Temaområde 3, Implementering av surfplattan: 

9. Hur började ni arbeta med surfplattan när den infördes i verksamheten? 

10. I vilken utsträckning ser ni att surfplattan används i er vardag? 

11. Vad använder ni/er verksamhet surfplattan till? 

12. Vad för verktyg använder ni er utav i surfplattan? 

13. Hur ser ni på möjligheterna att utveckla användandet utav surfplattan i verksamheten? 

Avslutning: Har du något mer du vill tilläga till intervjun gällande ämnet vi diskuterat? 


