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Abstract 
The aim of this study was to examine pre-school teachers' experiences of how and 

for what purpose children at preschool Ljusstaden in Kalmar, use the tablet. The 

study also examined the teachers' views on the tool in that context. From a media 

and communication research perspective, the purpose with this study was to 

increase greater knowledge and understanding of children's use of the tablet in 

preschool in Kalmar. I chose to performe a qualitative study by conducting semi-

structured interviews with seven pre-school teachers at the preschool, Ljusstaden in 

Kalmar. The results of this study showed that it was common for the children to use 

the tablet in the preschool to take pictures and film and watch it afterwards and that 

the usage-time varied. I found that the teachers felt that the primary purpose was to 

follow the digital development and prepare the children for the future. I also 

discovered that the teachers wanted the children to continue using the tablet in the 

preschool Ljusstaden. In the future, the teachers wanted more education about how 

children can use the tablet in the best possible way. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle har teknik blivit en del av vardagen (Skolverket, 2016a) och det 

är nu vanligt att använda sig av digitala verktyg (Küng, 2017) trots att alla kanske 

inte uppskattar denna förändring. Dagens debatt utgår från att digitaliseringen 

förändrar synen på vad lärande är och vad som är relevant kunskap (Willermark, 

2018), vilket i sin tur påverkar undervisningen för barn. Undervisningens form 

förändras och idag används till exempel visuella hjälpmedel oftare i undervisning. 

Det digitala verktyg de minsta barnen använder mest är surfplattan (Davidsson & 

Thoresson, 2017) och det har blivit allt vanligare att använda den i förskolan 

(Skolverket, 2016b). I denna studie undersöks detta digitala verktyg ur ett medie- 

och kommunikationsvetenskapligt (MKV) perspektiv genom att undersöka 

medieanvändning på förskolan.  

 

Enligt forskaren Lagercrantz (2017) är det ett problem att barnen tittar mycket på 

skärmar och att det kan påverka dem på ett negativt sätt. Han menar att det kan vara 

nyttigt att använda en skärm för att till exempel spela ett digitalt spel som kan 

utveckla barnens lärande men att det egentligen inte är naturligt för små barn att titta 

på skärmar. Läraren Gällhagen och förskolechefen/utbildaren Wahlström (2013) 

menar att surfplattan inte ska ersätta något annat utan ska istället komplettera. Detta 

visar på att det finns delade meningar om digitala verktyg som till exempel 

surfplattan i förskolan. Studier kring detta har gjorts tidigare men inte i Kalmar år 

2018. Denna studie har utförts ur ett MKV-perspektiv för att få mer kunskap om hur 

och till vilket syfte, barn använder surfplattan i förskolan i Kalmar. Denna kunskap 

kommer tas fram genom att undersöka hur lärarna (även kallat pedagog i andra 

studier) upplever barnens användande och vad de tycker om verktyget. Hjälper eller 

stjälper surfplattan förskolebarnen? 
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2 Problembakgrund 

2.1  Barnens medieanvändning 

Barnens medieanvändning i Sverige har ökat under förskoleåren (Findahl, 2012). 

Mer än 50 procent av barn som är tre år och äldre använder internet dagligen. Idag 

använder två-åringar internet som fem-åringar gjorde för fyra år sedan. Detta visar 

att åldern på internetanvändarna har sjunkit sedan år 2013 (Davidsson & Thoresson, 

2017). Av de barn som använder internet, är det cirka två tredjedelar som någon 

gång använder läroappar (Davidsson & Thoresson, 2017). Begreppet app kan även 

förklaras som mobilapplikation och båda de här begreppen förekommer i detta 

forskningsområde. Bland de digitala verktygen är surfplattan det verktyg de minsta 

barnen använder oftast. Surfplattan kan även beskrivas som en pekdator med olika 

funktioner som kan användas till att till exempel spela spel och läsa e-böcker (NE, 

2018). Det har blivit allt mer vanligt att ha tillgång till surfplatta hemma (Davidsson 

& Thoresson, 2017) och utifrån undersökningar av Statens medieråd (2017) har 

majoriteten av barnen i dagens samhälle, en surfplatta i sitt hem. 80 procent av barn 

som är mellan två och tre år, använder sig av surfplattan och 90 procent av barn som 

är mellan fyra och elva år använder surfplattan (Statens medieråd, 2017). 

 

2.2  Surfplattan i förskolan 
Förskolorna var bland de första att använda surfplattan när den kom till Sverige. 

Enligt Askebäck Diaz som är utbildningskonsult inom modern teknik och läraren 

Gällhagen (2015), såg förskolelärarna snabbt möjligheter med att använda verktyget 

i förskolan. Enligt en rapport från Skolverket (2016b) fanns det år 2015 cirka 46 000 

surfplattor på förskolorna i Sverige, vilket är fyra gånger fler än vad som fanns år 

2012. Cirka nio av tio förskolor hade år 2015 minst en surfplatta som barnen kunde 

använda och 75 procent av personalen uppger att barnen använder surfplattan på 

egen hand i förskolan men att deras användning även skedde tillsammans med 

förskolepersonal. Om personalen kände att de var bra på IT använde deras 

barngrupper surfplattan oftare på egen hand (Skolverket, 2016b). Barnen använde 

surfplattan i förskolan år 2015 till att till exempel utveckla deras språk, utveckla 

deras intresse för matematik, lyssna på musik och titta på bilder/film. Samtidigt som 
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förskolorna oftare använder surfplatta idag, använder de också ofta dataprojektor 

eller TV för att visa materialet på storbild (Skolverket, 2016b).  

 

Eftersom samhället idag hela tiden förändras med digitaliseringen krävs det även att 

förskolan kan erbjuda barnen kunskap som behövs för att leva i vårt moderna 

samhälle (Skolverket, 2017). Enligt Skolverket är papper, penna, pussel med mera, 

viktiga medel för barns lärande och att surfplattan är ett komplement i verksamheten 

(Skolverket, 2013). Barnen ska kunna ta del av informationsteknik och multimedia i 

förskolan genom till exempel tillämpning och skapande processer. Förskolan ska 

erbjuda barnen möjlighet att prova på den teknik de inte kan testa hemma och detta 

väljs ut efter barnens intresse och behov (Skolverket, 2016a). För att barnen ska 

kunna nå de mål som står i läroplanen krävs det att de har tillgång till teknik och 

digitala verktyg på förskolan. Det är viktigt att pedagogerna har kunskap om både 

det digitala verktyget och barnens egna erfarenheter för att kunna uppmuntra barnen 

att använda surfplattan (Bjurulf, 2013).  

 

När det pratas om informations- och kommunikationsteknik, IKT i förskolan, 

handlar det ofta om tre aspekter. Inlärningsaspekten som handlar om att teknik som 

till exempel surfplattan, kan bidra till nya sätt att arbeta. Arbetslivsaspekten 

innefattar att samhället har förväntningar på skolan, att de ska hjälpa de unga att 

förbereda sig inför arbetslivet och tekniken som finns där. Sista är 

demokratiaspekten och med den menas att samma möjligheter till utbildning inom 

IKT ska erbjudas till alla barn på skolan (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). 

Enligt professorn Rönnberg (2008) finns det ingen fundering längre om IKT och 

digitala verktyg ska användas i förskolan. Istället är frågan hur IKT ska användas 

och hur den digitala kompetensen hos pedagoger och barn ska utvecklas.  

 

2.3  För- och nackdelar med surfplattan i förskolan 
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda surfplattan i förskolan. 

Lundgren Öhman (2014), mediepedagog menar att fördelar är till exempel att 

surfplattan kan bidra med nya möjligheter med sitt stora utbud och sin 

tillgänglighet. Barn lär sig på olika sätt och genom att använda surfplattan kan de 



 

4(41) 
 

själva välja sitt lärandesätt (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015). Forskning visar att 

barn samarbetar och kommunicerar mer med varandra när de använder digitala 

redskap (Alexandersson et al, 2001) och det visas att kunskap om språk och 

skapande ökade hos barnen vid användning av digitala medier (Lundgren Öhman, 

2014). Enligt Gyllensvärd (2015) som är IT-strateg, kan surfplattan komplettera 

lärandet bra om förskolelärare och barn arbetar tillsammans. Han menar att olika 

ämnen där lärande redan pågår, kan utvecklas med hjälp av surfplattan funktioner 

(Gyllensvärd, 2015). En annan fördel är att digitala medier ofta fångar barns intresse 

och att det kan skapa engagemang (Alexandersson et al, 2001). År 2015 ansåg cirka 

två tredjedelar av förskolepersonalen att barnen hade intresse för surfplattan och vill 

använda den mer och mer. Även de själva hade en positiv inställning till 

användandet (Skolverket, 2016b).  

 

Nackdelar som nämns är bland annat att för mycket tid framför en skärm kan 

påverka barnens sömn, sociala beteende, uppmärksamhet med mera (Lagercrantz, 

2017). Pedagoger har observerat att barnen ofta föredrar surfplattan istället för lek 

(Lundgren Öhman, 2014). Enligt professorn Wedin (2012) är det problematiskt att 

dagens vuxna inte är uppväxta med digital teknik och att det kan orsaka en 

kunskapsklyfta mellan olika generationer bland lärarna. Den nya generationen har 

oftast mer teknikkunskaper än den äldre generationen och på grund av 

digitaliseringen har det ställts nya krav på lärarna (Wedin, 2012). Nya krav kan 

orsaka att de känner sig osäkra i sin yrkesroll (Wedin, 2012) och känner att de inte 

har tillräckligt med kunskap om hur den digitala tekniken kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2016b).   

 

 

3 Tidigare forskning  
3.1  Användningsområde för digitala verktyg i undervisning 
I tidigare forskning syns det att digitala verktyg som till exempel surfplattan och 

datorn används till olika saker i undervisningen och att det har forskats om olika 

innehåll på verktyget. Enligt Ljung-Djärf (2004), universitetslektor i pedagogik, är 

datorn ett verktyg som ofta används till informationssökning samtidigt som den kan 
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användas inom fler områden. I Danmark gjordes en studie om hur lärare använder 

surfplattan som undervisnings- och kommunikationsverktyg, varför de använde den 

och deras förväntningar på användningen av surfplattan i undervisning (Jahnke & 

Kumar, 2014). Undersökningen gjordes genom observationer i fem klassrum och 

intervjuer med lärare. Studiens resultat visade att surfplattan ofta används till andra 

saker än informationssökning på Internet. Det framgick att surfplattan även kan 

främja produktion, samarbete och kreativitet hos barnen (Jahnke & Kumar, 2014). 

En undersökning som inriktat sig just på kreativitet är en studie från USA av Couse 

och Chen (2010). De undersökte om surfplattan kan engagera barn i förskolan att 

rita och skapa. Barnen filmades medan de använde en ritapplikation istället för att 

rita med papper och penna. 41 barn i åldern tre till sex deltog i studien och 

intervjuades enskilt. Pedagoger och deras kollegor intervjuades i grupp. Studies 

resultat visade att 65 procent av barnen föredrog surfplattan framför papper och 

penna (Couse & Chen, 2010). 

 

I USA genomförde Lee (2014) en studie som undersökte hur barn som var två till 

fem år, lärde sig med hjälp av applikationer som var inriktade på matematik. Även 

Falloon (2014) har genomfört en studie som är inriktad på matematiska 

applikationer. Han genomförde en studie på Nya Zeeland där han undersökte 

faktorer med surfplattan som påverkar barnens lärande. 18 stycken femåringar i en 

klass deltog i studien. Hans metod var att spela in video och audio på hur barnen 

använde surfplattan. De studerade olika applikationer som var inriktade på till 

exempel problemlösning och matematik. Studiens resultat visade att lärandet 

påverkades av olika faktorer i applikationerna som till exempel innehåll, design och 

struktur (Falloon, 2014). Även Beschorners och Hutchisons (2013) har undersökt 

faktorer med surfplattan som kan påverka barnens lärande. Deras studie var 

fokuserad på surfplattan och dess förmåga att påverka utvecklingen av barns läsning 

och språk. Studien gjordes i USA med fyra- till femåriga barn på förskolor. 

Applikationer valdes ut som var skapade för att främja barns språkkunskaper och de 

skulle även passa lärarens undervisning och mål. Metoden som användes var 

observationer av när barnen använde sig av surfplattan och deras resultat visade att 

det kan skapas möjligheter för att utveckla skriftspråk genom att använda surfplattan 

i förskolan (Beschorners & Hutchisons, 2013). 
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3.2  Användningsmetod för digitala verktyg i förskola 
Metoden för användning av surfplatta i förskola kan enligt tidigare forskning se 

olika ut. Något som är återkommande i tidigare forskning när det gäller barns 

användande av digitala verktyg i skolan, är att pedagoger sitter tillsammans med 

barnen. Till exempel skriver Klerfelts (2007) i sin avhandling att hennes resultat 

visar på att användning av digitala verktyg i förskola innebär att pedagoger är 

närvarande och att det sker mycket interaktion mellan barn och lärare vid datorn. 

Denna avhandling handlar om hur datorn används i förskola och fritidshem. Studien 

genomfördes i Sverige under två år där hon observerade omkring 300 barn och 

pedagoger. Klerfelt (2007) hävdar att en förutsättning för den pedagogiska 

verksamhetens förändring, är att lärarna får fortbildning och noggrann planering. 

Hon skriver även att det krävs för att få bästa resultat, att pedagoger är närvarande 

när barnen använder verktyget (Klerfelt, 2007). Även i Lees (2014) undersökning 

framgår det att barn och lärare satt tillsammans när de använde surfplattan och att 

det skedde interaktion dem emellan. I till exempel studien av Beschorner och 

Huchison (2013) visade resultatet att barnen ofta arbetar tillsammans och 

kommunicerar med varandra när de använder surfplattan. Även Jahnke och Kumar 

(2014) såg i sin undersökning att barnen samarbetade när de använde sig av 

surfplattan, vilket blir en interpersonell kommunikation där surfplattan medierar 

kommunikationen. 

 

Förutom vilka som är närvarande när till exempel surfplattan används i skolan, har 

forskare även undersökt hur barnen och lärarna använder verktyget. Enligt Ljung-

Djärf (2004) värderar pedagoger det digitala användandet på tre sätt; att barnen ska 

lära sig hur datorns teknik fungerar, de ska lära sig att hantera den och de ska inte 

vara rädd för den. Både Lee (2014) och Jahnke och Kumar (2014) har fått fram 

resultat som visar på att barnen ofta är kreativa, aktiva och produktiva när det 

använder sig av surfplattan. Även när digitala verktyg används för att till exempel 

öva skriftspråk, använder barnen det aktivt (Beschorner & Hutchison, 2013). 

Samtidigt som digitaliseringen ökar, introduceras nya metoder kring läs- och 

skrivkunnighet (Beschorner & Hutchison, 2013). Falloons (2014) studie visar att 

lärare bör fundera över valet av applikationer som barnen använder genom att vara 
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kritiska kring detta val och tänka ut syftet för användningen. Det krävs att lärarna 

förbereder väl och anpassar applikationsvalen efter varje barn. Enligt resultatet från 

Lees (2014) studie kan surfplattan användas på olika sätt beroende på 

förskolelärarnas skicklighet och kunskap kring det digitala verktyget. Det viktigaste 

när surfplattan används i klassrummet är att lärarna tänker på hur tekniken används 

(Couse & Chen, 2010).  

 

3.3  För- och nackdelar med digitala verktyg i förskola 
I tidigare forskning har det även framgått olika för- och nackdelar med 

användningen av teknik i en undervisningsmiljö. Idag är IKT, informations- och 

kommunikationsteknik en del av utbildningssystemet, även i förskolan där barnen 

förbereds inför framtiden. Användningen av digitala verktyg bidrar till att alla unga 

får samma användningsmöjligheter till IKT (Ljung- Djärf, 2004). Couse och Chen 

(2010) skriver att man i dagens samhälle måste ha IT-kunskaper och att 

pedagogerna i deras studie tyckte att surfplattan var ett bra verktyg. Resultat från 

studien visade att barnen hade stort intresse för surfplattan och att den ökade 

självsäkerheten hos barnen. Till exempel var det barn som gärna visade upp sin 

teckning på surfplattan som inte tidigare hade velat visa det dem ritat. Ju mer de 

använde sig av verktyget desto mer självständiga blev de (Couse & Chen, 2010). 

 

Lee (2014) skriver att inlärningsförmågan kan förbättras med hjälp av surfplattan 

och dess innehåll. Forskarens resultat visade att det är viktigt att prioritera kunskap 

om hur de digitala verktygen kan användas. I studien framgår det också att 

surfplattan hjälper till att öka barnens motivation och engagemang eftersom barnen 

överlag tyckte att det var roligt att använda surfplattan (Lee, 2014). Beschorner och 

Huchison (2013) skriver att surfplattan är positiv för barnen för inlärning av språk. I 

deras studie kom de även fram till att surfplattan kunde användas på flera olika sätt 

angående skriftspråk. Den insamlade empirin visade att barnen skrev på surfplattan 

på flera olika sätt och att de kunde lägga till effekter som till exempel bilder, vilket 

de inte kunde vid vanlig skrivundervisning. Falloon (2014) menar att surfplattan har 

med sin tillgänglighet, utbud, enkelhet, hastighet med mera, stor potential. Det kan 

skapas goda förutsättningar för lärande om man gör medvetna val av 
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applikationsprogram (Falloon, 2014). I Ljung-Djärfs (2004) avhandling framgår det 

att pedagogerna ser användningen av datorn som positiv men inte under vilken tid 

som helt. Hon menar att det inte får ta tid från andra aktiviteter och att det ofta finns 

regler för datoranvändandet (Ljung- Djärf, 2004). 

 

I vetenskapliga artiklar har det även framgått några nackdelar med surfplattan och 

datorn som digitalt verktyg. Ljung-Djärf (2004) skriver att användningen av till 

exempel dator kan ses hotfullt beroende på vilket sammanhang den används i. 

Istället för att se användandet av digitala verktyg i förskolan som en möjlighet till 

lärande ser många det som en risk för att barnen sitter ner för mycket (Ljung- Djärf, 

2004). Falloons (2014) studie visade att applikationerna inte gav tillräckligt mycket 

instruktioner och återkoppling, vilket gjorde att barnens intresse minskade (Falloon, 

2014). Han skrev även att det finns en risk för att lärarna tror att barnen kan ta till 

sig kunskap via applikationerna automatiskt och att detta kan bli ett problem 

angående användandet av surfplattan. När Couse och Chen (2010) undersökte 

ritapplikationen visade det sig att efter en introduktion började 75 procent av barnen 

att använda surfplattan för att rita medan 25 procent fortfarande försökte lära sig 

applikationen. Couse och Chen (2010) skriver att detta visar hur komplex 

surfplattan är. Även många lärare känner sig osäkra och stressade kring användandet 

av det digitala verktyget (Klerfelt, 2007). Lee (2014) hävdar att det bör läggas stort 

fokus på att få kunskap om det digitala verktyget och hur det kan användas på bästa 

möjliga sätt.  

 

3.4  Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har det tidigare forskats om hur och med vilket medieinnehåll, 

surfplattan används i undervisning och till vilket syfte den används där. Det har 

även undersökt vilka förväntningar som finns på verktyget i undervisningen och hur 

den påverkar barn och deras lärande. Vilka som är delaktiga vid användandet och 

lärarnas förutsättningar kring detta, har även undersökts. I slutet på avsnittet 

upplyses det även om för- och nackdelar som kan förekomma inom ämnet. 

Studierna som nämns har gjorts i Danmark, USA, Nya Zeeland och Sverige och de 

har genomförts under olika år. Den äldsta är från år 2004 och den nyaste från år 
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2014. Forskarna har främst använt sig av observationer och intervjuer och undersökt 

utifrån både barnen och lärarnas perspektiv. En del studier gjordes på endast en 

skola eller i en klass medan andra gjordes på flera skolor och klasser. Detta har jag 

tagit inspiration ifrån när jag gjorde mitt metodval. Det som framgått i denna 

tidigare forskning kan även bidra till min studie genom att använda det till 

jämförelse med mina resultat, min analys och mina slutsatser. Jämfört med tidigare 

forskning är denna studie liknande eftersom den undersöker användningen av 

surfplattan på en förskola och lärarnas upplevelser kring detta. Det som skiljer 

denna studie från de andra är att den är avgränsad till Kalmar i Sverige och är från 

år 2018. 

 

 

4 Teori 

4.1  Användarteori 
Eftersom studien undersöker surfplattans användning är det relevant att använda sig 

av användarteorin (Uses and gratification theory) som är en teori inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Denna teori ifrågasätter vad vi människor gör med 

medier (West & Turner, 2014), till exempel lärarnas upplevelse av barns 

användning av surfplatta i förskolan. Uses and gratification theory är ett sätt att 

förstå hur vi söker och använder medier för att tillgodose ett behov och varför vi gör 

det (West & Turner, 2014). Detta kan synas i förskolan genom att lärarna väljer ut 

medieinnehåll som ska tillfredsställa barnens behov för att till exempel att lära sig 

läsa.  

 

Personer är olika medvetna om att de försöker tillfredsställa ett behov genom 

medieanvändning men teorin utgår från att publiken aktivt tolkar, väljer ut och 

använder medier för att tillgodose sitt egna behov. Deras val är rationella och de 

bestämmer själva över valen. Medieeffekter kan se olika ut beroende på en persons 

attityd, initiativ och engagemang. Individuella olikheter och motivation är 

avgörande för hur medieeffekterna förmedlas (Rubin, n.d.) och publiken har makt 

över sin målinriktade medieanvändning (West & Turner, 2014). Publikens mål med 

deras medieanvändning är individualiserat och skiljer sig mellan olika personer 
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beroende av deras behov, intresse, situation med mera. Mål kan vara att använda 

mediet och medieinnehållet som till exempel lärande, sällskap och tidsfördriv (West 

& Turner, 2014). Målet och behovet som ska tillfredsställas i detta fallet med att 

barnen använder surfplattan i förskolan, kan se olika ut. Genom att barnen använder 

medieinnehåll på surfplattan kan det tillfredsställa behov hos barnen men även 

lärarna. Det digitala verktyget kan tillfredsställa olika behov genom att till exempel 

informera, underhålla, uppmuntra till social interaktion, tillåta mottagaren fly från 

verkligheten en stund och ge en omvärldsbild.  

 

4.2  Diffusionsteori  
Everett Rogers är en professor i kommunikationsstudier och han har utvecklat en 

diffusionsteori. Denna teori handlar om hur och varför nya idéer sprider sig (Rogers, 

2003).  Dessa idéer kan vara ny teknik som till exempel surfplattan och på så sätt 

kan denna teori användas ur ett MKV-forskningsperspektiv. Enligt Rogers är 

diffusion en process då en ny idé eller produkt sprids bland personer i ett socialt 

system. Diffusion blir möjligt då en idé, en produkt eller beteende uppfattas som 

nytt och nyskapande (Rogers, 2003).  Idéen behöver inte vara helt ny för att det ska 

vara en innovation. Huvudsaken är att den är ny för en enskild individ som till 

exempel surfplattan kan vara för både barn och lärare i förskolan som kan vara en 

ny kontext. Ett begrepp som används inom teorin är adoption, vilket beskriver 

tillfället då en person antar en innovation genom att till exempel köpa en ny produkt 

(Rice, 2009). Ett antagande av en innovation sker i en process där vissa personer är 

mer benägna än andra att anta innovationen. Utifrån teorin är det skillnad mellan 

personer som tidigt antar en innovation än de som antar den i ett senare stadium. För 

en lyckad innovation krävs det att förstå målgruppens egenskaper kring antagandet. 

Enligt denna teori finns det fem kategorier kring adoption av innovationer (Rogers, 

2003) och för att gestalta spridningen av en innovation använde Rogers sig av en 

normalfördelning och en S-kurva. Normalfördelningen är en kurva som visar de fem 

adoptionskategorierna: (Nygren & Wadbring, 2013).  
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1. Innovatörer: Personer som vill vara först med att testa en ny idé, produkt och 

liknande. De tycker om nya saker och är inte rädda för att risker. Det är vanligt 

att de här personerna själva utvecklar idéer. Det krävs väldigt lite för att 

intressera innovatörerna.  

2. Tidiga användare: Dessa personer tycker om att ha en ledarroll och tar emot 

förslag på förändringar. De vet om ett behov för förändring och vill därför ta 

emot nya idéer. De behöver inte övertygas om att förändras utan behöver endast 

information om innovationens genomförande.  

3. Tidig majoritet: De här personerna antar nya idéer men har oftast ingen 

ledarroll. Det krävs ofta bevis på att innovationen fungerar för att de ska anta 

den. För att övertala de här personerna kan det vara bra att berätta om 

innovationen genom en historia för att fånga deras intresse och att även bevisa 

dess effektivitet.  

4. Sen majoritet: En människa som är skeptisk när det gäller förändringar, tillhör 

denna kategori. Om de antar en innovation är det endast efter att majoriteten har 

testat och godkänt den. För att övertyga denna gruppen krävs information om 

hur många andra som provat innovationen och tyckt om den.  

5. Eftersläntrare: Denna kategori består av människor som håller sig till traditioner 

och som är konservativa. Detta är den svåraste gruppen att få ett antagande 

ifrån. För att försöka övertyga de här personerna kan det var en fördel att 

använda statistik och åsikter från de andra kategorierna (Nygren & Wadbring, 

2013). 

 

Rogers använde sig även av en S-kurva som visar hur en innovation har spridits. 

Oftast sker det långsamt i början men att spridningen sedan ökar. När tillräckligt 

många människor börjat använda innovationen, på den högsta punkten, kallas det 

för kritisk massa. Efter att majoriteten av populationen antagit innovationen, 

minskar innovationens spridning igen och planar ut (Nygren & Wadbring, 2013). 

Normalfördelningen och S-kurvan kan speglas i denna studie, eftersom teknik som 

till exempel surfplattan har utvecklats fort de senaste åren och börjat användas på 

allt fler platser, varav förskola. Enligt teorin tar människor till sig innovation på 

olika sätt och detta kan kopplas till studien genom att undersöka hur surfplattan tas 
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emot som ny teknik i förskolan. S-kurvan kan användas för att undersöka 

surfplattans utveckling på förskolan.  

 

4.3  Didaktisk teori  
Didaktik är en teori som handlar om inlärning och undervisning. Även om didaktik 

är en pedagogisk teori är den relevant för denna studie inom MKV eftersom studien 

handlar om ett digitalt verktyg som används i undervisning. Surfplattan används i 

skolan som ett digitalt hjälpmedel (Gällhagen & Wahlström, 2013) och innehållet på 

surfplattan väljs ut till undervisning och kopplas därför till didaktik. Denna teori kan 

användas för att få mer kunskap om hur innehåll på till exempel surfplattan ska 

väljas ut och användas för elevers bästa lärande. I denna studie undersöks lärarnas 

åsikter kring barnens lärande och det kan kopplas till denna teori eftersom barnen 

lär sig genom didaktik och utifrån det planerar lärarna undervisningen. Teori 

fokuserar på vad, hur, med vem/vilka, varför, var och med vilka hjälpmedel elever 

ska lära sig. Didaktik handlar om hur kunskap sorteras, väljs ut, organiseras och 

kommuniceras för undervisning och elevers lärande (Herrlin, Ackesjö & Frank, 

2012). Varje undervisningssituation innehåller ett antal didaktiska aspekter, vilket 

gör det svårt att endast visa ett förhållningssätt och modell. Teorin uppmuntrar 

istället öppenhet hos lärarna när de ska göra val i sin undervisning för att de ska 

kunna se olika undervisningsalternativ (Wahlström, 2016).  

 

Det finns tre grundpelare inom teorin; innehåll, elev och lärare. Faktorerna består av 

innehållsintroduktion, samspel mellan elev och lärare och erfarenhet hos elever 

angående lärande. Ett didaktiskt perspektiv handlar om tre olika relationer, vilka 

visas i figur 4.3 som föreställer den didaktiska triangeln. Första relationen är mellan 

lärare och elev, där sker det en interaktion. Båda partnerna deltar och det kan ses 

som en kommunikativ didaktik (Wahlström, 2016). Detta kan till exempel synas om 

en lärare sitter med en elev vid surfplattan. Andra relationen är mellan lärare och 

innehåll. Lärarens hantering av undervisningsinnehåll visar vilken relation läraren 

har till innehållet och framställningen av det (Wahlström, 2016). Sista och tredje 

relationen är mellan elev och innehåll. Elever tar till sig innehåll olika beroende på 

individuell erfarenhet, förståelse och engagemang kring undervisningsinnehållet. 
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Cirkeln runt triangeln ringar in kontexten. Relationen mellan de tre olika faktorerna 

kan påverkas olika beroende på lärarnas framställning av innehållet, interaktion 

mellan lärare och elever och elevers erfarenhet kring bland annat surfplattan och 

dess medieinnehåll (Hopmann, 1997). De här relationerna kan speglas i den här 

studien eftersom den undersöker surfplattans användningsinnehåll, dess 

användningsmetod, vilka som deltar vid användandet och surfplattans syfte enligt 

lärarna. Surfplattan kan mediera kommunikation på flera nivåer. Dessa olika nivåer 

kan vara de relationer som beskrivs i den didaktiska triangeln. Kommunikationen 

sker mellan elev och innehåll när de till exempel lär sig genom ett spel. Lärare och 

elev kan samtala runt surfplattan och lärarna väljer ut vilket innehåll som ska 

kommuniceras ut till barnen via surfplattan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Den didaktiska triangeln (något modifierad från Hopmann, 1997, s 201). 
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5 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka förskolelärares upplevelser av hur och till 

vilket syfte, barn på förskolan Ljusstaden i Kalmar, använder sig av surfplattan. 

Studien undersöker även lärarnas åsikter om verktyget i den kontexten. 

Undervisningen knyts ofta samman med de sätt att kommunicera, arbeta och lösa 

problem som finns i dagens samhälle (Willermark, 2018) och på grund av 

digitaliseringen krävs det kunskap om teknik för att klara sig i det moderna 

samhället (Skolverket, 2017). Därmed är det viktigt att denna studien genomförs 

och ur ett MKV-forskningsperspektiv bidrar studien till ökad kunskap och förståelse 

kring hur och till vilket syfte, barn använder surfplattan i förskolan i Kalmar. 

Utifrån detta har följande fyra forskningsfrågor med tillhörande underfrågor 

formulerats:  

 

1. Hur upplever lärarna att barnen använder surfplattan på förskolan Ljusstaden i 

Kalmar?  

• På vilket sätt, vid vilken tidpunkt och hur länge använder barnen denna teknik? 

 

2. Till vilket syfte använder barnen surfplattan i förskolan Ljusstaden i Kalmar, 

enligt förskolelärarna? 

• Tycker lärarna att syftet uppfylls?  

 

3. Vilka för- och nackdelar upplever förskolelärarna angående surfplattan för 

barnen i förskolan Ljusstaden? 

• Hur ser de på surfplattans betydelse för barnens lärande och kommunikation? 

 

4. Vilka utvecklingsmöjligheter ser förskolelärarna på surfplattan för barnen i 

förskolan Ljusstaden? 

• Tycker de att barnen ska fortsätta att använda surfplattan i framtiden? 
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6 Metod  

6.1  Metodval  
Denna studie har genomförts på förskolan Ljusstaden i Kalmar kommun. Endast en 

verksamhet har valts ut för granskning och därför kallas detta för en fallstudie. Det 

är vanligt att göra en fallstudie om forskaren vill ha förståelse och förklaring av till 

exempel en organisation eller ett system (Backman, 2008). Detta stämmer in på 

denna fallstudie eftersom syftet är att få mer förståelse för hur och till vilket syfte 

barnen använder surfplattan på förskolan Ljusstaden i Kalmar. Forskare gör även 

fallstudier för att få någon slags utvärdering (Backman, 2008), vilket i detta fall är 

vad förskolelärare tycker om surfplattan som redskap för barnen. Utifrån detta 

valdes en kvalitativ metod eftersom denna metod är vanligt att använda sig av då 

forskaren vill undersöka hur människors uppfattningar, åsikter och erfarenhet om ett 

ämne (Denscombe, 2009).  

 

En kvalitativ metodik användes i form av samtalsintervjuer. Detta är en av de 

vanligaste metoderna inom det kvalitativa perspektivet (Backman, 2008) och inom 

detta forskningsområde har forskare ofta använt sig av denna metod. Genom att 

göra samtalsintervjuer kan deltagarna bidra med djupgående och oväntade svar och 

möjlighet att ställa följdfrågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012), 

vilket eftersträvades i denna studie. Undersökningens intervjuer var 

semistrukturerade som oftast planeras utifrån några teman som intervjupersonen ska 

prata om (Bryman, 2011) och i denna sorts intervju har intervjupersonen stor 

möjlighet att styra intervjuns innehåll (Alvehus, 2013). Utifrån detta gjordes denna 

storts intervjuer för att låta intervjupersonen prata kring temana och svara på 

frågorna på sitt egna sätt, vilket kan bidra till utförliga och intressanta svar.  

 

6.2  Urval och avgränsningar 
Studiens population är förskolelärare på förskolan Ljusstaden i Kalmar kommun. 

Förskolan valdes ut genom ett strategiskt urval. I detta fallet kontaktades först en 

kommunikatör för barn- och ungdomsförvaltningen på Kalmar kommun som 

tipsade om förskolan Ljusstaden. Efter det kontaktades förskolechefen på förskolan 

som sedan valde ut lämpliga lärare hon ville skicka ut information och förfrågan till. 
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Detta urval kan liknas vid ett kedjeurval eftersom det sker i olika steg (Bryman, 

2011). Urvalsramen är 20 stycken förskolelärarna som arbetar på förskolan 

Ljusstaden. Urvalet är ett homogent urval eftersom en sorts intervjupersoner valdes 

ut, det vill säga förskolelärare (Alvehus, 2013). Ur denna urvalsram gjordes ett 

målinriktat urval som är en annan form av strategiskt urval, där intervjupersoner 

som är relevanta för forskningsfrågorna väljs ut (Bryman, 2011), vilket 

förskolelärare är eftersom de arbetar med barn och surfplattan. Baserat på ett 

strategiskt urval valdes sedan sju intervjupersoner ut med hjälp av förskolechefen.  

 

Avgränsningar av empiri kan göras utifrån till exempel tid, personer, rum och metod 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Denna studie är inriktad på lärarnas 

upplevelse av barnens användning av surfplattan i förskolan och detta är en 

avgränsning som har gjorts. Om mer tid hade funnits till bifogande hade studien 

även kunnat undersöka barnens upplevelse och åsikter kring surfplattan. 

Avgränsningar utifrån rum som har gjorts i denna studie är en geografisk 

avgränsning till Kalmar och vidare gjordes en avgränsning bland alla förskolor i 

Kalmar till en förskola, förskolan Ljusstaden. Dessa avgränsningar gjordes för att 

det saknas ny forskning kring detta ämne i Kalmar kommun. Endast en skola valdes 

ut för att inom tidsramen kunna få ut så mycket information som möjligt från en 

verksamhet och studera deras information mer djupgående istället för att få lite 

information ifrån flera verksamheter. En annan avgränsning är antalet intervjuer 

som har genomförts. Sju personer valdes ut av förskolechefen. Efter att de sju 

intervjuerna hade gjorts, framgick det att svaren var liknande varandra, vilket tyder 

på empirisk mättnad och ett lagom antal intervjuer (Alvehus, 2013). 

 

6.3  Procedur 
Studiens genomfördes på förskolan Ljusstaden i Kalmar. En intervjuguide skapades 

för att användas som minneslista över viktiga teman inför intervjutillfället 

(Esaiasson et al, 2012). Detta är ett bra hjälpmedel för att lättare kunna kontrollera 

att information kommer fram som kan besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

Innan intervjuerna gjordes en pilotstudie för att testa frågorna, vilket kan bidra till 

en bra undersökning. Detta test kan göras på olika nivåer och intervjuguiden 
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testades på en låg nivå för att endast kontrollera frågornas tydlighet. En pilotstudie 

genomförs oftast på en individ som inte ingår i studiens urval och utefter det valdes 

en person ut som inte tillhörde förskolan (Bryman, 2011). Utifrån pilotintervjun 

framgick det att de flesta intervjufrågorna var tydliga och relevanta. Med hjälp av 

testet var det lättare att sätta en ungefärlig tid på intervjuerna, vilket blev cirka 30 

minuter. Efter testet förtydligades en fråga i intervjuguiden och den kompletterades 

även med två nya frågor. Via kontakt med förskolechefen bokades intervjuerna in. 

Det genomfördes sju intervjuer och dessa gjordes på förskolan. Intervjuerna 

spelades in för att kunna få med allt material och kunna gå igenom det flera gånger 

inför analysen (Bryman, 2011) och intervjupersonerna fick först godkänna att 

intervjun fick spelas in. Sedan transkriberades intervjuerna för att få skriftligt 

underlag och bilagor sammanställdes sedan för att öka möjligheten till replikation 

av studien i framtiden.  

 

6.4  Databehandling 
Efter transkriberingen användes det skriftliga underlaget till att sammanfatta varje 

intervjupersons svar i löpande text inför analys. Analysmetoden som användes var 

tematisk analys som är en av de vanligaste när det gäller kvalitativ data (Bryman, 

2011). I en tematisk analys analyseras innehållet i ett datamaterial, vilket i detta 

fallet är transkriberingen av intervjuerna och med denna analys letas mönster och 

teman fram (Bryman, 2011). I denna studie sammanfattades först 

intervjupersonernas svar i text och sedan kategoriserades svaren utifrån studiens 

forskningsfrågor. Nästa steg blev att undersöka teman i studiens empiri, det vill säga 

transkriberingen av intervjusvaren. Teman som skapades genom att analysera 

empirin var: aktivitet, tid, interaktion, syfte, fördelar, nackdelar och utveckling. 

Dessa teman följer med i resultat- och analysredovisningen genom att rubrikerna där 

speglar samma sak. Ett annat tema var divergens/konvergens där det framgick 

likheter och olikheter i empirin. I tematisk analys är det vanligt att undersöka 

likheter och skillnader (Bryman, 2011) och därför kändes detta som en relevant 

analysmetod för att få fram svar på studiens forskningsfrågor. Divergens och 

konvergens som visades i intervjusvaren diskuterades sedan i löpande text i resultat- 

och analysavsnittet. Ur textmaterialet användes även citat för att stärka argument för 
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analys och slutsats och för att stärka studiens tillförlitlighet. Samtidigt som teman 

kunde avläsas i empirin saknades det ibland mönster mellan intervjusvaren. Det 

kunde inte utläsas ett mönster i empirin utefter till exempel intervjupersonernas 

ålder, barngruppernas storlek och hur länge de arbetat som förskolelärare. På grund 

av detta redovisades inte dessa faktorer i resultat- och analysavsnittet.  

 

6.5  Forskningsetiska principer 
Forskning som involverar barn kan innebära etisk problematik. Om barn som är 

mindre än 15 år gamla, deltar i en forskningsstudie måste både barn och dess 

vårdshavare informeras och ge samtycke (CODEX, 2017). Eftersom denna studie 

endast involverar lärare och deras upplevelse av barnens aktivitet med surfplattan 

utan att barnen själva deltar, krävs inte vårdshavares samtycke. När det gäller 

forskning i offentliga skolor får uppgifter lämnas ut så länge den enskilde inte lider 

men av att uppgifter om personen lämnas ut (CODEX, 2017). De barn lärarna 

pratade om i denna undersökning identifieras inte i studien och utefter det kommer 

de inte lida men av att lärarna pratade om deras medieanvändning.  

 

Det finns fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) utformat till humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet behandlas genom att studiens 

deltagare ska informeras i förhand om bland annat studiens syfte, vem som gör 

studien, metod, deltagarnas uppgift, att de är anonyma, att det är frivilligt att delta 

och att de kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studien fick 

deltagarna denna informationen i ett missivbrev som de fick läsa igenom innan 

intervjun. Efter att intervjupersonerna läst missivbrevet fick de skriva under en 

samtyckesblankett som innehåller text formulerat utifrån samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sitt 

medverkande i studien och att de ger ett godkännande att delta. Det ska även framgå 

att deltagarna har tagit del av information om undersökningen och att de samtycker 

det studien innebär (Vetenskapsrådet, 2002). Detta framgick i samtyckesblanketten. 

Fortsättningsvis hänvisar Vetenskapsrådet (2002) till konfidentialitetskravet som 

innebär att deltagarna är anonyma och att ingen utomstående ska kunna ta del av 

insamlat material till undersökningen. Enligt nyttjandekravet ska det även framgå 
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för deltagarna varför studiens görs, var resultatet kommer synas och att materialet 

endast ska användas i vetenskapligt syfte. Även detta framgick i både missivbrevet 

och samtyckesblanketten.  

 

6.6  Metoddiskussion 
Ett problem med metoden kan var att det är svårt att generalisera med en kvalitativ 

metod och i en fallstudie (Bryman, 2011) men i denna studie kunde en del slutsatser 

ändå göras om det förskolelärare på förskolan Ljusstaden i Kalmar sa. I studien 

kunde det däremot inte dras generella slutsatser om alla förskolor i Kalmar men 

kvalitativ forskning strävar efter förståelse av åsikter, beteenden och värderingar i 

ord där undersökningen genomförs, i en specifik kontext (Bryman, 2011). Denna 

förklaring stämmer överens med studiens syfte och därför var det en relevant metod 

för denna undersökningen trots problem med generalisering. Studiens resultat 

jämför med tidigare forskning och på så sätt kompletteras resultat och slutsatser i 

studien. En annan begränsning inom en fallstudie kan vara tid och att forskaren inte 

hinner sätta sig in i fallet tillräckligt (Merriam, 1988/1994). Det kan vara en risk för 

denna studien eftersom den har genomförts på kort tid. Om mer tid hade funnits till 

hands hade intervjuerna till exempel kunnat kombineras med observationer för att få 

in mer material som kan ge en större och tydligare bild över det berörda ämnet. En 

annan risk som är bra att ha i åtanke gällande fallstudie är att det kan uppstå 

problem med deltagarnas anonymitet. Eftersom denna studie endast omfattar en 

förskola i Kalmar kan det vara möjligt att räkna ut vilka som deltar i 

undersökningen men detta försökte undvikas genom att deltagarnas identitet inte 

nämns i studien. När intervjupersonernas uttalande förekom i studien, nämndes de 

inte vid sina namn utan intervjupersonerna tilldelades istället varsin siffra som inte 

kan kopplas till deras identitet.  

 

Det kan även förekomma problem med att använda sig av ett homogent urval 

eftersom intervjupersonernas svar riskerar att likna varandra eftersom personerna 

arbetar på samma plats med lika regler och rutiner. Detta syntes i studien där 

intervjupersonernas svar inte skiljde sig mycket åt. Om intervjupersoner från andra 

skolor också hade deltagit i undersökningen hade resultatet kunnat bli mer varierat 
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men detta är en fallstudie som var begränsad till en skola på grund av tidsbrist och 

för att undersöka en skola mer ingående. Även accessproblematik uppkom i studien, 

när urvalet skulle göras eftersom en lista över förskolans alla lärare inte fanns 

tillgänglig. Detta orsakade att förskolechefen fick välja ut intervjupersoner som var 

lämpliga. Detta kan påverka utfallet i undersökningen och dess reliabilitet eftersom 

alla från urvalsramen inte fick chans att komma med men det här valet var det bästa 

utifrån studiens resurser.  

 

 

7 Resultat och analys  

Detta resultat är utifrån lärarnas upplevelser och erfarenheter. Resultat och analys är 

indelat i olika avsnitt baserat på studiens forskningsfrågor. Aktiviteter beskriver vad 

barnen gör på surfplattan och vilket medieinnehåll de tar del av. Användningstid 

och tillvägagångssätt behandlar hur ofta, hur länge vid varje tillfälle och på vilket 

sätt de använder det digitala verktyget. Syfte med användningen förekommer även 

och det avsnittet innehåller information och analys om lärarnas upplevelse av syftet. 

Resultat och analys delas även in efter för- och nackdelar som lärarna upplever med 

användandet. Lärarnas åsikt kring ämnet sammanfattas även och 

utvecklingsmöjligheter belyses i slutet av resultat- och analysdelen.  

 

7.1  Aktiviteter 
Enligt förskolelärarna använder barnen på förskolan surfplattan till olika saker. Till 

exempel lyssnar de mycket på musik då det finns ett Spotify-konto på surfplattan 

där de kunde söka på en artist. Där får de hjälp med att stava och skriva den genre 

eller artist de söker. De beskrev även att barnen använder olika spel inom främst 

matematik och språk. Det kan vara till exempel spel där barnen ska nämna i vilken 

ordning siffror och bokstäver kommer. Det kan även vara spel där barnen tryckte på 

ett djur och så låter det djuret som det gör i verkligheten och att de säger vad djuret 

heter. Pussel och spel med rim är andra exempel. Lärarna beskrev även att barnen 

använder surfplattan till att titta på bilder och bläddra mellan bilder på skärmen. 

Barnen har även tagit bilder på sig själva och olika saker. När de är ute i naturen kan 

de ta bilder på svampar och annat. Det nämndes även att barnen kan få filma och ta 



 

21(41) 
 

bilder på olika aktiviteter dem gör som kan bidra till lärarnas dokumentation om 

barnen men ur barnens perspektiv. Något lärarna uttryckte var att barnen diskuterar 

med varandra och läraren om det som visas på surfplattan och det dem gör på 

surfplattan.  

Vi använder den mycket i reflektionssyfte, att vi har till exempel har tagit 
bilder när vi varit ute i skogen eller när vi jobbar med projekt. Då sitter vi 
samlade runt och kollar och pratar; vem tog kortet, vad gjorde vi och så vidare 
(Intervjuperson 1).  

 

De kan även till exempel få frågor från läraren om varför de gör vissa val i ett spel, 

varför de väljer en viss siffra eller bokstav. Surfplattan kan även användas för att 

titta på filmer och bilder från deras aktiviteter på skolan och prata kring det; vad de 

gjort, hur de tänkte med mera. Det framkom även att barnen använder QR-koder 

och då används det främst för att titta på böcker på olika språk via till exempel UR-

skola. De kan även använda QR-koder som är kopplade till olika projekt de gjort. 

Barnen skannar av QR-koder som till exempel sitter uppe i salen för att få fram en 

bok på surfplattan. QR-koderna kan även vara kopplade till olika projekt som 

barnen gjort som till exempel berättelser de själva berättat.  

 

Enligt lärarna kan barnen också få titta på olika filmklipp på Youtube på surfplattan. 

Dessa kan kopplas till projektorn eller tv:n för att samtala runt det i grupp. Det 

digitala verktyget kan även användas utomhus; till exempel när de är ute i naturen 

och ser en uggla, kan de söka information och se filmklipp om ugglor på surfplattan. 

Förskolelärarna nämnde också att barnen använder surfplattan till att söka 

information om något som förskolelärarna kanske inte kan svara på, till exempel om 

varför en nyckelpiga är röd. Andra exempel på användningsområde som nämndes 

var läsning av böcker och lyssning på sagor. Förskolebarnen skapar även material 

med surfplattan som till exempel med iMovie. Där kan de lägga till musik och tala 

in berättarröst med mera. Förutom att använda surfplattan använder förskolan tv. 

Det är inte ofta den används som tv utan oftast kopplas surfplattan till den eller en 

projektor för att visa storbild.  

 
 



 

22(41) 
 

Barngrupp ålder Användningsområde 

1 – 2 Bilder, spel 

1,5 – 3 Bilder, informationssökning, Youtube, filma 

2,5 – 4 QR-koder, bilder, böcker, Youtube, samtal 

3 Bilder, samtal, spel, iMovie 

3 – 4 Bilder, filma, iMovie, spel, sagor, QR-kod, Youtube 

5 
Informationssökning, bilder, filma, samtal, spel, 

sagor/böcker, musik 

5 – 6 Musik, spel, samtal, bilder 
 
Tabell 7.1 Aktiviteter på surfplattan i olika barngrupper på förskolan 
 

De olika användningsområdena var inte tydligt kopplade till en viss ålder på barnen 

utan varierade mellan lärarnas olika barngrupper, vilket kan avläsas i tabell 7.1. Ett 

återkommande användningsområde är att ta bilder och filma och titta på det efteråt. 

De äldre barnen samtalar mer kring surfplattan och använder QR-koder och alla 

använder inte spel, iMovie, Youtube och informationssökning.  

 

7.2  Användningstid och tillvägagångssätt 
Lärarna uttryckte att de flesta av barngrupperna använder det digitala verktyget 

varje dag medan några använder den en till två gånger i veckan. Tid vid de tillfällen 

barnen använder verktyget kan variera från barn till barn. ”Det är jätte-olika från 

barn till barn. Det finns dem som tröttnar efter fem minuter och så går de därifrån 

medan andra får man nästan säga till; nu är det tio minuter till och sen är det 

färdigt”, sa intervjuperson 3 om detta. Lärarna beskrev att barnen inte har någon 

tidsbegränsning utan att det beror på vad de gör på surfplattan och hur många som 

vill använda den. En del tröttnar efter fem minuter medan andra barn behöver 

tillsägelse när de suttit med surfplattan för länge. Enligt en del lärare brukar barnen 

sitta med den max 15 minuter per tillfälle. Tiden beror på hur många som använder 

surfplattan. Om ett barn sitter själv med den kan de använda den längre än när fler 

barn vill använda den, då får de begränsa tiden.  
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Oftast är användningen utspritt på dagen beroende på vad de använder verktyget till. 

Då den ingår i en planerad aktivitet eller ett projekt använde barnen den ofta på 

förmiddagen då projekten är schemalagda. När de använder den mer spontant och 

oplanerat sker det oftast på eftermiddagen. Deras användande kan både vara 

planerat och oplanerat. De kan använda den oplanerat när de till exempel frågar 

efter den och läraren tar fram den. En del frågar mycket efter den medan andra inte 

gör det. ”De som använder den mycket vet vad de ska använda den till och söker 

upp den och vill ha den mer” (Intervjuperson 4). Lärarnas upplevelse var att de barn 

som tidigare känner till surfplattan frågar mer efter den. Surfplattan har någon gång 

kommit fram mer spontant om barnen är röriga och behöver lugnas ner lite. ”Någon 

gång när vi har märkt att de är väldigt igång, då har vi försökt få ner dem lite 

genom att de sätter sig med plattan och pusslar eller någonting”, nämnde 

intervjuperson 5 som förklaring. Det är inte schemalagd tid för endast surfplattan 

utan den ingår som redskap under olika schemalagda aktiviteter och projekt. Då är 

det oftast planerat under aktiviteten att barnen ska använda verktyget på olika sätt 

och då finns det ett syfte med användandet. Den kan till exempel användas som 

hjälpmedel när barnen behöver söka efter information, spela in en video eller ta en 

bild.  

 

När barnen använder verktyget kan de både sitta själva, i grupp med andra barn och 

med lärare. Detta beror på hur många som är intresserade vid tillfället. Oftast sitter 

någon lärare med dem eller är i bakgrunden när de sitter själva med den. ”Det 

händer att de sitter med den själva, man som pedagog måste vara delaktig och veta 

vad barnen gör på den” (Intervjuperson 6). Läraren är med på något sätt och håller 

koll på vad de gör på plattan och att de använder den till rätt sak. Surfplattan drar till 

sig barnen och därför sitter de ofta i grupp runt den. Det kan till exempel sitta fyra 

till fem barn och att de svarar på en fråga var och sedan skickar runt surfplattan dem 

emellan. De yngsta barnen brukar inte hålla i surfplattan själva utan använder den 

tillsammans med läraren. När de större barnen använder den är det mer vanligt att 

de sitter själva med den och får turas om och vänta på sin tur. Barnen sitter ofta ihop 

vid projektor eller tv där de tittar tillsammans på det som visas från surfplattan. 

Exempel på aktivitet vid projektorn är att barnen får gå fram och ta på saker på 

projektorduken medan läraren klickar på samma sak på surfplattan.  
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Barngrupp ålder Användningstid Tillvägagångssätt 

1 – 2  

Någon gång i veckan. Max 15 

minuter vid varje tillfälle. 

Främst på eftermiddagen. 

Oplanerat. Aldrig själva, alltid 

med lärare.  

1,5 – 3  

Korta stunder varje dag. Tid vid 

varje tillfälle varierar. Främst på 

förmiddagen men även på 

eftermiddag. 

Både oplanerat och planerat. 

Aldrig själva, alltid med lärare. 

2,5 – 4  

Flera gånger i veckan. Tid vid 

varje tillfälle varierar. Främst på 

eftermiddagen 

Oplanerat. Oftast sitter lärare 

med, kan förekomma att de 

sitter själva med den men oftast 

i grupp. 

3  

1 – 2 gånger i veckan. Tid vid 

varje tillfälle varierar. Både 

förmiddag och eftermiddag 

Planerat. Ofta i grupp, själva. 

3 – 4  

Varje dag. Tid vid varje tillfälle 

varierar. Både förmiddag och 

eftermiddag 

Både oplanerat och planerat. 

Kan sitta själva men även i 

grupp och med lärare. 

5  

Varje dag. Sammanlagt cirka en 

timme per dag. Både förmiddag 

och eftermiddag 

Både oplanerat och planerat. 

Kan sitta själva men även i 

grupp och med lärare. 

5 – 6  

Varje dag. Tid vid varje tillfälle 

varierar.  Både förmiddag och 

eftermiddag 

Oplanerat. Kan sitta själva men 

även i grupp och med lärare. 

 
Tabell 7.2 Hur ofta lärarna upplever att barnen använder surfplattan i förskolan och hur den hanteras.  
 

Nackdelen är just att om den används på fel sätt, att det blir som en barnvakt 
där det inte är under kontroll. Om barnen sitter själva med den utan att någon 
vuxen är där och att det blir att den är som en barnvakt då fyller den inte sitt 
syfte, då kan den snarare vara farlig för att man inte har någon koll på vad barn 
tittar på eller vilka sidor de går in på, (Intervjuperson 4).  

 

Detta är ett exempel som visar att surfplattan ska enligt lärarna vara ett verktyg och 

komplement, inte en pedagog eller barnvakt. Tanken är att lärarna ska fungera som 

stöd till barnen när de sitter med plattan så att det blir ett lärandetillfälle där det kan 
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samtalas om användandet. När barnen använder surfplattan har läraren en uppgift. 

Lärarna såg lite olika på denna uppgift. De flesta sa att deras uppgift är att vägleda 

barnen genom att förklara hur verktyget fungerar, vad det ska användas till, hur de 

olika till exempel apparna fungerar och genom att välja vilket innehåll de ska få ta 

del av. De ansåg att de ska finnas där som stöd när barnen behöver hjälp med 

verktyget men att de även ska få prova och testa sig fram själva. Innehållet som 

barnen tar del av på surfplattan väljs ut av respektive lärare och de ansåg att det ska 

vara passande för deras ålder, utmanande, ha ett tydligt syfte och fylla ett behov. Ett 

annat exempel på lärarens uppgift som förekom var medforskare då intervjuperson 5 

sa: ”På ett sätt blir jag en ledare när det kommer till plattan och barn och pedagog 

men jag tycker nog ändå att min roll är att gå ner på barnens nivå och lära 

tillsammans med barnet”. De kan till exempel söka efter information tillsammans 

på surfplattan och på så sätt lära sig tillsammans. Lärare upplevde även att deras 

uppgift är att observera och lyssna in och genom att ställa frågor som startar samtal 

kring plattan.  

 

Hur länge barnen använder surfplattan vid varje tillfälle varierar i varje barngrupp, 

vilket syns i tabell 7.2. En del lärare har planerat när barnen ska använda den medan 

andra tar fram den mer spontant och oplanerat. Hur ofta barnen använder den skiljer 

sig mellan barngrupperna. En del använder den varje dag medan andra använder den 

en till två gånger i veckan. I tabell 7.2 syns det att det oftare förkommer att barnen 

sitter själva med surfplattan när de är äldre, exempelvis över tre år. Något som också 

kan påverka barnens användningstid och metod är om lärarna fått hjälp/utbildning 

om hur barnen kan använda surfplattan i förskolan. En del av lärarna har fått 

hjälp/utbildning på verksamheten medan andra fått hjälp på annat håll, samtidigt 

som andra inte fått hjälp alls. Detta kan påverka hur mycket de olika barngrupperna 

använder det digitala verktyget genom att lärare som är osäkra på hur surfplattan ska 

hanteras, låter inte barnen använda lika ofta som de hade kunnat.  

Jag tror att många känner att det är bristande kunskap som gör att man som 
lärare inte använder surfplattan lika mycket som man skulle kunna göra, för 
man är rädd för att de ska komma in på olämplig sida eller se olämplig video 
till exempel. Istället för att vända på det; vad är vårt ansvar i det hela och hur 
kan vi hjälpa oss åt och lära tillsammans? (Intervjuperson 5).  
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Lärarnas åsikt om verktyget kan även påverka barnens användningstid och 

tillvägagångssätt. När frågan om hur ofta barnen använde surfplattan i förskolan 

ställdes, svarade intervjuperson 1: ”Inte varje dag, kanske en eller två gånger i 

veckan. Jag försöker att inte använda den för mycket”. Detta är ett exempel som 

visar på att en lärare som inte vill använda surfplattan för mycket, har surfplattan 

framme till barngruppen mer sällan än vad den är av en lärare som vill använda den 

mer.  

 

7.3  Syfte med barnens användning 
”Syftet är att få in det digitala i förskolan för det är det barnen kommer möta när de 

kommer ut i samhället för det är så mycket och då ska de lära sig att hantera den” 

(Intervjuperson 4). Lärarna ansåg att syftet med att barnen använder surfplattan i 

förskolan främst är för att barnen ska lära sig att hantera och få förståelse för teknik 

och hur den kan användas på olika sätt men även för att få in teknik som en naturlig 

del av deras vardag, bland annat i förskolan. De beskrev att detta är viktigt eftersom 

barnen möter teknik varje dag och kommer möta det ännu mer i framtiden och att de 

därför behöver följa med i utvecklingen och digitaliseringen. Lärarna upplevde även 

att syftet är att barnen ska använda surfplattan som ett verktyg, hjälpmedel och 

läromedel. De pratade om att förskolan ska komplettera hemmet och ansåg att 

surfplattan används för att alla barn ska ha möjlighet till att använda teknik, oavsett 

om de har tillgång till det hemma eller inte. De ville att alla barn ska känna sig 

bekväma med surfplattan och inte vara rädda för att använda den. 

Om vi tänker vart vi är idag i utvecklingen, så tycker jag att det är en sådan 
teknik-sak som barn ska möta, de ska inte känna sig obekväma med den eller 
aldrig ha sett den när de kommer till skolan sen där det är jättevanligt att barn 
har en egen, då kan det bli problem om man aldrig har sett en surfplatta innan 
(Intervjuperson 3). 

 

Ett annat syfte med surfplattan som verktyg för barnen är att visa att de kan lära sig i 

skolan på olika sätt. Till exempel att de kan läsa en bok i både fysisk och digital 

form och att de kan skriva både på surfplattan och med papper och penna. Lärarna 

ansåg även att barnen använder surfplattan i lärande syfte genom att använda den 

som hjälpmedel i deras lärande process med passande innehåll. Lärarna tyckte att 
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syftet uppfylls till viss del men att barnen kan använda surfplattan ännu mer som ett 

verktyg istället för något de endast tittar på. I en jämförelse mellan lärarnas 

definitioner av syftet med att barnen använder surfplattan i förskolan, syns det att 

alla lärare upplever syftet likadant. Alla förskolelärarna upplever även att syftet 

uppfylls men att användandet av surfplattan kan utvecklas ännu mer.  

 

7.4  För- och nackdelar 
 

Fördelar Nackdelar 

Samtal och diskussion Olämpligt innehåll 

Intressant och lekfullt 
Minskar barnens spontanitet och 

fantasi 

Många olika möjligheter Kan ersätta kompisar och lärarna 

Lättanvänd Minskar övriga samtal 

Anpassningsbar Kan ersätta andra läromedel 

Effektiv respons Skador i rygg och nacke 

Vänjer barnen vid teknik Utanförskap 

Ett bra komplement Beroende 

Tydlig presentation Bristande kunskap 
 
Tabell 7.2 Förskolelärarnas upplevda för- och nackdelar med barnens användning av surfplattan i 
förskolan. 
 

Det förekom variation i svaren när förskolelärarna beskrev fördelar med att barnen 

använder surfplattan i förskolan, vilket kan avläsas i tabell 7.2. Intervjuperson 5 

nämnde att ”språk tror jag kommer mycket genom lärplattan genom appar och att 

man kan diskutera kring bilder och så”. Detta är ett exempel på fördelar som 

lärarna upplevde. De ansåg att barnen kan genom appar och genom att samtala och 

reflektera kring surfplattan, utveckla sitt språk. De såg även att barnen tycker det är 

kul och att de är nyfikna och intresserade av den. Det är även en fördel att det finns 

så många olika möjligheter och saker barnen kan göra med surfplattan. De kan till 

exempel lätt använda den på olika platser både utomhus och inomhus. Samtidigt 



 

28(41) 
 

som de ser det visuella och hör ljud kan de även göra någon aktivitet på verktyget, 

vilket visar att barnen får in många bra delar i sitt lärande via surfplattan. Med 

surfplattan är det möjligt att anpassa användningen av den efter barnens nivå och 

kan oavsett ålder vara med i den digitala processen. Förskolelärarna uttryckte att 

surfplattan är ett bra verktyg för de barn som har annan kulturell bakgrund eftersom 

de kan på appar läsa böcker på olika språk.  

 

En annan fördel är att den ger barnens respons direkt vilket kan öka deras lust att 

lära. Eftersom barnen är omgivna av teknik kan det vara lättare för dem att lära 

genom digitala verktyg än med läromedel i fysisk form och på så sätt är det till 

barnens fördel att använda surfplattan. ”Jag uppfattar att de flesta barnen lär sig 

lättare med en platta”, bekräftade intervjuperson 7. Lärarna upplevde att de flesta 

barnen har tillgång till surfplatta hemma men för de barn som inte har det är det bra 

att förskolan kan erbjuda tekniken till alla. Genom att förskolan möjliggör att alla 

barn kan få lära sig om teknik kan alla bli bekväma med det inför framtiden. 

Sammanfattningsvis tyckte lärarna att surfplattan är ett bra komplement och 

hjälpmedel eftersom den är lättillgänglig, smidig, lättanvänd, effektiv och 

presenterar information på ett tydligt och konkret sätt.  
 
Nackdelar kan vara att barnen lätt kommer åt och använder innehåll och funktioner 

på surfplattan som de inte ska göra enligt lärarna. Det kan vara innehåll som inte 

gynnar dem som till exempel reklam och då försvinner det tänkta syftet med deras 

användning. En annan nackdel är att det är svårt att avgöra om man ska och i så fall 

hur mycket man ska begränsa innehåll och aktiviteter på surfplattan. En nackdel de 

flesta av lärarna nämnde är att det kan bli negativa konsekvenser om barnen 

använder surfplattan för mycket. De nämnde till exempel att det kan orsaka att deras 

spontanitet och fantasi försvinner. Det kan även orsaka att barnen använder 

surfplattan som en ersättare till lärare och kompisar. Det finns risk att de glömmer 

bort och går miste om tid att umgås och samtala och integrera med varandra. En 

annan risk om de använder det digitala verktyget för mycket är att andra läromedel 

glöms bort. En annan tänkbar risk som lärarna nämnde var att barnen kan få skador i 

nacke och rygg. Det nämndes även att om den används allt för mycket, kan det 

troligen i längden leda till utanförskap och psykisk ohälsa.  
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Jag tror i långa loppet leda till utanförskap, psykisk ohälsa om man redan från 
när man är liten får höra att det är helt okej att du sitter här i två timmar. Sen 
ju äldre du blir går det över till att spela datorspel, och då stänger du in dig i 
ett mörkt rum och sitter där i åtta timmar (Intervjuperson 5). 

 

En annan nackdel som nämndes är att barnen som sitter tyst med surfplattan kan lätt 

glömmas bort. Barnen kan även bli beroende av att använda surfplattan och vill ha 

den hela tiden. Detta kan resultera i att barnen inte kan fokusera på något annat på 

hela dagen tills de får surfplattan. Den största nackdelen lärarna upplevde med 

surfplattan i förskolan är bristande kunskap hos personalen. Om lärarna tycker det är 

svårt med teknik och inte har mycket kunskap inom det finns det risk att barnen inte 

använder surfplattan på bästa sätt. Om den används på fel sätt och inte använder den 

i lärande syfte blir den mer som en barnvakt, vilket inte är syftet. 

 

7.5  Lärarnas sammanfattade åsikt  
Förskolelärarna tyckte att surfplattan är ett bra hjälpmedel om den används på ett 

bra sätt med bra innehåll. En del lärare tyckte att de alltid ska medverka när barnen 

använder den. De tyckte att det endast ska vara ett komplement som tillför en ny 

dimension i lärandet. De ansåg att barnen ska lära sig att skriva med papper och 

penna men också på surfplattan. Lärarna uttryckte att det krävs att användandet är 

genomtänkt och anpassat efter läroplanen för att den ska bidra på bästa sätt.  

Jag tycker att det är bra om den används på rätt sätt, sen tycker jag inte att de 
ska sitta och titta på Youtube eller barnprogram för vi har en läroplan vi följer 
och mål och uppdrag. Det finns så mycket att visa. Man får tänka igenom vad 
man visar. Det kan vara skrämmande, att man har den framme utan något syfte 
för då kan barnen komma in på allt. (Intervjuperson 6).  

 

Lärarna tyckte att barnen ska använda den som ett verktyg och skapa med den och 

inte bara något de tittar på. De tyckte även att den är viktig eftersom det finns så 

många olika möjligheter på den. Den är viktig gällande språkkunskap eftersom den 

kan erbjuda bland annat böcker på olika språk och appar för språklärande. Den är 

även viktig för att lära barnen matematik. En del av intervjupersonerna tyckte att det 

är synd att det inte finns fler spärrar som bland annat filtrerar vilka appar som kan 

laddas ner och vilka Youtube-klipp som får visas.  
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”Barn har lärt sig mycket innan det kom lärplattor också. De hade klarat sig utan 

den, den är bara ett bra komplement” (Intervjuperson 6). Lärarna tyckte inte att 

surfplattan är avgörande för barnens allmänna lärande och kommunikation eftersom 

de hade kunnat lära sig samma saker utan surfplattan. Men de ansåg att den ska vara 

ett självklart verktyg för barnen i förskolan så länge den finns i samhället. De ville 

använda surfplattan för att lära barnen att hantera teknik som de kommer möta mer 

och mer. Lärarna har sett att barnen har ett stort intresse för teknik och surfplattan 

och tycker att det bör utnyttjas genom att de lockar till lärande. De ansåg att barnens 

lärande kan göras på ett roligt, lekfullt och visuellt sätt med det digitala verktyget. 

Alla intervjupersoner var eniga om att det är bra att barnen använder surfplattan i 

förskolan om den används som ett kompletterande redskap/verktyg. Ur ett MKV-

perspektiv sker mediering av kommunikation via surfplattan som kan hjälpa både 

barnen och lärarna. 

 

7.6  Utvecklingsmöjligheter 
Alla lärare som deltog i studien tyckte att barnen ska fortsätta att använda 

surfplattan i förskolan. Detta beskrev intervjuperson 5: ”Det känns som att vi är i 

uppstartsfasen och det här är bara starten”. De hade en ambition att använda 

surfplattan till mer men att det idag saknas tid och kunskap för att planera kring 

detta. De alla önskade få mer utbildning och hjälp med hur man ska använda och 

hantera verktyget och vilket innehåll på surfplattan som är bäst för barnen att 

använda. De ville att den ska användas på bästa sätt för att barnens ska få ut det de 

behöver av den. Att tydligt upplysa lärarna om surfplattans syfte och hur man ska 

använda den utefter det, är även ett önskemål. De ville att konsekvenser av 

användandet av verktyget ska upplysas, både negativa och positiva för barnen, 

lärarna och även föräldrarna. De ansåg att IKT-gruppen bör träffas oftare och sprida 

information och tips till förskolans personal mer kontinuerligt. De nämnde att alla 

lärare inte heller har intresse för tekniken och därför inte försöker lära sig själva och 

att utbildning från verksamheten då verkligen behövs.  

Alla har inte ett intresse för denna typen av teknik vilket gör att man kanske 
inte använder den för att man inte tycker att det känns bekvämt. Om man inte 
är intresserad av det och söker inte kunskap själv eller så, då behöver man ha 
någon som bidrar med den kunskapen (Intervjuperson 4). 
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En del av lärarna önskade att fler surfplattor hade funnits till hands så att barnen inte 

hade behövt fråga läraren om deras eller avdelningens enda surfplatta. Idag har 

förskolelärarna varsin surfplatta och på varje avdelning finns det en till två 

surfplattor. De ansåg inte att varje barn behöver en egen men någon mer per 

avdelning som de kan hämta själva. Exempelvis en surfplatta på tre barn. Andra 

tyckte att de använder lagom antal surfplattor idag. Lärarna önskade att de kunde 

sitta med mer och lära barnen mer så att de till slut hade kunnat överlämna 

surfplattan till dem mer och att de får testa mer själva. 

 

Exempel på hur man kan använda det digitala verktyget i framtiden, enligt lärarna, 

kan vara att utveckla aktiviteten med QR-koder. Det kan till exempel vara barnens 

målade bilder som är kopplade till en QR-kod tillsammans med en inspelad röst där 

barnet själv berättar och reflektera kring sin målning. Barnen kan sedan skanna in 

varandras QR-koder och höra sina kompisars berättelser om sina bilder. Det finns 

även en app där barnen kan själv göra sina egna berättelser och en app där de kan 

arbeta med att programmera en stig/labyrint. En del av förskolelärarna önskade att 

samlärandet kring surfplattan ska utökas genom att de till exempel får en uppgift 

tillsammans på surfplattan som de samtalar kring. Utveckling av användandet kan 

även vara att barnen ska skriva och rita mer på det digitala verktyget. 

Sammanfattningsvis ansåg lärarna att surfplattan är en jättebra tillgång i förskolan 

så länge den används på ett bra sätt.  

 

8 Sammanfattning och diskussion  

8.1  Resultatdiskussion  
I resultatet och analysen framgick det att lärarna upplevde att barnen använder 

surfplattan på olika sätt. De upplevde att barnen på förskolan använder surfplattan 

till att bland annat utveckla deras språk och matematik, informationssökning, titta på 

bilder och filmer och lyssna på musik. Dessa aktiviteter stämmer överens med vad 

Skolverket (2016b), Lee (2014), Falloon (2014), Jahnke och Kumar (2014) 

beskriver som vanliga aktiviteter. En aktivitet som förekom i detta resultat men som 

inte belyses i studiens tidigare forskning är QR-koder. I resultatet syns även att en 

vanlig aktivitet på förskolan är att samtala och diskutera kring surfplattan och att 
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den används i reflektionssyfte. Denna aktivitet nämner både Lee (2014), Beschorner 

och Huchison (2013) och Jahnke och Kumar (2014) i sina studier. När lärarna 

pratade om hur ofta och hur länge barnen använde surfplattan, varierar detta mellan 

barngrupperna och barnen. Det nämndes att en del barn kan tröttna på att använda 

verktyget efter fem minuter. I Falloons (2014) studie framkom det att applikationer 

utan instruktioner, återkoppling och med för mycket innehåll, orsakade att barnens 

intresse minskade. Detta kan vara en orsak till att en del barn på förskolan 

Ljusstaden tröttnar efter fem minuter. Enligt förskolelärarna på Ljusstaden använder 

barnen på förskolan surfplattan både själva och tillsammans med förskolepersonal, 

vilket även Skolverket (2016b) nämner. Eftersom lärarna på Ljusstaden själva kan 

planera hur deras undervisning ska se ut, kan de med didaktik välja ut hur, när och 

med vilka surfplattan ska användas av barnen i förskolan för att bidra till deras 

lärande (Herrlin et al, 2012).  

 

När IKT diskuteras i förskolan handlar det till exempel om arbetslivsaspekten 

(Alexandersson et al, 2001). I resultatet syns att detta är det främsta syftet enligt 

lärarna på Ljusstaden då de beskrev att syftet är att få in teknik i förskolan för att 

följa med den digitala utvecklingen och förbereda barnen inför framtiden. Utifrån 

användarteorin kan behovet, att följa med den tekniska utvecklingen, tillfredsställas 

om detta syfte uppfylls. Enligt Skolverket (2017) krävs det att förskolan ska erbjuda 

barnen kunskap som behövs i det moderna samhället där digitaliseringen pågår, 

vilket speglas i förskolelärarnas upplevelse av syftet i denna studien. Lärarna 

önskade att barnen ska lära sig hur till exempel surfplattans teknik fungerar, att inte 

vara rädd för den och att hantera den, vilket även framgår i resultatet i Ljung-Djärfs 

(2004) avhandling. I läroplanen står det att förskolan ska kunna erbjuda alla barn 

möjligheter att prova på att använda teknik (Skolverket, 2016a). I studiens resultat 

nämns detta som ett syfte.  

 

I läroplanen står det även att användningen av teknik väljs ut efter barnens behov 

och intresse (Skolverket, 2016a). I resultatet framgår det att lärarna upplevde ett 

lärande syfte med passande medieinnehåll till barnen. Utifrån användarteorin 

används medier för att tillgodose behov (West & Turner, 2014). Behovet som ska 

tillgodoses kan även vara att uppfylla syftet med användningens. Genom att lärarnas 
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utvalda medieinnehåll som barnen tar del av, ska tillgodose behov hos både barn 

och lärare. Barnens behov kan tillfredsställas på olika sätt genom att surfplattan till 

exempel visar dem en omvärldsbild, underhåller dem och skapar samspel runt 

verktyget. Även lärarnas behov kan tillfredsställas när barnen använder surfplattan. 

Till exempel kan surfplattan hjälpa lärarna genom att den kan bidra med funktioner 

som kan förenkla undervisningen och hjälpa till med barnens lärande. På så sätt kan 

lärarna avlasta lite.  

 

Resultatet visar att lärarna upplevde både för- och nackdelar med att barnen 

använder surfplattan. Lärarna upplevde att en fördel är att många olika möjligheter 

visas med surfplattan. Detta kan ses som ett behov utifrån användarteorin som 

tillfredsställs genom ny teknik. Utifrån inlärningsaspekten kan teknik som bland 

annat surfplattan, bidra till nya arbetssätt (Alexandersson et al, 2001). Eftersom 

barnen lär sig på olika sätt, kan de med till exempel olika möjligheterna på 

surfplattan välja sitt lärandesätt (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015). Detta visar på 

att surfplattans variation av innehåll kan ses som en fördel. Även demokratiaspekten 

behandlas i fördelarna eftersom lärarna på Ljusstaden upplevde att surfplattan kan 

erbjudas till alla barn och att den är anpassningsbar till barnen utifrån deras 

förutsättningar (Alexandersson et al, 2001). En annan fördel som lärarna upplevde 

med att barnen använder det digitala verktyget är att barnen samtalar kring 

surfplattan, vilket kan kallas kommunikativ didaktik (Wahlström, 2016). I forskning 

framgår det att barn kommunicerar mer med varandra vid användning av digitala 

verktyg (Alexandersson et al, 2001), vilket stärker lärarnas tanke kring detta som en 

fördel. I studien av Couse och Chen (2010) visar resultatet att barn ett stort intresse 

för surfplattan och precis som lärarna i denna studien, anser Alexandersson et al 

(2001) att det är en fördel. Lärarna på Ljusstaden nämnde även att de har sett att 

barnen tycker surfplattan är rolig att använda surfplattan och enligt Lee (2014) 

hjälper det till att öka motivation och engagemang hos barnen.  

 

Lagercrantz (2017) skriver att medieapparater inte kan ersätta kontakten mellan 

vuxna och barn som även förskolelärarna på Ljusstaden nämnde som en tänkbar 

nackdel. I tidigare forskning framgick det att pedagoger hade sett att barn ibland 

prioriterade surfplattan före lek (Lundgren Öhman, 2014). Förskolelärarna beskrev 
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att syftet med surfplattan är att använda den som ett verktyg för att den inte ska 

ersätta något annat som till exempel lek och kompisar. Detta säger även Gällhagen 

och Wahlström (2013). Intervjupersonerna såg surfplattan som ett bra komplement 

men inget som var avgörande för barnens lärande och kommunikation. En annan 

nackdel som kan avläsas i resultatet är att barnen kan gå miste om interaktion med 

bland annat kompisar om de använder surfplattan för mycket. Lagercrantz (2017) 

uttrycker att till exempel barnens sociala beteende kan påverkas om de sitter för 

mycket framför skärmen, vilket förstärker denna nackdel. Intervjupersonerna 

pratade även om att bristande kunskap hos personalen är en nackdel, vilket även 

syns i Klerfelts avhandling (2007).  

 

Enligt Skolverket (2016b) såg cirka två tredjedelar av personal på förskola år 2015 

positivt på användandet. Även i studien av Couse och Chen (2010) visade resultatet 

att pedagogerna tyckte om verktyget och ville fortsätta använda det. Detta stärker 

resultatet i denna studie där lärarna också tyckte att surfplattan är ett bra 

kompletterande hjälpmedel för barnens lärande. För att uppmuntra barn till använda 

surfplattan, krävs det att personalen har kunskap om verktyget och även barnens 

erfarenheter kring det (Bjurulf, 2013). Detta var lärarna på Ljusstaden medvetna om 

och därför ville de utvecklas och få mer kunskap inom ämnet. Falloon (2014) lyfter 

fram i sitt resultat att lärare bör vara kritiska när de väljer ut vad barnen ska använda 

på surfplattan och tänka ut ett syfte med aktiviteten. Även Couse och Chen (2010) 

skriver detta. Lärarna på Ljusstaden uttryckte att de behöver mer utbildning och 

hjälp för att kunna göra dessa val med rätt syfte. Dessa val gör lärarna med didaktik 

för att bidra till barnens lärande på bästa sätt. De beskrev även att de är i 

uppstartsfasen och att de ville utveckla användandet. Utifrån diffusionsteorin kan 

innovationen, det vill säga surfplattan på förskolan Ljusstaden kan befinna sig i 

början på en S-kurvan. Där sker spridningen av innovation långsamt som i en 

uppstartsfas (Nygren & Wadbring, 2013). Däremot har det idag överlag blivit 

vanligt att surfplattan används i förskolan och på så sätt kan denna innovation 

befinna sig på högsta punkten i S-kurvan just nu, där tillräckligt många förskolor har 

antagit innovationen (Nygren & Wadbring, 2013).  
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8.2  Slutsatser 
En del av lärarna på förskolan Ljusstaden kände sig osäkra på det digitala verktyget 

och detta kan bero på att digitaliseringen har orsakat att lärarna fått nya krav på sig 

angående teknikanvändning (Wedin, 2012). År 2015 syntes det att personal med 

mer teknisk kunskap oftare tillåter barnen att sitta ensamma med surfplattan 

(Skolverket, 2016b). Även i Lees (2014) studie visar resultatet att användningen av 

surfplattan kan variera beroende på förskolelärarnas kunskap om verktyget. 

Resultatet i denna studien visar att barnens användning av surfplattan varierar och 

detta kan kopplas till lärarnas kunskap om surfplattan. I resultatet har det framgått 

spekulationer om att lärare med mindre kunskap om surfplattan, inte låter barnen 

använda den lika ofta som de hade kunnat hos en lärare med mer kunskap. 

Variationen på barngruppernas användning av surfplattan kan även bero på lärarnas 

åsikt kring verktyget. Lärare som inte tycker att surfplattan ska användas ofta, låter 

inte barnen använda den lika ofta som en lärare med mer positiv inställning till 

verktyget gör. 

 

Vad som kan ha orsakat att lärarna har olika mycket kunskap och olika åsikter om 

barnens användning av digitala verktyg, kan inte avläsas i resultaten men kan bland 

annat kopplas till diffusionsteorin. Inom denna teori nämner Rogers (2003) 

normalfördelningen som är en kurva med fem adoptionskategorier, som visar att en 

del personer mer benägna att ta till sig en ny innovation som till exempel 

surfplattan. Detta kan vara en förklaring till varför en del lärare till exempel har mer 

kunskap och positiv inställning till att barnen använder surfplattan i förskolan 

genom att de kan lättare ta till sig en ny innovation. En annan orsak kan exempelvis 

vara lärarnas ålder. Enligt Wedin (2012) kan det uppstå problem mellan olika 

generationer bland lärarna. Eftersom den äldsta generationen lärare inte är uppväxta 

med digital teknik kan det orsaka att de har mindre kunskap om teknik än den nya 

generationen (Wedin, 2012).  

 

I studiens resultat framgår att lärarna upplevde att användningstiden varierar mellan 

barnen och att det kan vara negativt om barnen använder surfplattan för mycket. I 

deras utvecklingsarbete kan det vara relevant att fundera över vad som kännetecknar 
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en lagom användningstid. Lärarna nämnde att surfplattan kan öppna många nya 

möjligheter och det har lärarna visat exempel på genom att använda till exempel 

QR-koder i förskolan. Deras idé kring QR-koder är tecken på nytänkande som kan 

kopplas samman med barnens fantasi och öppna nya vägar för kommunikation. 

Denna aktivitet kan kopplas till diffusionsteorin genom att den är en ny innovation 

på Ljusstaden som kanske kommer fortsätta att utvecklas och tas emot av fler 

förskolelärare. I denna studien kan surfplattan ses som ett kommunikationsverktyg 

eftersom det medierar kommunikation i form av exempelvis lek och 

kunskapsupphämtning. Verktyget kan genom mediekommunikation komplettera 

lärarnas roll och barnens lärande. I framtiden vill lärarna använda surfplattan mer 

och detta kan exempelvis ske med en strukturerad plan över barnens användning av 

surfplattan i förskolan som kan vara fokuserad på innehåll, tid, metod, konsekvenser 

och syfte. Detta tillsammans med mer utbildning kan förbättra användningen av det 

digitala verktyget på förskolan Ljusstaden i Kalmar. Så hjälper eller stjälper 

surfplattan barnen på förskolan? Enligt lärarna kan den göra både och. 

 

8.3  Vidare forskning 
Surfplattan som digitalt verktyg i förskolan har väckt stort intresse hos mig och 

eftersom detta redskap fortfarande är relativt nytt i förskolan kan det vara intressant 

och relevant att forska vidare inom detta ämnesområde. Det kan till exempel forskas 

om det finns skillnad mellan äldre och yngre lärare och mer ingående hur 

förskolelärarna använder surfplattan. Även barnens åsikter kring användandet kan 

undersökas. Jämfört med denna studie kan vidare forskning genomföras på fler 

skolor, fler städer och fler yrkesroller på förskolan för att få ett bredare empiriskt 

material. En långtidsstudie kan även vara relevant att genomföra för att undersöka 

mer ingående hur användandet av surfplattan har förändrats över tid i förskolan. Det 

framkommer i studiens intervjusvar att det kan finnas skillnad på barnens kunskap 

och användande av surfplattan beroende på om de har tillgång till den hemma. Detta 

kan till exempel undersökas mer. Genom att utveckla denna studie med vidare 

forskning kan kunskapen och förståelse kring ämnet öka mer. 
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2 Samtyckesblankett 
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3 Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor: 
Vilken är din ålder? 

Hur många år har du jobbat i verksamheten? 

Hur många år har du arbetat som förskolelärare? 

Vilken är din högsta avslutande utbildning? 

Har du använt dig surfplattan som redskap på annan förskola? 

Använder du surfplatta hemma? 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Hur många barn är det i den gruppen du arbetar i? 

Hur länge har du använt surfplattan som verktyg i undervisningen i denna 
verksamheten? 

Har du fått någon utbildning/hjälp med hur surfplattan ska användas i 
verksamheten? 

 

Huvudfrågor: 

Kan du berätta lite om hur barnen använder surfplattan i er 
verksamhet? 
• På vilket sätt använder barnen den, kan du ge exempel? 
• Vilket medieinnehåll använder barnen på surfplattan? T ex bilder, spel mm. 
• Hur ofta använder barnen surfplattan? 
• Hur länge använder de den per tillfälle? 
• Vid vilken tidpunkt på dagen/situation använder de surfplattan? 
• Vilka medverkar när surfplattan används? 
• Vad är din uppgift när barnen använder surfplattan? 
• Är barnens stunder med surfplattan planerade och oplanerade? 
• Hur många surfplattor har ni tillgång till i er grupp?  
• Använder de andra medier också som t.ex. tv mm.? 

 
• Om ni inte använder den, varför? 
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Vad är syftet med att barnen använder surfplattan? 
• Tycker du att syftet uppfylls? 
• Om inte, vad tycker du kan göras annorlunda? 
 

Vad tycker du allmänt om surfplattan? 
• Vad tycker du om att barnen använder surfplattan i förskolan? 
• Vilka är fördelarna och nackdelarna? 
• Tycker du att barnen lär sig av surfplattan? Vad, när och hur? 
• Hur ser du på surfplattans betydelse för barnens lärande och kommunikation? 
 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du på surfplattan för barnen i 
förskolan? 
• Ska barnen fortsätta att använda surfplattan i förskolan? 
• Hur vill du att barnen ska använda den i framtiden? 
 

 

Frågor för mer information: 
• Kan du ge exempel? 
• På vilket sätt? 
• Berätta mer. 
• Kan du förklara? 
• Varför/varför inte? 
 

 

Avslutande frågor: 
• Är det något övrigt du vill tillägga? 
• Tycker du att jag har missat något som är väsentligt? 
• Om jag har ytterligare frågor eller funderingar, kan jag kontakta dig och 

hur? 
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