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Engelsk titel 
The use of the tablet as a pedagogical tool in preschool 

 

 

Abstract 
 

Syftet med studien är att undersöka användningen av surfplattan som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. Som metod har både intervjuer och observationer använts. Undersökningen utgår 

från två perspektiv: det sociokulturella och det pragmatiska perspektivet.  Resultaten visar att 

användningen till stor del sker genom samspel mellan barn och pedagoger, vilket pedagogerna 

anser är en viktig del, liksom samspelet barnen emellan. Det används olika appar som barnen 

hjälper varandra med. Surfplattan används i temaarbeten och i samlingar på förskolan. Den 

används också till dokumentation och tas med till olika aktiviteter utanför förskolan. 

Pedagogerna uppfattar surfplattan som ett värdefullt stöd i sitt arbete.  

 

 

Nyckelord 

Förskola, surfplatta, samspel, verktyg. 

 

 

 

Tack 
Ett stort tack till Anne-Mari Folkesson som hjälpt mig med arbetets struktur samt en värdefull 

vägledning. 
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1 Inledning 
 
Tekniken i samhället utvecklas och blir mer och mer en del av vardagen. Det är viktigt att 

förskolan följer den tekniska utvecklingen. Det finns många som har stor erfarenhet av dagens 

teknik men också de som endast kommit i kontakt med tekniken i hemmet. Det som barnen 

inte har möjlighet att prova på hemma i hemmet ska förskolan kunna erbjuda utifrån barnens 

behov och intressen. I läroplanen för förskolan kan man läsa att ”Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning”(Lpfö [rev] 2010. Sid 7). 
 

Digital kompetens är en av de åtta komptenser som Europaparlamentet (2007) har 

rekommenderat som nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa kompetenser behöver 

man för att vara aktiv i dagens samhälle. Dock måste alla medlemsländerna i EU ge möjlighet 

för att barn ska kunna utveckla dessa kompetenser. En digital kompetens bygger 

grundläggande på informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Det innebär att du kan 

hämta fram, bedöma, lagra, producera och kommunicera genom digitala medier. I ett 

informationssamhälle är digital kompetens viktigt i både hemmet, förskolan och arbetslivet. 

 

Många förskolor arbetar aktivt med IKT och har klara mål med användningen av digitala 

verktyg. Forsling (2011) anser att om förskollärarna tror på användandet av IKT så ökas och 

utvecklas barnens kompetens att använda det. Om förskolläraren däremot känner sig osäker 

kring användandet av IKT används det mest för lek och lärandet blir inte fokus. Det digitala 

lärandet påverkas av den digitala kompetensen. Många förskolor har idag köpt in surfplattor 

för att ge mer möjlighet till digitalt lärande. Surfplattan är smidig och lätt att använda samt ha 

med sig. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 11) ska modern teknik som exempelvis 

surfplattor ha en given plats i verksamheten. 

 Tommy Isaksson (1995) samarbetade i ett projekt att förändra skolverksamheten genom att 

använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. Hans syfte var att barn ska bli mer motiverade 

att med hjälp av en dator delta i samhällsutveckling. Genom att växa upp i ett 

informationstekniskt samhälle skulle detta bidra till mer kunskaper till barn som på så sätt kan 

ge denna kunskap till pedagoger. 

Under observationer på förskolan har jag lagt märke till att det finns både negativa och 

positiva aspekter kring arbetet med surfplattan på förskolan.  Den här studien kommer att 

handla om hur surfplattan används samt hur pedagoger tänker kring användandet av den.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa användningen av surfplattor som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. 

 

Frågeställningarna är: 

Hur används surfplattan i verksamheten? 

Hur ser samspelet runt surfplattan ut?  

Hur uppfattar pedagogen användandet av surfplattan?  

 

1.2 Surfplattan 

En surfplatta har många användbara funktioner och innehåller bland annat en kamera och 

filmkamera. Man kan även ladda ner applikationer, eller appar. Appar kan exempelvis vara 

undervisningsmaterial, spel eller program som gör det lätt att skapa sina egna fotografier och 

filmer. Surfplattan har även tillgång till Internet, 3G och GPS, vilket gör att man kan söka 

efter information, skicka mejl, eller blogga. När man laddar ner en app som verkar relevant 

för barns lärande så kan det underlätta med ett så kallat lotusdiagram där man har läroplanens 

mål runt om aktiviteter och kan synliggöra de mål man uppfyller med själva aktiviteten man 

har utfört, då alla läroplans delmål finns med och pedagogerna kan styrka över de mål som 

berörs genom att använda appen (Gällhagen & Wahlström, 2011). 
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1.2.1 Användandet av surfplattan 

 

Statens medieråd (2015) har i en undersökning redovisat mediavanor bland barn 0-8 år. Enligt 

rapporten har det skett en ökning av andelen barn som har tillgång till surfplatta i hemmet. 

Det beskrivs hur surfplattan möjliggör för allt yngre barn att använda digitala medier, då 

surfplattan anses mer anpassad till små barns motoriska förmåga. Forsling (2011) menar att 

med tanke på deras medievana har småbarn en relativt stor digital kompetens. I rapporten från 

Statens medieråd (2015) beskrivs också vad barn använder surfplattan till. Barn kan med hjälp 

av surfplattan måla, rita, spela spel, lyssna på musik, se filmklipp och se tv-program. År 2014 

var det populäraste internetsajterna för barn, Barnkanalen och Youtube. Enligt studien (a.a) 

spelade barn spel som exempelvis, Lego, Bamse, Radioapan, Pettson och Findus och Pippi 

Långstrump. I undersökningen fick de även fram att föräldrar är mer delaktiga med barnen om 

de ser på tv-program på surfplattan än när de spelande något spel. Kjällander (2011), ger i sin 

avhandling ett exempel där ett barn lärt sig alfabetet med hjälp av digitala verktyg hemma. 

Författaren skriver om en pojke som, via en dator, lärt sig nya ord men att han inte får visa 

detta i förskolan. Kjällander (2011) nämner att barn lär sig när de sitter tillsammans med en 

exempelvis dator. Klerfelt (2007) menar att det är viktigt att barnen får tillgång till nya 

tekniken. 
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2 Tidigare forskning och litteratur 

 

2.1 Surfplattan och samspel 

Gällhagen och Wahlström (2011), skriver att majoriteten av förskolorna i landets kommuner 

arbetar med digitala verktyg. Användandet av det digitala verktyget är nu så vanliga att det 

kan uppfattas som ett problem på de förskolor som inte utnyttjar de digitala möjligheterna på 

ett lämpligt sätt för utveckling. Författarna, liksom Vygotskij (1995), lyfter fram hur man lär 

sig i samspel med andra. Författarna anser att vad som är mer motiverande än att 

pedagogerna arbetar tillsammans med barnet, är att barnen själva samspelar kring 

surfplattan. Barnen kan då föra en diskussion, reflektera och samarbeta. Författarna är 

tydliga med att både pedagoger, vårdnadshavare eller andra omsorgshavare ska ha kommit 

överens med barnet om vilka regler som gäller kring surfplattan. Det förekommer mycket 

kränkande handlingar på internet som kan vara skadligt för barnet, det är då viktigt att en 

vuxen har uppsikt på hur barnet använder surfplattan. Det kan också vara givande för barnet 

att en vuxen vid sin sida som kan reflektera om hur och vad som är rätt och fel med en 

uppkopplad surfplatta. 

 

Det positiva med surfplattan är att den är enkel att använda. Gällhagen och Wahlström 

(2011) menar att surfplattan inbjuder till samspel mellan barn då de får sitta tillsammans och 

lösa en uppgift. Gällhagen och Wahlström (2011) beskriver hur förskolan kan arbeta med att 

främja barns språk genom att använda sig av olika appar på surfplattan i ett pedagogiskt 

syfte.  
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2.2 Pedagogernas förhållningssätt 

Gällhagen och Wahlström (2011) menar att om pedagogen prövar, övar och upptäcker de 

möjligheter surfplattan erbjuder kan detta förhållningssätt återspeglas hos barnet, genom att 

det väcker intresse och nyfikenhet. Redan år 2006 lyfte Klerfelt (2007) frågan om 

pedagogernas rädsla kring surfplattan. Det handlar om pedagogers kunskaper och vilja att 

låta barn erövra nya erfarenheter i den mediekultur som barnen uppfostras i. Barn skaffar sig 

kunskaper genom att experimentera med teknik, något som kan ge barn övertag över vuxna. 

 

I Ljung – Djärfs avhandling (2004) gjordes en undersökning om datoranvändandet i 

förskolan. Resultatet visar att pedagogernas förhållningssätt till datorns egenskaper inom 

verksamheten var olika och det fanns tre olika lärmiljöer, den skyddande, den stödjande 

samt den vägledande. Hon kunde se att datorn användes på tre olika sätt i de tre olika 

miljöerna: 1) I den skyddande miljön sågs datorn som ett hot mot andra viktiga aktiviteter. 

Man såg datorn som en sak att leka med under fria lekens tid. 2) I den stödjande miljön 

använde pedagogerna datorn som ett tillgängligt hjälpmedel, där de menade på att det är 

valfritt för barnen att välja att använda/spela på datorn men att pedagogen fanns tillgänglig 

för hjälp och stöd. 3) I den vägledande miljön sågs datorn av pedagogen som ett viktigt 

redskap i verksamheten där pedagogen tar ansvar för alla barnen som kommer i kontakt med 

datorn. Engagemanget visar sig också då pedagogerna föreslår olika nivåer, det vill säga att 

de erbjuder svårare respektive lättare programvaror eftersom alla barn har olika sätt att lära. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 

I denna studie betonas två olika perspektiv, det sociokulturella perspektivet och det 

pragmatiska perspektivet. Det sociokulturella perspektivet handlar om hur användningen av 

surfplattan sker i samspel med andra. Det pragmatiska perspektivet handlar om att 

användningen av surfplattan sker genom att man får prova sig fram individuellt även om 

barnet stöter på ett problem. 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning den centrala länken 

mellan barn och omgivningen (Säljö 2000). Utifrån detta perspektiv blir den pedagogiska 

konsekvensen att kommunicera om vad som händer i exempelvis leken och i samspelet med 

andra barn. Utifrån det perspektivet menar Säljö (2000) att man ser den pedagogiska 

praktiken som socialt konstruerad. Det är viktigt att pedagogerna är närvarande med barnen 

för att de ska få en chans att bli förstådda och få företeelser förklarade. Pedagogens roll, enligt 

Ingrid Pramling Samuelsson (2003), är att se, möta, stödja och utmana barnet. Det innebär att 

pedagogerna måste vara här och nu, samt att de visar ett intresse för varje barns handling, 

funderingar och påståenden. 

 

3.1.1 Vygotskij  

Vygotskij menar att vi lär oss först tillsammans med andra som sedan leder till sitt eget 

lärande. Detta är en vägledande princip i samband med pedagogiska situationen menar 

Vygotskij (1995). Om det uppstår ett problem som barnet själv inte kan lösa eller behärska, 

behöver barnet öva tillsammans med en mer kompetent kamrat eller med hjälp av en vuxen. 

Vygotskij anser att barns lärande påverkas av miljön. Ett exempel på detta är att om ett barn 

är omotiverat eller oengagerat kring en uppgift kan det vara ett inlärt beteende. Det inlärda 

beteendet går alltid att lära om till ett nytt, där man måste se över vad som väcker intresse och 

nyfikenhet hos barnet. Man måste helt enkelt se till barnets förutsättningar. Vygotskij menar 

att mäniskan lär sig hela livet och det går inte att sluta lära sig och människan förändras hela 

tiden. Han ser en människa som ständigt utvecklas och för honom fyller skolan en central 

funktion där eleven får kunskaper som är nödvändiga i vårt samhälle. Redan som mycket små 

lär sig barnen att samspela, utvecklar sin egen identitet och utvecklar sitt första språk genom 
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att lära sig av omgivningen och använda sig av stödet från vuxna och kompisarna, för att 

förstå det som man skall lära sig. 

 

3.2 Det pragmatiska perspektivet 

En pragmatisk medvetenhet handlar om att förstå hur språket ska används. Genom att låta 

barnen reflektera över språkets innehåll och ha språklekar kan barnets pragmatiska 

medvetenhet öka. Barn lär genom att prova sig fram i verkliga situationer, då tanke och språk 

kloppas till förståelse (Svensson 2009). Språket blir socialt när barnen lärt sig hur det 

fungerar. Då förstärks deras kognitiva förmåga. Utifrån det pragmatiska perspektivet ser man 

hur barnen lär sig hur språket skall användas i olika sociala situationer och hur språket 

anpassas till lyssnaren på olika sätt, t.ex. med pauser och även ögonkontakt. Detta kan 

förskolebarn ha svårt med då de lätt kan distraheras av något och tappar tråden till det som 

sägs (Hwang & Nilsson, 2003). 

 

Det pragmatiska perspektivet kan också kopplas till Dewey, som under hela 1900-talet hade 

ett stort inflytande och hans pedagogiska idéer har inspirerat många som arbetade med 

skolreformer. Speciellt fokuserade man på hans formulering ”learning by doing”.  Med tanke 

på att barn lär på olika sätt än att bara använda skolböcker så kan undervisningen varieras 

med praktiska inslag (Säljö, 2010). 
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4 Metod 

Bryman (1997) menar att den kvalitativa forskningen utgår ifrån exempelvis 

observationsstudier av olika slag, tolkning av texter eller interjuver. Dessa intervjuer kan ske 

med enskilda personer eller fokusgrupper. I dessa intervjuer är diskussionen öppen och fokus 

läggs på personenes åsikter och upplevelser, även känslor, attityder och minnen kan spela stor 

roll. Forskaren kan då studera, tolka och kategorisera sin data på nytt. Man försöker hitta röda 

trådar i materialet. Den metod som har valts i denna studie är byggd på både intervjuer och 

observationer. Större tyngd är lagd på intervjuer för att få fram och belysa pedagogernas syn 

på surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan. För att få fram mer om hur mycket barn 

kan eller vet kan man observera barnen i deras dagliga aktiviteter (Patel och Davidson, 2011). 

Därför har även observationer gjorts.  

4.1 Beskrivning av den valda förskolans miljö 

Denna studie handlar om surfplattan och därför blev valet att kontakta en kommunal förskola 

med en inriktning med IKT. Förskolan består av tre avdelningar: en småbarnsavdelning (1-2 

år) en mellanbarnsavdelning (2-4 år) samt en storbarnsavdelning (4-5 år). Personalgrupperna 

ser olika ut på varje avdelning, allt ifrån två till fyra pedagoger. På varje avdelning jobbar i 

regel en förskollärare och en barnskötare. Barngrupperna var relativt lika, ca tjugo barn per 

avdelning. Varje avdelning har tillgång till två surfplattor, en dator samt en android telefon. 

Pedagogerna hade inte fått någon specifik utbildning inom digital kompetens. De fick hjälp av 

en specialpedagog med vilka appar som var väsentliga och värdefulla för en pedagogisk 

användning. Många av pedagogerna var självlärda och kunde då med sina egna erfarenheter 

och kunskaper föra kunskapen vidare till sina kollegor. Pedagogerna tyckte att det är viktigt 

att de får någon form av utbildning eller hjälp med denna form av teknik eftersom den 

ständigt utvecklas. Pedagogerna menade att om de själva inte kan hantera tekniken, hur ska då 

barnen kunna hantera den.  
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4.1.1 Intervjuerna  

En intervju görs oftast genom att en intervjuare ställer frågor till en annan som sedan svarar 

på dessa frågor muntligt och intervjuvaren skriver ner svaren. En intervju är viktigt för att 

komma in och förstå någon annans verklighet. Lökken och Söbstad (2010)  menar även att 

intervjuer kan reda ut missförstånd. Mycket under en intervju registreras genom synsinnet 

som exempelvis tonläge, kroppspråk, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Intervjuer är en 

krävande metod.  

 

Intervjuer sker ofta genom samtal mellan två personer ansikte mot ansikte. En intervju kan 

vara strukturerad med fasta frågor, eller vara öppen, med öppna frågor. På så vis kan 

intervjuvaren få en större inblick i det man vill veta mera om, fördjupa och ställa följdfrågor. 

Att bli intervjuvad kan vara svårt om man måste komma på svaren direkt och svaren kan 

variera om personen som blir intervjuvad känner press eller obehag. Jag ville med hjälp av 

mina intervjuer få en inblick i hur surfplattan användes i verksamheten. Intervjuerna skedde 

individuellt och avskilt. 

 

Urval och genomförande av Intervjuerna 

- Tre pedagoger valdes att intervjuas. 

- Den ena förskolläraren kallad Camilla var 36 år, den andra kallad Susanne var 42 år och 

barnskötaren kallad Julia var 26 år. 

- Intervjun varade i ca 10-15min. 

- Jag valde att anteckna med stödord och det jag tyckte var mest relevant till min fråga.                                                                                    

 

4.1.2 Observationerna  

När man observerar barn är tiden på dagen viktig då de yngre barnen brukar vara trötta mitt på 

dagen. Genom att observera får man en mer rättvisande bild av vad barnen gör, något vi 

annars tar förgivet. Man får även en förståelse för hur barn söker kunskap och en möjlighet till 

att få vara en del av barns lärprocess anser Åberg och LenzTaguchi 2011). I samband med en 

observation är det bra om det finns ett tydligt syfte. Sammanhang, bakgrund, miljö och plats 

har också en stor betydelse i observationen. Att observera ett barn handlar i stora drag om att 

se det väsentliga. Man behöver använda sig av både syn och hörsel för att se och kunna dra 

slutsatser. Man ska lämna en värderingsfri beskrivning om det man ser i sin observation. I det 

pedagogiska arbetet handlar det om att samla på sig information för att kunna reflektera och 



 13 

tolka det som sker, det ska ligga som grund för verksamheten och för att komma vidare med 

det pedagogiska arbetet menar Lökken och Söbstad (2010). 

 

Urval och genomförande av Observationer 

- Jag utförde observationerna klockan 09:00 – 10:45 då förskolan har sin styrda och planerade 

verksamhet igång.  

- Under min observation då verksamheten var planerad arbetade barnen i grupper. De grupper 

jag observerade innefattade cirka sex barn i varje grupp. Alla de sex barn var aktiva runt 

surfplattan.  

- Jag höll mig i bakrunden för att inte störa verksamheten. Pedagogerna på förskolan berättade 

för barnen vad jag gjorde vilken resulterade att barnen var oberörda av att jag stod där. 

- Under min observation antecknade  jag det som var relevant till mina frågeställningar. 

 

4.2 Etiska ställningstaganden 

I samband med skrivandet av denna studie har jag beaktat Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudprinciper. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. I min studie har jag använt de fyra kraven på följande sätt: 

Informationskravet: Jag har informerat vårdnadshavarna om vilken utbildning jag går och 

syftet med undersökningen. Jag har även informerat vårdnadshavarna om att det är frivilligt 

för barnen. De kan alltså välja om de vill delta eller inte. 

Samtyckeskravet: Jag talat med varje berörd vårdnadshavare för att få deras samtycke att deras 

barn får vara med i studien eftersom alla barn under 15 år måste ha vårdnadshavares 

samtycke.  

Konfidentialitetskravet: Jag har informerat vårdnadshavarna om att man inte kan identifiera 

vilka som finns med i studien eftersom jag inte kommer att visa barnens ansikte eller använda 

deras rätta namn. 

Nyttjandekravet: Jag har informerat vårdnadshavarna om att all dokumentation som jag 

samlar in enbart kommer att användas i studien och inte heller spridas vidare. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna. Jag har valt att dela upp resultaten i två 

underrubriker. De underrubriker jag utgått ifrån är, hur användes surfplattan där pedagogerna 

berättar om hur de använder sig av surfplattan, samt samspelet med surfplattan, hur både barn 

och pedagoger tillsammans använder surfplattan. 

 

5.1 Hur användes surfplattan? 

Temaarbete  

Pedagogerna berättade att de använde sig av surfplattan när de arbetar i sina grupper om 

exempelvis ett projekt i skogen. En pedagog berättar att hon tar med ”surfplattan till skogen 

för att barnen själva ska få ta kort på de insekter barnen kan hitta” (Susanne). Hon menade 

också att det var mycket smidigt att ta med sin surfplatta för att hitta fakta om en insekt de 

inte visste vad det var.  

En annan användning var i samlingen som i det här exemplet: ”Jag brukar ta fram surfplattan i 

samband med en samling på en mindre grupp, som vi som på vår förskola och avdelning just 

nu arbetar i olika projekt” (Julia). Också här kan man med hjälp av surfplattan ”ta reda på 

fakta om projektet det rör sig om. Vi jobbar just nu om skogen och inriktning med insekter 

och djur” (Susanne). I en samling med en mindre grupp barn syntes det hur barnen intresserar 

sig när pedagogen tar fram surfplattan. Barnen samlas som i en ring runt den och alla vill 

trycka och se. Alla barn fick chansen att använda sig av surfplattan. Pedagogen använde sig 

av ett timglas för att visa barnen när det var dags att byta (observation ålder 3-5år). 

 

Dokumentation 

Surfplattan användes mycket flitigt när pedagogerna skulle ta kort på barnen till avdelningens 

blogg. Pedagogen berättar att ”när barnen gör något vill man snabbt fånga det ögonblicket” 

(Camilla), då är surfplattan smidig att använda sig av. Även när förskolan exempelvis är på en 

utflykt nämner pedagogen att surfplattan ett bra verktyg vid dokumentation.  

 

En annan användning av surfplattan är att lägga upp bilderna på en bildskärm på väggen. 

Surfplattan är då kopplad till ett trådlöst internet och med hjälp av en Apple TV kan kopplas 

samman med bildskärmen (observation ålder 1-5år). Pedagogen menar att: ”då kan vi 

tillsammans med alla barnen gå igenom de bilder vi tagit under dagen” (Julia). Hon nämner 

också att det blir en ”reflektionsstund för både barnen och pedagogerna”. Barnen tyckte det 
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var roligt att se sig själva och vad de gjort under dagen och jag kunde se att detta var väldigt 

uppskattat av barnen. Pedagogerna kunde även visa tillfällen då samspelet mellan barnen inte 

fungerade och även när det varit en konflikt mellan barnen. Föräldrar som hämtade sina barn 

under reflektionsstunden satt sig också ner och tittade på bilderna. De var också mycket 

positiva till bilderna (observation 1-5år). 

 

Appar 

Pedagogerna har satt upp ett Lotusdiagram på väggen, där de får in alla mål förskolan strävar 

efter för alla barnen. Då kan man snabbt få en inblick i vilka mål man kan få med i en 

pedagogisk app (observation). Pedagogen berättar att när de jobbar i smågrupper är det 

lättare för alla barnen att ta del av surfplattan. Förskolan jobbade även med olika teman. Ett 

av dem temana var människokroppen och när de gick igenom människokroppen kunde alla ta 

del av vad som hände på surfplattan. ”De finns en jättebra app som heter människokroppen, 

där barnen får se hur kroppen fungerar” (Camilla). Barnen fick genom denna app se vad som 

händer när människan exempelvis äter.  

 

En annan användning av surfplattan i arbetet i smågrupperna var i en app om bokstäver. Där 

kunde barnen lära sig att ljuda bokstäver. Pedagogen berättar att ”Barnen skriver en bokstav 

och får sedan fylla i den i en valfri färg” (Camilla).  Barnen får även höra hur bokstaven låter. 

Barnen var duktiga på att turas om, pedagogerna kopplade in surfplattan i bildskärmen de 

hade på väggen som när de jobbade med människokroppen. Även när de hade den till att 

skriva bokstäver var alla barnen med. Vissa barn hade svårt med väntan på att någon annan 

spelade. Då kunde en av pedagogerna ställa frågor till barnet för att väcka intresset för 

aktiviteten igen (observation). 
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5.2 Samspelet med surfplattan 

Positiva och negativa attityder kring samspelet 

Så fort surfplattan nämndes ville några barn använda den, några brydde sig inte alls. 

Pedagogerna samlade en grupp barn i ett rum där alla fick plats att sitta (observation). ”Det 

positiva är att barnen gärna vill sitta tillsammans, de använder sig av kameran för att ta kort 

eller lägga pussel” (Susanne). 

 

Pedagogen nämner också att när det blir svårt eller när barnen inte vet hur de ska hantera ett 

spel tar de hjälp av varandra. ”Jag blir så glad av att höra hur de frågar varandra” (Camilla). 

 

Det finns även tillfällen då barnen hamnar i en konflikt i samband med surfplattan. ”Jag kan 

höra hur de komenterar varandra på ett negativt sätt för att det barnet inte spelar lika bra” 

(Julia). Pedagogerna berättar även att det finns de barn som gärna vill ta över surfplattan från 

någon annan. Hon menar att ”det är viktigt att vi är närvarande när barnen sitter med 

surfplattan” (Julia). Pedagogerna berättar även om att ibland kan surfplattan skapa ett högljutt 

liv runt om kring och det kan uppstå en väldigt rörig situation för vissa barn.  Barnen kunde 

lika gärna vara ”snälla” mot varandra som de kunde kommentera fula kommentarer om att de 

är ”dåliga, sega eller inte kan i huvudtaget”. I dessa situationer fanns pedagogerna 

närvarande och kunde leda situationen. Men ibland uppstod konfliker bakom pedagogens 

rygg, då barnen retade varandra att de inte kunde spela på rätt sätt i ett spel på surfplattan 

(observation). Många av barnen verkade egoistiska i samband med användningen av 

surfplattan, som om de egentligen ville sitta ensamma och spela själva.  

 

Procedurer  

För att barnen skulle ha ett konkret sätt att veta när det var deras tur använde sig pedagogerna 

av ett så kallat timglas. Timglaset hade tio minuters intervaller och visade klart och tydligt när 

det var dags att byta (observation). Pedagogen berättar att oftast vill alla sitta med surfplattan 

och att vi måste dela upp barnen för att det inte ska bli en för stor grupp. ”Vi har många barn 

som inte klarar av när gruppen blir för stor eller om det blir för mycket ljud runt omkring” 

(Camilla). Hon menar att samspelet runt surfplattan är otroligt viktigt, annars fungerar den 

inte att användas i barngrupp. ”Vi tränar kontinuerligt på att barnen ska respektera varandra” 

(Camilla). 

 



 17 

Barnen pratade mycket om att man ska respektera varandra genom att lyssna. Om någon 

kompis inte vill att man ska stå bredvid när barnet använder surfplattan måste de lyssna.  

Barnen hade bra koll på vems tur det var att spela och kunde själva vända timglaset. Några 

barn var mer intresserade av timglaset än surfplattan (observation). 

 

5.3 Hur pedagogen uppfattar användningen av surfplattan 

Pedagogerna anser att surfplattan är ett enkelt verktyg eftersom är smidig att ha med sig och 

exempelvis att ta reda på fakta om skogen eller något annat de just nu arbetar med. Men den 

är också bra för att barnen själva ska få chansen att vara med.  Med hjälp av surfplattan har 

barnen fått mer intresse och tycker det är roligt. Alla pedagogerna är överens om att just 

surfplattan har väckt barnens intresse och att de blir mer engagerade eftersom de tycker det är 

roligt. Pedagogerna kunde berätta att de märkt av en stor skillnad när det gäller 

dokumenterandet. Vid användandet av surfplattan gick det mycket lättare att snabbt vill ta 

kort vid tillfällen som inte var planerade. Pedagogerna anser att det är positivt att barnen kan 

arbeta tillsammans med en surfplatta och att de kan hjälpas åt. Barnen kan mycket om 

surfplattan ofta för att de prövar sig fram genom att trycka. 

 

 

6 Diskussion  

Detta avsnitt inleds med metoddiskussion. Sedan kommer jag att föra en diskussion om mitt 

resultat under rubrikerna det sociokulturella perspektivet och det pragmatiska perspektivet, 

pedagogernas uppfattning samt slutord. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Syften med studien var att få en inblick i hur surfplattan kan vara ett lärande verktyg för 

barnen samt ett användbart verktyg för pedagogerna.  Jag valde därför att använda mig av 

kvalitativ forskning. Förskolan jag valde går under inriktningen IKT, men kunde egentligen 

inte se någon stor skillnad mot andra förskolor mer än att den här förskolan hade bildskärmar 

uppsatta och att de var kopplade till en Apple-TV. Barnen på förskolan hade stor erfarenhet 

av hur de skulle använda surfplattan och var helt oberörda av att jag stod och observerade. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Sociokulturella perspektivet 

En av de appar jag fick ta del av var en app om människokroppen. Avdelningen jobbade 

under ett tema, kroppen. Barnen fick använda sig av appen för att se hur kroppen fungerar. 

Denna app fångade barnens intresse och nyfikenhet. Pedagogen kopplade in surfplattan in i 

bildskärmen så att alla barnen kunde se, sedan fick barnen sitta tillsammans och exempelvis 

följa matens väg genom kroppen.  Pedagogen tyckte detta var ett pedagogiskt sätt att få alla 

barnen att delta samt att de fick samspela med varandra. Pedagogen kunde sedan föra en 

diskussion med barnen i en mindre samling för att de om de lärt sig något.  Detta kan kopplas 

till Vygotskijs syn på lärande i samspel med andra (Vygotskij 1995).  Pedagogen var också 

med hela tiden och var väldigt säker med hanteringen av denna applikation. Även detta kan 

relateras till det sociokulturella perspektivet då pedagogen blir den erfarne som vägleder 

barnen (Säljö 2012). 

 

Eftersom avdelningen hade tillgång till två surfplattor för ca arton barn fick de samarbeta med 

varandra. Barnen kunde sitta två och två och spela spel. Detta kan jag koppla samman med 

Gällhagen och Wahlström (2011) då surfplattan inbjuder till ett samspel mellan barnen och de 

kan lösa en uppgift i spelet tillsammans. Under användningen av surfplattan kunde jag se 

tydliga samspel mellan barnen, hur de hjälps åt och hur detta skapar trygghet för barnen i 

förhållande till surfplattan. Även här kan jag se hur det erfarna barnet förmedlar kunskap till 

det barnet som har mindre erfarenhet (Säljö 2012). På surfplattan fanns en mängd olika appar 

som man kan använda till att spela, måla, lyssna på musik, lägga pussel samt rita. Detta kan 

jämföras med Forslings (2011) text som handlar om vad barnen använder surfplattan till. 

Författaren anser att vi inte längre kan ställa oss frågan om media är bra för barnen, utan hur 

vad och varför. 
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6.2.2  Pragmatiska perspektivet 

När barnen samspelar med varandra genom surfplattan kunde jag alltså relatera till det 

sociokulturella perspektivet men även till det pragmatiska perspektivet då barn som 

exempelvis aldrig spelat ett spel eller prövat på en app stöter på ett problem. Då finns 

kompisarna där och förklarar hur man ska göra och lär sig då enligt ”learning by doing”. Jag 

kunde se hur barnen tillsammans satt och diskuterade med varandra om hur det skulle gå till 

väga samt hur man gjorde. Detta kan jag koppla till det pragmatiska perspektivet då man 

tillsammans har en lösning på ett problem genom att samtala kring det. (Säljö 2012). 

Barnen använde en app där de skulle skriva en bokstav och sedan ljuda den.  Detta kan 

jämföras med Kjällander (2007) då han nämner ett barn som lärt sig alfabetet med hjälp av 

digitala verktyg. När barnet sedan använt sig av appen hör de hur de ska ljuda bokstaven och 

detta nämns även av Wahlström och Gällhagen (2011) då de menar att förskolan kan arbeta 

med att främja barnspråk genom att använda sig av olika appar på surfplattan i ett pedagogiskt 

användande. 

 

 

6.2.3 Pedagogernas uppfattning 

Pedagogerna anser att surfplattan ska användas av både barn och pedagog.  För pedagogerna 

är surfplattan ett verktyg vid exempelvis dokumentation eftersom den är smidig och 

lätthanterlig. Den underlättar när pedagogen vill fånga ”ett ögonblick” på ett barn eller när de 

är på utflykt kan de använda sig av surfplattan för att hitta fakta eller använda sig av en app. 

Det är även ett verktyg för att visa föräldrarna vad de gör i verksamheten. Det syntes tydligt 

att pedagogerna var erfarna med hanteringen av surfplattan, jag kan relatera detta till Ljung-

Djärfs avhandling (2004) som visar hur att pedagogerna kan vara vägledande och stödjande i 

förhållande till användningen av surfplattan. I och med detta kunde barnet bli tryggt med 

hanteringen av surfplattan. Pedagogerna använde surfplattan som ett pedagogiskt redskap i 

verksamheten som väckte intresse och nyfikenhet hos barnen. Detta kan jag koppla till 

Wahlström och Gällhagen (2011), då de skriver om hur pedagogerna prövar, övar och 

upptäcker möjligheter som surfplattan erbjuder och att detta återspeglar sig på barnen. 

Pedagogerna är de vägledande som uppmuntrar barnen till att intressera sig för ny teknik. 
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6.2.4 Slutord 

Resultatet av studien visar att pedagogernas sätt att använda sig av surfplattan framförallt är i 

samspel barnen emellan och mellan barn och pedagoger. Pedagogerna har ett sociokulturellt 

synsätt då de framhåller hur viktigt samspelet är vid användningen av surfplattan. 

Pedagogerna menar att deras egen säkerhet märks i hur de förmedlar kunskapen till barnen. 

Surfplattan användes som ett pedagogiskt redskap i verksamheten och därmed erbjöds barnen 

att komma i kontakt med ny modern teknik.  Det märktes att barnen varit i kontakt med 

surfplattan tidigare och att de inte var ett okänt verktyg för dem. När ett barn fick ett problem 

löste de det genom att trycka sig fram eller ta hjälp av en kompis. Pedagogerna var tydliga 

vägledare för barnen och var alltid närvarande. Barnen fann det pedagogiska verktyget 

intressant, när surfplattan plockades fram blev det en meningsfull aktivitet.  

Det skulle även vara intressant att titta lite närmare på i en annan studie, angående hur och 

varför det blir ett bra samspel runt surfplattan och vilka appar som används.  
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Intervjufrågor  

Frågor till förskollärare och barnskötare. 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? 

Utbildning? 

Barngruppens storlek? 

Barnens ålder per avdelning? 

Är förskolan privat eller kommunal? 

 

1. Hur används informations- och kommunikations teknik(IKT) i er förskola? 

2. Har varje avdelning tillgång till exempelvis surfplattan? 

3. Hur används surfplattan av pedagogerna? 

4. Hur används surfplattan av barnen? 

5. Finns det positiva samt negativa konsekvenser att arbeta med surfplattan? 

6. Har du fått någon utbildning eller kompetensutveckling inom IKT? 

7. Får vårdnadshavaren tillgång till surfplattan? 

Om ja, hur? 

8. Använder ni tidsbegränsningar för hur länge barnen får sitta med surfplattan? 
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Lotusdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


