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FÖRORD 

Vi som har skrivit detta arbete är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet 

vid Uppsala Universitet. Vi har under arbetets gång haft ett genomgående samarbete kring texten. Vi 

har till stor del skrivit tillsammans men även delat upp vissa delar av texten i olika ansvarsområden. 

Tack vare denna studie har vi fått fördjupade kunskaper inom detta ämne som vi känner är mycket 

aktuellt. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare som hjälpt oss genom detta arbete samt tacka 

våra respondenter som har gjort detta arbete möjligt! 
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SAMMANFATTNING 

I dagens digitaliserade samhälle krävs det att pedagogerna besitter digital kompetens då förskolan 

ska lägga grunden för att barnen kan verka i det moderna samhället. Intresset för att undersöka 

surfplattans roll i verksamheterna uppkom när vi kom i kontakt med förskolor som inte använder 

surfplattan i verksamheten och som inte heller har kunskaperna som krävs för att göra det. Det är ett 

faktum att allt yngre barn använder sig av digitala lärresurser och det har visat sig att surfplattan har 

en förmåga att väcka barns intresse, skapa en nyfikenhet och hålla dem motiverade. Vi har i denna 

studie valt att undersöka pedagogernas utsagor kring vilken roll surfplattan har som 

undervisningsverktyg i barns lärande. För att undersöka syftet använde vi oss av två metoder, intervju 

och inventering. Anledningen till att vi valde att göra intervjuer var för att vi ville undersöka 

pedagogernas uppfattning kring användandet av surfplattan. Inventeringar av surfplattor gjorde vi 

för att se hur innehållet såg ut och hur man kunde navigera sig. Vi kan konstatera att barnen får ett 

lustfyllt lärande genom att förskolorna använder surfplattan i verksamheten. Surfplattan ska däremot 

endast användas som ett komplement till annan pedagogisk undervisning. Det går att göra det mesta 

på en surfplatta däremot ska allt barnen gör kunna kopplas till förskolans läroplan. Innehållet i 

apparna på surfplattan har stor betydelse för barnets utveckling och lärande, innehållet bör därför 

vara noggrant granskat. Surfplattan bjuder in till att barnen samarbetar och utvecklar sin agens genom 

att bland annat fatta beslut och lösa problem. Även om barnen sitter själva vid surfplattan ska 

pedagogerna ge dem stöttning. Surfplattan används av både vuxna och barn i förskolan dock visar 

resultatet att pedagogernas okunskap och tidsbrist i verksamheten bidrar till att surfplattan inte 

används i en så stor utsträckning som pedagogerna önskar. Studien är baserad på didaktik och de 

didaktiska valen vad, hur och varför, dessa frågor genomsyrar hela arbetet.  
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1.INLEDNING 

När surfplattan kom till Sverige var förskolorna bland de första att ta till sig av tekniken. Intresset 

för surfplattor ökade direkt och många pedagoger såg möjligheterna med surfplattan i verksamheten 

(Askebäck & Gällhagen, 2015, s.8). Trots intresset ligger många förskolor än idag efter i 

användandet av digitala verktyg. Idag kräver samhället kunskaper om digitalisering vilket gör det 

ännu viktigare att förskolan är insatt i området. Det nya digitaliseringskravet blir problematiskt om 

inte pedagogerna besitter kunskap och inte heller är förberedda på en förändring.   

 

 

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till att 

barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle 

(Skolverket, 2017).  

 

Vi har under de senaste åren varit i kontakt med olika förskolor genom både arbete och VFU. Vi 

båda har erfarenheter av pedagoger i förskolan som inte har tillräckligt med kunskap om hur de kan 

använda sig av surfplattan i den pedagogiska verksamheten. Vi har sett många pedagoger som visar 

på tvekan och inte vågar använda sig av dagens teknik. Vid flera tillfällen har vi mött pedagoger som 

är rädda för att de ska göra fel och att det ska hända något negativt om de testar sig fram. Under året 

2018 ska förskolans läroplan komma att revideras, det kommer då att stå skrivet att förskolan ska 

använda sig av digitala verktyg samt arbeta med digital kompetens tillsammans med barnen. Många 

förskolor har redan börjat arbetet kring digitalisering i verksamheten men vi båda har även mött 

förskolor som inte använder sig av surfplattan alls, allt för många har inte ens någon surfplatta att 

använda.   

Det var när vi kom i kontakt med förskolor som inte arbetar med surfplattor som vi blev nyfikna 

och ville undersöka området vidare. Varför ser det ut som det gör trots att vi lever i en digitaliserad 

värld och förskolans läroplan kommer att revideras inom en snar framtid?   

Vi kommer i denna studie att undersöka pedagogernas utsagor kring vilken roll surfplattan har 

som undervisningsverktyg i barns lärande. 
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2.  BAKGRUND 

Skolverket beskriver surfplattan som ett komplement i verksamheten.  

Pusslet, pennorna, pappret, doktorslådan, utklädningskläderna, legot, lärplattan – alla dessa medel är 

viktiga för ett barns lärprocess. Och vi kan och bör låta alla samverka (Skolverket, 2013) 

 

Allt yngre barn använder sig av internet och digitala resurser vilket ställer nya krav på förskolan 

(Gällhagen & Wahlström, 2012, s. 9). Gällhagen & Wahlström menar att pedagogerna måste ha 

kunskaper om hur de kan väcka barns intresse, skapa en nyfikenhet och hålla dem motiverade. De 

diskuterar surfplattan som en stor möjlighet för detta och menar att surfplattan är så mycket mer än 

en dator eller skrivmaskin. Med hjälp av surfplattan öppnas möjligheter att i barngruppen söka 

kunskap, dokumentera, kommunicera, analysera och samarbeta (2012, s. 9).  

Askebäck Diaz & Gällhagen hävdar att barns nyfikenhet och lust till att lära nya saker kan avta 

med åldern och därför måste pedagogen arbeta för att behålla intresset och få barnen att vilja utforska 

mera. Viljan att lära hela livet är viktig för individen själv men också för samhällets utveckling. De 

visar på att surfplattan öppnar upp möjligheter för ett ökat tillfredsställande med nya sätt att erbjuda 

lärande (2015, s.16).  Olika barn lär sig på olika sätt och med hjälp av surfplattan kan barnen välja 

vilket lärandesätt som passar dem själva (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015, s. 48). Askebäck Diaz 

& Gällhagen ger förslag på funktioner i surfplattan som underlättar lärande för många barn. 

Surfplattan erbjuder en funktion där text omvandlas till tal och där hastigheten på uppläsningen av 

texten kan styras. Även tvärtom då barnet kan tala in sin röst i mikrofon och talet omvandlas till text 

(2015, s.51).  

Läroplan för förskola beskriver vikten av att barn idag får tillägna sig kunskap om deras omvärld. 

I dagens samhälle går förändringen snabbt framåt och informationsflödet ökar.  

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig 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 utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver (Lpfö98, rev 2016, s.6).  

 

Askebäck Diaz & Gällhagen pratar om vikten av att förstå samhällets förändring och att vi människor 

måste följa med i förändringarna (2015, s. 16).  

Forsling menar att standarden i förskolan har visat sig vara låg på ett flertal ställen, både gällande 

digital utrustning och digital kompetens. Många pedagoger har en rädsla för att använda de digitala 

verktygen vilket många gånger innebär att de förblir oanvända (2011, s.77). Att våga förändra sitt 

arbetssätt och tänka nytt är enligt Bruun att vara modig. Det är inte svårt att göra en förändring och 

så länge pedagogen vågar testa sig fram finns det många som kan hjälpa till på vägen (2015, s.7). 

Enligt Johansson uppmanar surfplattor till lekfullhet vilket hon också skriver är en förutsättning för 

kreativitet. Det gäller att se möjligheterna i användandet av surfplattan och våga prova sig fram, på 

så vis kan pedagogen lära sig mer (1997, s.97). Utbudet av appar till en surfplatta är enormt, det är 
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dock viktigt att tänka på vilket syfte appen har och vad den bidrar med för lärande. Det finns många 

pedagogiska appar som inte fyller sin funktion om dem inte används vid rätt tillfälle (Gällhagen & 

Wahlström, 2013, s.5) Det finns både öppna och slutna appar där öppna appar innehåller öppna 

frågor. Det finns inte en lösning på något utan ett flertal olika lösningar (Folkhälsomyndigheten, u.å). 

Surfplattan är enligt Gällhagen & Wahlström en bra tillgång i förskolans verksamhet, i kombination 

med en aktiv pedagog blir surfplattan ett verktyg som gör lärandet både modernt och lustfyllt (2013, 

s.5). I läroplanen nämns det lustfyllda lärandet som en viktig del i verksamheten. Enligt Olsson får 

barnen ett lustfyllt lärande genom användandet av surfplattan och dess appar (2014, s. 5).  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Detta avsnitt innefattar en tematisk genomgång där vi beskriver det aktuella ämnet utifrån 

tidigare forskning. Forskningsöversikten är tematiserad i fyra underrubriker för att strukturera upp 

innehållet.  

 

3.1 SURFPLATTANS ANVÄNDNING I VERKSAMHETEN 

Geist understryker att tekniken inte får ta över verksamheten utan det ska vara ett komplement till 

andra mer traditionella aktiviteter (2014, s.59). Även Price, Jewitt & Crecenzi poängterar vikten av 

att se tekniken som ett komplement och inte något som ska ersätta annan undervisning (2015, s.136). 

Petersen hävdar att surfplattan gör det möjligt för små barn att integrera med digitala lärresurser 

på ett enkelt sätt då de inte behöver besitta kunskaper om alfabetet för användning av tangentbordet 

och inte heller veta hur de ska använda en datormus (2015, s.155 och 166). Neumann & Neumann 

menar att surfplattan har en viktig roll i barns tidiga literacy då den ger en positiv effekt på lärandet 

(2014, s.232). De anser att surfplattan är ett bra redskap att använda för att lära sig att känna igen och 

skriva symboler, bokstäver och siffror. Det är även ett redskap som är till användning för att öva 

finmotorik för de små barnen då de styr med händer och fingrar på olika sätt (2014, s.237). I Lees 

studie visas resultat där det tydligt framkommer att surfplattorna förbättrade finmotoriken hos de 

barn som hade försämrad finmotorik (2015, s.949). Neumann & Neumann menar att om barnen får 

tillgång till surfplattan ökar medvetenheten kring surfplattans användning och barnen får kompetens 

kring det digitala verktyget redan i tidig ålder (2014, s.237). Price, Jewitt & Crecenzi lyfter också det 

tidiga användandet av surfplattan i förskolan som viktigt. De färdigheter barnen får i förskolan är 

nödvändiga för det digitala samhället vi lever i (2015, s.140).  

Geist visar hur olika appar kan ge barnen möjlighet att upptäcka saker de tidigare inte upptäckt. 

Geist skriver att det finns studier som visar på hur barn under två års ålder integrerar med surfplattan 

där de upptäcker bilder, ljud och andra funktioner. Med surfplattan som verktyg i verksamheten kan 

barnen få utlopp för sin agens genom att få kontroll över sin upplevelse vid surfplattan och påverka 

de val som görs på den (2014, s.59). Rikala, Vesisenaho & Mylläri belyser den snabba 

informationshämtning som är möjlig med surfplattan vilket också kan påverka att intresset bibehålls 

hos barnen (2013, s.119).  

Clarke & Abbots studie visar att barnens kommunikationsförmåga ökar vid användning av 

surfplattan (2016, s.1060). Petersen menar att surfplattan och dess appar öppnar upp för samarbete 

då flera barn kan röra skärmen samtidigt och på så sätt sitta tillsammans. De kan diskutera och 
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komma fram till lösningar tillsammans vilket gör att surfplattan kan användas i verksamheten med 

syfte att lära sig samarbeta (2015, s.155). Enligt Lees studie framkom en diskussion runt surfplattan 

och de problemlösningsuppgifter som uppstod löste barnen tillsammans på grund av det samspel de 

hade (2015, s.949). Lees studie visar även hur barn med beteendeproblem i förskolan får ett 

effektivare lärande med hjälp av surfplattan. Surfplattan kan användas som ett stöd för dessa barn i 

verksamheten för att hjälpa dem framåt i lärandeutvecklingen (2015, s.949). Lyons & Tredwell 

beskriver även de att surfplattan är relevant att använda i syfte att stödja barn med särskilda behov 

(2015, s.160-161).   

3.2 PEDAGOGENS ROLL 

Petersen skriver att pedagogerna mestadels deltar aktivt när barnen sitter med surfplattan men att det 

också finns tillfällen då pedagogen är i närheten eller i ett intilliggande rum. När pedagogerna väljer 

att inte sitta bredvid när barnen använder surfplattan stöttar de barnen när det behövs (2015, s.156). 

Barnen kan sitta själva med den digitala surfplattan utan att vara beroende av en vuxen eller pedagog. 

Detta gäller speciellt när barnen använder sig av visuella appar som är uppbyggda av mycket bilder 

(Petersen, 2015, s.165-166). Hur pedagogen väljer att använda surfplattan i verksamheten påverkar 

barns agens enligt Petersen. När läraren ger barnen utrymme att på egen hand använda surfplattan 

kan de handla och ta beslut om det som berör dem och få erfara att deras handlingar har konsekvenser 

(2015, s.165-166). När pedagogen inte sitter bredvid barnen vid användandet av surfplattan menar 

Petersen att barnen går och frågar om hjälp eller avslutar appen genom att trycka på hemknappen. 

Pedagogen har inte alltid svar på barnens frågor om hur de ska gå tillväga i användandet av en app, 

även då väljer barnen att avsluta appen och gå in på en annan. Vissa gånger väljer barnen även en 

helt annan aktivitet och lämnar surfplattan när pedagogerna inte finns tillgängliga eller har svar på 

tal (2015, s.166).  

Lee belyser vikten av att pedagogerna besitter rätt digital kompetens och att de är medvetna om 

hur surfplattan kan tillföra kunskaper i barns lärande. Eftersom det är viktigt med en god lärmiljö där 

barnen känner glädje är det av största relevans att pedagogerna tar till sig av de verktyg som skapar 

goda förutsättningar för en god lärmiljö. Lee visar hur surfplattan ger barnen dessa förutsättningar 

och menar därför att pedagogerna måste engagera sig i de digitala lärresurserna (2015, s.949). Clarke 

och Abbott skriver att personal på förskolorna får utbildning inom IKT för att kunna föra vidare sina 

kunskaper till barnen. När barnen i sin tur fått kunskap inom området kan de föra vidare kunskapen 

till andra personer framöver. På så vis kan barnen hjälpa varandra utan ständigt tillgång till en 

pedagog (2016, s.1061-1062). Lyon & Tredwell hävdar däremot att pedagoger inte alltid kan ta till 

sig av den nya tekniken på grund av bristande kunskaper. Det är viktigt att pedagogen tar reda på vad 

barnen kan och hur de kan hjälpa barnen att utvecklas vidare med hjälp av surfplattan. En av 

pedagogens viktigaste roller i användandet av surfplattan är att ta ut innehållet, därför måste 
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pedagogen ha förkunskaper om hur lämpliga appar väljs ut i relation till det syfte man vill uppnå 

(2015, s.160-161). Enligt Lees studie erbjuder surfplattan ett meningsfullt lärande för barnen vilket 

sätter press på pedagogerna. Det är viktigt att pedagogerna uppmuntrar barnen till lärande vid 

surfplattan och att de är engagerade för att de ska få en lärorik och meningsfull stund (2015, s.949).  

3.3 VAL AV APPLIKATIONER (APPAR)  

Petersen menar att vissa appar som finns på förskolans surfplattor ses mer som dataspel än lärande-

appar. Ett antal studier visar på en positiv inverkan på lärande via de appar som räknas in som 

dataspels-appar då de menar att lärande och underhållning går hand i hand. Däremot kritiserar 

Petersen detta och menar att dataspels-appar inte nödvändigtvis handlar om lärande utan mer om 

uthållighet och tid (2015, s.148). Beschorner & Hutchison belyser apparnas utformning som viktig 

för att ge en så bra effekt som möjligt vad gäller lärande och språkutveckling (2013 s. 22). Geist talar 

om att valet av lämpliga appar på förskolan är som att välja annat lämpligt undervisningsinnehåll. 

Det finns vissa saker som är viktiga att tänka på när innehållet väljs ut. Kolla igenom appen för att 

se om den är öppen för olika tolkningar och inte stängd vilket innebär att det finns ett rätt sätt att göra 

på. Lägg vikt vid appar där barnen tillåts vara kreativa och ha fria tolkningar. Välj appar där barnen 

får möjlighet att bygga, skapa, konstruera och fantisera. Se över om apparna är informativa och kan 

bidra till det lärande som det är tänkt för, exempelvis om syftet är att lära sig om bilar, då finns 

specifika appar som bidrar med lärande om bilar. Se även hur interaktiv en app är och om den tillåter 

barnen att göra val och fatta beslut. Observera om appen bidrar till interaktion mellan barn-barn men 

också mellan barn-pedagog som kan medverka till barnets sociala färdigheter (2014, s.59). Även 

Neumann & Neumann nämner vikten av att arbeta utifrån pedagogiska kvalitétsappar på förskolan. 

De förespråkar appar som uppmuntrar till kreativitet och problemlösning (2014, s.237). Geist 

belyser även att appar som har flera olika sätt att bidra med information kan uppmuntra barnen till 

att lära sig mer, exempelvis en app som både ger information via text men även via bilder och videos. 

En app bör även bidra till sociala färdigheter och ett ökat samspel (2014, s.59). 

Neumann & Neumann problematiserar surfplattetekniken och menar att apparna inte är 

tillräckligt utvecklade och anpassade för lärande. Studien visar att majoriteten av de appar som 

används för små barn saknar uppmaning till samarbete, problemlösning och skapande. Dessa faktorer 

är bland de mest relevanta i förskolans arbete då förskolan ska skapa en grund för att barnen ska 

fungera i ett socialt sammanhang. Vi behöver ta mer hänsyn till de moderna teorierna och dyka 

djupare in i den världen för att kunna skapa det verktyg vi vill att surfplattan ska vara (2014, s.237).  

Petersen påstår att pedagogerna oftast laddar ner de appar som ska finnas på surfplattan själva. 

Däremot är barns agens viktig att ta hänsyn till vilket studien visar att pedagogerna gör genom att 

lyssna in barnen och låta dem vara med och påverka innehållet i apparna (2015, s.155-156). Clarke 

& Abbott talar om relevansen av att diskutera apparna som laddas ner tillsammans med barnen för 
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att visa vilket syfte de olika apparna har. Diskutera steg för steg i en app med barnen för att tydligt 

visa hur den kan användas så att barnen får ut så mycket som möjligt av den och förstår varför de 

använder just den appen (Clarke & Abbott, 2016, s.1058).  

3.4 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED SURFPLATTAN I 

FÖRSKOLAN  

Surfplattan som redskap i verksamheten har både fördelar och nackdelar. Det finns många funktioner 

i utformningen som gör surfplattan enkel att använda för barn. Hemknappen på surfplattan gör det 

möjligt för barn att snabbt och enkelt avsluta en app. Surfplattan väger inte mycket och är lätt att 

bära med sig. Dess form och storlek är enkel att hantera och den tillåter att fler barn att använda sig 

av den samtidigt då ingen kan hamna “på skärmens baksida” om man har den i liggande läge 

(Petersen, 2015, s.155-156).  

Det är enligt Clarke & Abbott lätt att motiverar barnen i undervisningen när man använder 

surfplattan. I jämförelse med när barnen inte har tillgång till surfplattan i en aktivitet tappar det lättare 

koncentrationen och blir distraherade av det som sker runt i kring. När barnen sitter med surfplattan 

sitter de fokuserat och slutför de aktiviteter som startas upp (2016, s.1060). En begränsning med 

användandet av surfplattan är enligt Petersen att en del av de appar som används är för svåra för 

barnen och då vet de inte hur de ska gå tillväga i användandet. Barnen behöver appar som är på deras 

individuella nivå för att kunna utvecklas (2015, s.166).  

Price, Jewitt & Crecenzi beskriver en annan nackdel med surfplattan. Surfplattan kan inte alltid 

ersätta aktiviteter och motsvara de funktioner aktiviteten för med sig i verkliga livet. Deras studie 

visar att små barn som ritar på surfplattan endast använder ett finger, det är något som inte stämmer 

överens då man i verkligheten använder fler fingrar. I verkliga livet kan barnen kladda, känna på 

färgen och blanda medan på surfplattan går den funktionen förlorad. Även saker som att se mängd 

färg och att färgen försvinner ju mer man målar, samt att den sugs in på vissa ytor och inte torkar på 

andra är något som försvinner om man använder surfplattan. Därför är det viktigt att surfplattan 

endast är ett komplement till verksamheten och inte något som ska ersätta aktiviteterna i förskolans 

verksamhet (Price, Jewitt & Crecenzi, 2015, s.136). Beschorner & Hutchison beskriver att många 

appar som användes i deras studie innefattar läsning, skrivande, lyssnande och talande i en och 

samma app. Att lyssna på en bok på en surfplatta kan kännas ganska likt som att lyssna på en bok i 

verkligheten men en fördel med surfplattan är att den erbjuder ytterligare funktioner som gör 

upplevelsen ännu bättre för barnen (2013, s.22).  
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

4.1 SYFTE  

Syftet är att undersöka pedagogernas utsagor kring vilken roll surfplattan har som 

undervisningsverktyg i barns lärande 

4.2 FRÅGESTÄLLNING 

- Vilka didaktiska val uttrycker pedagogerna som relevanta i diskussionen om barns utveckling i 

användandet av surfplattan?  
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5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Studiens analys är baserad på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Dessa frågor är relevanta 

att ta hänsyn till när undervisning är i fokus. Studien baseras på valet av appar och dess innehåll i 

relation till barns lärande och därför är didaktik naturligt att luta sig mot.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är baserad på didaktik där fokus är på allmändidaktik. 

Allmändidaktik är inte lika inriktad på ett specifikt ämne som ämnesdidaktik utan har ett bredare 

kunskapsinnehåll. I Sverige utgår förskolorna för det mesta från den tyska traditionen där 

allmändidaktik är i centrum (Wahlström, 2016, s.134). Liberg skriver de didaktiska frågorna vad?, 

hur? och varför? som grundläggande och att de används som hjälpmedel när pedagogen ska välja ut 

innehållet i verksamheten (2014, s.336). Vad ska barnet lära sig? Varför ska barnet lära sig 

innehållet? och hur bör undervisningen läggas upp för att uppnå syftet? Med dessa frågor i 

bakhuvudet får pedagogen ett bra hjälpmedel för att ständigt reflektera över undervisningen och för 

att se att den sker på ett lärorikt sätt (Wahlström, 2016, s.131). Allmändidaktiken är en hjälp på vägen 

för pedagogen att fatta bra beslut i verksamheten (Hansen & Forsman, 2011, s.48). 

Pedagogen har en viktig roll i lärandet och ska se till att barnen får den bästa möjliga 

undervisningen då pedagogen besitter kunskaper som barnet saknar. Därför är det av stor vikt att 

surfplattans innehåll är relevant för barnen (Hansen & Forsman, 2011, s.45).  

Teorierna i didaktik används till reflektion över lärandet. Genom de didaktiska frågorna kan man 

kritisk granska innehållet i verksamheten. Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa 

faktorer (Skolverket, 2016)  

Den didaktiska triangeln är ett verktyg som man kan använda sig av när man planerar 

verksamheten då den beskriver de didaktiska grundfrågorna och hur man ska tänka. Frågorna 

triangeln ställer sig är: Vad bör verksamheten i förskolan ha för innehåll? Varför ska barnen lära sig 

en viss sak? Hur ska pedagogen förmedla kunskapen inom ett visst område? Med hjälp av den 

didaktiska triangeln kan pedagogen reflektera över hur innehåll - syfte - metod påverkas av varandra. 

Genom att använda den didaktiska triangeln får pedagogen en tydlig bild och då blir det lättare att 

planera innehållet verksamheten utifrån de didaktiska valen (Skolverket, 2016). Sammanfattningsvis 

grundar den didaktiska triangeln sig på pedagogens förhållande till barnets lärande. Pedagogen kan 

granska detta genom att undersöka interaktionen som sker mellan barnet och innehållet (Hansen & 

Forsman, 2011, s.47).  
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6. METOD  

I detta avsnitt beskrivs datainsamling, urval och bearbetning av insamlat material. Dessutom 

redogörs det för vilka etiska hänsynstaganden som gjorts, reflektion av metod samt 

arbetsfördelningen i uppsatsen. Vidare framställs även kritiska tankar kring de källor som använts 

till underlag för uppsatsen.    

6.1 METOD FÖR DATAINSAMLING 

Utifrån vårt syfte och frågeställning valde vi att använda oss av två metoder. 

6.1.1 INTERVJU 

Anledningen till att vi valde att göra intervjuer var att vi ville undersöka pedagogernas uppfattning 

kring användandet av surfplattan.    

En stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. Genom att använda intervju som metod 

kan man komma med följdfrågor för att få mer utvecklade och fördjupade svar (Bell & Water, 2016, 

s.189). En nackdel med intervjuer är att de tar ganska lång tid, det är inte bara mycket förarbete med 

intervjufrågorna utan även intervjuns efterarbete är tidskrävande. Under ett kortare projekt finns 

därför inte utrymme för mer än bara ett fåtal intervjuer (Bell & Water, 2016, s.190). 

6.1.2 INVENTERING 

Vi valde även att använda oss av inventering av förskolans surfplattor för att undersöka vilka appar 

och vilket innehåll i dessa som valts ut som relevanta i verksamheten. Detta valde vi att göra för att 

kunna komplettera våra intervjuer med mer specifika och personliga frågor samt få en så bred 

förståelse och uppfattning som möjligt av innehållet.  

6.2 URVAL OCH AVGRÄNSNING 

6.2.1 URVAL 

Vårt val av intervjupersoner baseras på vilka förskolor som använder sig av digitala surfplattor. 

Eftersom några av de förskolor som kontaktades inte använde sig av surfplattor i verksamheten var 

inte de ett alternativ då undersökningen inte går att göra på en förskola som inte använder sig av det. 

Vi började med att kontakta förskolor utan någon förkunskap om användandet av surfplattan i just 
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den verksamheten. Då vi fick för många avslag tog vi till bekvämlighetsprincipen och frågade 

förskolor som vi vet använder sig av surfplattan.  

 

För att underlätta för läsaren används vissa begrepp genomgående i studien. Nedan följer en 

förklaring till valet av begreppen pedagog och surfplatta.   

 

Pedagog - Begreppet pedagog används genomgående i studien. Detta för att vi inom detta område 

inte vill göra skillnad på personalen utifrån vilken utbildning de har. Förskollärare, barnskötare eller 

annan personal i verksamheten innefattas alla i begreppet pedagog vilket är vårt sätt att beskriva 

personalen på förskolan.   

 

Surfplatta - Genomgående i hela vår studie har vi valt att använda begreppet surfplatta. Surfplatta 

är vårt samlingsnamn och innefattar begrepp som iPad, padda, läsplatta, lärplatta och tablett. Vi har 

valt begreppet surfplatta då själva plattan kan vara av vilket märke som helst och vi vill inte lägga 

någon värdering i det. Surfplatta är även det ordet som vi båda två är vana vid att använda sedan 

tidigare.  

6.2.2 AVGRÄNSNING 

Inom ramen för digital kompetens finns fler användningsområden och tillvägagångssätt, vi har i 

denna studie avgränsat oss till att enbart undersöka surfplattor i verksamheten. Urval samt 

begränsningarna för denna studie har främst påverkats av tiden och den geografiska spridningen inom 

vårt område. Vi har avgränsat sökandet av intervjupersoner till en och samma stad vilket är en mindre 

stad i Mellansverige. En annan avgränsning som gjorts är att vi valt att nöja oss med sex intervjuer 

och inventeringar då svaren började upprepa sig. Hade vi märkt att svaren skiljde sig åt för mycket 

hade fler intervjuer och inventeringar varit intressanta. Transkriberingarna innehåller en mängd 

information som är återkommande i alla intervjupersoners uttalanden och därför närmar det sig en 

mättnad. Sex stycken intervjuer täcker in ca 75 % av informationen vilket vi anser är tillräckligt för 

att stärka studien (Guest, Brunce & Johnson, 2006, s.66).  

6.3 GENOMFÖRANDE 

Vi tog kontakt med tio olika förskolor i en mindre stad i Mellansverige. Fyra stycken av dessa 

förskolor gav avslag då de angav att de inte arbetar med surfplatta i verksamheten och därmed kunde 

vi inte utföra varken inventering eller intervju. Vi kom i kontakt med sex förskolor där vi fick ett 

godkännande att göra inventering av deras surfplatta samt utföra en intervju med en pedagog. Vi 

hade kontakt med personerna vi kom till att intervjua och presenterade oss och vårt syfte med studien. 
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Vi gjorde ett medvetet val att skicka ut intervjufrågorna innan då vi ville ge intervjupersonerna en 

ärlig chans att läsa igenom frågorna och prata med sina kollegor. Vi valde att spela in våra intervjuer 

via en iPhone, detta för att kunna bearbeta svaren i efterhand, vilket vi också informerade 

intervjupersonerna om. Vi valde också att sammanfatta intervjuerna efter transkriberingen för att få 

fram relevant information som skulle kunna komma till användning. Under intervjuerna valde vi att 

delta båda två och vi turades om vid olika intervjuer att ställa frågor medan den andre spelade in och 

förde anteckningar på sidan av.  

6.4 ARBETSFÖRDELNING 

Vi har under hela arbetet fört en diskussion mellan oss, även om vi delade upp vissa delar har vi 

informerat och uppdaterat varandra. Vi har skrivit allt i ett gemensamt dokument för att hela tiden 

kunna se hur vi ligger till, följa den röda tråden och för att få ett sammanhängande språk.  

Vi valde att dela upp intervjuerna och inventeringarna så att vi fick lika många att ta ansvar över. 

Vi båda medverkade på alla intervjuer men en av oss hade huvudansvaret och intervjuade medan den 

andra antecknade på sidan av. Vi tog ansvar för att transkribera de intervjuer där vi hade 

huvudansvaret. 

Under det övriga arbetet med texten har vi samarbetat, vissa delar har vi skrivit tillsammans 

medan vi har haft olika ansvarsområden i andra. I forskningsöversikten valde vi att ta ansvar för två 

rubriker vardera. Anna tog ansvar för ”Pedagogens roll” och ”Fördelar och nackdelar” och Ida 

”Surfplattans användning i verksamheten” och ”Val av applikationer (appar)”. Resultatet/analysen 

delade vi upp och tog ansvar för samma rubriker som vi hade ansvar för i 

forskningsläge/forskningsöversikt.    

6.5 INSAMLING AV DATA 

I studien har vi använt oss av tidigare kurslitteratur, styrdokument, forskningsartiklar samt annan 

relevant information och litteratur som behandlar det valda ämnet. Vi fick även ut ett användbart 

material efter att ha utfört våra intervjuer och inventeringar.  Vi har använt databasen Uppsala 

Universitetsbibliotek för att hitta relevanta forskningsartiklar. Vi valde att utöka sökningen genom 

att välja publikationstyp samt att det endast skulle visas artiklar i fulltext. Innan vi började skriva 

arbetet tittade vi i inspirationsböcker på Uppsala Universitetsbibliotek samt på tidigare skrivna 

uppsatser som behandlar vårt ämne för att få idéer och inspiration.  

Vi använde oss av sökorden:  Surfplatta, iPad, IKT, barn, förskola, digital activities, preschool, 

children och tablets. Sökträffarna varierade beroende på vilken sammansättning av ord vi valde. En 

kombination som gav många träffar var ”tablets” och ”preeschool”.   
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6.5.1 KÄLLKRITIK 

Vi har försökt hitta relevanta källor som är skrivna i nutid, trots det är en del av våra källor skrivna 

sedan några år tillbaka vilket vi är medvetna om påverkar resultatet eftersom det har hänt mycket 

med den digitala utvecklingen. Källor från andra länder är även det något vi har gjort ett medvetet 

val att använda i denna studie. Vi har kritiskt granskat alla källor innan användning.  

6.6 ANALYSMETOD 

Vi har analyserat materialet utifrån olika metoder. Inventeringarna är analyserade utifrån en mall för 

hur appar väljs ut på surfplattan. I de kvalitativa intervjuerna undersöker vi pedagogernas 

erfarenheter och uppfattningar om ämnet. Vi lutar oss mot en fenomenografisk ansats till stöd för 

studien vad gäller att tematisera innehållet och på grund av att vi endast är ute efter uppfattningar 

och ingen absolut sanning. Utifrån denna ansats är det relevant att titta efter upprepningar och teman 

i materialet (Brain & Clarke, 2006, s.6). Eftersom vi har didaktik som teoretisk utgångspunkt genom 

arbetet har vi valt att tematisera insamlade data efter de didaktiska frågorna. Därefter har vi valt 

passande rubriker för innehållet.   

 

De totalt sex inventeringarna som utförts på förskolorna grundar sig på en metod om hur pedagogen 

väljer ut lämpliga appar för yngre barn på förskolan. Vissa aspekter är viktiga att ta hänsyn till och 

inventeringarna är gjorda efter nedanstående kriterier (Geist, 2014, s.59). Tabellen nedan hade vi 

som underlag vid inventeringarna av surfplattorna och dess innehåll. Vi tittade även på hur många 

surfplattor som fanns tillgängliga på avdelningarna och hur man navigera sig i dem.     

 

Har surfplattan appar som är öppna för tolkningar? (Tillåter apparna 

flera sätt att göra på, har barnen valmöjligheter) 

 

Har surfplattan appar där barn tillåts vara kreativa? (Exempelvis 

skapande-appar) 

 

Tillåter apparna att barnen på olika sätt utforskar?   

Är apparna interaktiva?   

Öppnar apparna upp för att låta barnen göra val och ta egna beslut?  

Hur informativa är apparna? (Vissa appar hjälper barn att lära sig 

om specifika ämnen. Tänk därför över syftet med apparna) 

 

Kan apparna bidra till interaktion? Främjar de att fler barn kan 

använda den tillsammans? Eller främjar de interaktion mellan barn 

och pedagog? 
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6.7 RELIABILITET/VALIDITET  

Reliabilitet innebär en mätning av trovärdighet. Om studien görs om på ett likvärdigt sätt ska 

resultatet bli detsamma för att studien ska ha en hög reliabilitet (Bell, 2006, s.117). Intervju som 

metod har inte hög reliabilitet då den grundar sig på intervjupersonernas egna tankar och 

uppfattningar. Ju fler intervjupersoner som bidrar med sina uppfattningar, desto högre reliabilitet får 

uppsatsen. Eftersom denna uppsats grundar sig på sex intervjuer är reliabiliteten inte 100 % och 

därför kan den se något annorlunda ut om den skulle göras om och nya personer skulle intervjuas.   

Däremot kompletteras intervjuerna med inventeringar där fokus läggs på surfplattans appar. 

Reliabiliteten blir här högre då alla inventeringarna grundar sig på en och samma modell, en modell 

som beskriver hur val av lämpliga appar görs på förskolans surfplatta.  

Validitet innebär att mäta det som avses mätas i en studie. Det handlar om att använda relevanta 

insamlade data för det problem som avses mätas (Bell, s.117-118).  Det studien har i avsikt att mäta 

har blivit utfört och resultatet besvarar syftet och frågeställningen vilket gör att studien har en hög 

validitet. 

För att stärka studien ytterligare är den baserad på information där flera personer uttalar sig om 

samma fenomen. Triangulering innebär just att stärka informationen med flera källor för att studien 

ska bli mer trovärdig (Bell, s.116).  

6.8 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN  

När vi träffade våra intervjupersoner valde vi att muntligt ge information om de forskningsetiska 

principerna. Vi valde även att intervjupersonerna muntligt fick godkänna sin medverkan innan start. 

När det kommer till forskningsetiska principer ställs vissa krav på oss som ska utföra någon form 

av undersökning. Vi följde det grundläggande individskyddskravet som konkretiseras i fyra 

huvudkrav. Nedan följer en kort beskrivning av varje krav och hur vi följt kraven genom studiens 

gång.  

 

- Informationskravet   

Forskaren ska informera de berörda personerna som deltar i studien om forskningsuppgiftens syfte 

och tala om vad deras deltagande bidrar till. Informationen ges i samband med förfrågan om 

deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2010, s.7).  

 

- Samtyckeskravet  

Forskaren måste få deltagarens samtycke att medverka i undersökningen och även 

förälder/vårdnadshavares samtycke vid undersökning där deltagaren är under 15 år (Vetskapsrådet, 
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2010, s.8-9). 

 

- Konfidentialitetskravet  

Kravet innebär att forskaren ansvarar för att skydda deltagarnas uppgifter. Det är tystnadsplikt och 

informationen ska inte kunna identifieras av utomstående. Detta gäller i synnerhet när det är etiskt 

känsliga uppgifter (Vetskapsrådet, 2010, s.12).  

 

- Nyttjandekravet  

Forskaren ansvarar för att deltagarnas uppgifter endast används i den studie som görs och får inte 

utlånas i något annat syfte (Vetskapsrådet, 2010, s. 14).  

 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet då vi givit personerna som deltagit i intervjuerna 

möjligheten att förbereda sig. Genom att vi skickade ut ett underlag med de frågor som skulle 

behandlas under samtalet fick varje person ta del av innehållet. Vi informerade varje intervjuperson 

om hur deras uttalanden skulle komma till användning i våran uppsats och de fick även tillgång till 

information om syftet med undersökningen. Vi har lyssnat till samtyckeskravet genom att vi fått 

varje deltagares samtycke till medverkan. Eftersom alla deltagare är över 15 år har inte något 

samtycke från förälder/vårdnadshavare behövts. Då vi även följt konfidentialitetskravet går vi inte ut 

med någon information i studien som kan avslöja någon av personerna som deltagit. Vi förhåller oss 

till nyttjandekravet då informationen som deltagarna i intervjuerna bidragit med endast används i 

denna studie.  
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7. RESULTAT/ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysen. För att förenkla läsandet presenteras analysen 

tematiskt med samma rubriker som i forskningsöversikten som utgångspunkt. Studien grundar sig i 

teorin om didaktik och de didaktiska frågorna vad, hur och varför genomsyrar analysens innehåll. 

Nedan beskrivs intervjupersonernas uttalanden i relation till studiens teori om didaktik. 

Intervjupersonerna är döpta efter respondent 1, 2, 3, 4, 5 och 6 då vi i samråd med dem valt att hålla 

dem anonyma.     

7.1 SURFPLATTANS ANVÄNDNING I VERKSAMHETEN  

Hur surfplattan används i barngruppen ser olika ut på de olika förskolorna, antingen är plattan 

tillgänglig för barnen eller så läggs den undan, så att lärarna har kontroll på användandet. Respondent 

1 och 3 uttrycker att surfplattan ska vara tillgänglig hela tiden. “Det ska vara precis som att välja ett 

pussel en gång, ett bordsspel en gång så väljer du plattan en gång och pärlplatta en annan gång, det 

ska vara naturligt” (Respondent 1, rad 147-148). Surfplattans tillgänglighet beskrivs på ett 

annorlunda sätt av respondent 2, 4, 5 och 6 där personalen inte har surfplattan lättillgänglig för 

barnen.  

Respondent 1 beskriver surfplattan som användbar för att skriva, lösa problem och uppfinningar. 

Om ett barn vill använda surfplattan ställer pedagogen motfrågor. “Vad är det du har tänkt att lära 

dig nu när du sitter med lärplattan? Vilken app vill du använda?” (Respondent 1, rad 85). Alla 

respondenter uttrycker att surfplattan används som redskap för att se filmer och läsa sagor med 

barnen. Respondent 4 beskriver hur surfplattan i hög utsträckning används för att skapa olika miljöer. 

“De har även haft akvarium så det känns som om man är under vattnet och fiskar, dom har haft 

savannen som vy och en buss så att man sitter som i en buss och åker och sådär” (Respondent 4, rad 

19). 

Alla sex respondenter beskriver surfplattan som ett bra redskap för sökande efter information. 

Respondent 1, 4 och 6 beskriver att den kan användas som sökmotor vid uppstart av nya projekt. 

Respondent 1 menar även att barnen, med hjälp av mikrofonfunktionen, kan söka reda på information 

själva då de talar in i mikrofonen och det blir till text i surfplattans sökmotor. Alla respondenter 

använder sig av surfplattan för att besvara barnens tankar och frågor. “Den är kanonbra för att ge 

barnen snabba svar direkt när frågan ställs” (Respondent 3, rad 83). 

Respondent 4 uttrycker att samarbete emellanåt är huvudsyftet vid användandet av surfplattan i 

verksamheten. Samarbetet vid surfplattan är något som fler har uppmärksammat. Respondent 1 

beskriver att det finns en multitouch-funktion i många appar som gör att flera barn kan trycka på 
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skärmen samtidigt. Barnen diskuterar vem som ska göra vad och hur de kan lösa en uppgift 

tillsammans. “Jag tar hand om regnet, i den där appen där man odlar, och jag tar solen” 

(Respondent 1, rad 131). Respondent 3 uttalar sig om att barn som i vanliga fall inte leker med 

varandra samarbetar bra vid surfplattan. 5 intervjuer av 6 visar att barnen får sitta själva, utan 

pedagog, vid surfplattan. “Barnen får sitta själva. Vi försöker alltid introducera apparna innan 

barnen sitter med dom själva. Eftersom jag arbetar med 2-3 åringar och dom behöver öva mycket 

på turtagning så brukar vi låta dom sitta själva två och två och därmed låta dom turas om” 

(Respondent 6, rad 29). Respondent 1 talar om att barnen oftast sitter två och två när de får använda 

surfplattan utan att pedagogen är delaktig. Förutom att de lär sig samarbeta så lär de sig också av 

varandra och utbyter kunskaper. Respondent 1 menar att barnen också kan behöva egen tid vid 

surfplattan "ibland behöver kanske ett barn lugn och ro, kanske lyssna på en bok eller bara liksom 

“jag vill styra över min tillvaro just nu, ingen annan” (Respondent 1, rad 122-123).  

Det är vissa faktorer som påverkar hur användandet av surfplattan ser ut på förskolorna. 

Respondent 2 och 5 uttrycker att storleken på barngruppen har betydelse för användandet av 

surfplattan, ju färre barn desto oftare används den. Respondent 5 uttrycker barns ålder som en 

påverkande faktor i användandet av surfplattan. “Vi har precis börjat arbetet med surfplattor, har 

tidigare ansett att barnen är lite för små” (Respondent 5, rad 26). Respondent 3 beskriver ovanan 

med surfplattor som påverkande för användningen. “Jag tror att anledningen till att den inte används 

i dagligt sammanhang är för att man fortfarande är ovan vid teknikens framväxt och inte ser den 

som lika självklar som andra former av lärande” (Respondent 3, rad 71-72). Osäkerheten hos 

pedagogen är en bidragande faktor till ett mindre användande. “Alla i mitt arbetslag är inte lika säkra 

på hur dom ska hantera surfplattan och då blir det att den används mindre beroende på vilka som 

jobbar och hur dagarna ser ut” (Respondent 6, rad 42). Respondent 4 nämner hur surfplattan kan 

tas fram och barnen kan få använda den under en stressig dag då pedagogerna kan passa på att få 

andra saker gjorda.   

7.2 PEDAGOGENS ROLL  

Att pedagogen ska vara aktiv i arbetet med surfplattan är något alla respondenter är överens om. 

Respondent 1, 4 och 6 menar på att tiden dock inte alltid räcker till. Även om de uttrycker att de 

skulle vilja sitta mer med barnen när surfplattan är framme så går det inte på grund av tidsbrist. 

”Däremot är det en tidsfråga också. Om en av oss skulle sitta ned med en eller två barn och inte 

kunna lämna dom så skulle inte verksamheten fungera speciellt bra” (Respondent 6, rad 26). Även 

om tiden inte alltid räcker till säger alla respondenter att de tycker det är en viktig del för barnens 

utveckling att en vuxen finns där som stöd. Respondent 1, 3, 4 och 6 uttalar sig om att finnas nära 

barnen även om man inte sitter just bredvid. Att ge barnen stöttningen genom att bekräfta vad barnen 

gör eller bara finnas i närheten och se att allt går rätt till är enligt dem ett alternativ när barnen sitter 
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själva med surfplattan. ”Vi måste också vara med och stötta och hela tiden vara nära barnen för att 

inte tappa kontrollen över vad som sker vid surfplattan. Däremot är det viktigt att man vågar låta 

barnen sitta själva för det är ju då dom lär sig att ta beslut själva annars är det lätt att dom frågar 

någon vuxen” (Respondent 3, rad 41-44). Respondent 1 uttrycker att de inte vill att surfplattan ska 

ligga inlåst i ett skåp på grund av att pedagogerna inte har tid att sitta tillsammans med barnen under 

en längre tid och har därför valt att barnen får sitta själva. Istället för att sitta med en vuxen kan 

barnen då samarbeta och ta hjälp av varandra. ”Utforska tillsammans med en kompis, där en vuxen 

kan vara med ibland och titta, “jaha ni använder den, ni sorterar” och så kanske man går vidare 

och så kommer man tillbaka och ser hur det går” (Respondent 1, rad 94-97). Respondent 4 säger 

tvärt om och beskriver att surfplattan på deras avdelning många gånger inte plockas fram alls för att 

pedagogen inte har tid att sitta med barnen. Däremot kan de ibland, beroende på syftet med 

användandet, plocka fram den. ”Men ibland kan ju syftet vara att dom ska samarbeta självständigt 

och då kanske man inte kan lägga sig i hela tiden utan då får man observera istället” (Respondent 

4, rad 47). Att barnen får samarbeta vid surfplattan är något alla respondenter uttrycker att de arbetar 

med. Respondent 3 och 6 säger att barnens självständighet ger utrymme för att göra misstag och på 

så sätt ser man konsekvenserna och kan lära sig på det viset. ”Men precis som jag lämnar barnen att 

leka själva i ett rum så tycker jag barnen ska få sitta och ta eget ansvar med surfplattan. På så sätt 

lär dom sig också av sina egna misstag och ser vad konsekvenserna blir, inte bara att den vuxna ska 

visa vad dom ska göra hela tiden” (Respondent 6, rad 26). Det blir lätt att barnen frågar en vuxen 

om hjälp om den sitter bredvid, ibland behöver de testa sig fram för att lära sig.  

Respondent 1 och 6 uttrycker att de alltid introducerar en app för barnen innan de ska sitta själva 

med den. Ibland görs en mer ingående genomgång och ibland görs en kortare. ”Jag skulle vilja 

egentligen att så fort det kom en ny app att man satt upp den på väggen och man gick igenom att 

såhär och såhär ska du göra och såhär kan man göra. Det har hänt med några appar men inte så 

noggrann som jag skulle vilja. Men jag försöker ändå att om det är ett barn som inte använt sig av 

en app, att jag frågar “har du använt de här förut?” “I den här appen kan man lära sig att...” och 

så göra en snabb introduktion. Men ibland behövs det kanske mer än så. Men jag är medveten om 

det men det händer inte varje gång” (Respondent 1, rad 112-118). Respondent 1 och 6 beskriver 

båda två att det känns lättare att låta barnen sitta själva med en app om man har introducerat den 

innan. På så vis uttrycker respondent 1 att barnen kan sitta själva utan att vara beroende av den vuxnes 

hjälp.   

7.3 VAL AV APPLIKATIONER (APPAR)  

Valet av apparna till surfplattan görs inte av barnen utan av pedagogerna. Det krävs kunskaper för 

att göra relevanta val av appar till barnen. Fler respondenter uttrycker oro över att de saknar 

utbildning. Vad gäller valet av appar uttrycker 5 av 6 respondenter att de inte fått någon form av 
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utbildning i hur de ska hitta lämpliga appar och ladda ner dem på surfplattorna. Respondent 4 däremot 

har fått utbildning specifikt inriktad på val av appar. “För ett par år sedan hade vi ju inriktning på 

just appar och lärplattorna. Det var nog i samband med att vi hade haft dom några år och kände att 

vi kunde hantera dom och då hade vi mycket pedagogiska forum med tips och idéer om appar och 

sådär“ (Respondent 4, rad 8). Respondent 1 och 3 nämner att de använder sig av en slags app-analys 

när de gör sina val på surfplattan. “Och så fick dom se den här appanalysen och då väljer man ju ut 

först en app och så tittar man vad den motsvarar i läroplanen. Finns det något i läroplanen som 

motsvarar den här appen? Nej! och då tar man ju inte med den alls” (Respondent 1, rad 39-40). 

Vilket syfte och mål pedagogen har vid nedladdning av en app och hur den kopplas till läroplanen 

beskriver respondent 4 som viktigt att kritiskt reflektera över “Man skulle liksom kunna visa om 

någon förälder undrar, varför har ni den där appen? Då ska man kunna visa på att vi har tänkt såhär 

och dom här målen har vi när vi använder den här appen och så” (Respondent 4, rad 28).  

När det gäller valet av appar belyser vissa respondenter att det finns inspiration att få. Respondent 

3 hänvisar till inspirationsföreläsningar som en möjlighet för pedagogen att få tips på bra appar i 

förskolan. “Vi har valt många appar utifrån redan rekommenderade appar via pappas appar” 

(Respondent 1, rad, 48). Även respondent 6 uttrycker att det finns olika hemsidor som bidrar med 

mycket inspiration i valet av appar på förskolan.  

Hur innehållet väljs ut på surfplattan ser likadant ut på alla respondenternas avdelningar/förskolor. 

Det är personalen på varje avdelning som väljer ut vilket innehåll som ska finnas tillgängligt. I 

framtiden beskriver respondent 1 att det kan bli styrt från ett centralt håll. ”Vi har ett mdm-system i 

kommunen som så småningom kommer att fungera, det står ju för mobile device management. Att 

man kan sköta lärplattorna från ett centralt håll och då kan man skjuta ut appar till alla lärplattor” 

(Respondent 1, rad 10-12).  

Alla respondenter uttrycker att barnen inte har någon påverkan på själva nedladdningsprocessen 

av en app men 5 av 6 respondenter menar att barnens intressen speglar vilka appar som väljs 

ut.  “Barnen är inte med och påverkar innehållet på så vis att dom kan säga vilken app som helst och 

vi laddar ned den. Däremot så laddar vi ner appar utifrån barnens intressen. Alla teman vi arbetar 

med har ju sin grund i barnens intressen och behov och på så vis blir ju barnen delaktiga. Utbudet 

är så stort så det kan vara svårt att låta barnen välja, ofta blir det kanske något “spel” då” 

(Respondent 6, rad 9). Hos respondent 5 har barnen ingen påverkan på innehållet alls. Där är det 

enbart pedagogens uppfattning om vad barnet behöver lära sig som styr valet av appar.  

Övervägande respondenter menar att alla appar inte används på surfplattan. “På våran surfplatta 

används inte alla utan vissa ligger och skräpar” (Respondent 2, rad 22). Det är av olika anledningar 

alla appar inte används, i respondent 5 fall används inte alla på grund av att surfplattan delas med 

barngrupper i olika åldrar. Vissa appar är anpassade för en viss ålder vilket då inte uppmuntras att 

användas för alla barn. Respondent 1, 3 och 6 menar att apparnas användning beror på vilka intressen 

barnen har och vad som är i fokus i övrig undervisning där och då. “Det varierar nog beroende på 
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barngrupp, lite grann på vilket intresse som finns just nu” (Respondent 1, rad 59). Däremot menar 

respondent 1 även att det är bra att rensa lite då och då för att tänka igenom varför appen faktiskt 

finns på surfplattan, det är enkelt att plocka hem appen igen. Alla respondenter säger att barnen väljer 

andra appar om de får välja själva jämfört med om pedagogen sitter bredvid. "Ja jag kan nog tycka 

att de vill välja appar där de verkligen gör saker, där det är rörliga bilder. Att de får lite belöning. 

Jag vet flera stycken som är intresserade av bokstäver och jag säger “du kan använda den här 

appen” “Mhmm“ då är det inte riktigt lika intressant. Men så har de fått titta lite och gjort litegrann 

men dom blir klara ganska fort. Så det är de apparna där man odlar, sorterar, uppfinner, där det 

händer lite mer saker än att man bara ska fylla i ett “A” (Respondent 1, rad136-141). 

Alla respondenter testar den nedladdade appen innan barnen får tillgång till den. Respondent 1 

upplever tidsbrist för att hinna gå igenom varje app noggrant. Även respondent 5 nämner tidsbristen. 

“Vi laddar inte ner något och låter barnen sitta med den utan att någon vet vad det egentligen är. 

Det finns inte alltid tid att testa innan och då gör vi det samtidigt som vi introducerar den för barnen” 

(Respondent 5, rad 14).  

7.4 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED SURFPLATTAN I 

FÖRSKOLAN 

Surfplattan som redskap i verksamheten har både fördelar och nackdelar, det är något alla våra 

respondenter säger. Även om alla gav övervägande positiva svar så fanns det minst en negativ aspekt 

uttryckt av alla sex. Respondent 3, 5 och 6 anger att det blir negativt om surfplattan tar för stor plats 

och ersätter för många aktiviteter. Alla respondenter säger att surfplattan ska vara ett komplement 

till allt annat i verksamheten. ”Den ska ju dock bara vara ett komplement och det kan bli negativt om 

den används på fel sätt. Vi ska exempelvis inte bara läsa på böcker via surfplattan, visst är det roligt 

att bilderna är rörliga och så men det är bra om barnen också får bläddra i en riktig bok också. Det 

finns många delar inom exempelvis motoriken som försvinner om man bara använder surfplattan. 

Barnen måste få känna på materialet också. Men att läsa på surfplattan tillsammans med en vuxen 

som kan ställa följdfrågor osv till barnen blir en helt annan sak. Då blir det ju mer ett komplement” 

(Respondent 6, rad 51). Respondent 5 och 6 uttrycker även att surfplattan inte alltid bara behöver ta 

för stor plats, när den väl används kan det bli på fel grunder. ”Negativt är när den används på fel 

sätt, när den blir barnpassning” (Respondent 5, rad 48). 

En annan nackdel som lyfts fram är effekten på kroppen av att sitta vid en surfplatta. Både 

respondent 1 och 4 säger att kroppen kan påverkas negativt av för mycket skärmtid. ”Vi vet inte hur 

mycket strålning som påverkar, wifi till exempel” (Respondent 1, rad 201-202).  ”Det negativa är 

väl kanske att vi ska ju vara ett komplement till hemmet och det är ju många som använder surfplattor 

och andra liknande väldigt mycket hemma. Det är ju såklart skillnad eftersom hemma kanske man 
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bara har rena spel-appar medan man här har ett pedagogiskt syfte med dom. Men ändå. Det kanske 

blir lite för mycket då om man skulle ha dom framme hela tiden här då. Det blir kanske för mycket 

skärmtid. Det kan ju vara negativt” (Respondent 4, rad 87). 

En negativ begränsning som beskrivs av respondent 3 är att det är svårt att hitta rätt appar till 

barnen. Alla barn är olika och behöver olika appar för att utvecklas. Framförallt barn i olika åldrar 

kan komma att behöva använda olika appar, en app som används av ett äldre barn är kanske för svår 

för ett yngre. ”Alltså vissa appar är inte anpassade för små barn så det gäller att man vet vilka appar 

som är bra för exempelvis 3-åringar jämfört med 5-åringar. Blir det för svårt sker inte heller det 

lärande man vill komma åt” (Respondent 3, rad 86-88). 

Alla respondenter är eniga om att surfplattan går att använda till nästan vad som helst. Ett av de 

bästa verktygen som finns på surfplattan är enligt respondenterna att man kan ta reda på vad som 

helst med den, det finns i princip ingenting som man inte kan hitta svar på. “Även om inte vi 

pedagoger är fullärda heller så kan man ju alltid svara på barnens frågor eller hjälpa dom att ta 

reda på det. För att man har den. Man kan ju ta med den ut i skogen, man kan hitta svar på allt med 

dom där” (Respondent 4, rad 87).   

Respondent 1 ger uttryck för att man kan använda surfplattan för att uppleva saker man inte 

tidigare haft möjlighet till. Det är positivt att man kan se och röra sig runt om i världen utan att 

egentligen lämna förskolan. ”Man kan göra så mycket annat som man inte kunde göra förut. Åka till 

Gröna lund, hitta olika videos så att man kan åka olika attraktioner på Gröna lund via en projektor 

på väggen. Dyka ner i havet, likadant där, en film om havet. Mycket mer andra saker som jag ännu 

inte har gjort” (Respondent 1, rad 194-197). 

Respondent 1 och 5 säger båda två att det ibland är svårt att fånga barnen men med surfplattan är 

det desto lättare och barnen kan sitta och vara koncentrerade med det de håller på med en längre 

stund. ”Det finns barn som är svårare att fånga. Men surfplattan suger det mesta till sig” 

(Respondent 1, rad 193-194). Både respondent 4 och 5 nämner det lustfyllt lärande i arbetet med 

surfplattan. Barnen ska tycka det är roligt att lära sig nya saker och det kan barnen få uppleva genom 

att få använda surfplattan i verksamheten. ”Det är även ett lustfyllt lärande, barnen tycker verkligen 

att det är roligt att använda dom” (Respondent 4, rad 87).  Respondent 1 uttalar sig om att man med 

enkla medel kan hitta nya infallsvinklar och fånga barns intressen med hjälp av surfplattan. 

7.5 INVENTERING AV SUFRPLATTOR 

 

Inventeringarna motsvarar respondenten med samma siffra. Respondent 1 och inventering 1 är 

således på samma förskola. Analysen av inventeringarna är baserad på samma mall som nämns i 
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analysmetoden. Utifrån frågorna i analysmetoden har vi gjort en kritisk analys av innehållet på 

surfplattan. 

 

Vi kan konstatera att alla inventeringar skiljer sig åt och även fast det fanns vissa likheter så var inte 

en surfplatta den andra lik gällande innehåll och struktur. Inventering 5 och 6 har en surfplatta på 

avdelningen som både barn och pedagoger delar på, detta skiljer sig från inventering 4 där det fanns 

två surfplattor till barnen och två till pedagogerna. Detta gjorde att innehållet skiljer dessa surfplattor 

från varandra. Inventering 1, 2, 3, 5 och 6 visade att det fanns appar som bara pedagogerna använde 

men det fanns även appar som endast barnen använde. Inventering 1 och 3 har två surfplattor att 

tillhandahålla och inventering 2 har fyra stycken, en till varje pedagog på avdelningen men som också 

används med barnen. Inventeringen visade att antalet appar varierade i antal mellan förskolorna. 

Inventering 4 hade tillgång till ett flertal surfplattor men med bara ett fåtal appar nerladdade och 

tillgängliga för barnen. Detta kan jämföras med inventering 6 som endast hade en surfplatta 

tillgänglig men med ett väldigt stort utbud av olika appar. Samma surfplatta hade ingen struktur och 

det var svårt att orientera sig bland den mängd appar som fanns. Inventering 1 och 5 hade däremot 

väldigt välstrukturerade surfplattor. På dessa surfplattor låg apparna sorterade efter olika 

ämneskategorier, exempelvis matematik, språk och musik. Ämnen strukturerades upp med hjälp utav 

olika mappar utifrån de teman som de arbetade med, exempelvis ormar och känslor.  

Alla inventeringar visade att surfplattorna var enkla att navigera sig på. Alla hade endast en knapp 

där användaren enkelt kunde ta sig ur en app och in på en ny. Alla inventeringar hade även appar där 

det var lätt att förstå vad man skulle göra. Det fanns appar med röster som förklarade vad? för barnen 

när de tryckte på en röstsymbol och appar med tydliga bilder som visade hur man kunde ta sig vidare, 

exempelvis pilar, starka färger, blinkande animeringar och ljus.  

Näst intill alla inventeringar visar på att det finns både öppna och stängda appar på surfplattorna. 

Vid inventering 5 såg vi tydligt att apparna var öppna för tolkningar då det inte bara fanns ett sätt att 

lösa uppdraget i apparna på. Alla appar på surfplattorna öppnar upp för utforskande och kreativitet 

på olika sätt. Inventering 1 har appar där barnen kan skapa film, skapa egna sagor och musik. 

Inventering 6 har en app där barnen får skapa och konstruera olika föremål. En app där barnen kan 

skapa en egen teater fanns vid inventering 5. De flesta apparna är interaktiva på alla inventerade 

surfplattor. De bygger på ett samspel mellan barnet och appen vilket gör att båda delarna är viktiga 

för att kunna ta sig vidare. Det kan handla om att appen skickar ut något som barnet måste besvara. 

Alla inventeringar visade att surfplattorna innehöll faktabaserade appar samt appar där barnen får 

göra val och ta beslut. I inventering 4 fanns exempelvis ett memory som barnen fick skapa själva och 

välja vad de vill ta kort på och hur memoryt ska se ut.  

Inventering 1, 3, 4, 5 och 6 visar alla på att surfplattan främjar att fler barn arbetar tillsamman. 

Inventering 1 och 6 hade appar baserade på multitouch-funktion där syftet är att samarbeta. Det fanns 

också appar som tillåter att fler barn sitter med men det är inte ett måste. Alla inventeringar visade 
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att de främjar interaktionen mellan barn och pedagog och flera appar bygger på att skapa utifrån 

instruktioner vilket då kräver pedagogernas och barnens samarbete.  
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8. DISKUSSION  

I denna del har vi gjort en förlängning av analysen där resultaten och analysen diskuteras i relation 

till forskningsöversikten, vår teoretiska utgångspunkt och våra tankar.  Diskussionen har sin 

utgångspunkt i vilka didaktiska val pedagogerna uttrycker som relevanta i diskussionen om barns 

utveckling i användandet av surfplattan.  

 

I läroplanen nämns det lustfyllda lärandet som en viktig del av verksamheten vilket både Olsson 

(2014, s.5) och Gällhagen & Wahlström (2013, s.5) också skriver om. De anser att surfplattan är en 

tillgång i verksamheten och att barnen i kombination med pedagogen får ett lustfyllt lärande genom 

användandet av surfplattan och dess appar. Både respondent 4 och 5 nämner att de ser att barnen 

verkligen tycker det är roligt att använda surfplattorna i verksamheten vilket tyder på ett lustfyllt 

lärande.   

Precis som respondent 1 och 3 har vi också utgått ifrån en app-analys när vi gjort inventeringarna. 

Geist (2014, s.59) beskriver en mall för hur man kan tänka för att välja ut lämpliga appar till barnen 

på surfplattan. Alla inventeringar visade att det var enkelt att navigera sig på surfplattorna. Först och 

främst hade alla surfplattor endast en knapp vilket gjorde det enkelt att ta sig ut och in i apparna. 

Precis som inventeringarna visade beskriver Petersen (2015, s.166) att hemknappen på surfplattan 

gör det möjligt för barn att snabbt och enkelt avsluta en app. Enligt Petersen (2015, s.166) finns det 

appar som är för svåra för barnen och väljer man som pedagog att använda dessa utvecklas inte 

barnen så mycket som de annars kan göra. Barnen måste veta hur de ska gå tillväga i användandet 

av en app för att det ska bli ett lärande. Petersen (2015, s.165-166) skriver också att barnen lättare 

kan förstå vad som ska ske och hur de ska tänka när de använder en app om den är visuell och består 

av mycket bilder, just detta var något vi kunde se i alla inventeringar då många appar bestod av 

mycket bilder. Respondent 3 menar dock på att det är svårt att hitta de rätta apparna för barns 

individuella nivå. Däremot håller respondent 3 med Petersen, blir det för svår för barnen sker inte 

heller ett lärande.   

Att valet av lämpliga appar är viktigt är det ingen tvekan om. Både Petersen (2015, s.148), Geist 

(2014, s.59) och Beschorner & Hutchison (2013, s.22) pratar om valet av appar som viktigt för att ge 

så bra effekt som möjligt för barnens lärande. Neumann & Neumann (2014, s.237) lyfter att 

surfplattan ska innehålla pedagogiska kvalitetsappar. Respondent 1 och 3 använder sig av en 

appanalys när de laddar ner appar på förskolans surfplattor. De menar att apparna ska motsvara något 

av läroplansmålen som finns och om de inte gör det måste de apparna plockas bort. Pedagogen ska 

också kunna förklara varför en app används om frågan uppkommer. Clarke & Abbott (2016, s.1058) 

pratar om att barnen behöver vara medvetna om varför de använder sig av en app, därför kan det vara 
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bra att prata med barnen innan appen används. Respondent 4 belyser även att pedagogen måste ställa 

sig kritiskt till vilket syfte appen har. Där anser vi att de didaktiska frågorna vad, hur och varför blir 

relevanta att ta hänsyn till i valet av appar. Genom att tänka utifrån dessa frågor får pedagogen ett 

tydligt syfte med appen och dess betydelse för barnen.  

Alla respondenter beskriver att de är pedagogerna själva som laddar ner innehållet på surfplattorna 

men att barnens intressen övervägande är i fokus. Petersen (2015, s.155-156) är överens med 

respondenterna och menar även hon att pedagogen laddar ner innehållet men att barnens intressen 

påverkar de val som görs. Däremot säger alla respondenter att barnen ofta väljer andra typer av appar 

om de får välja fritt jämfört med de appar som pedagogen introducerar. Respondent 1 beskriver hur 

barnen dras mer till appar där det händer lite mer, där de får belöning och är mer rörliga bilder. 

Pedagogen ger exempel på appar där barnen får odla, sortera och uppfinna och menar att de spelar 

längre stunder med sådana appar. Om nu barnen väljer andra appar fastän pedagogen är medveten 

om vilka sorters appar som tilltalar barnen kanske inte barnens intresse faktiskt är i fokus? 

Respondent 2 menar att ett flertal appar ligger och “skräpar” på surfplattan och respondent 1 

beskriver att det kan vara bra att rensa innehållet ibland. Om pedagogen utgår från barnens intressen 

men det visar sig att barnen ändå väljer andra appar kanske det kan handla om att det finns för stort 

utbud av appar på surfplattan och att det skulle vara relevant att endast ha några appar nedladdade i 

taget.  

Neumann & Neumann (2014, s.237) problematiserar surfplattan och menar att apparna inte är 

tillräckligt utvecklade och anpassade för lärande, de skriver att majoriteten av de appar som används 

för små barn saknar uppmaning till samarbete, problemlösning och skapande vilket vi ställer oss 

kritiska till då framförallt samarbete tycks vara något alla våra respondenter uttryckt sig se bland 

barnen. Petersen (2015, s.155) skriver att surfplattans utformning är smidig och att den tillåter att fler 

barn använder sig av den samtidigt. Precis som Petersen så nämner flera respondenter att de 

uppmärksammat goda samarbetsförmågor framför surfplattan, även bland barn som i vanliga fall inte 

leker med varandra. Respondent 1 och 6 menar att den multitouch-funktion som finns på surfplattan 

gör det möjligt för flera barn att trycka på skärmen samtidigt. Eftersom vi lever i en värld där vi 

måste kunna samarbeta med olika personer är det av största vikt att använda surfplattan, särskilt 

eftersom det visat sig att även barn som inte brukar leka med varandra samarbetar framför den. 

Petersen (2015, s.155) menar att när barnen samarbetar diskuterar de sig fram till lösningar. 

Respondent 1 beskriver också att barnen löser många problem framför surfplattan. Detta håller även 

Lee (2015, s.949) med om och menar att de diskussioner som sker mellan barnen vid surfplattan 

leder till många lösningar av problem. Att barnen kan lösa problem på egen hand gör att de blir mer 

självständiga och tror på sin egen förmåga. När barnen klarar av saker på egen hand anser vi också 

att de stärker sitt självförtroende. Respondent 1, 3, 4 och 6 säger att de alltid finns nära barnen och 

ger dem stöttning även om de inte alltid sitter precis bredvid. Respondent 3 och 6 ger uttryck av att 

barnen också kan lära av sina egna misstag om man låter dem sitta själva med surfplattan. På så vis 
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ser barnen vad konsekvenserna blir i olika handlingar. Respondent 6 menar på att pedagogerna 

lämnar barnen själva med surfplattan på samma sätt som att barnen leker en lek själva i ett rum. Detta 

blir ett aktivt, didaktiskt val från pedagogens sida att inte gå in så fort ett problem uppstår för att 

barnen ska lära sig att lösa det själva. Både Geist (2014, s.59) och Petersen (2015, s.155 och s.166) 

menar på att när pedagogen ger barnen utrymme att på egen hand använda surfplattan kan de handla 

och ta beslut om det som berör dem och få erfara att deras handlingar har konsekvenser och på så vis 

ta kontrollen över sin agens. Som respondent 1 säger kan barnen söka information på egen hand i 

surfplattan genom att prata in ett meddelande genom mikrofonfunktionen som sedan blir till text. 

Detta gör att barnet får ännu mer möjligheter att styra över sin tillvaro vid surfplattan. Neumann & 

Neumann (2014, s.237) skriver bland annat att samarbete är en av de faktorer som är mest relevanta 

i förskolans arbete idag då förskolan ska skapa en grund för att barnen ska fungera i ett socialt 

sammanhang, dock menar de att detta är något som saknas i verksamheten. Alla inventeringar visade 

tvärt emot vad Neumann & Neumann säger, vi såg att alla inventeringar hade appar som främjar 

interaktionen mellan barn och pedagog vilket kan gynna barnets sociala färdigheter. 

Respondent 5 beskriver hur de precis börjat använda sig av surfplattor i verksamheten då de 

tidigare ansett att barnen varit för små för att använda dem. Forskningen visar på ett flertal 

möjligheter med surfplattans användning i barns tidiga åldrar. Petersen (2015, s.155 och 166) menar 

att barnen varken behöver kunna alfabetet eller veta hur ett tangentbord fungerar för att använda 

surfplattan. Neumann & Neumann (2014, s.237) menar att de små barnen får möjlighet att öva 

finmotorik genom att använda sina fingrar på skärmen. Lee (2015, s.949) visar på att barn som haft 

svårigheter med finmotoriken förbättrade den genom att sitta med surfplattan. Idag lever vi i ett 

digitalt samhälle och Price, Jewitt & Crenzi (2015, s.140) menar just att surfplattan i tidig ålder är 

viktigt för att barnen naturligt ska komma in i det digitala samhället. Efter att ha hört respondent 5 

uttrycka sig om svårigheter på grund av för små barn kan man fråga sig om det handlar om okunskap 

eller om det är en ursäkt för att slippa använda surfplattan i förskolan.  

Alla respondenter var eniga om att det finns både för och nackdelar med att använda surfplattan i 

verksamheten. Price, Jewitt & Crecenzi (2015, s.136) menar på att surfplattan inte kan ersätta alla 

aktiviteter som går att göra i det verkliga livet. De skriver bland annat att barnen går miste om många 

delar inom matematiken gällande att mäta olika mängder och se volymer, även känslan av att beröra 

olika material försvinner. Respondent 6 är enig med Price, Jewitt & Crecenzi och berättar att 

pedagogerna inte bara kan låta barnen läsa böcker på surfplattan, då får barnen exempelvis inte 

uppleva känslan av att vända blad i en riktig bok vilket också är viktigt för barns lärande. Beschorner 

& Hutchison (2013, s.22) åsikter stämmer inte överens med respondent 6 och ser det istället mer 

positivt att läsa böcker på surfplattan då den erbjuder ytterligare funktioner som gör barnens 

upplevelse ännu bättre. Det är tydligt att det finns både fördelar och nackdelar med att använda 

surfplattan i verksamheten. Visst lärande försvinner med surfplattan medan annat lärande 

tillkommer. Respondent 1 beskriver att de brukar använda surfplattan till att besöka nya platser. De 
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har haft nöjesfält på storbildskärm med olika åkattraktioner som barnen fått uppleva. Respondent 4 

har också tagit med barnen på äventyr i bland annat savannen och akvariet med hjälp av surfplattan. 

Geist (2014, s.59) uppmuntrar användandet av surfplattan just för att upptäcka saker som barnen 

aldrig någonsin upptäckt. Surfplattan kan på så vis ta barnen till platser verksamheten tidigare inte 

haft möjlighet till men även ställen som barnen kanske inte heller har råd att besöka i verkliga livet. 

Vi menar att pedagogerna här får chansen att ge alla barn möjligheten att uppleva sina drömmar och 

röra sig runt om i världen utan att lämna förskolan. 

Trots att alla respondenter angivit både fördelar och nackdelar med surfplattan är alla eniga om 

att det ska vara ett komplement i verksamheten då surfplattan inte ska ersätta all annan verksamhet. 

Precis detta är något både Geist (2014, s.59) och Price, Jewitt & Crecenzi (2015, s.136) också tar upp 

och poängterar vikten av att surfplattan inte får ta över verksamheten utan den ska vara ett 

komplement till andra mer traditionella aktiviteter. Vi kan genom vår analys uppfatta att 

respondenterna verkar känna sig osäkra i användandet av surfplatta, dvs den didaktiska hur-frågan. 

Respondenterna verkar vilja se till att allt går rätt till och uttrycker vid upprepade tillfällen en oro för 

att barnen ska ”leka” när de använder surfplattan och att det därför inte resulterar i lärande. 

Surfplattorna ska enligt respondenterna inte vara underhållning utan det ska vara ett pedagogiskt 

redskap. Vi får svar på pedagogernas kontrollbehov när Respondent 5 uttrycker att surfplattan inte 

får bli barnpassning eller underhållning för stunden utan ska vara kompletterande verktyg i 

verksamheten.  

Respondent 4 säger att pedagogerna gärna vill kunna visa föräldrarna om de ifrågasätter varför 

det används en viss typ av appar. Alla respondenter uttrycker att de vill att det är fokus på lärande 

och inte skoj och lek. Är det så att pedagogerna känner behov av att kontrollera surfplattans innehåll 

på grund av föräldrarna? Kontrollbehovet syns vid ett flertal tillfällen i analysen. Respondent 6 säger 

att surfplattan måste användas på rätt sätt och det är läraren som vet vilket det är, inte barnet. 

Respondent 1 säger att innehållet på surfplattan kan bli styrt från ett centralt håll i framtiden. Kan 

inte detta innebära begränsningar för förskolorna om de ska utgå från barnens intressen som vi tänker 

oss kan variera mellan olika förskolor. Vi känner verkligen en oro mellan raderna genom att 

kontrollbehovet hos respondenterna återkommer. Vad är surfplattan bra för? Vad är det 

respondenterna inte säger? Vad är det barnen missar när de arbetar med plattan? Något som hade 

varit bättre för deras utveckling?  

Alla respondenter påpekar att det är tidsbrist och att det inte finns den tid de önskar till arbetet 

kring surfplattorna. Detta är en intressant aspekt då det i 2018 års revideringen av förskolans läroplan 

kommer bli mer tydligt att digitala lärresurser ska användas i förskolan. Frågan är hur det kommer 

se ut då, kommer det bli någon förändring i användandet om det redan idag råder tidsbrist.  Frågan 

är också hur det hade sett ut om pedagogerna faktiskt hade tiden. Respondenterna uttrycker även att 

för stor barngrupp leder till att surfplattan inte används, för låg ålder på barnen samt ovanan kring 
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surfplattorna påverkar också användandet. Det tyder inte på att det endast är tiden som är problemet, 

det tyder även på kunskapsbrist hos pedagogerna.   
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9. SLUTSATS 

Genom att använda surfplattan i verksamheten blir barnens lärande lustfyllt. Beroende på vilka 

didaktiska val som pedagogen gör i undervisningen med surfplattan påverkas barnens lärande. 

Surfplattan används av både vuxna och barn i förskolan. En del förskolor låter barnen använda den 

själva utan en pedagog men oavsett vilket så bör innehållet vara noggrant granskat och barnen bör 

stöttas i sin användning. En pedagog som besitter kunskaper kring användandet av surfplattan i 

förskolan, kan bidra med mer kunskaper till barnen. Beroende på pedagogernas didaktiska val, vilka 

appar som väljs ut och hur innehåll ser ut i apparna påverkas barns lärande olika. Det vi kan 

konstatera är att det går att göra det mesta på en surfplatta och allt barnen gör ska kunna kopplas till 

förskolans läroplan. Surfplattan ska användas som ett komplement till annan pedagogisk 

undervisning, den ska inte ersätta verksamhetens innehåll.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Vem/vilka väljer vilket innehåll surfplattan ska ha?  

 

Om alla parter inte är överens om innehållet, vad händer då?  

 

Hur mycket är barnen med och påverkar innehållet och isåfall hur?  

 

Har du/ni på förskolan fått någon utbildning om valet av appar?  

 

Testar någon lärare den nedladdade appen innan barnen får tillgång till den?  

 

Vilka appar används på surfplattan? Används alla appar?  

 

Hur används surfplattan i barngruppen?  

 

 Vilken roll tycker du/ni att den vuxna har i arbetet med surfplattan?  

 

Hur ser interaktionen ut vid surfplattan? Sitter barnen även själva?  

 

Om barnen sitter själva, märker du/ni någon skillnad på valet av appar jämfört med om en vuxen  

sitter med?  

 

Ser du/ni att barnen kan använda den kunskap de fått från surfplattan i övrig verksamhet?  

 

Används surfplattan endast vid planerade aktiviteter eller även vid andra tillfällen?  

 

I hur stor utsträckning används surfplattan i verksamheten?  

 

På vilket sätt menar du att surfplattan främjar lärande utifrån läroplanen? 

 

När du/ni fångar upp barnens intressen, använder ni då surfplattan som sökmotor/hjälpmedel för att  

besvara barnens tankar?  

 

Vad ser du för fördelar och nackdelar med digitala surfplattor? 
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Bilaga 2 

Inventeringsschema 

 

Har surfplattan appar som är öppna för tolkningar? (Tillåter apparna flera sätt att göra på, har barnen 

valmöjligheter) 

 

Har surfplattan appar där barn tillåts vara kreativa? (Exempelvis skapande-appar) 

 

Tillåter apparna att barnen på olika sätt utforskar? 

 

Är apparna interaktiva? 

 

Öppnar apparna upp för att låta barnen göra val och ta egna beslut? 

 

Hur informativa är apparna? (Vissa appar hjälper barn att lära sig om specifika ämnen. Tänk därför 

över syftet med apparna) 

 

Kan apparna bidra till interaktion? Främjar de att fler barn kan använda den tillsammans? Eller 

främjar de interaktion mellan barn och pedagog? 


