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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Farzaneh Moinian som har varit ett stöd under vår 

uppsatsresa. Det har varit både lärorikt och utmanande att skriva examensarbetet. Att 

vi har varit två stycken som skrivit detta arbete har gynnat oss väldigt mycket. Vi vill 

även tacka pedagogerna och barnen som ställt upp på intervjuer och observationer och 

gjort vårt arbete möjligt.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Sammanfattning 
Vi befinner oss i en värld där vi möter teknologi på många olika sätt. Enligt 

läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn ska ”utveckla sin förmåga att 

urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”, (lpfö98/10 s. 10). 

Detta är något som vi som pedagoger inom förskolan upplever dagligen och framför 

allt är det surfplattan som tar allt större plats i verksamheten. 

 

I denna uppsats har vi genom intervjuer med pedagoger och barn undersökt 

användandet av surfplattan i förskoleverksamheten samt, om och hur pedagoger 

använder surfplattan som pedagogiskt verktyg på ett sådant sätt så att barnen lär sig 

något när de använder sig av den, själva eller tillsammans med andra. Vidare har vi 

genom observationer studerat barnens interaktion med surfplattan och vilken 

betydelse det har för barnens lärandeprocess. Vi har utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket innebär ett lärande i samspel med andra.  

 

Resultatet av vår undersökning visade att pedagogerna till största del var positiva till 

att använda surfplattan i sin verksamhet. Några av pedagogerna upplevde dock att de 

hade en otillräcklig kunskap om hur de skulle använda verktyget på ett pedagogiskt 

sätt. Vad gäller barnen som deltog i vår undersökning lärde de sig att öka samspelet 

med hjälp av surfplattan och visade en positiv inställning till att använda verktyget. 

Pedagogerna upplever att barnen lär i samspel med varandra, vilket också bekräftades 

i de observationer som genomfördes. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle har det blivit allt mer vanligt att använda tekniska hjälpmedel så 

som surfplattor som en del av det pedagogiska arbetet. Att arbeta med surfplattan som 

ett pedagogiskt verktyg i förskolan är ett relativt nytt och globalt arbetssätt. 

Informationsteknologi uppfattas i allmänhet också som en viktig samhällsfråga och en 

del av barns kultur.  

   Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn ska ”utveckla sin förmåga 

att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”, (lpfö98/10 s. 

10). Som pedagoger har vi själva erfarenhet av att arbeta med surfplattor inom 

förskolan och ser att surfplattan har betydelse för barnens utveckling vad gäller 

skrivprocess och läsförståelse. Surfplattan fungerar som ett lustfyllt verktyg som får 

barnen att kommunicera, samarbeta och öva upp sin motorik. Vi har tydligt märkt hur 

barnens intresse för att lära sig saker ökat de gånger vi använt oss av surfplattor i den 

verksamhet vi arbetar inom. Det var också så vårt intresse för surfplattan som 

pedagogiskt verktyg väcktes och vi ser även detta som en möjlighet att följa den 

aktuella utvecklingen om digitala verktyg inom förskolan. Då vi är två som skriver 

denna uppsats valde vi att dela upp arbetet, Kirti ansvarade för att intervjua 

pedagogerna samt barnobservation 1. Noomie ansvarade för att intervjua barnen, samt 

barnobservation 2.  

   I vår undersökning kommer vi att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

då ytterligare ett av läroplanens strävans mål är ”att kunna kommunicera, söka ny 

kunskap och kunna samarbeta” (lpfö98/10 s.6). Detta ”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 utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98, s6).  

Barns lärande  

Barns lärande nämns i olika forskningsrapporter, det vill säga hur barns utveckling 

och lärande stimuleras via leken. Detta kan ske i samband med den fria leken och i 

styrda aktiviteter. I detta känner barnen glädje och att det är meningsfullt för dem 

(Westman, 2008). Vi lär oss hela tiden i sociala sammanhang och i denna uppsats 

läggs fokus på surfplattan som ett verktyg för lärande då barn ständigt skapar sig en 

relation till IT – verktyg (Säljö 2000). 

Interaktion  

Vi kommer att använda oss av begreppet interaktion i uppsatsen, vilket innebär att det 

skapas ett samspel mellan barn till barn och barn till vuxna via surfplattan. 

(Strandberg 2006). Med datorns hjälp skapar man samtal och tillsammans med sina 

kamrater kan man diskutera olika problemlösningar (Säljö & Linderoth 2002).  

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger använder surfplattan som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolan och om den används på ett sådant pedagogiskt sätt 

som gör att barnen lär sig någonting, finner nya vägar till kunskap genom att använda 

den själva eller tillsammans med andra.(komplettering nr 1)Vidare är syftet att 

undersöka hur barnen interagerar med verktyget och hur det påverkar barnens 

lärandeprocess. Följande frågeställningar är centrala för undersökningen: 
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 Hur använder pedagogerna surfplattan i förskolan? Tillsammans med 

barnen som ett ”lärverktyg” tillsammans med olika appar, som 

dokumentation eller som avkoppling för barnen? 

 Hur interagerar barnen med verktyget i förskolan? Tillsammans med andra 

barn och/eller med vuxna? 

 Vad anser pedagogerna att barnen lär sig när de använder surfplattan? 

 Vad tror barnen att de lär sig när de använder surfplattan?  

1.2 Avgränsning 
I denna uppsats kommer vi att undersöka hur surfplattor används av pedagoger och 

barn i förskolan. Att undersökningen avgränsas till förskoleverksamhet beror på att vi 

båda arbetar som pedagoger i förskolan, Kirti som pedagog på en förskola och 

Noomie arbetar i en förskoleklass. Vi har också egna erfarenheter av att använda 

surfplattor i pedagogiskt arbete och vi vill för vår egen kompetensutveckling 

undersöka detta närmare. Det finns dock mycket att undersöka gällande barn och 

teknik i förskoleverksamheten. Vi avgränsade vår undersökning till barn mellan fyra 

till fem år, eftersom de har ett utvecklat verbalt språk till skillnad från yngre barn. 

Dessutom har vi mer erfarenhet av den här åldersgruppen. För att avgränsa vår studie 

ytterligare har vi även valt att inte undersöka föräldrars åsikter och tankar om att 

använda surfplattan i förskolan då det skulle innebära ett alltför för stort område för 

vår studie.  

1.3 Begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de begrepp som kommer att användas i uppsatsen. 
 

1.3.1 Applikation  
Applikation eller App kommer av engelskans application, ett datorprogram som 

används för praktiskt arbete, t.ex. ordbehandling eller bokföring. Applikationer kan 

medfölja speciella elektroniska plattformar som t.ex. ipad. Det är en programvara som 

kan göra olika saker och det finns en mängd appar för olika syften. Alla appar har inte 

pedagogiskt fokus, men en duktig lärare kan förmodligen se många pedagogiska 

möjligheter som olika appar erbjuder. (www.ne.se/applikation/1258417). I vår 

uppsats nämner vi b.la Susanne Kjällanders forskningsprojekt i vilket hon har 

undersökt vilka pedagogiska appar som barn erbjuds samt att det kan finnas ett 

problem, då alla föräldrar inte har råd att köpa dyra appar till sina barn. Här har 

förskolan en viktig roll att överbygga ”app-glappet”. 

 

1.3.2 Surfplatta 
Vi kommer att genomgående använda oss av begreppet surfplatta i uppsatsen förutom 

i de delar där Ipad används som begrepp i teori och forskning. En surfplatta, dvs. en 

bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade funktioner. 

Tillskillnad från en vanlig dator är surfplattan en portabel ”pekdator”, där du istället 

för att använda en mus, kan peka, dra och ”nypa” med fingret på skärmen för att starta 

program, förflytta dig i texter, förstora och förminska.  

1.3.3 IKT 
IKT står för informations - och kommunikationsteknik. Vilket innebär den del av IT 

som bygger på kommunikation mellan människors t e x Internet, epost, telefoni etc. 

http://www.ne.se/applikation/1258417
https://sv.wikipedia.org/wiki/IT
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IKT är en viktig del i vår uppsats då begreppet används då man talar om tre olika 

aspekter Inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Det är en 

fördel att som pedagog vara insatt i vad IKT är, då det öppnar upp för t ex 

kommunikation och samspel (Klerfelt, 2010). Det är även ett förändrat arbetssätt som 

ger olika möjligheter till barn och ungdomar att få likvärdig utbildning inom området 

IKT (Alexandersson m.fl., 2001), 

 

1.3.6 Dokumentation 
Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa 

upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det 

som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten.  

2. Bakgrund 
I oktober 2013 kom rapporten Småungar & medier från Statens medieråd där 

föräldrar till tvåtusen barn mellan 0-8 år tillfrågats av Statistiska centralbyrån om 

barnens medievardag och attityder till medianvändning. Resultatet från Statens 

medieråd (2012) visar på att medieanvändningen bland barn ökar samt att den går allt 

längre ner i åldrarna. Internetanvändning är den medieform som ökar mest och att TV 

fortfarande är störst bland de yngre. Det vi kallar nya medier är för många idag helt 

integrerade delar av vardagslivet. Särskilt gäller det barn och unga som växt upp med 

dem och som tar dem mer eller mindre för givna. Att vara online håller på att bli ett 

normaltillstånd och brist på mobiltäckning eller Wi-Fi är snarast ett irriterande 

undantag (Statens medieråd, 2012).  

 Även Lydia Plowman och Joanna McPake (2013) lyfter fram i sin studie om barns 

användning av teknik, där föräldrarna i studien anser att det är nödvändigt för barnens 

framtid att bekanta sig med datorer och media och framförallt vikten av att få använda 

tekniken i skolan för lärandets skull och för att senare i livet kunna hantera en dator. 

Vår värld är i ständig utveckling genom att vi hela tiden skapar nya produkter för att 

tillfredsställa vårt levnadsbehov, som t.ex. närproducerad mat. Även den digitala 

tekniken är i ständig utveckling då vi skapar nya förbättrade mobiltelefoner, mindre 

och lättare datorer samt att allt datoriseras mer och mer. De flesta personer har idag en 

mobiltelefon och i de flesta hem och framför allt i förskolor/skolor finns det 

surfplattor. Pedagogerna och föräldrarna i Plowman och McPake:s studie har en rad 

olika frågor om barns lek med datorer och annan teknik från hemmet. Det kan vara 

svårt för föräldrar att avgöra vad som är bäst för barnen eftersom de teknologiska 

produkterna inte fanns när de själva var barn. En del föräldrar hävdar att tekniken är 

värdefull för det framtida lärandet och en del föräldrar hävdar att barn inte ska leka 

med olika tekniska material, utan läsa böcker och spendera sin tid utomhus. De flesta 

specialister vad det gäller barns utveckling är överens om att de bästa pedagogiska 

erfarenheterna är baserade på leken, även om det är svårt att fastställa en relation till 

ett resultat. Ju mer vana barnen blir av att använda digital media, desto större 

koncentration och uthållighet visar barnen och deras självkänsla och självförtroende 

ökar (Plowman & McPake 2013).  

   För oss som arbetar inom skolväsendet och i förskolor är det viktigt att följa med i 

denna utveckling, dels för att det i läroplanen står att förskolan ska sträva efter att 

varje barn ska ”utveckla sin förmåga att utskilja teknik i vardagen och utforska hur 

enkel teknik fungerar” (lpfö98/10 s. 10) och dels för att vi hela tiden vill se till 

förskolans framtid, vilket betyder att vi är öppna för nya förändringar inom tekniken. 
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Enligt Gällhagen & Wahlström (2012) finns det många olika möjligheter med att 

arbeta med en Ipad i skolan, så som att samla in information och diskutera i olika 

sociala forum. Samtidigt kan det finnas negativa sidor, då alla digitala verktyg kan 

orsaka olika slags problem som felaktig falsk information och kränkningar på 

Internet. I skolan måste man komma överens med elever och föräldrar om vad som är 

rätt och fel, samt vilka regler som gäller. Den moderna skolan arbetar inte med hot, 

förbud eller bestraffningar, utan det gäller att kritiskt granska vad en uppkopplad Ipad 

är kapabel till. Användandet av Ipad bör därför leda till diskussioner kring de etiska 

frågorna i skolan. Det finns många som har forskat kring surfplattans 

användningsområden och hur den påverkar både pedagoger och barn. Susanne 

Kjällander (2013) är fil. dr i didaktik och har under ett år lett ett forskningsprojekt i 

Botkyrka kommun. Projektet gick under namnet ”Appknapp” och samarbetade med 

sexton förskolor. Forskarna dokumenterade barns möte med surfplattorna och ville 

veta hur plattorna påverkade pedagogernas IT-kompetens, barns lärande och lek, det 

sociala samspelet i gruppen samt kontakten med hemmet. Kjällander (2013) berättar 

att surfplattornas design inbjuder till ett annat samarbete än vad datorn gör. Att 

surfplattans funktioner som att lägga den på golvet och vände den åt olika håll, skapar 

ett samarbete hos barnen kring surfplattan vilket resulterar i att de bjuder in varandra 

och turtagning sker på så sätt spontant. Surfplattan användningsområden ökar då 

barnen kan ta med plattan ut på skolgården och på utflykter som gör det möjligt för 

både barnen och pedagogerna att utforska tillsammans. Här kan barnen förstå att dem 

kan lära pedagogerna och då uppstår ett verkligt lärande. Kjällander (2013) påpekar 

även de negativa sidorna som användandet av surfplattan kan leda till, såsom stilla 

sittande, spelberoende och stress. Detta är oönskade följder som man bör vara 

uppmärksam på.  

   Anna Klerfelt (2010) forskare vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning 

om hur barn skapar berättelser med hjälp av datorn i pedagogiska verksamheter. 

Undersökningen innebar observationer på fyra utvalda förskolor. Fördelarna med 

pedagogisk IT - användning med yngre barn framkom tydligt i Klerfelt:s studier då 

hon berättar att IT används för att stödja samarbete, kommunikation och kreativitet. 

Klerfelt lyfter även fram vikten av att pedagogerna som arbetar i verksamheten är 

engagerade, har kunskaper och är intresserad av IT-användningen. Pedagogerna 

behöver inte vara IT–experter, men att de ser vikten av att använda IT i verksamheten 

samt att de eftersöker fortbildning och vill utvecklas inom området. Slutligen säger 

Klerfelt att i de förskolor hon har observerat är IT-användningen en naturlig del då 

den används inom både temaarbete och den fria leken. Kjällander har i sitt 

forskningsprojekt undersökt vilka pedagogiska appar som barn erbjuds och menar att 

det kan finnas ett problem då alla föräldrar inte har råd att köpa dyra appar till sina 

barn. I USA talar man om ett ”app-gap” dvs. en klyfta mellan familjer med god 

ekonomi som köper dyra pedagogiska appar till sina barn jämfört med familjer med 

sämre ekonomi som får nöja sig med gratis appar eller ligth-versioner. Kjällander tror 

därför att förskolan har en viktig uppgift när det gäller att överbygga detta ”app-

glapp”. Det framkom även i Plowman och McPake:s studie (2013) att familjer med 

svag ekonomi också ville att deras barn skulle få tillfälle att lära sig använda 

teknologi även om det inte fanns tillgängligt i deras hem. Fick barnen inte tillfälle att 

bekanta sig med den tekniska kunskapen, menade föräldrarna att barnen skulle vara 

hjälplösa i framtiden. 

  Slutligen kan man sammanfatta det Kjällander (2013), Plowman & McPake (2013) 

samt Klerfelt (2010) talar om, att barnens framtid och utbildning är viktig inom It-

tekniken. Föräldrar som inte har kunskap eller ekonomi för att själva stödja dagens 
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teknik kan få stöd från förskolor och skolor genom IT i verksamheten. Förskolan och 

skolans pedagoger och lärare måste vara insatta i datorteknikens utveckling och ges 

fortlöpande utbildning hur man kan använda surfplattan på ett pedagogiskt sätt för att 

sedan ge kunskapen vidare till barnen. 

3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande – Begreppen 
 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom litteratur, tidigare forskning och även ta upp 

de begrepp som är relevanta för vår undersökning.  

3.2 De sociokulturella begreppen 

Lev S Vygotskij anses som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Han intresserade sig av hur människans högre psykologiska processer uppstod, alltså 

hur en del av det mänskliga medvetandet utvecklades. Vygotskilj ansåg att dessa 

funktioner som processerna innehöll, hade sitt ursprung i sociala aktiviteter. Dessa 

processer delade han in i två nivåer:  

 Intermental nivå: I samverkan med andra  

 Intermental nivå: Då de ”flyttade in” och utvecklades på ett inre plan.    

Vygotskilj menad att den ”sociala medvetandedimensionen är primär medan den 

individuella är avledd och omformad utifrån den sociala”.  

Processen är varken enkel eller passiv, där individen tar in allt från sin omgivning, 

utan är hur mentala processer utvecklas från en social samverkan till den individuella 

medvetenhetsfunktionen. Denna process kallade Vygotskij för internalisering, vilket 

betyder att inte enbart klara av något, utan även göra det till sitt eget. Enligt Vygotskij 

var lärande och utveckling två skilda processer som var sammansvetsade på ett 

komplicerat sätt (Dysthe, 2003).  

 

3.3 Lärande och utveckling 

Vygotskij sammanfattar förhållandet mellan lärande och utveckling utifrån tre 

punkter: 

1. Lärande föregår utveckling 

2. Lärande och utveckling är simultana och sammanfallande processer 

3. Lärande och utveckling är inbördes olika processer som hänger samman och 

inverkar på varandra. 

Vygotskij talar även om en fjärde punkt: Att lärande medför utveckling och olika 

utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga utan ett lärande (Dysthe, 2003).   
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3.4 Mediering  
Mediering, ett centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv, betyder att det sker 

en samverkan mellan människor och de kulturella redskap (artefakter) som människor 

använder för att förstå och agera i omvärlden. Internaliseringsprocesser innebär att 

mentala funktioner förmedlas och överförs och även understöds, med andra ord 

medieras, med hjälp av fysiska och intellektuella redskap, som vi människor använder 

i olika sociala aktiviteter Människor står inte i en direkt kontakt med omvärlden utan 

människor hanterar den med hjälp av medierande metoder, (Dysthe, 2003).   

3.5 Språkets betydelse och socialisation  
Språket är det viktigaste kulturella redskapet människan har, det är ett redskap som 

människor använder för att kunna förklara, beskriva, förstå och tänka kring 

omvärlden. Språket används inom individuella sammanhang och är historiskt och 

kulturellt. De språkliga verktygen får mening genom interaktion med andra människor 

och precis som traditioner och normer förs språkliga verktyg vidare till 

nästkommande generation, vilket inom ett sociokulturellt perspektiv kan kallas för 

socialisation. Socialisation sker i den närmaste omgivningen, vilket oftast är familjen. 

Familjen har en stor betydelse för individens socialisationsprocess och påverkar 

individens uppfattningar och tolkningar av omvärlden (Dysthe, 2003).   

4. Ett Sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij var en rysk pedagog, psykolog och filosof som la grunden till det 

sociokulturella perspektivet. Sociokulturellt perspektiv innebär att alla människor lär 

sig hela tiden i alla sociala sammanhang där det viktigaste är vad man lär sig och inte 

om man lär sig. Läroplanen för förskolan utgår främst från ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, då denna lärandeprocess även sker i miljöer som i första hand 

kanske inte är skapade för att förmedla kunskap som t ex i hemmet och i samspel med 

kamrater. Barn och unga umgås allt mer via datorer, mobiler och Ipad (Säljö 2000). 

Oavsett i vilka situationer eller sammanhang vi befinner oss lär vi oss någonting, både 

positivt och negativt, vilket inte går att undvika. Lärandet är socialt och människor lär 

genom praktisk och kommunikativ interaktion med andra. All interaktion mellan 

människor innebär också att värderingar, kunskap och våra färdigheter förs vidare till 

nya situationer och sammanhang. (Säljö, Linderoth 2002).  

    Förskolor och skolor lägger en betydelsefull grund för barns utveckling och lärande 

när de skapar tillfällen till interaktion mellan barn-barn och barn-vuxna, och den 

digitala tekniken tar allt större plats i vårt samhälle. I samspelssituationer brukar man 

tala om Vygotskij proximala utvecklingszon som spelar en viktig roll. Vygotskij 

menar att för att barnet ska kunna upptäcka och ta till sig kunskap är det beroende av 

stöd och hjälp av en vuxen eller någon mer erfaren person. Det är genom samspel 

med människor som lärandet uppstår. Barn lär sig av både vuxna och av andra barn. 

Lärarens uppgift är därför att hjälpa eleven att utvecklas genom att ställa frågor som 

hjälper dem att hitta rätt svar, men utan att tala om det rätta svaret på en gång. Ju mer 

eleven förstår problemet desto mindre behöver de lärarens hjälp. (Strandberg 2006). 

Det barnet klarar med hjälp idag, kommer de senare att kunna klara själv (Bråten 

2007). Enligt den samhällsvetenskapliga forskningen, har barns tidigare lärande stor 

betydelse för det fortsatta lärandet. Sheridan och Pramling (2009) talar i sin studie om 

att större delen av alla barn i Sverige går i förskolan från tidig ålder. Före tre års ålder 

går 84 % av alla barn i förskolan under kortare eller längre tid. Att nästan alla barn 

går i förskolan beror dels på förändringar i samhället och föräldrars ändrade 
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livssituationer, samt på antagande om att förskolan bidrar till barnens lärande och 

utveckling. De erfarenheter som barnen gör under sina första år, är viktiga för lärandet 

i ett längre perspektiv, barnen är under de första levnadsåren beroende av kamrater, 

vuxna, upprepande fasta rutiner och aktiviteter i förskolan. Forskning har också visat 

på att det är gynnsamt att tidigt satsa på barns utbildning. 

   Alexandersson, Linderoth, Lindö (2001) skriver att då barn lär på olika sätt och i 

samspel med andra är det väldigt viktigt att ta till vara på allas olika lärande. Att 

därför använda sig av datorn som ett komplement till annan övrig verksamhet har 

visat sig vara positivt. Barnens samarbete förbättrats, ett större engagemang skapas 

och deras samtal blir annorlunda när de använder datorn. En del av de skäl som ges 

för att stärka möjligheterna med användning av digitala verktyg för lärande är 

motivationen och glädjen. Många av de program och spel som används anses vara 

roliga, vilket bidrar till ett mer effektivt lärande och genom glädjen blir barnen mer 

engagerade i det de gör. Säljö & Linderoth (2002) beskriver även dem samma sak om 

datorn som ett verktyg och deras resultat av studien visar tydligt på att när barn skapar 

datorspel med hjälp av sina egna erfarenheter, kombinerar man något nytt.  

 

I artikelserien ”Fyra lärare om hur de arbetar med digitala verktyg” skriver Anette 

Larsson (Svensén 2012) om hur användbara surfplattor är för barn. Hon menar att 

barnen kan göra allt själva och att det är lätt för dem att gå mellan olika tekniker. 

“Förr var man tvungen att fota med kameran, filma med filmkameran och sedan ta in 

det i datorn och koppla ihop det där. Nu är det ett och samma verktyg och barnen kan 

lättare använda sina fingrar.”  Frågan är alltså inte längre om digitala medier ska föras 

in i skolan. Frågan är istället Hur? Det ställer nya krav på vilken kunskap och vilka 

kompetenser som barn och unga ska få med sig från skolan. Digitala teknologier är 

viktiga i det samhälle vi lever i. När man talar om IKT-utveckling i förskolan och 

skolan brukar tre olika motiv lyftas fram. Dessa motiv är inlärningsaspekten, 

arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Inlärningsaspekten handlar om att datorn i 

förskolan och skolan har bidragit till en ökad variation och ett förändrat arbetssätt 

samt ger barn med särskilda behov nya möjligheter. Olika digitala verktyg ger en 

möjlighet att forma undervisningen utifrån barnets individuella behov och 

förutsättningar. Den andra aspekten är arbetslivsaspekten som handlar om samhällets 

förväntningar på att skolan ska utbilda och förbereda barn och ungdomar i det 

framtida arbetslivet, där de kommer att komma i kontakt med tekniken. Den tredje 

och sista aspekten är demokratiaspekten. Den innebär att förskolan och skolan har ett 

ansvar att ge alla barn och ungdomar likvärdig utbildning på området IKT 

(Alexandersson m.fl., 2001). 

   Tekniken ingår som en naturlig del i de flesta barn och ungdomars liv.  De lever 

med olika sociala medier så som mobiltelefoner och datorspel (Lindström 2012). Som 

vi kan läsa spelar tekniken i sig en stor roll, men pedagogens engagemang och 

förhållningssätt till att använda IKT är lika viktigt. Pedagogen har dessutom ett ansvar 

för barnens förståelse om vikten av att använda IKT i undervisningen. (Alexandersson 

m.fl. 2001). Detta skriver Williams (2006) om och menar att de vuxnas närvaro är 

betydelsefull, då ett lärande sker i sampel mellan barnen och pedagogen, men att det 

är allt vanligare att barnen lämnas ensamma när det fått sina instruktioner. Det är 

pedagogerna som sätter reglerna för om och när barnen får använda IKT och i vilket 

sammanhang (Tyrén, 2007). Klerfelt (2007) nämner i sin avhandling att pedagogerna 

har det yttersta ansvaret att leda en grupp med barn, med stöd ifrån läroplanen. Precis 

som för alla andra verktyg i den pedagogiska verksamheten är det viktigt att 

pedagogen tänker igenom och planerar på vilket sätt datorn ska användas. I förskolan 
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finns s.k. ”pedagogiska program” och i mera begränsad omfattning även i multimedia 

program. Anna Lundholm förespråkar även om i ”Surfplattan som komplement i 

förskolan” där t ex lego, pussel och utklädningskläder är bra verktyg för barns 

lärprocess, att det är viktigt att pedagogen visar hur allting fungerar. Är man en 

medforskare tillsammans med barnen blir det oftast rätt. Resultatet av att lämna en 

”lärplatta” till barnen och sedan lämna dem ensamma blir fel och risken finns att det 

blir en barnvakt (Skolverket, 2013). Trageton (2005) skriver att det måste finnas en 

blandning av olika läromedel tillgängliga för att skapa ett mer effektivt lärande då 

barn lär sig på olika sätt. Genom olika pedagogiska verktyg kan man skapa en mer 

effektiv och individanpassad lärandeprocess. Digitala verktyg ska ses som ett av vår 

tids läromedel för barnen i både skola och förskola. Prensky (2012) skriver att de 

elever han träffar beskriver skolan som gammalmodig och tråkig. Då barnen ges 

möjlighet att använda surfplatta, datorer och internet skapas en ny syn på utbildning. 

Denna syn handlar om att barnen ser skolan som något roligt då de lär i samband med 

tekniken. Det största lärandet sker inte längre i skolan, utan i hemmet då de har fri 

tillgång till sina digitala verktyg. Prensky menar att för att barn inte ska gå miste om 

den utbildning de har rätt till, måste det ske en förändring där de även lär med hjälp 

av digitala verktyg i förskola och skolan.  

   Blad och Dibrani (2013) skriver i sin studie om ”Sju pedagogers syn på surfplattan” 

att syftet med uppsatsen var att samla kunskap kring surfplattan i årskurs 4-6. Detta 

för att författarna själva och andra pedagoger senare kan motivera beslutet huruvida 

man ska använda surfplatta eller inte och vilka för- och nackdelar som förekommer. 

Resultatet i Blad och Dibranis studie visar att många pedagoger är positiva till att 

börja använda surfplatta i undervisningen, men då många av pedagogerna endast har 

en surfplatta i klassrummet är det svårt att bedriva ett bra pedagogiskt arbetssätt kring 

den. Slutligen säger Blad och Dibrani att deras resultat ger en positiv framtidstro där 

surfplatta kan komma att bli ett centralt pedagogiskt verktyg. Blad och Dibrani kan i 

sin studie se att det krävs minst en surfplatta på två elever och en daglig användning 

för att få ett fungerande arbete på det mest optimala sättet. Samarbetet och språket var 

något som ofta hamnade i fokus för att lösa en uppgift, det framgick i undersökningen 

att när eleverna satt med varsin surfplatta satt de oftast själva och arbetade med en 

applikation. Den sociokulturella teorin bygger på samspel med andra och är därför 

enligt Blad och Dibrani den bästa inlärningen. Därför är det bättre att låta eleverna 

arbeta två och två vid en surfplatta för att skapa ett samspel och en god 

kommunikation. Blad och Dibrani anser att surfplattan kan vara framgångsrik vad det 

gäller koncentrationen och att den kan fånga upp omotiverade elever och på så sätt 

leda till bättre skolresultat i framtiden. Blad och Dibrani poängterar dock en viktig sak 

utifrån deras resultat. De menar att det inte främjar eleverna om de sitter och arbetar 

med surfplattan på varje lektion under skoldagarna, då eleverna i så fall skulle vänja 

sig allt för mycket vid den. När surfplattan blir en “vanlig” och daglig del av 

undervisningen kan den förlora sin charm och leda till att eleverna tappar intresset och 

koncentrationen. Surfplattan är ett nytt positivt verktyg i skolan och att bara slänga in 

surfplattan i undervisningen utan att ge pedagogerna ordentlig utbildning tror inte 

Blad och Dibrani gynnar inlärningen. Surfplattan blir då istället negativ.  

4.1 Debatten om surfplattan 
Maths Olsson (2012) är förskollärare med inriktning på lek, idrott och rörelse. Han 

har tagit fram följande kritiska invändningar från forskare gällande debatten om 

nackdelarna med IT och datorspel när det gäller barns lärande. Forskarna skriver att 

multitasking dvs. att göra fler saker sker på en gång som t ex lyssna på musik, titta på 
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tv, Facebook och läxläsning gör att barnen blir sämre på att fokusera. Då barnen 

använder surfplattan får de mindre erfarenhet av läsning, vilket ger en sämre 

läsförståelse. Om barn ständigt använder surfplattan på t ex. bussen eller restaurangen 

får barnen aldrig lära sig att ha tråkigt vilket ger mindre utrymme för deras egen 

kreativitet. Barnen får då inte chansen att bearbeta känslan av att ha tråkigt och 

komma på sätt att ta sig ur den. I sin lärandeprocess med datorn ges barnen 

utmanande aktiviteter som är styrda. Om barnen inte får tillfälle att leka egna lekar 

går de miste om att stimulera sina egna tankegångar och mindre utrymme att 

försjunka i eget lekande. I sitt samspel med datorn får barnen få, eller inga 

erfarenheter av konfliktlösning då man genom datorns på- och utloggnings funktion, 

bara kan stänga av olika program när man inte längre vill vara med eller inte har 

intresse längre. Detta kan resultera i att barn får svårare att samarbeta i det verkliga 

livet. Hugo Lagercrantz, barnläkare och Lena Gällhagen, skolutvecklare och konsult 

på TÄNK OM (ett företag som har hjälpt skolor i samband med införandet av digitala 

verktyg sen 2009), diskuterar i en debatt i Aktuellt (2012) om för och nackdelar med 

surfplattor i förskolan. Lagercrantz har forskat i hur barns hjärnor utvecklas och är 

kritisk till hur förskolan använder sig av den nya tekniken. Han menar att det finns tre 

argument till varför man inte ska använda surfplattor i tidig ålder. Det första 

argumentet är att det försämrar vår koncentration då vi ständigt är omgivna av 

Iphones och Ipads som plingar och låter. Det andra argumentet är att surfplattorna 

förvrider barns uppfattning av naturen. Lagercrantz menar att barn inte kommer att gå 

ut i naturen och lyssna på hur fåglarna låter på riktigt om de har lyssnat på fågelläten 

på Ipaden. Det tredje och sista argumentet är att surfplattorna tar tid från den 

spontana leken. Enligt Lagercrantz bör barn under fyra år varken titta på tv eller 

använda sig av surfplattor. Han menar att överdrivet tv-tittande kan försämra 

koncentrationsförmågan hos små barn om de tittar mer än tre timmar per dag, samt att 

han i debatten hävdar att barn med överdrivet tv-tittande har en ökad kriminalitet och 

sociala problem. Vidare talar Lagercrantz om att det i USA visat sig att barn som får 

titta på ”Baby Einstein” försämrar sin språkutveckling och han påtalar hur viktigt det 

är att barns tv-tittande sker i samspel med föräldrar eller andra vuxna. Den direkta 

kontakten mellan barn och föräldrar är oerhört viktigt där föräldrar ex. läser och 

samtalar med barnet. Problemet är stort då Ipad eller tv:n  kan ersätta socialt samspel 

och kommunikation säger Lagercrantz. Gällhagen är däremot positiv till användandet 

av surfplattan i verksamheten och ser den som en pedagogisk tillgång. Hon menar att 

surfplattorna i förskolan används till det den är bra till dvs. att spela in, använda som 

kamera och dokumentera med. Gällhagen tycker att Lagercrantz rädsla för 

surfplattornas och tv:s användning är överdriven, då förskolelärarna är oerhört 

kompetenta i sitt arbete med surfplattorna och menar att man visst kan använda dem 

med mindre barn, bara man vet hur man gör och gör det på ett pedagogiskt sätt. 

Avslutningsvis säger Gällhagen ”Att jobba med skapande, ljudpålägg, musik och den 

typen av kreativa processer har vi inte kunnat jobba med förut – tekniken gör det 

möjligt”. 

   Sammanfattningsvis kan vi läsa i debatten att Lagercrantz är negativ och ser stora 

risker med att små barn använder sig av datorer. Lagercrantz ser också risker med att 

barns hälsa påverkas negativt då barn blir stillasittande och kopplar därför inte sina 

erfarenheter från datorn till verkligheten. Gällhagen är däremot positiv till 

användningen av surfplattor och håller inte med Lagercrantz. Hon menar att 

surfplattan är en tillgång för barnen, då man t ex kan använda den i kreativa 

sammanhang, samt att pedagogerna vet hur arbetet med surfplattan bör ske i 

verksamheten. Här ser vi tydligt hur åsikterna att använda surfplattan går isär.  
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4.2 Barns lärande med surfplattan 
Sarah Wolf Näsström (2014) IKT pedagog i Strängnäs, har många intressanta tankar 

angående barns lärande med Ipad. Hon är en av de tolv deltagarna i Strängnäs 

kommun vars första Ipad projekt startade 2011. Näsström (2014) skriver att Ipaden 

som pedagogiskt verktyg erbjuder barn andra möjligheter än det material som 

används i skolan sedan tidigare. Hon tar också upp att vissa är kritiska till datorer och 

Ipad i förskolan och kanske är rädda att barnen ska bli stillasittande och spendera mer 

tid inomhus, då de redan i hemmiljön spenderar mycket tid framför tv:n och datorer. 

Som svar på den kritiken skriver Näsström (2014) ”om vi i förskolan tar ansvar för 

hur vi använder digital teknik så är det ingen fara.” Hon menar att om Ipads sätts i ett 

sammanhang, där den kompletterar det traditionella och utgår från didaktiska frågor 

som: Vad gör vi? Hur gör vi? För vem gör vi? blir den ett komplement i förskolans 

arbete. I allt fler kommuner satsar man på Ipads i förskola och skola. Detta beror på 

de pedagogiska möjligheterna som Ipaden ger i undervisningen och att det hela tiden 

upptäcks nya sätt att använda den. Läroplanen förespråkar även barns nyfikenhet, 

begynnande förståelse för språk och kommunikation, samt att matematik, 

naturkunskap och teknik utmanas. Förskolan ska även ge barnen möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera, förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av olika material som bild och andra 

estetiska uttrycksformer, samt digitala verktyg. Mycket har skrivits om surfplattan i 

förskoleverksamhet, allt från högskolebaserade uppsatser och forskningsrapporter. I 

uppsatsen ”Datoranvändning i förskolan” är Nilsson & Walls (2011) syfte att ta reda 

på vad som står skrivet om och kan kopplas till datoranvändning i förskolans läroplan 

och hur förskolepersonalen uppfattar det. Resultatet var att förskolepersonalen tolkade 

läroplanen på olika sätt och de hade olika syn på det pedagogiska arbetet. Några ansåg 

att datorn skulle vara ett givet inslag i det pedagogiska arbetet, några ansåg att datorn 

bara skulle tas fram vid vissa tillfällen och några ansåg att datorn skulle uteslutas helt.  

Enligt Ljung-Djärf (Spelet runt datorn, 2004) kan barns tillgänglighet till datorn i 

förskolan delas upp i tre kategorier: I den första kategorin anser förskolepersonalen att 

datoranvändningen är ett hot mot andra och viktigare aktiviteter som t ex 

kommunikation och lek, i denna kategori sitter förskolepersonalen inte med när 

barnen använder materialet. I den andra kategorin ses datoranvändandet som ett 

tillgängligt val, datorn är tillgänglig för alla men det är barnens eget intresse som styr 

om dem arbetar med datorn eller inte. Den tredje kategorin handlar om 

datoranvändandet som ett viktigt inslag i verksamheten, här ska alla barn involveras 

och förskolepersonalen ser den som en uppgift att inspirera och motivera barnen till 

att använda datorn. Datoranvändandet ses som ett lärande där datorn är ett verktyg 

även för annat än bara spel.  

   Elin Andersson Lidström (2013), har skrivit uppsatsen ”Digital kommunikation och 

litteracitet i förskolan.” Syftet med hennes uppsats var att undersöka förutsättningarna  

för användandet av lärplattan som ett digitalt verktyg i barnets läs- och 

skrivutveckling på förskolan. Studien baseras på en mindre enkätundersökning riktad 

till förskolechefer samt intervjuer med tre pedagoger som aktivt arbetar med lärplattan 

på förskolan. Denna metod tror Andersson Lidström på bästa möjliga sätt skulle 

kunna uppfylla uppsatsens syfte. Resultatet visar att förutsättningarna på förskolorna 

är relativt lika. Förskolechefernas erfarenhet av lärplattor och deras synsätt på 

användandet av lärplattor i verksamheten är mestadels positiv. Samtliga förskolor som 

informanterna representerar har haft tillgång till lärplattor, i olika utsträckning. Det 

som skiljer förskolorna åt är hur det praktiska tillvägagångssättet genomförts. 

Resultatet visar även att det i praktiken är relativt lika varandra. De intervjuade 
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pedagogerna talar om ett medvetet användande, en närvarande pedagog och ett 

meningsfullt sammanhang. De olika situationerna där barnen använder lärplattan har 

läs- och skrivutveckling som en gemensam nämnare. 

   Den andra uppsatsen har Johanna Hansson och Lena Holmqvist (2012) skrivit. De 

är två studenter från Borås högskola som har skrivit uppsatsen ” Kan inte jag få 

grodan idag?” (En kvalitativ studie om hur surfplattan motiveras i förskolan). Syftet 

med studien var att undersöka hur digitala lärresurser motiveras i förskolan. Resultatet 

visar på hur förskolan motiverar beslutet av surfplattan, då förskolan genom 

diskussioner kom fram till beslutet att skaffa surfplattor där alla tillslut var överens. 

Vissa förskolor använde den mer och vissa använde den inte alls, men Hansson och 

Holmqvist såg i sin undersökning att det fanns potential. Pedagogerna ville utveckla 

användandet eftersom de såg surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. För att kunna 

utveckla användandet var det av stor vikt att pedagogerna planerade efter de 

didaktiska frågorna hur, var och varför. Hansson och Holmqvist kom även fram till att 

pedagogerna ansåg att de flesta vårdnadshavarna var positiva till surfplattan i 

förskolan. Linderoth (Säljö & Linderoth, 2002) skriver i ett kapitel om sin forskning 

gällande hur barn skapar datorspel i förskolan. Den handlar om en koppling mellan 

informationsteknik, den mediekultur som barn lever i och hur den kreativa processen 

ser ut när barn skapar. Då förskolan använder sig av nya digitala verktyg, skapas nya 

möjligheter och problem. Möjligheten kan vara att barnen snabbt och enkelt kan göra 

proffsiga resultat, medan ett problem kan vara att barnens kreativa kvaliteter kan gå 

förlorade t.ex. när barnet använder sig av ett ordbehandlingsprogram och barnet blir 

mer intresserad av textens utseende än innehåll. I sin slutsats skriver Linderoth om 

fyra faktorer som påverkar barns kreativitet.  

   Den första faktorn handlar om att kunskapen hos den som skapar är viktig och ju 

större kunskap desto mer kreativ blir barnet.  

   Den andra faktorn handlar om barnens kulturella erfarenhet dvs. beroende på vilka 

erfarenheter barnen har av andras kreativa produkter påverkar detta deras skapande. 

   Tredje faktorn handlar om vilka möjligheter och begränsningar verktyget har och i 

vilket sammanhang barnet använder verktyget. I den fjärde och sista faktorn skriver 

Linderoth att den kreativa processen förändras beroende på vilka egenskaper 

produkten har som barnet vill skapa. I slutsatsen beskrivs att informationstekniken har 

två viktiga roller för barns skapande verksamhet. Dels att den ger barnet möjlighet att 

skapa nya estetiska produkter så som multimedia och datorspel och dels att 

informationstekniken är ett verktyg som förändrar skapandeprocessen av musik, 

texter och bilder. Även Näsström (2014) menar att Ipad är ett mycket bra verktyg för 

just estetiska uttrycksformer eftersom barnen kan vara delaktiga i dokumentationen 

och kommunicera, skapa filmer och e-böcker för att förmedla upplevelser och 

erfarenheter. Arbetet med Ipad blir för barnen ännu ett medel att utforska och uttrycka 

sig med. Förskolan har ett stort ansvar att utveckla barns intresse för bilder, texter och 

olika medier, samt deras förmåga att kunna tolka och samtala om dessa. Som pedagog 

menar Näsström (2014), är det viktigt att vara medveten om vad man gör och varför. 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter och i förskolans uppdrag ingår det 

att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande. Slutligen skriver Näsström att 

barnen vänjer sig vid den nya tekniken allt tidigare i åldrarna. Då man istället för att 

använda en datormus använder fingrarna, för att styra skärmen, passar Ipad särskilt 

bra för de yngsta barnen. Ipaden är snabb och barnen får direkt respons på det de gör.  
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5. Metod 

I detta avsnitt redogör vi för den metod som har använts för att genomföra 

undersökningen.  

5.1 Kvalitativ metod 
I vår uppsats har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med de pedagoger och barn 

som deltagit i studien samt barnobservationer. Valet av forskningsmetod beror alltid 

på vad man vill ha svar på i sin forskning. Vissa frågor kan man bara få svar på 

genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför allt människors upplevelser av 

olika saker eller deras syn på verkligheten. Man är intresserad av att beskriva, förklara 

och tolka (Ahrne & Svensson, 2011).  

  I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 

och att det inte finns en objektiv sanning. Som forskare måste man tänka på att inte 

formulera enkätfrågor utan frågor som är av kvalitativ grad. Kvalitativa metoder 

används ofta då man vill undersöka något eller en frågeställning som man inte vet så 

mycket om (Malterud, 2009). Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då 

vi vill ta reda på hur pedagogerna använder surfplattan i förskolan, hur barnen 

interagerar med surfplattan i sin verksamhet vad pedagogerna anser att barnen lär sig 

och vad barnen tror att de lär sig genom att använda surfplattan i 

förskoleverksamheten. Intervjuerna baserade sig på en rad olika frågor som stöd för 

intervjun. Data som samlades in under intervjuerna spelades in med mobil som sedan 

transkriberades till en skriven text för senare analys. Genom kvalitativa intervjuer får 

vi svar utifrån respondentens egna erfarenheter, ord och tankar. Dessa svar måste 

sedan granskas och kategoriseras så att varje respondents svar kan sammanställas 

tillsammans med de andras svar på samma frågor (Bryman, 2004).  

5.2 Observationer 
Vi har även valt att använda oss av observationer med de barn som medverkade i 

studien för att få svar på frågan hur barnen interagerar med surfplattan. Barnen 

observerades två och två när de använde sig av surfplattan. Med vid dessa 

observationer fanns alltid en pedagog. Vid observationerna deltog inte observatören i 

det som observerades, utan noterade enbart. Observation är en metod som handlar om 

att iaktta en persons beteende utifrån ett speciellt schema. En av de viktigaste 

fördelarna med metoden är att den gör det möjligt att göra en indirekt observation av 

en eller flera personers beteende. De personer som ingår i undersökningen observeras 

under en viss tidsram som bestämts i förväg och utifrån samma styrda 

tillvägagångssätt (Bryman, 2004). 

5.3 Etiska principer 
I och med en forskningsrelaterad studie är det viktigt att tänka på de personer som är 

inblandade. För att de inte ska bli utsatta för kränkningar eller att deras identitet ska 

bli utsatt, följer här fyra huvudsakliga etiska principer som gäller för bl.a. svensk 

forskning.  

  Informationskravet, innebär att forskaren ska informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte. Det innebär b.la att försökspersonerna ska veta att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de så önskar. Innan 

pedagogintervjuerna genomfördes, informerades informanterna om att deltagandet var 

frivilligt.  

   Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Om någon är minderårig brukar föräldrars eller 
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vårdnadshavares godkännande krävas. Om detta informerades även pedagogerna i vår 

studie samt att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Angående barnens 

medverkan, skickade vi ut ett brev till föräldrarna med information om oss själva, om 

vår undersökning och att intervjun var frivillig. Föräldrarna gav sedan sitt 

godkännande till att vi intervjuade och observerade barnen.  

   Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifterna om de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter 

måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Våra intervjuer 

spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner där det endast är vi själva som har haft 

tillgång till materialet och lyssnat på intervjuerna. I vår studie nämner vi inga namn på 

varken pedagoger eller barn och våra informanter har namngets i nummerordningen 1 

-8.  

   Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet, (Bryman, 2004). Innan intervjuerna genomfördes 

informerades både barn, föräldrar och pedagoger om att materialet kommer att raderas 

efter att studien är slutförd.  

5.4 Urval och intervjusituation 
Vi tog kontakt via mail med två för oss okända förskolor i utkanten av en större stad i 

Mellansverige, som vi visste arbetade med surfplattor i verksamheten då vi fått tips av 

en bekant. I mailet till förskolorna bifogade vi även föräldrabrevet som vi bad 

pedagogerna skicka ut till föräldrar med barn i åldrarna fyra till fem år. Varför vi 

valde att intervjua barn i den åldern var för att vi skulle kunna ha en verbal 

kommunikation med barnen och få svar på våra frågor. Pedagogerna hörde av sig 

efter en vecka och då hade vi fått in godkännande från nio av de tillfrågade 

föräldrarna. Sammanlagt blev det tre intervjuer med pedagoger, åtta barnintervjuer 

(ett barn ville inte medverka när det blev dags) och två barnobservationer. Vid varje 

observationstillfälle medverkade två barn och en pedagog. Undersökningen 

genomfördes i slutet av april 2014. Vi kontaktade förskollärarna på de utvalda 

förskolorna och enades om att vi skulle genomföra undersökningen under två dagar. 

Under dag ett gjordes pedagogintervjuerna, barnintervjuerna och barnobservationerna 

på förskola 1. Under dag två gjordes barnintervjuerna på förskola 2.  

   Vi började vår studie med att observera barnen i deras arbete med surfplattan. 

Barnen observerades två och två under en förmiddag och vid dessa tillfällen var en 

pedagog närvarande. I den första observationen satt två barn i en avskärmad 

datorhörna vilket gjorde att observatören var tvungen att stå ganska nära för att kunna 

se och observera vad de gjorde. I den andra observationen satt observatören med vid 

bordet där två barn satt och arbetade med surfplattan. De båda observationerna varade 

i ca 30 minuter vardera. Under observationstillfället användes en observationsmall för 

att underlätta nedtecknandet. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum både när det 

gällde pedagoger och barn. Såväl pedagoger som barn intervjuades en åt gången.  Alla 

tre pedagogintervjuerna varade mellan 9-15 minuter. Frågorna som ställdes vid 

intervjuerna med pedagogerna, var utformade så att de skulle ge en bakgrund till 

pedagogernas arbete med surfplattan i verksamheten, samt pedagogernas 

huvudsakliga syfte med att använda surfplattan i verksamheten. Frågorna som ställdes 

vid barnintervjuerna var utformade så att intervjuaren skulle få svar på om barnen 

visste vad en surfplatta var, vad barnen brukade göra på en surfplatta och om de 

trodde att de lärde sig något när de arbetade med surfplattan. Frågorna var av 

beskrivande karaktär och samtliga frågor och observationsmallen finns som bilaga. Vi 



 19 

valde även att använda oss av ljudinspelning via mobilen vilket innebär att den som 

intervjuar kan lägga allt fokus på vad informanten säger. 

5.5 Datainsamlingsmetoder  
För att genomföra intervjuerna upprättade vi en intervjumall och för observationerna 

hade vi en observationsmall. Under barnintervjuerna användes surfplattan som stöd, 

både barn – och pedagogintervjuerna spelades in på mobil som testades innan.  

5.6 Databearbetning 
Då samtliga intervjuer med pedagoger och barn spelades in med mobil började vi med 

att transkribera dem. Vi lyssnade noga igenom varje intervju för att inte missa något. 

Resultatet av intervjuerna grupperades sedan för att kunna se likheter och olikheter 

mellan intervjuerna och för att sedan kunna dela in resultatet i olika teman baserade 

på våra frågeställningar. Detsamma gjordes med barnobservationerna. 

 
5.7 Reliabilitet & Validitet 
Reliabilitet innebär att materialet ska vara tillförlitligt och att det inte är slumpen som 

ska avgöra vilka svar man får. Frågorna ska följa samma struktur och situationen ska 

vara så lika varandra som möjligt. Även formuleringarna av frågorna kan påverka 

svaren, som t.ex. ledande frågor, men dessa bör undvikas. Vid våra intervjuer har vi 

använt oss av en uppsättning likartade frågor och intervjuerna har skett på likartat sätt.  

När det gäller barnens intervjusvar är det vid ett flertal tillfällen som barnen inte gett 

fullständiga svar eller svarat på något som har med surfplattan att göra, men inte på 

den aktuella frågan. Detta hör troligen samman med barnens låga ålder. Vi anser dock 

att det resultat vi kommit fram till är tillförlitligt.  

   När man talar om validiteten handlar det om intervjufrågornas giltighet. Om studien 

undersöker det den avser att undersöka samt hur man gör detta på bästa sätt (Kvale, 

1997). Det handlar även om att den som intervjuar bör vara specifik i sina frågor 

enligt det syftet man uppgett. Till exempel, om författaren strävar efter att få reda på 

hur föräldrar upplever kommunikation på förskolan och inte hur de upplever 

kommunikation i ren allmänhet. Resultatet av två personers transkriberingar, kan se 

väldigt olika ut då deras tolkningar påverkar utskriften (Kvale 2009). Validiteten i vår 

undersökning ökade då vi valde att ställa öppna frågor, vilket gav informanten fritt 

spelrum att berätta utifrån sina egna erfarenheter. Det vi upptäckte var att intervjuaren 

behöver vara specifik i sina frågor. När vi frågade barnen när de använder surfplattan 

fick vi ett svar som pekade på att barnen använde surfplattan i andra miljöer än i 

förskolan. Detta gjorde att svaret vi fick inte gav oss någon validitet då vi egentligen 

ville veta när barnen använde surfplattan i förskolan. För att öka validiteten i vår 

studies trovärdighet, kunde en återkoppling ha skett via deltagarkontroll, där 

deltagarna fått möjlighet att läsa utskrifterna och getts möjlighet att korrigera 

missuppfattningar eller förtydliga sig. 

6. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultat och analys uppdelat utifrån tre teman. Barns 

interaktion, barns lärande och surfplattans användningsområden. Under teman 

redogör vi för pedagogernas och barnens svar på intervjufrågorna samt 

barnobservationerna. Detta tar sin utgångspunkt från de fyra frågeställningarna. 
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6.1 Barns interaktion 

6.1.1 Pedagogintervjuerna 
 

I intervjuerna berättade flera pedagoger om barnens vana med surfplattan. 
 

Barnen idag är ju uppvuxna med Ipad/Pedagog 2  

 

Jag kan själv anse att det är ett lättare sätt att fånga upp barnen 

på, för att de är så inne i all teknik idag. De har ju både en, två, 

tre, fyra Ipads hemma själva. För det är det samhället bygger 

på/Pedagog 1.  

 

I intervjuerna framkom även att det till största del är de äldsta barnen som använder 

sig av surfplattan när de introduceras för siffror och bokstäver. Pedagog 2 menar att 

barnen är så pass bekanta med surfplattan att det är barnen som visar pedagogerna hur 

man gör: 

 
Ett barn idag kan tjugo gånger mer om en Ipad än vad jag kan, de 

får ju visa mig/Pedagog 2 

 

Barnen interagerar med varandra genom att de visar varandra hur de ska gå till väga 

när de använder surfplattan, de samtalar med varandra och provar och hjälper 

varandra. Barnens kompetenser kompletterar varandra i samarbetet kring surfplattan 

och barnen visar en glädje i det de gör när de lär sig saker tillsammans och av 

varandra.  

  
Ja, de talar hela tiden och pekar och visar och berättar vad som 

händer och vad ska de göra, och hur man gör, provar och det är 

mycket prat/Pedagog 3.  

 

Lindström (2012) skriver att tekniken ingår som en naturlig del i de flesta barn och 

ungdomars liv. De lever med olika sociala medier så som mobiltelefoner och 

datorspel. Detta framkommer tydligt i pedagogintervjuerna då pedagogerna var ense 

om att syftet med att arbeta med surfplattan i förskolan var att det fanns som en 

naturlig del i barnens vardag. Barn är uppvuxna med en surfplatta idag, vilket är en 

del av samhället samt att det finns en surfplatta eller dator i nästan i varje hem. Det är 

ett lätt verktyg att använda tillsammans med barnen, eftersom de är så inne i dagens 

teknik och vårt samhälle bygger på det.  
 

6.1.2 Barnintervjuerna 
Två av barnen visste vad en surfplatta var och att man kunde spela på den. Barn 

nummer 6 förväxlade surfplatta med surfbräda och berättade att det var något man 

kunde stå upp på. Barnen talade om att det fanns olika spel och vuxenspel. Och kunde 

benämna ordet surfplatta som ”ipad eller ”padda”.   

 
Ja, det finns olika spel också, vuxenspel/Barn 1. 

 

En ipad/Barn 3. 

 

En dator, padda/Barn 4. 
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Det är som en padda där det finns saker som man kan jobba med 

och göra/Barn 5.  

 

Det är som en dator som fast det är inte en massa sladdar/Barn 7 

 

 
När man sitter ensam för jag tycker det är läskigt för jag vill att 

någon ska vara med/Barn 4. 

 

 

Williams (2006) skriver hur betydelsefull de vuxnas närvaro är, eftersom ett lärande 

sker i samspel mellan barnen och pedagogen. Det är dessutom allt vanligare att 

barnen lämnas ensamma när de fått sina instruktioner. Detta kommer till kännedom då 

barn 4 berättar att det som var mindre bra med surfplattan, var att det var otäckt att 

sitta själv med den och att barnet helst såg att någon kunde sitta med. Här ser vi att 

pedagogens närvaro spelar stor roll. Även om barnen hanterar verktyget på egen hand, 

behövs pedagogen för att ge stöd och återkoppla det barnen ser och vad som händer 

på skärmen.  

6.1.3 Observation 1 
Två barn sitter tillsammans i en datorhörna med surfplattan på bordet framför sig. Ett 

av barnen väljer en app där man lär sig om människokroppen och vad som händer i de 

olika organen. Barnen låter hela tiden surfplattan ligga stilla på bordet mellan sig. Det 

barn som valt spelet pekar och klickar. Det andra barnet verkar mer försiktig och sitter 

bredvid utan att fråga om det får prova. I observationen kan vi se att barnen arbetar 

med verktyget utan några som helst problem. Genom den direkta responsen från 

surfplattan, ökar barnens intresse för att utforska och lära sig nya saker. Med 

surfplattan använder man sina fingrar för att styra skärmen istället för att använda en 

datormus, vilket kan passa bra för de yngre barnen. Surfplattan är snabb och barnen 

får direkt respons på vad de gör. Barnen vänjer sig även i tidig ålder att handskas med 

ny avancerad teknik, (Näsström 2014).  

6.1.4 Observation 2 
Två barn spelar memory tillsammans. Barnen sitter vid ett litet bord bredvid varandra 

med surfplattan uppställd på bordet framför sig: Barnen turas om att klicka på 

spelbrickorna och knuffar till varandra när det är den andres tur att spela. Ett av 

läroplanens strävans mål är ”att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta”.  

   Med rätt inställning och försiktighet kan teknologi stärka istället för att hindra 

socialinteraktion, vilket kan möjliggöra utvecklingen för barns kommunikation. I 

observation 2 kunde vi på ett tydligt sätt se hur barnen genom turtagning skapar 

interaktion. Även om barnen inte talar och använder ord, stärker detta den sociala 

interaktionen (Plowman & McPake 2013).  

6.2 Barns lärande 

6.2.1 Pedagogintervjuerna 
I pedagogintervjuerna talar pedagogerna om vad barnen lär sig när de använder sig av 

surfplattan. Pedagog 1 anser att utforskandet har en stor roll i barns lärande och 

berättar att de övar på att våga prova och att arbeta självständigt. Men även att de 
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samarbetar och hjälper varandra i lärandet, då de sitter tillsammans runt en surfplatta 

och kan lära sig mycket beroende på apparna.  

 
Utforskandet självklart, självständighet, att våga prova, för det är 

ju inte alltid alla som vågar och de lär sig inte bara. Man kan sitta 

flera stycken, de kan lära sig av varandra, de lär sig av sig själva 

beroende på apparna/Pedagog 1.  

 

Alexandersson, Linderoth, Lindö (2001) skriver att barn lär på olika sätt och i samspel 

med andra. Det är därför viktigt att ta tillvara på allas olika lärande. Att använda sig 

av datorn som ett komplement till annan övrig verksamhet har visat sig vara positivt. 

Barnens samarbete förbättras, ett större engagemang skapas och deras samtal blir 

annorlunda när de använder datorn.  

 

I pedagogintervjuerna talar pedagogerna om deras syn på barns lärande. Pedagog 3, 

talar om att barnen lär sig turtagning och respekt och att lärandet sker på ett lekfullt 

sätt. 
 

Man lär sig också vänta på sin tur och respektera varandra. Alla 

kan inte göra samtidigt och sen att allting sker på ett lekfullt 

sätt/Pedagog 3.  
 

Enligt förskolans läroplan ska barns nyfikenhet, begynnande förståelse för språk och 

kommunikation, samt för matematik, naturkunskap och teknik utmanas.  

   Pedagog 2, lyfter fram att surfplattan förmedlar kunskap och lockar barnen till att 

sitta och räkna, träna engelska och lära sig om färg och form på ett lekfullt sätt. En av 

pedagogerna poängterar att surfplattan också kan vara ett verktyg som tar mycket 

uppmärksamhet från andra aktiviteter i verksamheten. Pedagogen menar att allt som 

finns runt omkring inte längre har någon betydelse och att barnet kan uppslukas av 

surfplattan.  

 
 

De kan sitta och räkna, använda engelska och färger och 

former/Pedagog 2.  

 

Det tar så mycket uppmärksamhet från mycket annat. Allt det 

andra glöms bort och det spelar ingen roll om det är någonting 

som de faktiskt tycker är kul. Ipaden brädar allt i princip/Pedagog 

1.  

 

Vidare beskriver pedagog 1 hur viktigt det är att de appar man väljer ska kunna 

kopplas till läroplanen, och talar om vikten av att vara en ”lär spridare” som IKT – 

ansvarig. De som är ansvariga ska se till att alla andra pedagoger ligger på samma 

nivå. Förskolan har tillsammans kommit fram till att det ska finnas ett antal appar på 

surfplattan som är relevanta.  

 
Vi är ”lär spridare”, den informationen vi får på våra möten som 

IKT – ansvariga, kan vi föra vidare så att alla är på samma nivå. 

Exempelvis testar vi appar, vad de är bra för, vad man kan 

använda dem till, går de att koppla till läroplanen, vad lär dem? 

Vi har även kommit fram till att det fungerar/Pedagog 1.  
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Kjällander (2013) talar om att plattornas design inbjuder till ett annat samarbete än 

vad datorn gör. Plattan har funktioner som gör att man kan lägga den på golvet och 

vända den åt olika håll vilket skapar ett samarbete kring plattan som resulterar i att 

barnen bjuder in varandra och där turtagning och interaktion med andra sker spontant. 

6.2.2 Barnintervjuerna 
I intervjuerna framgår det att barnen tror att de kunde lära sig olika saker genom att 

använda surfplattan. Barn 4 svarar att man kan lära sig skriva och läsa och göra läxor, 

men säger samtidigt att det är något som är mindre bra i användandet av surfplattan. 

Medan barn 5 berättar att man kanske kan lära sig att ha tålamod genom att vänta och 

att man sedan får göra vad man vill. Barn 5 berättar även att man kan lära sig hur 

många fingrar, tår och tänder man har. Vad man även kan lära sig enligt barn nr 7 är 

att man lär sig klockan, eftersom de vuxna hemma och pedagogerna på förskolan 

säger till barnet hur länge de får sitta med surfplattan, när det är dags att avsluta och 

när det är någon annans tur. På så sätt lär sig barnet klockan och vad en timme är. 

 

 
Skriva, läsa, jag kommer inte på mera/Barn 4.  

 

Det här med läxa/Barn 4.  

 

Man kanske lär sig att ha tålamod man väntar och sen kan man få 

göra det man vill. Hur många fingrar, tår och tänder man 

har/Barn 5.  

 

Att Sofie säger vi får spela en timme och sen spelar vi en timme 

och så säger de till när det gått en timme och då kollar jag i mitt 

huvud att.. de…. Att det typ kommer massa tankar, och/Barn 7 

 

Enligt Prensky (2012), är det viktigt att barnen ges möjlighet att använda datorer och 

internet i skolan för att barnen ska få ett tydligt samband mellan skola och att lära på 

ett roligt sätt. Många elever som Prensky träffar, ser skolan som gammal och tråkig 

och det största lärande sker egentligen inte längre i skolan utan i hemmet, där barnen 

har fri tillgång till sina digitala verktyg. Barn är inte alltid medvetna om att de lär sig 

nya saker, men genom att använda surfplattan får barnen nya kunskaper och lär sig på 

ett nytt, roligt och stimulerande sätt.  

 

6.2.3 Observation 1 
Barnen ställer hela tiden frågor.  

 
Vad är det? /Barn 1. 

 

Ska jag trycka här? /Barn 2. 

 

Är det rätt? /Barn 1. 

 

De samtalar med varandra, de fnissar åt det som händer på skärmen och vet precis hur 

de ska använda appen. De visar stort tålamod gentemot varandra och söker hela tiden 

återkoppling hos pedagogen. Detta kan vi koppla till Vygotskys proximala 

utvecklingszon som handlar om att barnet får hjälp att utveckla sin egen nuvarande 

förmåga med hjälp av en pedagog. Genom scaffolding (olika hjälpmedel) kan den 
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person som har större kunskap inom ett område ge en annan person stöd för att klara 

olika uppgifter (Strandberg, 2006).  

6.2.4 Observation 2 
Barnen är koncentrerade och tysta när de spelar. Barnen ger ifrån sig glada utrop när 

de får par, som: 

 
Yes, par/Barn 1.  

 

Att använda roliga spel och program bidrar till ett mer effektivt lärande som ger 

barnen mer glädje och ett större engagemang i det de gör. (Alexandersson, Linderoth, 

Lindö 2001). Det ena barnet påpekar för pedagogen att det andra barnet fuskar, men 

det barnen som anklagas verkar inte bry sig och de fortsätter spela. Ett tredje barn 

kommer och ställer sig bredvid och tittar på. De spelande barnen tar ingen notis om 

denne och verkar inte störas. När spelomgången är slut säger det ena barnet att det 

andra barnet vann och sedan bestämmer sig barnen för att spela en omgång till. 

Barnen startar spelet utan att be om pedagogens hjälp. De bestämmer vem som ska 

börja och väntar tålmodigt på sin tur och väntar tills alla brickor har vänts upp och 

ner. Barnen diskuterar vem som leder och hur många par de har.  

6.3 Surfplattans användningsområden  

6.3.1 Pedagogintervjuerna 
Surfplattan används främst som ett dokumentationsverktyg för att förenkla 

dokumentation påpekar pedagog 1 på förskolan. Samt att dokumentation är en 

pedagogisk del i verksamheten där barnen inkluderas i en verksamhet som blir mer 

pedagogisk och mindre av barnpassning.  I pedagogintervjuerna kom det även fram 

att pedagogerna endast hade arbetat med surfplattan i verksamheten sedan januari 

2013.  
Vi använder den just nu allra mest dokumentationsmässigt och ja 

det är väl en pedagogisk del det också, att de själva får vara med 

och dokumentera. Det underlättar jättemycket, det blir mer tid 

med barnen och det blir en mer pedagogisk verksamhet, inte 

barnpassning bara/Pedagog 1. 

 

“Dokumentation handlar om att synliggöra i praktiken, vad barn säger och tänker, vad 

man som pedagog gör och säger tillsammans med barnen, d.v.s. de pedagogiska 

processerna. Det synliggör man genom: att använda fotografier, video, bandspelare, 

anteckningar av vad barnen säger och egna reflektioner. Syftet med dokumentationen 

är att nå barn, personal, politiker och allmänhet”, (Modern barndom, 1995 nr 2).  

   Gällhagen (2012) förespråkar även hon, surfplattan som dokumentationsverktyg och 

ser den som en pedagogisk tillgång. Hon menar att surfplattorna i förskolan används 

till det den är bra till dvs. att spela in, använda som kamera och att dokumentera 

verksamheten.   

 

Pedagog 1 bekräftar att surfplattan är både smidig och lättillgänglig och det är ett 

enkelt verktyg att plocka med sig ut i skogen, vilket ger fler möjligheter och öppnar 

upp nya dörrar.  

 
Det är ett så stort spektrum med att man får sådana 

möjligheter/Pedagog 1.  
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Kjällander (2013) berättar hur pekplattans användningsområde ökar då barnen kan ta 

med plattan ut på skolgården, på utflykter och gör det möjligt för barnen och 

pedagogerna att utforska tillsammans. Här kan barnen förstå att de kan lära 

pedagogerna och då uppstår ett verkligt lärande.  

 

Pedagog 2 ser även surfplattan, som en möjlighet till avkoppling, då ett barn kan 

behöva vara för sig själv, lugna ned sig och komma till ro och kan då spela ett spel på 

surfplattan. Slutligen säger pedagogen att denne inte har använt surfplattan i särskilt 

hög grad. 
Man liksom kan, det är smidigt då man kan ta kort och filma. Det 

finns appar med matematik. Jag har inte använt dem speciellt 

mycket. Någon gång kan man, om man känner att någon vill vara 

lite för sig själv eller behöver få lugna ned sig lite kanske, så kan 

man sätta den att spela lite/Pedagog 2.  

 

Pedagog 2:s tankar hör ihop med Lena Gällhagens (2012) åsikter om surfplattans 

egenskaper då pedagogen talar om att det finns fler möjligheter med surfplattan som  

t ex att man kan knäppa kort och filma. Hon lyfter också fram att det finns andra 

appar som är bra för barnen som t ex. matematikappar. Pedagogerna har även använt 

surfplattan i samband med att ta bilder tillsammans med barnen för att visa vad man 

gör på förskolan. Bilderna har sedan skickats till barnens föräldrar, vilket har varit 

uppskattat. Pedagogerna som vi intervjuade berättade att föräldrars reaktioner på 

användandet av surfplattan endast har varit positivt och de tror att detta kan bero på 

att de flesta barn har en surfplatta hemma. 

 
Vi har nästan inte fått några reaktioner från föräldrarna 

överhuvudtaget. Det är ingen stor grej, liksom/Pedagog 1.  

 

De har ju börjat ta kort och skickat ut till deras mail, det tycker de 

är jättekul/Pedagog 2. 

 

Som Näsström (2014) tar upp, så är vissa kritiska till datorer och Ipad i förskolan och 

kanske rädda att barnen ska bli stillasittande och spendera mer tid inomhus, då de 

redan i hemmiljön spenderar mycket tid framför tv:n och med datorer.  
 

6.3.2 Barnintervjuerna 
På frågan när barnen använder surfplattan, berättar ett barn att man får använda 

surfplattan när man vill och spelar på den medan mamma lagar mat.  Barn 4 berättar 

att användandet av surfplattan sker på söndagar. Barn 1 fortsätter berätta att då 

surfplattan används i förskolan måste pedagogen vara med. Är inte pedagogen 

närvarande får barnen inte använda surfplattan.  

 
När vi vill, vi tar den bara såhär också spelar vi. Ibland lagar 

mamma mat och då kollar vi på Ipaden. Ja, inte här på förskolan, 

då brukar pedagogen vara med. Ibland kanske hon är borta och då 

kanske vi inte spelar/Barn 1 

 

Man har inte sin egen Ipad. ”Flåga flöken!”/Barn 3.  

 

Att storebror vill ha andra spel som jag inte vill ha/Barn 5. 



 26 

 

Barn 3 berättar att man inte får sitta själv med en surfplatta. Barn 5 berättar att det 

som var mindre bra med en surfplatta var att barn 5:s storebror ville ha spel som inte 

barnet fick ha. Både barn 7 och barn 8 berättar att de använder surfplattan i hemmet 

under både dagtid och kvällstid.  I förskolan används surfplattan lite då och då och 

före och efter mellanmålet. Enligt Tyrén (2007) är det pedagogerna som sätter 

reglerna för om och när barnen får använda IKT och i vilket sammanhang. 
 

6.3.3 Observation 1 
Observatören kunde tydligt se att pedagogen hela tiden var närvarande, ställde frågor 

till barnen och uppmuntrade dem att reflektera och överföra händelser på surfplattan 

till det verkliga livet. De vuxnas närvaro är betydelsefull där det sker ett lärande 

mellan barn och pedagog.  

 
Vad händer om man gör så, kommer ni ihåg? /Pedagogen. 
Om du trycker på ögat vad händer då? /Pedagogen. 

Vad händer om du gör så på ditt öga på riktigt? /Pedagogen. 

 

I vår observation ser vi att pedagogen och barnen har en dialog mellan varandra och 

när barnen hittar något nytt i spelet som de är osäkra på och vill testa finns pedagogen 

där och uppmuntrar dem att fortsätta. ”Är man en medforskare tillsammans med 

barnen blir det oftast rätt. Resultatet av att lämna en ”lärplatta” till barnen och sedan 

lämna dem ensamma blir fel och risken finns att det blir en barnvakt”. (Skolverket, 

2013). Förskolor och skolor har stor betydelse när det gäller att lägga en grund för 

barns utveckling och lärande. Det är viktigt att skapa tillfällen till interaktion mellan 

barnen och mellan barn och pedagoger, något som kan komma att minska ju större 

plats den digitala tekniken tar i vårt samhälle (Strandberg, 2006), (Williams, 2006).  

6.3.4 Observation 2 
I observationen kan vi se att pedagogen alltid finns i närheten och samspelar med 

barnen genom att fråga och bekräfta dem under spelets gång. Frågor om barnet hör 

vad som sägs i spelet ställs eftersom bilderna på brickorna uttalas på engelska när de 

vänds upp. Här är det viktigt att pedagogen tänker igenom verksamheten, samt att 

pedagogen tänker på vilket sätt datorn ska användas, (Klerfelt, 2007). Det är även 

viktigt att pedagogen tänker på att barn behöver stöd fram tills de blir självständiga 

datoranvändare, men att självständighet inte enbart avser tekniska material, (Plowman 

& McPake, 2013). Även Vygotskij skriver att pedagogens roll är viktig när det 

handlar om barns lärandeprocess. Läraren ska stödja och främja lärandet, men utan 

alltför höga krav, (Strandberg 2006). Det barnet klarar med hjälp idag, kommer de 

senare att kunna klara själv, (Bråten 2007). 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp metoddiskussion och resultatdiskussion. För att 

göra det enklare, har vi delat in diskussionen utifrån det syfte och frågeställningar vi 

har.  

7.1 Metoddiskussion 
Våra utgångspunkter var att intervjua fem pedagoger på varje förskola och sex barn 

på varje förskola. På förskola 1 arbetade tre pedagoger vilket gjorde att det endast 
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blev tre pedagogintervjuer. På förskola 2 hade pedagogerna ingen möjlighet att ställa 

upp p.g.a personalbrist. Intervjuerna skedde enskilt med pedagogerna. Tolv frågor 

ställdes kring temat surfplattans användning för att fånga in frågeställningen. 

Pedagogernas svar var fylliga och vissa frågor enkla att svara på, medan en del var 

sådant man inte reflekterat över t ex syfte och pedagogiska tankar bakom 

användandet. På förskola 1 intervjuades fem barn då ett barn inte ville delta. På 

förskola 2 intervjuades tre barn p.g.a samma anledning. Hos de åtta barnen som 

deltog ville vi i första hand få veta vad de använde surfplattan till och vad de lärde sig 

när de använde den i verksamheten. Barnen intervjuades även de enskilt och de fick 

ha en surfplatta med sig eftersom intervjun utgick från den. Surfplattans närvaro i 

rummet var bra, dock medförde det svårigheter att intervjua små barn, då de ibland 

associerade till användandet av surfplattan i sin hemmiljö istället för på förskolan. 

Även surfplattan som verktyg tog mycket av deras uppmärksamhet och övertog deras 

intresse, vilket kunde leda till att barnen ibland inte lyssnade eller svarade på 

frågorna. De observationer som gjordes som ett komplement till intervjuerna med 

barnen, gav bättre svar på hur barnen använde surfplattan och hur de interagerade 

med den och med varandra och den pedagog som var närvarande. 

Undersökningsmaterialet i vår studie är litet. Den tid förskoleverksamheterna arbetat 

med surfplattan har även den varit under en kort period, vilket gör att man är i en 

inledningsfas och ännu inte arbetat fram rutiner och användningsområde för 

surfplattan. Det medför att en studie inte kan ge tydliga svar vad det gäller 

användningen av surfplattan som pedagogiskt verktyg i verksamheten och att 

resultaten är lite ”tunna”. För att kunna dra säkrare slutsatser behövs en större 

urvalsgrupp, men framför allt en verksamhet där surfplattan har funnits med under en 

avsevärt längre tid. Både barn och pedagoger är ändå positiva till surfplattan i 

förskoleverksamheten. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hur använder pedagogerna surfplattan i förskolan?  
Tema användningsområde 
De pedagoger som intervjuades berättade att surfplattan ska ligga i fokus inom 

förskolan, och att det är ett verktyg som de började arbeta med för ett år sedan. Någon 

riktig introduktion i barngruppen förekom inte. Det var dock inte förrän i januari som 

pedagogerna tog in surfplattan i verksamheten för att använda den som ett 

pedagogiskt verktyg. Surfplattan används ännu inte så pass mycket tillsammans med 

barnen som pedagogerna skulle önska. Verksamheten verkar inte ha lagt särskilt 

mycket energi på att utveckla och fortbilda arbetslaget i användningen av surfplattan 

eller hur man kan använda den som ett pedagogiskt verktyg. Då en av pedagogerna på 

förskola 1 är IKT-ansvarig, förlitar sig de två andra pedagogerna på denne. Klerfelt 

(2010) påtalar i sin undersökning vikten av att pedagogerna använder IT i 

verksamheten och att det ges en utveckling och fortbildning av pedagogerna inom IT-

området. 

   Pedagogerna i vår studie förmedlar att användandet av surfplattan i verksamheten är 

bra, men att den samtidigt tar mycket tid och att allt som finns runtomkring glöms 

bort när barnen spelar på surfplattan. Kjällander (2013) påpekar i sitt 

forskningsprojekt de negativa sidor som surfplatteanvändning kan leda till, som 

stillasittande och stor upptagenhet och att man som pedagog bör vara uppmärksam på 

detta. Det är viktigt att pedagogen begränsar tiden då barnen sitter och spelar på 
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surfplattan och att surfplattans användningsområde kan användas inom så många fler 

områden än dokumentation och spel. Även Blad och Dibrani (2013) nämner i sin 

uppsats att surfplattan inte kommer att främja eleverna om de sitter och arbetar med 

surfplattan på varje lektion under skoldagarna. När surfplattan blir en “vanlig” och 

daglig del av undervisningen vänjer eleverna sig allt för mycket vid surfplattan och 

den kan förlora sin charm och kan leda till att eleverna tappar intresset och 

koncentrationen. I många förskolor som Klerfelt (2010) utfört observationer har hon 

sett surfplattan användas både i olika temaarbeten och i den fria leken. Det är viktigt 

att surfplattan inte ersätter andra pedagogiska aktiviteter utan får vara ett komplement 

i förskoleverksamheten.  

   Pedagogerna talar om att surfplattan är ett smidigt och lättillgängligt verktyg som de 

kan ta kort och filma med och är lätt att ta med sig överallt. Pedagogerna är också 

överens om att surfplattan främst används i dokumentationssyfte, där de själva och 

barnen kan dokumentera vad de gör i verksamheten och att surfplattan som 

dokumentationsverktyg underlättade arbetet, vilket resulterade i mer tid med barnen 

och den pedagogiska verksamheten blev inte en ren barnpassning. Surfplattan tycks 

underlätta i en förskoleverksamhet, då det ges mer tid för annan pedagogisk 

verksamhet. Svårigheter man vara att pussla ihop verksamheten med pappersarbete så 

som dokumentation, information till föräldrar etc. Samtidigt finns flera 

användningsområden för surfplattan, som samlingar, sångstunder, temaarbeten och 

frågelekar, vilket säkert kan komma att utvecklas under tiden som surfplattan används 

inom den förskoleverksamhet som undersökningen gjordes på. Att surfplattan till 

största delen användes som dokumentationsverktyg kan kanske bero på att 

pedagogerna på förskolan endast arbetat med surfplattan i ett år och därför inte hunnit 

arbeta in några tydliga rutiner för användandet av surfplattan. Då pedagoger har ett 

ansvar för både sig själva och för barnens framtida lärande, är det viktigt att alla 

pedagoger ser till att de får den utbildning och de kunskaper de behöver. 

   Genom att pedagoger håller sig uppdaterade och följer utvecklingen som sker 

runtomkring oss kan man lättare möta dagens barn. Som Lindström (2012) skriver, 

ingår tekniken som en naturlig del i de flesta barn och ungdomars liv. De lever med 

olika sociala medier så som mobiltelefoner och datorspel. Alla pedagoger från 

intervjuerna anser att syftet med att använda surfplattan i förskola är viktigt eftersom 

det finns i det dagliga samhället. Barn föds och växer upp i en digital värld. Alla barn 

måste få chansen att bekanta sig med IT och surfplattor som verktyg och att vi hela 

tiden utvecklas på det teknologiska planet. Allt fler skolor väljer att använda sig av 

surfplattor i sin undervisning och detta kan få konsekvenser för barnets senare skolår 

om man förhindrar barn att komma in i den teknologiska världen och inte satsar mer 

på IT på förskolor. Tankar om detta grundar sig i att vi idag lever i ett digitaliserat 

samhälle där vi läser på digitala skyltar på busshållplatsen, köper biljetter, resor, 

kläder och mat via nätet. Ett samhälle som börjar styra oss allt mer.  Vidare talar 

pedagogerna i intervjuerna om att barnen är uppvuxna med surfplattor, de har inte 

bara en, utan flera stycken hemma och är väl bekanta med verktyget. Som vi kan läsa 

spelar tekniken i sig en stor roll, men pedagogens engagemang och förhållningssätt 

till att använda IKT är lika viktigt. Pedagogen har dessutom ett ansvar för barnens 

förståelse av den digitala tekniken, inte enbart som fritidssysselsättning, utan vikten 

av att använda IKT i undervisningen, (Alexandersson, Linderoth, Lindö, 2001).  
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7.2.2 Hur interagerar barnen med verktyget i förskolan? 
Tema interaktion 
Enligt pedagogerna är det framförallt femåringarna som använder sig av verktyget, 

men alla barnen interagerar med surfplattan genom att spela olika spel som t.ex 

Pettson och Findus, ABC pirate och foodgame. I våra i observationer kunde man 

tydligt se  att barnen hade använt surfplattan så pass mycket att dem inte på något sätt 

var främmande för surfplattan och att de inte visade tecken på varken rädsla eller 

osäkerhet. Detta visade sig genom att de kände igen alla symboler för de olika 

verktygen och vilken symbol som innehöll vilket spel. Om de stötte på problem 

hittade de på lösningar och med hjälp av sin nyfikenhet provade de sig fram genom att 

klicka och dra tills de hittade rätt. Barnen arbetade två och två och diskuterade hela 

tiden med varandra om det som hände på skärmen. Då många av barnen har flera 

surfplattor hemma, enligt pedagogintervjuerna, är användandet av surfplattan en 

vardag för barnen. Barnens förmåga att hela tiden låta surfplattan ligga stilla på bordet 

framför sig visar även det på att de använt surfplattan tidigare. Sällan behövde de 

ställa frågor och eller be om hjälp när de arbetade med surfplattan och de var glada 

och entusiastiska och verkade tycka om att utforska de olika spelen. 

   När Plowman och McPake (2013), i sin studie frågade några föräldrar vad de ansåg 

om att barn lär sig hantera tekniken i tidig ålder, svarade några föräldrar att det var bra 

för barnens framtid att barnen fick använda datorer i skolan för lärandets skull, för att 

senare i livet kunna hantera tekniken. Utan den tekniken skulle de vara hjälplösa och 

inte ha den tekniska kunskapen. Föräldrarna själva kunde känna att de inte kunde 

hantera dagens teknik, eller saknade självförtroende att hantera den och tyckte därför 

att det var bra att deras barn fick den tekniska kunskapen.  

   Ett barn berättar i intervjun om rädslan över att sitta själv och arbeta med surfplattan 

och ville gärna att en pedagog skulle vara närvarande. Här syns det hur viktig 

pedagogens roll är, då små barn behöver en vuxen i närheten för att känna trygghet 

och att samspelet med en vuxen inte kan ersättas av en skärm. I Andersson Lidströms 

(2013) uppsats talar de intervjuade pedagogerna om ett medvetet användande av 

surfplattan samt att det är viktigt med närvarande pedagoger och att surfplattan 

används i meningsfulla sammanhang, detta kopplas till det reslutat som framkommer i 

undersökningen. För att barnet ska kunna förstå, problematisera och få svar på vad det 

är man ser på skärmen måste pedagogen vara den som ger barnet återkoppling och en 

mänsklig kontakt.   

I undersökningen framkom det att  pedagogerna gav barnen de stöd som de behövde 

under arbetet med surfplattan, trots att det under pedagogintervjuerna framkom att 

pedagogerna verkade ha brist på kunskap gällande IKT för surfplattan och hur den 

kan bli ett meningsfullt och ett pedagogiskt verktyg för barnen. 

7.2.3 Vad anser pedagogerna att barnen lär sig när de använder surfplattan? Tema 
barns lärande 
De erfarenheter som barnen gör under sina första år, är viktiga för lärandet i ett längre 

perspektiv, barnen är under de första levnadsåren beroende av kamrater, vuxna, 

upprepande fasta rutiner och aktiviteter i förskolan. Forskning har också visat på att 

det är gynnsamt att tidigt satsa på barns utbildning (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009). Alla pedagogerna i undersökningen anser att barnen lär sig i samspel med 

varandra och genom att arbeta med surfplattan lär sig barnen turtagning, respektera 

varandra samt att de övar på sin självständighet. Endast en pedagog nämner att barnen 

lär sig saker som att räkna och öva på engelska. En av pedagogerna nämner att barnen 

kan mer om surfplattan än vad pedagogen kan, vilket gör att barnen får lära 
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pedagogen. Susanne Kjällander (2013) skriver även hon om, hur barn och pedagog 

kan utforska tillsammans. Detta leder i sin tur till att barn kan förstå att de kan lära 

pedagogerna och då uppstår ett verkligt lärande, vuxna lär barn, barn lär vuxna. 

Ingen av pedagogerna nämner vikten av att barnen kan lära sig  

t ex läsa, skriva eller räkna med hjälp av surfplattan. Då pedagogerna inte arbetat så 

länge med surfplattan i sin verksamhet kan detta troligtvis vara orsaken till att man 

ännu inte hunnit med att arbeta med dessa lärprogram. En pedagog talar om vikten av 

att vara IKT – ansvarig där hon menar att barnen lär sig beroende på vilken app de 

använder. Pedagogen menar att syftet med att vara IKT – ansvarig handlar om att 

välja ut pedagogiska appar. Att förskolan har en IKT-ansvarig anser vi är en bra 

satsning på verksamheten, men som vi tidigare nämnt är det viktigt att alla pedagoger 

inkluderas och tar sitt ansvar.  

 

I undersökningen tas även upp nackdelarna med att använda surfplattan i förskolan. 

Barnläkaren Hugo Lagercrantz, som har en lång och djupgående kunskap om små 

barn och deras utveckling talar om tre stora argument. Det första argumentet är att det 

försämrar vår koncentration då vi ständigt är omgivna av Iphones och Ipads som 

plingar och låter, men även att vuxna är upptagna av dessa, vilket minskar interaktion 

mellan vuxna och barn. Det andra argumentet är att surfplattorna förvrider barns 

uppfattning av naturen, då han menar att barn inte kommer att gå ut i naturen och 

lyssna på hur fåglarna låter på riktigt om de har lyssnat på fågelläten på Ipaden. Det 

tredje och sista argumentet är att surfplattorna tar tid från den spontana leken och 

barns eget skapade. Även Kjällander (2013), påpekar de negativa sidorna som 

användandet av surfplattan kan leda till såsom stilla sittande, spelberoende och stress. 

Ingen av pedagogerna i intervjuerna nämner att användandet av surfplattan skulle ha 

resulterat i barnens ohälsa, medan en av de intervjuade pedagogerna menar att den 

kan vara ett hinder från att göra andra aktiviteter såsom frilek, utevistelse etc. något 

som Lagercrantz lyfter fram i debatten. En av de intervjuade pedagogerna lyfter även 

fram, att det ibland kan vara svårt att bryta barns spelande på surfplattan och locka till 

andra aktiviteter. Att de övriga inte nämnde någon negativ aspekt, kan bero på att 

pedagogerna inte arbetar med surfplattan i tillräckligt stor utsträckning för att kunna 

upptäcka någon negativ sida. Då barnen endast satt korta stunder med surfplattan och 

troligtvis inte ens varje dag resulterar det inte i de negativa effekterna som 

Lagercrantz och Kjällander talar om.  

   I sitt forskningsprojekt har Kjällander undersökt vilka pedagogiska appar som barn 

erbjuds samt att det kan finnas ett problem då alla föräldrar inte har råd att köpa dyra 

appar till sina barn. Detta skapar en klyfta, ett så kallat ”app-glapp”, mellan familjer 

med god ekonomi som köper dyra pedagogiska appar till sina barn, jämfört med 

familjer med sämre ekonomi som får nöja sig med gratis appar eller ligth-versioner. 

Förskolan har därför en viktig uppgift att överbygga detta ”app-glapp”, (Kjällander 

2013).  I likhet med denna undersökning kan vi se att förskolan har en viktig uppgift 

att överbygga ”app-glappet”. Det är viktigt att tänka på förskolan som en bro mellan 

barn från olika sociala miljöer, så alla ges samma förutsättningar att ta del av, 

utveckla och använda den digitala tekniken. Gällhagen tycker att Lagercrantz:s rädsla 

för barns ohälsa är överdriven, då hon menar att små barn visst kan använda 

surfplattan så länge man vet hur man gör och att det sker på ett pedagogiskt sätt och 

under vuxnas ledning. Hon menar också att förskollärarna idag är oerhört kompetenta 

i sitt arbete med surfplattan. De pedagoger på den förskolan där vi gjorde vår studie, 

var kompetenta och väl medvetna både om att surfplattan är ett komplement till deras 

verksamhet och om barns behov av andra stimulerande aktiviteter inom 
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förskoleverksamheten. 

7.2.4 Vad tror barnen att de lär sig när de använder surfplattan?  
Alexandersson, Linderoth, Lindö (2001) skriver att då barn lär på olika sätt och i 

samspel med andra är det viktigt att ta tillvara på allas olika lärande. Genom att 

använda datorn som komplement i verksamheten har barnens samarbete och 

engagemang ökat och förbättrats samt att barns samtal blir annorlunda när de 

använder datorn. Detta stärker författarnas undersökning, det litteraturen tar upp och 

det författarna har fått se och uppleva under observationerna och intervjuer, att barn 

kan behöva olika inlärningsprocesser. En del barn samtalar med varandra för att 

komma fram till ett resultat, t.ex. hur de ska komma vidare till nästa nivå i ett spel 

medan andra barn lär sig genom konkreta metoder ex. via film och ljud. I artikeln 

beskriver Anette Larsson (Svensén 2012), om hur användbara surfplattorna är för 

barnen då de kan göra allt själva och att det är lätt för dem att gå mellan olika 

tekniker. Larsson menar på att surfplattan idag, till skillnad från tidigare, är ett enda 

verktyg med både bild och ljudupptagning vilket även det gör det mer lätthanterligt. 

   På frågan om vad barnen tror att de lär sig när de använder surfplattan svarar barnen 

att de lär sig läsa, skriva och räkna samt att ha tålamod och att göra läxor. Detta är ett 

resultat som visar att barnen faktiskt har en uppfattning att de lär sig. Det är intressant 

att barnen svarar att de tror att de lär sig att läsa och skriva med hjälp av surfplattan då 

ingen av pedagogerna nämner något om läs- och skrivinlärning via surfplattan.  Att 

barnen svarar på detta sätt kan dels bero på att de tycker att de har lärt sig läsa och 

skriva men också på att barnen kopplar ordet ”lära” till att läsa och skriva och att det 

är det man gör i förskolan och skolan. 

Författarna anser att barn övar på många olika saker när de använder sig av 

surfplattan. Dels lär de sig att utveckla sin finmotorik då barn på ett enkelt sätt kan 

hantera surfplattan genom att klicka och dra på skärmen och prova sig fram. Dels lär 

de sig att kommunicera och samarbeta med varandra och som ett barn berättade, lär 

de sig att ha tålamod när man sitter tillsammans med en kamrat. På ett roligt och 

lustfyllt sätt lär barnen sig att vara engagerade till att vilja söka mer och ny kunskap. 

Att pedagogerna arbetar med pedagogiska appar tycker vi är A och O, då det är 

apparna som till stor del avgör om barnen lär sig något eller ”bara” spelar spel. Vi 

pedagoger har till uppgift att ge barnen fler vägar att skaffa sig kunskap. 

 

Sammanfattning  

Syftet med vår undersökning har varit att utifrån tre teman se hur surfplattan 

används i en förskoleverksamhet, hur barn interagerar kring densamma, samt barns 

lärande utifrån surfplattan. Det framkommer att surfplattan i verksamheten inte 

används så mycket som pedagogerna skulle önska sig. Däremot använder barnen den 

nästan alltid tillsammans med en vuxen eller en vuxen i närheten som samspelar, 

ställer frågor, bekräftar eller vägleder barnen. Barnen interagerar med surfplattan 

tillsammans med andra barn och vuxna, spelar olika spel, visar varandra, deltar, tittar 

och är nyfikna och hjälper varandra när de använder surfplattan. Det pågår alltid ett 

lärande oavsett vilka appar barnen använder, pedagogerna berättar att barnen lär sig 

turtagning, att respektera varandra och att de även blir självständiga i sitt arbete med 

surfplattan. Pedagogerna berättar att även de lär sig mycket av barnen, då många barn 

kan mer än pedagogerna själva. Barnen i vår undersökning lyfter fram att de lär sig 

läsa, skriva, räkna och göra läxor, vilket ingen av pedagogerna lyfter fram. Dessutom 

lyfter barnen fram att de lär sig tålamod, då man måste vänta på varandra. 
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Surfplattan används till största delen till dokumentation i verksamheten och ytterst lite 

tillsammans med olika lärappar, något som pedagogerna skulle vilja utveckla. Detta 

kan troligen bero på att surfplattan endast används under en kort tid i verksamheten 

och behov finns av en IKT ansvarig och gemensam utbildning och handledning i 

arbetslaget. Pedagogerna tycker att verktyget är smidigt och lättillgängligt för barn 

och vuxna, då den kan tas  med överallt. 
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8. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
I vår undersökning har vi kommit fram till att de pedagoger vi intervjuade kände sig 

positiva till att använda surfplattan i sin verksamhet och att även barnen visade en 

positiv inställning. Surfplattan användes till största delen för att dokumentera 

verksamheten i förskolan, men även ibland som avkoppling vid behov. Det finns en 

tilltro och önskan hos pedagogerna till större användningsområde. Några av 

pedagogerna ansåg sig inte ha kunskapen om surfplattan som de hade önskat för att 

kunna hjälpa barnen, men påpekade att barnen hade stor kunskap om verktyget. Vi 

har även kommit fram till att barnen interagerade med surfplattan och samspelade 

med varandra. Detta kopplar vi till det sociokulturella perspektivet då alla människor 

lär i sociala sammanhang tillsammans med andra och i dagens samhälle är surfplattan 

en del av barnens vardag. Vår undersökning visade även de allra flesta barn var väl 

bekanta med surfplattan då de använde den i sin hemmiljö. Pedagogerna i vår studie 

lyfte fram att i användandet av surfplattan som ett pedagogiskt verktyg övade barnen 

sin förmåga till turtagning, att samspela och respekt till varandra och även 

självständighet. Däremot nämner dem inte surfplattan som ett kunskapsverktyg för 

inlärning av mer kunskapsinriktad karaktär. Barnens uppfattning var att de tyckte att 

de lärde sig läsa, skriva, förstå tid etc. men även att de lärde sig ha tålamod. 

   Innan vi gjorde vår undersökning visste vi att förskolorna vi valt, använde sig av 

surfplattor i sin verksamhet. När vi nu har fått vårt resultat ser vi att förskolorna 

använder surfplattor i sin verksamhet, men kanske inte i den utsträckning som vi hade 

hoppats på, då vi hade önskat att pedagogerna hade använt sig av fler appar i 

inlärningssyfte. Pedagogernas kunskap om surfplattan som pedagogiskt verktyg var 

relativt låg och när endast en person står som IKT – ansvarig är det viktigt att man i 

verksamheten får tid till att sprida sin kunskap vidare till de andra pedagogerna.  

Vi anser även att det är viktigt att som IKT – ansvarig att välja ut appar som 

representerar läroplanen vad det gäller t ex matematik, naturkunskap och språk. 

Slutligen kan vi konstatera att undervisningen med surfplattor har både sina för – och 

nackdelar, om pedagogerna får en insikt i hur arbetet påverkar barnen, förstärks 

motivationen för alla oavsett erfarenhet av användandet. Surfplattan blir även ett 

pedagogiskt användbart komplement i verksamheten beroende på pedagogens intresse 

och hur denne lägger upp arbetet kring användandet av surfplattan. Pedagogerna 

talade även om att de tycker att surfplattan kan ta mycket tid från andra aktiviteter och 

att barnens användande av surfplattan kan leda till för mycket stillasittande 

(Kjällander 2013). Som erfarna pedagoger ser vi på våra förskolor hur barnen alltid är 

i behov av att saker och ting förändras t ex material och miljö. Vi håller med Nilsson 

och Wall (2011) att det är viktigt att vi som pedagoger ser surfplattan som en del i det 

livslånga lärandet, att alla delar är lika viktiga och att surfplattan inte ska ersätta t.ex. 

fri lek. Visst finns det ett värde i att bevara det gamla arbetssättet, men samtidigt är 

det lika viktigt att ta vara på det nya.  Som pedagog är det viktigt att hänga med i 

barnens värld, allt för att kunna anpassa arbetet efter barnens behov och intresse.  

   Den nya tekniken idag inbjuder till inlärningssituationer som både är roliga och 

meningsfulla. Barn får möjlighet att stimuleras och utmanas i språk, matematik och 

teknik på ett lustfyllt sätt. Däremot finns det ytterligare frågor gällande barn med 

behov av särskilt stöd. På vilket sätt kan man fånga upp dessa barn med hjälp av 

surfplattan? Vi tror att surfplattan kan vara en hjälp för att få barn med exempelvis  

uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter att lättare fokusera en längre stund 

på inlärningsuppgifter, att hitta roliga stimulerande inlärningsappar och på så sätt öka 

deras förmåga till inlärning. Detta är inte något som vi har kunskap om i dagsläget, 

och därför skulle vara ett intressant ämne för vidare studier. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

 

Observationsmall 

 
 

Observatörens namn:_____________          Datum:_______________________ 

 

Lokal:_________________________          Närvarande personer:________________ 

 

Hjälpmedel:____________________ 

 

Hur barnen använder surfplattan?  

 
Hur handskas barnen med surfplattan?         Hur beter de sig? Ord/ljud?        Ensamma eller 

tillsammans?  

Vilka appar?            
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor pedagoger 

 
1. Hur länge har ni arbetat med surfplattan i verksamheten? 

 

 

2. Varför började ni använda surfplattan? 

  

 

3. Hur introducerades surfplattan för barnen? 

 

 

4. Vad är det huvudsakliga syftet och målet med att använda surfplattan i 

verksamheten? 

 

 

5. Vad tror du att barnen lär sig genom att arbeta med surfplattan? 

 

 

6. Finns det något negativt med surfplattor? 

 

 

7. Vad har ni fått för reaktioner från föräldrar?  

 

 

8. Hur har ni handskas med dessa reaktioner?  

 

 

9. Vilka barn interagerar med surfplattan?  

 

 

10. Är barn aktiva eller passiva?  

 

 

11.  I vilka situationer använder ni surfplattan?  

 

 

12. Vilka pedagogiska tankar ligger bakom användandet?  

 

 

Intervjufrågor barn 
  

1. Vad är en surfplatta?  

 

 

2. Kan du visa mig vad du brukar göra på surfplattan? 
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3. Vad är roligast? 

 

 

4. Vad tror du att du lär dig när du jobbar med surfplattan? 

 

 

5. Finns det något som inte är så bra med surfplattan? 

 

 

6. När använder ni surfplattan?  
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Bilaga 3 

 
Hej! 

 

Vi är två lärarstuderande som just nu läser Examensterminen på Uppsala Universitet. 

Vi skriver just nu på vår uppsats, som handlar om surfplattan som pedagogiskt 

verktyg i förskolan.  

 

Syftet är att vi vill ta reda på hur förskolan använder surfplattan i sin verksamhet och 

om barnen interagerar med verktyget och om detta sker på ett pedagogiskt sätt.  

Tanken är att vi ska göra intervjuer med barn och pedagoger, samt observationer när 

barnen interagerar med surfplattan och pedagogerna.  

 

Vi vill med detta brev be om ert medgivande till att göra intervjuer och observationer 

med era barn.  

Barnen deltar naturligtvis frivilligt och får närsomhelst avbryta. Barnen kommer inte 

att fotograferas och heller inte att nämnas vid namn.  

I den färdiga rapporten kommer endast kön och ålder att nämnas.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in, detta som ett stöd för att inte missa något material 

och kommer därefter att raderas.  

 

Har ni några funderingar, tveka då inte att höra av er till oss.  

 

Noomie Lif: (mobilnummer)                             Kirti Persson: (mobilnummer) 

 

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn får intervjuas och delta i observationer: 

 

 JA       NEJ 

 

_____________________________________________________________________

________________________Datum    Målsnamns underskrift12.  
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