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ABSTRAKT  
 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan använder surfplattan som ett 
pedagogiskt verktyg. Undersökningen kommer att behandla pedagogers syn på detta 
verktyg och dess möjlighet att berika barns lekande samt deras lärande. Den 
vetenskapliga undersökningen har genomförts på ett kvalitativt sätt i form av intervjuer. 
Intervjuerna har genomförts med sju pedagoger och en utbildare inom IKT och alla är 
verksamma i Kalmar kommun. Resultatet visar på att lärarna upplever att barnen lär sig 
hantera surfplattan snabbt och att det sker mer samspel mellan barnen än vad det hade 
gjorts om surfplattan inte hade använts. De programvaror som finns tillhands för 
surfplattan underlättar användandet för barnen och pedagogerna eftersom de då följs upp 
av en styrd verksamhet. Surfplattan ses som ett extra komplement som kan underlätta 
pedagogers arbete. 
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1. INTRODUKTION 
 

Under flera år tillbaka har det skett en markant ökning av teknik i samhället som har 
påverkar människan, miljön och vårt liv. Tekniken påverkar hur barn lever, leker och 
lär. Information och kommunikationsteknik (IKT) är en central del i samhället. De 
flesta barn kommer till förskolan med kompetens och erfarenheter inom IKT. 
Information och kommunikationsteknik ska vara ett extra verktyg som ska stödja 
barns utveckling och lärande. 

 

Jag valde att undersöka detta ämnesområde eftersom surfplattan blir allt vanligare 
som hjälpmedel i undervisningen. Det är en tekniks pryl som både barn och vuxna 
kan hantera med enkelhet. Den tekniska utvecklingen sker i allas hem, och idag ser 
många ett behov av att ha en surfplatta. När teknikutvecklingen tar fart måste också 
samhället hänga med och ta tillvara på alla möjligheter som skapas. Där kommer 
förskolan som ett bra exempel. 
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2. BAKGRUND 
 

Jag kommer i min bakgrund att ta upp om hur IKT utvecklas och hur lek och lärande 
samspelar samt tidigare forskning.  

 

2.1 Informations och kommunikationsteknik i samhäll et  
 

Sahlberg (1998) säger att skolans pedagogiska referensram och de samhälleliga 
förändringarna gör att undervisningen förändras och blir allt mer krävande. Detta 
stöds av Brodin (2007) då 1900-talets industrisamhälle har övergått till ett 
informationssamhälle, där samhället ständigt är beroende av ny information. 
Samtidigt går den tekniska utveckling fort framåt, för att tekniken ska utnyttjas på ett 
bra sätt av människor krävs ofta anpassningar både av själva utrustningen och av den 
information som ska förmedlas. Det nya samhället kallas likaså för kunskaps- och 
kompetenssamhället, vilket betyder att det finns möjligheter att utveckla mer 
kunskap under vissa förutsättningar. Många människor hade stora förhoppningar när 
IT utvecklades. IT främjar och underlättar för dem som har intellektuella 
begränsningar och läs- och skrivsvårigheter både i arbetslivet och i skolans värld.   

 

Brodin (2007) påpekar att bilden idag har modifierats och kallas allmänt för 
informations- och kommunikationsteknik (IKT).  IKTs funktion är att kunna skapa 
och bevara kommunikation och är ett samspel mellan två parter som delar och 
använder tekniken samtidigt eller tillsammans. De nya möjligheterna som har 
uppstått i samband med IKT har förändrat livsvillkoren för många människor under 
de senaste årtiondena, dessa förändringar har lämnat folk tveksamma till ifall 
förändringen verkligen har varit så gynnsam.  

 

IKT genomsyrar vår vardag då det till exempel finns i automatiska dörröppnare, 
rulltrappor och bankomater. Andra exempel är Internet-användning för att utföra 
tjänster, lek, spel och surfa på nätet. Datorn används i stor utsträckning som 
pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Under 1990-talet gjordes stora IKT-satsningar i 
landets kommuner. Datorer placerades ut i förskolor så att barnen skulle bekanta sig 
med tekniken och olika datorprogram för lek säger Brodin (2007). Alexandersson 
(2004) håller med Brodin och säger att forskningen med IKT för barnen kan 
integreras i nästan alla skolämnen. Innan det fanns tillgång till Internet var barnen 
tvungna till att kopiera bilder ur uppslagsverk och läroböcker eller belysa arbetena 
med egna bilder. Internets utbud av bilder gjorde att barnen utvecklade kunskaper för 
att kunna medvetet söka och begränsa sina sökningar.  

 

 

 



5 

 

2.1.1 Surfplattan 
 

Gällhagen (2011) beskriver att surfplattan är ett enkel redskap att använda. Det går 
att göra mycket med en surfplatta. Den har en kamera inbyggd, som både kan ta 
bilder och filma. Det gör att pedagogerna kan arbeta med bilder, klippa film och göra 
bildspel med egna bilder. Surfplattan har högtalare och mikrofon. Att spela in ljud är 
användbart i förskolan, att dokumentera barnens språkutveckling och spela in när 
barnen sjunger. Barnen kan också skapa sagor, animeringar och andra multimediala 
produktioner. Med surfplattan kan pedagogerna koppla upp sig till Internet och det 
går även att skicka e-post. Surfplattan kan enkelt kopplas upp till storbildsskärm och 
där kan barnen tillsammans läsa sagor. I surfplattan finns så kallade ”appar” det är en 
förkortning av engelskans application som betyder programvara. Applikationerna 
kan laddas ner från företagsbutiker. Där finns det stora mängder av appar för olika 
syften och ändamål. Applikationerna är billiga och en del gratis (a.a).  

 

2.2 Den aktiva pedagogen inom informations och 
kommunikationsteknik  

 
Enligt Längsjö (2005) kännetecknas en bra lärare utifrån tre aspekter: goda 
kunskaper om ämnet, goda lärandesituationer och att ha förståelse för hur elever tar 
till sig kunskap. Alexandersson (2004) skriver att läraren har en stor betydelse och 
ansvar för elevernas förståelse och användning av IKT. Det är lärarens kunskaps- och 
inlärningssyn som påverkar det sätt som IKT utnyttjas och används. Pedagogen ska 
vara aktiv i mötet med eleverna när de forskar med hjälp av en dator för att det ska 
ske ett bra lärande. Med ordet aktiv menar Alexandersson (2004) att pedagogen ska 
organisera undervisningen så att eleven ges möjlighet att få information om 
uppgiften och kunskapsinnehållet i arbetet. Det är läraren som bedömer om barnen är 
tillräckligt kapabla att använda sig av informationsteknik som hjälpmedel i 
undervisningen och det är pedagogen som bistår eleverna i deras kunskapsprocess, 
läraren har kunskap, deltar samt bidrar till att vidareutveckla barnens kunskaper. 
Läraren ska aktivt vägleda och utmana eleverna i informationssökningsprocessen.  

 

2.2.1 Pedagogens roll i en barngrupp 
 

Den vuxnas närvaro är betydelsefull menar Williams (2006) på, då ett samlärande 
sker med barnen. Läraren ska vara uppmärksam i en barngrupp där det finns en 
mängd av idéer och tankar, exempelvis kan problem lösas på olika sätt, sånger kan 
sjungas på olika sätt, meddelanden kan föreställa olika saker och att innehållet i en 
bok kan uppfattas olika av olika barn. Pedagogen ska aktivt få barnen att ta del av 
varandras uppfattningar, detta ger en förutsättning för kunskap då barnen 
tillsammans har egna tankar kring ett ämne och kan då lära sig av varandra. Läraren 
har ett uppdrag att förstora barnens syn och göra dem mer uppmärksamma på deras 
rättigheter och skapa förutsättningar att delta i olika beslut som berör barnet. Det är 
läraren som organiserar och arrangerar så att kamratverkan finns i läromiljön, det kan 
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till exempel handla om hur barnen är placerade i ett klassrum och vilka möjligheter 
de har att prata, diskutera och samverka med varandra. (a.a.) 

 

Pedagogens roll är att skapa förutsättningar för utveckling via tillvaratagandet av 
barnets kreativitet och lust att upptäcka, genom att ge barnen möjlighet att själva 
experimentera och göra undersökningar i olika situationer menar William (2006). 
Tyrén (2007) framhåller i sin forskning att det är pedagogen som ska finnas som ett 
stöd och vägleda barnen vidare i ett lärande med datorn. Det är allt vanligare att 
eleverna lämnas ensamma när de har fått sina instruktioner. Det är pedagogerna som 
sätter reglerna om när barnen får använda IKT och i vilket sammanhang. 

 

2.3 Samhällets krav   
 

Längsjö (2005) menar att behovet av att vara läskunnig har förändrats jämsides med 
samhällets förändringar. Läskunnigheten som krävdes för att vara en ypperlig 
medlem i samhället för hundra år sedan skiljer sig markant från vad som krävs i 
dagens samhälle. Kännedomen i skolan bygger till stor del på att kunna skriva och 
vara en god läsare. Arbetslivet i samhället ställer högre krav på läs- och 
skrivförmågan än tidigare. Längsjö påpekar att elever har blivit sämre på att läsa än 
tidigare på grund av de ökade kraven som ställs. Dagligen möts skriftspråket ute i 
arbetet. Ett exempel är industriarbetare som förr fick och kommunicerade 
information muntligt genom en förman. I de flesta fallen har nu mellanchefsledet 
tagit borts och kommunikationen går direkt genom en dator placerad vid en maskin. 
Barnen som går i skolan har förhållandevis olika uppväxt och möter tidigt en ny 
värld med skrift 

 

2.4 Språkutveckling  
  
Hainstock (1998) förklarar att barn i en språkmiljö lär sig skriva och det är tack vare 
deras tidiga sensoriska erfarenheter som de börjar skriva innan de börjar läsa. Lindö 
(2009) håller med och betonar att från första levnadsdagen använder barnet sina 
språk (kroppsspråket och rösten) för att kommunicera om sina behov och känslor 
med sin omgivning. Hainstock (1998) menar att barn genom olika sinnesövningar lär 
sig att försiktig hantera och träna upp rörelseförmågan i händer och fingrar genom att 
använda sig av till exempel cylindrar och pussel. Övningar med pussel och cylindrar 
förbereder barn inför hantering av pennan. Förberedelser för att skriva har kommit 
genom känseln, synen och hörseln. Innan barnen kan börja forma bokstäver måste de 
ha kontroll över pennan, därefter kommer barnen att kunna skriva bokstäver och ord. 
Barnen lär sig alfabetsljudningar ett i taget innan de sätts samman till korta ord. 
Barnen ljuder orden fonetiskt, till en början långsamt och med betoning på varje ljud.  
Stegvis lär sig barnen sedan att sätta ihop de olika ljuden och uttala hela ord. När 
barn lär sig att skriva tycker de att det är en fascinerande lek. När barnen arbetar med 
material, utvecklas och fullbordas barnens förmåga att läsa och skriva och successivt 
kan man övergå till nya och mer avancerade övningar (a.a.)  
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2.4.1 Läsning vid tidig ålder 
 

Längsjö (2005) påpekar att så tidigt som på barnavårdcentralen blir föräldrar rådda 
att läsa mycket för sina barn. De små barnen tror det är bilden i en bok som ger 
budskapen, det dröjer dock inte länge förrän de förstår att det är de små svarta 
”krumelurerna”, bokstäverna som förmedlar budskapen. I förskolan lär sig barnen 
språket med hjälp av den sociala interaktionen med andra barn. I mötet med 
barnprogram i tv och datorprogram för små barn lär de sig mycket som påverkar 
deras skriftspråksutveckling.  

 

Lindö (2009) anser att föräldrarnas betraktande och inlevelseförmåga under barnets 
första levnadsår är avgörande för barnets känslomässiga, kognitiva och sociala 
utveckling. Ju mer lustfylld och omsorgsfull pratstunden eller sånglek är desto mer 
stimuleras barnet till att delta. Curtiss (1977) säger att forskare har visat att barn som 
tidigt inte har får möjlighet att växa upp i ett omsorgsfullt och tryggt hem och en 
språkstimulerande miljö har haft mycket svårt senare i livet att ersätta dessa brister. 
Lindö (2009) beskriver att små barn i första hand använder språkets uttrycksfulla 
tankar, känslor, vilja och det sociala till utbyte av erfarenheter. Barnen ger uttryck 
med hjälp av röst, kroppsspråk och handling. Williams (2006) säger att barnen i 
förskolan skapar dialoger sinsemellan och skapar en bas utifrån gemensamma 
erfarenheter och upplevelser. Barnen lär sig av varandra eftersom de pratar med 
varandra på en nivå som de själva förstår.  Alexandersson (2004) håller med och 
konstaterar ur ett forskningsperspektiv att datorn ur ett pedagogiskt perspektiv 
skapade ett samspel mellan elever vid datorn. Studien visade att samarbetet vid 
datorn ökar den språkliga interaktionen mellan eleverna. Dialoger, problemlösningar 
och reflektioner utgör en central del i allt lärande. Vid arbetet via IKT behöver 
eleverna byta upplevelser och erfarenheter, de behöver diskutera om lärandet utifrån 
egna frågor och behöver göra egna reflektioner, tolkningar och bedömningar. När 
eleverna diskuterar och hjälper varandra så finner de tillsammans förslag eller 
lösningar på sina uppgifter.  

 

2.4.2 Teknikens påverkan  

 

Tyrén (2007) nämner i sin tidigare forskning att pedagoger ska vara observanta på 
dagens barn så att de inte tappar sitt verkliga språk. Bara för att barn använder 
datorer på fritiden och chattar på ett helt annat språk med varandra. Det kommer hela 
tiden nya uttryck, förkortningar, figurer och smileys istället för hela ord. 
Pedagogerna blir osäkra med elever och datorer då det finns en känsla av att 
misslyckas med undervisningen. Tyrén menar att pedagogerna inte tycker om att 
eleverna bör sitta vid datorn för länge eftersom de kan missa någonting annat som 
har med undervisningen att göra.  
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2.5 Teorier om lek 
 

Granberg (2008) skriver att för mer än två årtusenden sedan påpekade den grekiska 
filosofen Platon, att konst utgjorde grunden för alla former av uppfostran och ansåg 
att leken skulle vara den mest framträdande delen av lärandet. I begreppet konst 
innefattas här alla estetiska aktiviteter. Det är barns eget aktiva och kreativa skapande 
som leder till ett betydelsefullt lärande. På 1600-talet förespråkade Comenius 
sinnesträning och franske kulturfilosofen Rousseau yttrade under 1700-talet tankar 
om att all undervisning skulle grundas på lek. I slutet av 1700-talet skrev den tyske 
författaren Gothe att leken utgjorde grunden för allt konstnärligt skapande.   

 

2.5.1 Språk i förhållande till omgivningen 
 

Linge (1980) menar att barnen lever i en värld av ting. De lär sig umgås med 
människor och utvecklar sitt förhållande till tingen med hjälp av de vuxna. Lite i 
taget lär sig barnen språket. Språket är en färdig produkt, skapad av den samhälleliga 
utvecklingen. Med hjälp av språket utforskar, förenklar och kodar barnen sina 
intryck. Det ger tingen namn och betecknar dem med hjälp av ord.  

Lillemyr (1990) anser att lek är en betydelsefull del i barnkulturen och denna spelar 
en stor roll för de socialisationsprocesser barnen genomgår. Leken får en 
fundamental betydelse för utveckling av en personlig kulturell identitet under 
barnens år.  

 

2.5.2 Rollek  
 

Jerlang (1994) påpekar att lek är en låtsas-som-om process som sker inifrån och ut. 
Människan har alltid lekt, det ligger i människans natur. Lek innefattar fantasi, 
känslor, uttryck och inlevelse.  Leken är ett av de få områden där barn har möjlighet 
att vara självförvaltande.  Leken har nyodlats av den moderna tidens fenomen, tv och 
dator. Leken är en frivillig process och barn lägger ner all sin energi och känslor för 
att utföra leken. Barn leker ofta lekar som de kommer ihåg och som har påverkat 
dem. Barnen skapar olika modellsituationer genom låtsas-som-om lekar, dessa kan 
vara rollekar där barnen till exempel skapar förståelse för sin egen kropp, sin 
könsidentitet och könsroll, lära sig använda olika föremål, träna arbetsroller och 
finna sociala sammanhang. Linge (1980) säger att leken domineras och styrs av 
barnens inre verklighet. Först och främst är det sin inre verklighet barnen leker ut. 
Jerlang(1994) påpekar att barnen utvecklas ständigt genom den fria leken. En del 
lekar imiterar barnen från de vuxna och deras uppfostringsmetoder som till exempel 
”mamma pappa barn lek”.  Jerlang påpekar Piagets teori om att barnen vid lek är 
självreglerande, barnen försöker på egen hand utveckla sin kunskap genom erövring. 
Barnen är väldigt nyfikna och experimenterar med sin verklighet i syfte att få grepp 
om och kunna förstå den för att bättre kunna anpassa sig till verkligheten.  Det finns 
två termer ackommodation och assimilation.  Ackommodation betyder att barnet 
anpassar sig till omgivningen. Assimilation betyder att barnet anpassar den yttre 
påverkan till sig själv.  När ackommodation och assimilation sammanförs på en hög 
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nivå, sker en kunskapsutveckling och kallas för adaption. Adaption betyder att barnet 
strävar efter jämvikt med omgivningen. Lillemyr (1990) beskriver adaption på 
följande sätt: 

 

”Adaption eller anpassning är en process som ökar och modifierar barnets 
kunskaper och erfarenheter medan organisation är den process där varje ny 
anpassning mellan individ och omgivning integreras i ett system med tidigare 
anpassningar genom att nya erfarenheter underordnas, överordnas eller sidornas i 
förhållande till tidigare erfarenheter”. (Lillemyr, 1990 s67) 

 

2.5.3 Lek främjar utveckling 
 

Jerlang (1994) säger att en lek alltid kan upprepas, varieras och utvecklas. Lek utgör 
metoden till att bearbeta alla de intryck, problem och motsättningar barn möter. 
Barnet konstruerar under leken färdigheter och förståelse av sig själv och sin 
omgivning, vilket innebär att barnet får ”makt över tingen”, istället för att ”tingen får 
makt” över barnet. Linge (1980) håller med att när barnet använder språket vid lek så 
främjas begreppsutvecklingen. Självfallet hjälper begreppsutvecklingen till att 
utveckla språket.  Handling, språk och tanke hör innerligt samman och påskyndar 
varandras utveckling.  

 

2.6 Lärandeteorier  
 

2.6.1 Behaviorism  
 

Tragetorn (2009) framhåller att behaviorismens ”traditionella skolan” har vikten på 
att lärandet styrs av läraren och boken. Eleven blir en lärling och styrs av en lärare 
som serverar kunskap. Lindö (2009) menar på att behaviorism och miljö har en stor 
betydelse för barnens utveckling.  En viss stimuli ger respons, det vill säga att barn 
repeterar något som är sagt och gör bra ifrån sig och får beröm av läraren. Säljö 
(2010) säger att Skinners teori om ”förstärkningsprincipen” fungerar genom att 
individer upprepar beteenden då de upplever någon form av bra resultat, det vill säga 
individen får belöning.  

 

2.6.2 Konstruktivismen  
 

Lillemyr (1990) säger att kognitiv utveckling utvecklas när barnet lever in sig i 
omgivningarna, antigen genom att tolka situationen utifrån tidigare erfarenheter eller 
genom att ta in nya erfarenheter och omorganisera eller justera sina kognitiva 
uppfattningar. Tragetorn (2009) håller med och säger att konstruktivismen innebär att 
eleven är aktiv och självlärd och bygger upp sin individuella kunskap. Eleven blir 
den som själv aktivt producerar sin kunskap.   
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Lindö (2009) säger att Piaget betonade samspelet mellan den kognitiva och den 
språkliga utvecklingen.  Han menade att barnets språk är egocentrerat, att barnet 
pratar mer med sig själv än andra. Han menar att barnets språk och tänkande är 
medfött och mognar med hjälp av stimulans. Den sociala kompetensen utvecklas i 
senare stadier. Lindö menar att barnet från början använder språket för att 
kommunicera med omvärlden. I ett sociokulturellt tänkande så betonar han att 
barnets utveckling på alla områden tar sin utgångspunkt i interaktion med omvärlden.  

Williams (2006) betonar att barn lär i samspel genom kommunikation och imitation.  
Imitation är en process som konstruktivt och selektivt styrs av individen själv och 
därmed är imitationen ett tecken på att en utvecklingsprocess är på gång.  

 

2.6.3 Sociokulturellt perspektiv 
 

Tragetorn (2009) framhåller att personer i samspel ”socialinteraktion” konstruerar 
gemensam kunskap i en större lärandemiljö. Det är gruppen i sig som producerar 
kunskapen tillsammans. William (2006) håller med Tragetorn att lärandet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv sker genom interaktion. Perspektivet utgår från att 
människor tillsammans skapar kunskap genom interaktion vid speciella 
sammanhang. Den som är mer kunnig vägleder och stöttar den mindre kunniga, 
lärandet är beroende av stöd och handledning.   

Smidt (2010) pekar på Vygotskijs teori om att förutsättning för det lilla barnet att lära 
sig tecken och symbolers bemärkelse är genom samspel med andra, exempelvis 
modern eller andra vårdnadshavare.  Lindö (2009) menar att alla föräldrar, mer eller 
mindre medvetet, via språket överför sin kultur till barnet. Till exempel när en 
förälder sjunger imse vimse spindel och gör rörelser till, deltar barnet med alla sina 
sinnen. Smidt (2010) utreder att barnen också uppfattar språkets ljud omkring sig och 
gör ansats att imitera dem. Barnen ägnar sig åt att skapa och förmedla betydelse även 
på andra sätt, till exempel genom att peka och börjar till sist namnge och kategorisera 
saker. De påvisar tidigt vokalisering och lek med språket där de går från imitation 
och övning till verklig kommunikation.  Lindö (2009) håller med Smidt om att 
barnen får lyssna till samma ramsa eller sång tillräckligt många gånger så får 
föräldrarna så småningom sin belöning, att barnet imiterar. 

  

2.6.4 Aktivitetspedagogik  
 

Jean Piagets teorier innebär enligt Smidt (2010) att alla barn går igenom tydliga 
åldersrelaterade utvecklingsstadier, från det första stadiet där allt undersökande sker 
över sinnena till det sista där barn kan utföra formella operationer. Williams (2006) 
säger att aktivitetspedagogik är en aktiv lärandeprocess och att barn och unga erövrar 
kunskap och lär sig genom egna handlingar och erfarenheter. Lindö (2009) menar att 
både Piagiet och Vygotsky lyfter fram det aktivt forskande barnet som är i samspel 
med sin omgivning och ombildar yttre handlingar till inre föreställningar.  
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2.7 Förskolebarns lärande i samspel  
 

Sahlberg (1998) påpekar att läraren bör ha en strukturerad plan över vilka uppgifter 
skolbarnen ska arbeta med, hur styrt arbetet är och vilka inlärningserfarenheter de 
får. Till en bra uppföljning av läroplan hör både förhandsplanering och efterföljande 
återspegling över det som genomförts. Pedagogen får en möjlighet att utveckla sin 
undervisning med stöd av de utvärderade erfarenheterna. Lgr11 (2011) säger att 
läroplanen är en flexibel process under ständig utveckling. Målet med läroplan är att 
skapa inlärningsmöjligheter och atmosfär som stödjer elevernas växande och 
mognad.  

 

2.7.1 Motivation, flexibilitet och effektivitet  
 

Bolander (2008) tar upp de emotionella förhållanden som är en central del för allt 
lärande. Barn med inre motivation drivs av egen kraft, har egna mål och är i stort sett 
självgående. Barn med yttre motivation drivs av yttre påverkan. De behöver få 
mycket respons och lär sig bäst om de får hjälp med att sätta upp kortsiktiga mål. 
Vissa barn är flexibla, de motiveras till ett lärande om det passar dem och det ”känns 
rätt”. Då kan de lära sig lätt och effektivt. Det finns de barn som anpassar sig till 
faktorerna kring lärandet, de som är flexibla gör precis som läraren vill att de ska 
göra. Dessa barn är noga med att anpassa sig i de villkor som råder, följa spelregler 
och utföra sina uppgifter utan att ifrågasätta. De barn som inte anpassar sig säger 
emot, provocerar och säger vad de tycker om olika saker. Vissa barn har en hög 
uthållighet.  Andra barn kan arbeta långsiktigt och göra klart en uppgift i taget. Barn 
med en lägre koncentrationsförmåga och låg uthållighet arbetar helst med många 
olika saker på en gång. Likaså gör de klart sina uppgifter, men de är i större behov av 
omväxling. Det finns andra barn som saknar uthållighet vilket leder till att de ofta 
byter uppgifter utan att fullborda några av dem. Barnen behöver grundliga 
instruktioner och en hög grad av struktur för att kunna lösa uppgifter. De måste få 
ramar och anvisningar, få veta exakt vilka uppgifter som de ska jobba med samt när 
de ska vara klara. Barnen styrs av en inre struktur och är i hög grad självstyrda(a.a.) 

 

Lindö (2009) påpekar att människans språk ger förmågan att samarbeta med andra 
kring gemensamma visioner. Denna förmåga finns redan hos tvååringar när de leker 
låtsaslekar. Förmågan att låtsas är nödvändig för att kunna förstå andras perspektiv, 
utan den förmågan kan människor inte samarbeta.  Alexandersson (2004) håller med 
Lindö då han utreder att det med förskolebarnen handlar om att stärka de sociala 
relationerna mellan barnen i gruppen och förskolepedagogerna förfärdigar detta när 
de använder de digitala bilderna på barnen som lagras i datorn för att arbeta med 
grupprocesser. När barnen lär varandra att ”spela” lek- och lärprogram får 
socialiseringen en stor roll. Då utvecklas ett rangsystem mellan äldre och yngre barn 
självmant där de äldre barnen fungerar som en handledare eller en mentor till de 
yngre förskolebarnen. Interaktionen hade både kognitiva och sociala förmåner. Till 
exempel när eleverna handledde varandra var de tvungna till att verbalisera sina 
kunskaper för att kamraten skulle förstå. Det innebär att de tillsammans skapade ett 
utrymme för språket då de samspela och samarbeta tillsammans för att komma till ett 
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svar. Williams (2006) håller med Alexandersson om att samarbete är en del av 
lärandet och citerar följande:  

 

”En ideal situation är när barn kan och får möjligheter att växla mellan båda 
rollerna, det vill säga både agerar lärare och lärande. På så sätt utvecklar barn en 
djupare förståelse för vad det innebär att lära någon annan något” (Williams, 2006 
s31) 

 

2.7.2 Interaktion  
 

Förskolan, fritidshemmet och skolan är de platser där barn i olika åldrar möts. Dessa 
omgivningar bidrar till att det uppstår situationer där barn måste agera som lärare för 
andra barn. Vad barnen lär av varandra hör ihop med vilka sammanhang de befinner 
sig i. (a.a). Lindö (2009) säger att barn lär sig tänka, tala, lösa problem och erövra 
världen i samspel med andra. Den bästa förutsättningen för språkande och lärande är 
när barn och vuxna tillsammans utforskar något som de är väldigt nyfikna på. 
Williams (2006) framhåller att när ett barn integrerar med ett annat barn tvingas 
barnet att ta en annans perspektiv vilket kallas för decentrering. Genom interaktion 
vinner barnen både sociala och kognitiva fördelar. Den sociala fördelen är att barnen 
får en ökad kommunikationsförmåga och en alltmer utvecklad förståelse i att kunna 
ta andras perspektiv. Den kognitiva fördelen är att inse sanningen i sin egen 
uppfattning och att få någon annans återkoppling i denna process. Dessa sociala och 
kognitiva vinster är relaterade till varandra, på så sätt blir det en ökad social och 
kommunikationsförmåga.  

 

Tyrén (2007) säger i sin forskning att barn lär av varandra och använder samtalet 
som redskap i sitt lärande. Hon säger att det verbala samtalet visar att dialoger är 
viktiga i miljön och att elever lär av varandra. Barn som till exempel samarbetar vid 
datorn när de skriver lär sig tillsammans. Barnen kommunicerar och diskuterar sig 
fram till bokstäver och ord. Den som sitter och styr med musen blir ”ägare” och den 
som sitter bredvid blir ”deltagare”, ”åskådare” men som inte lägger sig i. Att arbeta 
två och två vid datorn anses vara bra då eleverna hjälper varandra och delar med sig 
av sin egen kunskap, det skapas kommunikation och i utbyte ett lärande med ett 
sociokulturellt perspektiv.  
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3. Syfte 
Vi lever i ett samhälle där vi riktar till att blicka framåt inte bakåt. Vi tar till oss ny 
teknik för att skapa syfte och mening, sträva efter ett bättre lärande. Tekniken 
blommar och nya redskap är på väg in i skolan. Syftet med arbetet är att undersöka 
pedagogers uppfattning av IKT samt de möjligheter som IKT skapar i förskolan. 
Mina forskningsfrågor är följande: 

 

• Hur påverkar användandet av surfplattan leken i förskolan? 
• Hur påverkar användandet av surfplattan lärandet i förskolan? 

 

Mina frågor kommer att finnas med i bilaga 1.  
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för val av undersökningsmetod, etisk 
förhållningssätt, undersökningsgrupp, urval, hur jag gått tillväga, databearbetning 
och studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 

Min forskning baseras på Forsbergs och Wengströms (2008) instruktioner när det 
gäller att tydligt utgå från en formulerad fråga som i resultatet kommer att besvaras 
noggrant genom att kritsikt värdera och analysera insamlad data. Patel och 
Davidsson (2011) beskriver att kvalitativ undersökning går ut på att skaffa en djupare 
kunskap. För att bli en bra kvalitativ forskare krävs en god överblick över hela det 
kvalitativa forskningsfältet.  Den vetenskapliga undersökningen har gjorts på ett 
kvalitativt sätt. Den kvalitativa metoden presenteras i form av en intervju. Intervjun 
kommer vara helt standardiserad där frågor kommer i exakt samma ordning till varje 
intervjuperson och med en låg grad av strukturering där intervjuperson får svara 
öppet på frågorna. (se bilaga 1) 

Krag (1993) säger att ordet ”intervju” kan betyda både produkt och en process. En 
intervju kan bestå av två personer som kommunicerar, en intervjuvare och en 
respondent. Vid en intervju nås kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, 
värderingar och allt annat från intervjuspersonens sida.  Det är intervjuaren som tar 
initiativet till en intervju. Respondentens uppgift är att vara sig själv och berättar 
utifrån sin personliga ståndpunkt och med sina egna ord och behandlar frågorna som 
ställs av intervjuaren. Intervjun är iscensatt av intervjuaren och respondenten 
påverkas i hög grad av vad intervjuaren företar sig. En bra intervju hänger samman 
där svaren och frågorna hela tiden har något gemensamt. Det krävs att intervjuaren 
måste ta till sig något som åskådaren normalt inte kan. En del av kraven kan 
tillfredställas genom grundlig ”research” det vill säga förberedelser i form av 
inläsning av material och efterforskningar som rör intervjuns tema. Svensson (1996) 
håller med Krag och säger att frågorna inte får vara i bestämda riktningar och att det 
ska vara i objektiv form, intervjupersonen ska ge sakenliga svar. 

 

4.2 Etiskt förhållningssätt  

 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra ställningstaganden om individskydd vid 
forskning och undersökningar. Informationskravet är där när jag informerar mina 
undersökningsdeltagare om vad deras uppgifter kommer att göra med projektet och 
vilka villkor som deltagarna har. De blir upplysta om deltagandet är frivilligt och att 
de har rätt att avbryta när de vill. Det kommer att framgå tydligt med den insamlade 
data att deltagandet var frivilligt och data kommer endast att användas i syfte med 
forskning. 

Samtyckeskravet går ut på att det krävs ett samtycke från de pedagoger som ska 
finnas med i undersökningen. Min undersökningsgrupp består av vuxna deltagare. 
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De får vara med och bestämma hur intervjun ska gå till för att de ska känna sig 
bekväma.  

Konfidentialitetskravet är där personuppgifter som ingår i forskningen ska förvaras 
på ett sätt där utomstående inte kan ta del av dem och att känslig information inte 
kommer ut.  

Nyttjandekravet går ut på att den insamlade informationen inte får användas i fel 
kontext, får bara användas i forskningssyfte. (a.a) 

 

För att uppfylla dessa fyra krav gick jag personligen och presenterade mig. De fick 
information om varför jag forskar inom detta ämne och därefter bokade vi en tid för 
en intervju. Pedagogerna fick information om att det var frivilligt att medverka och 
att de kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara. Personuppgifter kommer inte 
att finnas med i texten för det inte är väsentligt, då personerna kommer att vara 
neutrala.  

 

4.3 Undersökningsgrupp 
 

4.3.1 Urval  
 

Undersökningsgruppen består av sju pedagoger och en utbildare inom IKT. 
Pedagogerna jag ville komma åt kommer från olika förskolor där de jobbar med barn 
från ett till sex år. Dessa förskolor använder sig utav IKT som ett läromedel. Jag 
valde denna grupp av människor för att de jobbar med surfplattan i förskolan och för 
att de låg nära till hands.  Jag benämner dem pedagog a,b,c,d,e,f,g och utbildaren h.   

 

4.3.2 Genomförande 
 
Först gjorde jag en pilotstudie som Svensson (1996) beskriver är en studie där man 
kontrollerar att upplägget är bra och att det insamlade värdet kan användas vid den 
fullvärdiga studien.  

Svensson (1996) beskriver att frågorna till en början skall vara så öppna som möjligt, 
skälet är att man vill åt spontan information. Samtidigt som frågorna är öppna ska 
intervjuaren inte glömma att fokusera dem. Patel och Davidsson (2011) skriver att 
intervjufrågorna ska vara neutrala. Mellan inledning och avslutning av frågorna 
kommer de viktiga frågorna som rör själva frågeställningen.  Det krävs förberedelser 
för att formulera de faktiska frågorna och hur väl vi avgränsar vårt problem.  

Kom i kontakt med pedagogerna via internet då jag sökte på ”surfplattan i förskolan” 
fick fram en artikel ur en tidning där det framgick att olika skolor jobbar med 
surfplattan. Kontaktade de olika förskolorna personligen och presenterade mig och 
frågade om en intervju.  
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4.3.3 Databearbetning och analys 
 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon vilket gav mig möjligheten att 
gå igenom svaren vid ett senare tillfälle. Intervjuerna har transkriberat som Lantz 
(1993) skriver i sin modell att transkribering underlättar för vidare analys av 
materialet. De nedskrivna svaren har sedan bearbetats och kategoriserats utifrån vad 
de olika lärarna svarat. Patel och Davidsson (2011) säger att när den insamlade 
informationen för ett forskningsarbete har färdigställts så behöver det systematiseras, 
komprimeras och bearbetas för att kunna besvara de frågor som ställts.  

 

4.3.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet  
 

Björklund (2010) menar att validitet betyder i vilken utsträckning man verkligen 
mäter det man avser att mäta. Validiteten för en studie kan öka genom att använda 
sig av flera olika perspektiv. Vid intervjuer kan validitet öka genom öppna frågor 
utan några vinklade frågeställningar.  

Reliabilitet betyder, graden av tillförlitlighet i mätinstrument det vill säga i vilken 
utsträckning man får samma värde om man upprepar undersökningen. Reliabiliteten 
kan öka genom att använda sig av kontrollfrågor i intervjuer, där synpunkterna blir 
prövade igen.  

Objektivitet betyder i vilken uträckning värderingar påverkar studien. Objektivitet 
kan ökas genom att förklara och motivera de olika val som görs i studien och detta 
ger läsaren en möjlighet att själv ta en ståndpunkt till studiens resultat och därmed 
ökar studiens objektivitet.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från mina intervjuer att behandlas. Följande 
kommer att tas upp; hur surfplattan är ett pedagogiskt läromedel, hur surfplattan 
gynnar språket och pedagogens styrning runt surfplattan.  

 

5.1 Surfplattans påverkan på leken 
 

Surfplattan är ett pedagogiskt redskap som bidrar till mer lek. Leken får barnen att 
samarbeta och kommunicera.  

 

5.1.1 Surfplattan ett pedagogiskt redskap  
 

Lekar uppstår vid användandet av surfplattan men pedagogerna anser att lekarna inte 
ska förekomma överhuvudtaget eftersom surfplattan bara ska användas i syfte att lära 
ut. Dock anser barnen att pedagogens handlande med surfplattan uppmuntrar till lek. 
Utifrån detta ska surfplattan ses som ett redskap för barnen och inte en leksak och för 
pedagogerna ska surfplattan ses som ett läromedel som underlättar undervisningen. 

 

”Ipaden ses som ett komplement. Vi pedagoger har fått ett bättre redskap. Ett bra 
redskap för barnen om man hanterar det rätt. Det ska inte vara en fri tillgång för 
barnen att sitta vid den för att vi som pedagoger inte vet vad barnen sysslar med. Det 
ska vara styrt vid användandet av ipaden.” Pedagogen (B).  

 

Surfplattan är inte bara ett verktyg för lärande, den är också ett verktyg för att 
uppmuntra till lek. Lekarna kan uppstå i samband med användning av de olika 
applikationerna som finns att nyttja. Barnen jobbade vid ett tillfälle med temat 
”skalbaggen” och fick se film på storbildskärm om skalbaggen. Barnen utforskade 
och gick fram till storbildskärmen och dansade med baggen. Skalbaggen och barnen 
lekte tillsammans och de andra barnen härmade varandra, fantasin flödade, barnen 
matade skalbaggen och allt integrerades till lek och ett mer behärskat språk togs 
tillvara.  

 

”Vi kunde streama ner film på skalbaggar och koppla in det i storbildskärmen. Vi 
kunde ha film på insekter i rörelse och barnen dansade tillsammans med 
skalbaggarna på väggen” Pedagogen (C).  

 

Surfplattan integreras till att barnen vill leka, då barnen får nya tankar och idéer från 
surfplattan. Surfplattan kompletterar inte leken utan är ett pedagogiskt redskap. 
Surfplattan tillför lek på så sätt att en äldre flicka samspelar med ett yngre barn och 
visar funktioner för surfplattan, annars leker de inte ihop.  
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5.2 Läsplattans påverkande på lärandet  
 

Barnen samarbetar två och två eller fler, alltid med en pedagog som hjälper till, som 
styr och utmanar barnen på deras nivå. Surfplattan kommer först och främst in under 
ett arbete med tema.  

 

”Vi planerar det pedagogiska arbetet ganska noggrant, vi sitter i arbetspar och 
jobbar med ett fördjupat innehåll om temat. Tillsammans sitter vi och funderar hur vi 
ska utmana barnen, hur vi ska para ihop barnen och vilka som ska jobba med vilka 
för att skapa en bra stämning” Pedagog (B).  

 

Pedagogerna använder surfplattan till att dokumentera barnen och deras utveckling. 
Barn och pedagoger tycker om att fotografera, det är lätt att handskas med 
surfplattan. Fotografierna används sen till att kunna reflektera i samspel med en 
barngrupp och pedagog om de bilder barnen eller pedagogerna tagit. Pedagogerna 
och barnen jobbar mycket med återberättande, pedagogerna tar kort på de styrda 
aktiviteterna och vid samlingens slut reflekterar barnen. Livliga diskussioner förs då 
surfplattan ligger i mitten i en ring runt barnen, särskilt då barnen ser att det är en 
bild på sig själv och vill då gärna berätta vad den har gjort för kul. En annan fördel 
med surfplattan är att filmfunktionen är lätthanterlig, det filmas mycket med 
surfplattan. Båda pedagoger och barnen använder filmfunktionen vid lek och 
skapande.  

 

”Vi använder ipad som ett bra dokumentationsredskap, där vi filmar för 
utvecklingssamtal, den finns som en naturlig del i verksamheten. ” Pedagog (F)  

 

Surfplattan är ett bra läromedel då den har tillgång till Internet och att pedagogerna 
kan ladda ner filmer från AV-media om till exempel skalbaggar. Då skapas ett 
lärotillfälle bland barnen eftersom de får se skalbaggen och höra fakta om den. Att 
snabbt kunna ansluta sig till internet för att slå upp saker är ytterligare en fördel. 
Surfplattan fyller stora funktioner i förskolan bland annat då den är ett redskap som 
kan kopplas in till en storbildskärm där kan barnen se på ett djur och jämföra sig 
själva med bilden.  

 

”Det är 3g på den, vi kan koppla till strömmande film från av media eller googla 
ifall man behöver” Pedagog (E).  

 

I surfplattan finns en applikation som gör att barnen kan spela in sig själva när de 
arbetar och sedan kan en pedagog gå igenom det som har sagts eller ha inspelningen 
som en reflektion i gruppen.  
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Samlärande sker när barn i ett tema till exempel: kombinerar dans, berättelse och 
språk, detta i samband med användandet med surfplattan leder till en utveckling av 
barnens tänkande.   

 

”Återberättelse när barnet jobbar tillsammans i små grupper inne eller ute och 
barnen får berätta vad de har varit med om, ipad är då ett verktyg som man kan ha i 
mitten och då blir det interaktion mellan barnen då de kommunicerar om vad som 
har hänt.” pedagog (D). 

 

5.3 Språkutveckling 
 

I surfplattan finns många applikationer som gör att pedagogerna kan ladda ned 
pedagogiska program. Det finns en applikation som heter ”Puppetpals” som gör att 
barnen kreativt kan skapa filmer, göra miniberättelser och öva på sagoberättande. 
Barnen kan ta kort på sig själva och använda det till att skapa figurer till filmen och 
använda en bild från förskolan som bakgrund. Vid skapande av filmen får barnen 
själva agera, skapa röster och dialoger. Interaktionen vid surfplattan är stor då barnen 
tycker det är kul att arbeta tillsammans och använda kreativt material som också 
fångar barnens uppmärksamhet. Resultatet blir att barnen övar på nya begrepp, 
skapar integritet och kommunicerar med varandra 

 

”Puppetpals är en app, där barnen kan öva sagoberättande. Man väljer 
bakgrundsbild eller olika ridåer samt olika huvudpersoner som är med och barnen 
spelar in sig själv när de pratar. Barnen övar begrepp, kommunikation och 
återberättande.” Pedagog (E).  

 

För de barn som har det lite svårare med språket finns en applikation för 
språkutveckling, den gör att när du trycker på en bild så talar en röst ordet på bilden 
och barnet repeterar och lär sig ordet eller meningen. Det är barnens drivkraft och 
nyfikenhet som gör att barnen lär sig. Barnen jobbar till exempel med temat ”bygg” 
och då passar surfplattan in då barnen får rita, klistra, förändra bilden och barnen 
talar om varför de gör på det sättet. Barnen lär sig också att se skillnader mellan, stor, 
liten, större och störst på så sätt lär de sig nya begrepp och med mera.   

 

”Det är till hjälp vissa program som man har exempelvis; ordbehandlingar, där 
barnen kan peka på en bild och då kommer en röst och säger vad det är och barnen 
lär sig ordet ” Pedagog (H).  
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5.3.1 Surfplattans betydelse för leken 
 

Ett exempel var när en pedagog arbetat med ett barn via surfplattan och gjorde ett 
klipp då repeterade pedagogen ”ser du stolen” flera gånger, till slut så härmar barnet 
pedagogen och säger ”stolen, där är stolen”.  

Andra exempel är när barnen leker tillsammans och är delaktiga i att spela teater, 
barnen kommunicerar och samspelar. Språket utvecklas och barnen lär och härmar 
varandra.  

 

”Barnen får jobba två och två med puppetpals där en pedagog repeterar ”vart är 
stubben” barnet imiterar ordet och bekantar sig med ordet och pekar på stubben. 
”Pedagog (G).  

 

5.4 Pedagogen har en stor roll 
 

Vid ett införskaffande av surfplattan får pedagogerna vidareutbilda sig på en kurs där 
de får en grundlig utbildning i hur surfplattan fungerar. Surfplattan som redskap har 
bidragit till nya aktiviteter, med surfplattan kan man jobba på nya och olika sätt. 
Barn lär sig på många olika sätt och surfplattan är en del av de många läromedel som 
finns.  

 

”Bra att få bred utbildning bland personalen om ipad och att pedagoger diskuterar 
och samtalar om ipaden för att hjälpa varandra att förstå hur den fungerar samt 
visar varandra” pedagog (H).  

 

Pedagogens roll är att se till att surfplattan kommer in som ett verktyg i 
verksamheten. Surfplattan tas tillvara vid ett styrt lärande, då den kan ingå i ett tema.  
Pedagogen väljer vilka tillförlitliga applikationer som ska ingå i barnens vardag med 
hänsyn till barnens stadie i lärandet med surfplattan. Det är pedagogen som utmanar 
barn i deras tänkande genom pedagogiska applikationer. Det sitter aldrig ett ensamt 
barn vid surfplattan, utan det är en eller flera och med en pedagog. Surfplattan 
kommer inte fram i verksamheten om den inte fyller ett speciellt syfte vid ett 
speciellt tillfälle.  

 

”Vi tänker vilka utmaningar vi vill ge barnen, det är ett bra verktyg, om man tänker 
på vilka möjligheter barnen har. Men det måste ske vid ett styrt lärande” Pedagog 
(F).  

 

Det pedagogiska arbetet ska planeras noggrant med ett fördjupat innehåll av 
läroplanen. Mycket tid och planering togs tillvara när förskolan tog in surfplattan i 
verksamheten, då det i grund och botten handlar om pedagogens kunskap till att 
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skapa och utmana barnen, välja vilka barn som ska jobba tillsammans för att skapa 
ett bra klimat. Pedagogerna har i uppgift att få in tekniken i vardagen bland barnen, 
lära barnen tänka logiskt och lära dem lösa problem.  

 

”Vi har fått ett bättre redskap för barnen ifall man hanterar det rätt. Det ska inte 
vara en fri tillgång där barnen sitter vid den och att vi pedagoger inte vet vad de gör, 
det ska vara styrt vid användandet av ipad. Det är ett komplement, det står i 
läroplanen om teknik, att det pedagogiska arbetet ska planeras noga” Pedagog (A).  

 

Pedagogen själv använder främst surfplattan till att dokumentera barnen. Vid något 
tillfälle där en pedagog filmade medan en annan introducerade ett tema, kunde man 
efteråt i lugn och ro sitta och kolla igenom filmen och skriva anteckningar som var 
givet att ha med i veckobrevet. Vid dokumentation med papper och kamera så kan 
kameran krångla och det tar tid att anteckna allt barnen säger vilket resulterar i att 
pedagogerna missar barnens lärandesituationer. Det finns tysta barn som inte syns 
och hörs men när de blir fotade eller filmade känner de en tillgivenhet och vid 
samlingens reflektion lyfts dessa barn fram då dels de själva vill gärna vill berätta om 
bilden. Pedagogen har en roll att försöka skapa en delaktighet med hjälp av 
surfplattan och skapa en bra atmosfär bland barnen.  

 

”En grupp som arbetade med konst som tema, en annan kollega videofilmade mig 
och tog kort på barnen vid staffliet. Idag när jag kom kunde jag öppna filen på 
surfplattan och kunde se vad barnen pratade om och kunde göra en dokumentation 
av det. Det är väldigt enkelt och jag missade inget som pedagog.” Pedagog (D).  

 

5.4.1 Pedagogernas kontakt med föräldrarna 
 

Surfplattan ses som ett komplement i förskolans verksamhet. Det är pedagogens 
ställningstagande som påverkar barnens kompetens. Det krävs ett strikt 
förhållningssätt med den nya elektroniska apparaten så att den används på ett 
pedagogiskt sätt. Att tidigt tala om för föräldrar att surfplattan inte är till för att låta 
barnet leka och fördriva tid, utan att det är ett redskap för lärande. Pedagogerna 
kommer snabbt åt sina material som är sparade på surfplattan, detta görs oftast med 
ett knapptryck. Surfplattan är till stor hjälp under utvecklingssamtal då den snabbt 
kan ta fram bilder. Barnen bekantar sig med surfplattan vilket resulterar i att de inte 
kommer att bli störda när pedagogen beslutar sig för att dokumentera 
händelseförloppet. En jämförelse med en dator och en surfplatta visar att datorn är 
stor och klumpig samt att den är placerad i ett hörn vilket leder till att det är svårt för 
flera barn att samlas runt, medan surfplattan är liten och lätt och att den lätt kan 
förflyttas och placeras överallt, detta gör att alla barnen kan samlas runt den. 
Surfplattan i sin helhet gör att pedagogerna sparar in tid då det finns färdiga mallar 
att arbeta efter och att de slipper klippa och skriva ut papper till veckobrev. Med 
tillgång till internet så kan de snabbt lägga upp veckobreven på hemsida eller skicka 
ut det via e-mail till föräldrarna. Föräldrarna blir med hjälp av veckobreven delaktiga 
i barnets lärande och på så sätt sker ett indirekt lärande via hemmet.  
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Pedagogerna vill inte att barnen ska sitta ensamma eftersom det finns en risk för att 
de gör andra saker än vad surfplattan är avsedd för. I surfplattan finns det 
inställningar som kan krångla till det för barnen, det gäller att pedagogen ställer in 
rätt så att det blir anpassat till barnet. När pedagogen och det lilla barnet arbetar är 
det lätt att hamna ur fokus, då det är lätt att komma åt andra saker med ett 
knapptryck.  

 

”Ett sätt för oss att lyfta in teknik, tydligare uppdrag med den reviderade läroplanen. 
Ipad har hjälpt oss med det. Med hjälp av Ipad har vi visat hur vi jobbar med teknik 
via utvecklingssamtal.” Pedagog (C).  
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6. Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet redogör jag de slutsatser jag kommit fram till. Det är indelat 
först i en diskussion om mitt metodval och därefter en diskussion om resultatet av 
den insamlade empirin. I slutet tas även förslag på fortsatt forskning upp. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Det visade sig efter arbetets slut att undersökningarna hade påbörjats för tidigt. De 
pedagoger som tillfrågades hade ringa erfarenhet av att använda surfplattan i 
förskola, vilket minskade underlaget för undersökningen. Tidigare undersökningar 
fanns inte att tillgå vid tillfället då forskningen påbörjades. Detta resulterade i en 
svag teoretisk grund som dock har kunnat kompenseras med hjälp av andra liknande 
forskningar om barn, lärande, språk, dator och lek.  

 
Valet av metod var självklar eftersom pedagogernas uppfattning kunde hjälpa till att 
tydliggöra hur arbetet med surfplattan påverkar inlärande såväl som lek. Forskningen 
kunde ha berikats av ökade observationer av barn som använder surfplattan för att ge 
en klarare bild. Att göra en enkätundersökning skulle däremot inte göra nämnvärd 
skillnad då många pedagoger inte är fullt så insatta i surfplattan som ett läromedel. 
 
Respondenterna hade liten erfarenhet av området de intervjuades om. En mer utförlig 
”pilotstudie” hade kunnat erbjuda bättre ”verktyg” och en större förberedelse för att 
hantera det som skall komma. De antal intervjuer som har utförts under arbetet höjer 
reliabiliteten i detta forskningsarbete. De frågor som ställdes i intervjuerna 
formulerades som öppna frågor så att respondenten kunde svara öppet och 
fullständigt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatdiskussionen är indelad i respondenternas syn på lek och lärande i förskolan 
med surfplattan som verktyg. Här diskuteras de svar som pedagogerna givit under 
intervjuerna och de kopplas samman med den teoretiska bakgrunden för att skapa en 
helhetsbild av hur allt är sammankopplat.  

 

6.3 Hur påverkar användandet av surfplattan leken i  
förskolan 

 

Alla pedagoger som intervjuades ansåg att leken är styrd och att det inte ska framgå 
någon form av lek med surfplattan. Men att pedagogerna inte betraktar detta tyder på 
att de anser att leken förekommer i barnens fantasi. Jerlang (1994) menar att lek är en 
låtsas-som-om process som sker inifrån och ut. Människan har alltid lekt, det ligger i 
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personens natur. Leken inbegriper fantasi, känslor, uttryck och inlevelse. Leken är ett 
av de få områden där barn har möjlighet att vara självständiga. Det är leken som 
formar barnen och deras kunskaper de kommer att bära med sig. Granberg (2008) 
menar att lek i alla former av estetiska aktiviteter i uppfostran gynnar lärandet. Det är 
barnens eget aktiva och kreativt skapande som leder till ett betydelsefullt lärande, 
vilket skedde när barnen fick jobba och leka med temat skalbaggen. Barnen fick se 
film om skalbaggen på storbildsskärm, där de lärde sig fakta och utforskade 
skalbaggen genom att gå fram och dansa med den. Barnen påverkade varandra 
positivt då andra barn vågade sig fram till bildskärmen och härmade varandra och 
lekte. Linge (1980) säger att barn lär sig att umgås med människor och utvecklar sitt 
förhållande till tingen med hjälp av en pedagog eller en kamrat. Samspelet mellan 
barnen och leken gör att de kommunicerar, vilket resulterar i att språket utvecklas då 
de tar del av varandras argument. Lillemyr (1990) och Linge (1980) menar båda att 
med hjälp av språket utforskar, förenklar och kodar barnen sina intryck, det ger 
tingen namn och betecknar dem med hjälp av ord. Pedagogerna menar att leken 
spelar en oerhört stor roll och får en stor betydelse för utvecklingen av en personlig 
kulturell identitet under barnens år. Detta illustreras då pedagogerna tar fram 
surfplattan och låter det integreras med barnen i och med detta inhämtas nya lekar 
utifrån den kunskap de får från surfplattan. Det kan till exempel vara att barnen får 
rita fritt, leka med tanken, skapa film, göra sagor med mera. 

Lindö (2009) och Alexandersson (2004) menar båda att barn genom lek har 
förmågan när de leker låtsaslekar och fantiserar att genom det kunna förstå sig på 
andras perspektiv. De båda menar på att barnen stärker de sociala relationerna i 
gruppen och att pedagogen förstärker detta när de använder digitala bilder på barn 
som lagras i surfplattan för att arbeta med grupprocesser. När barnen lär varandra att 
”spela” lek och lärprogram tar socialisering en stor roll. Mellan de äldre och yngre 
barnen utvecklas ett rangsystem där de äldre barnen självmant fungerar som 
handledare eller som en mentor till de yngre barnen. När eleverna handledde 
varandra var de tvungna till att verbalisera sina kunskaper för att kompisen skulle 
förstå. Det innebar att de tillsammans skapade ett utrymme för språk då de 
samspelade och samarbetade för att komma fram till ett svar. Denna tillställning 
finns då barnen ofta sitter två och två vid surfplattan eller med en lärare där barnen 
hjälper varandra eller att pedagogen utmanar barnet.  

 

6.4 Hur påverkar användandet av surfplattan lärande t i 
förskolan 

 

Ett tydligt exempel på sociokulturellt lärande är när en äldre flicka med sina 
kunskaper om surfplattans funktioner delar med sig till ett av de yngre barnen. 
Tragetorn (2009), Smidt (2010) och William (2006) menar att den ”sociala 
interaktionen” konstruerar gemensam kunskap i ett större lärandeperspektiv. 
Lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker i samband med interaktion som i 
detta fall mellan det äldre och det yngre barnet, de menar att den som är kunnig 
vägleder och stöttar den mindre kunniga. Med ett sociokulturellt perspektiv menar de 
tre författarna att människor tillsammans skapar kunskap genom samspel vid 
speciella sammanhang och att lärandet är beroende av stöd och handledning.  
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Detta har lett till att pedagogerna låter barnen samarbeta två och två eller fler vid en 
surfplatta, men med en pedagog som styr lärandet. Barnen får träna på att ljuda och 
härma ljud. Smidt (2010) säger att barnen uppfattar språkljudningar och gör ansats 
att imitera dem. När väl barnen börjar få grepp om ord lär de sig att peka och namnge 
saker omkring sig, och tillslut går det från imitation till verklig kommunikation. 
Williams (2006) samtycker med Smidt om att barnen lär sig av varandra bara för att 
de pratar med varandra på en nivå som de förstår sinsemellan.  

 

När ett barn och en pedagog arbetar tillsammans vid surfplattan sker samspel och 
lärande, men det gäller att pedagogen har kontroll över den styrda aktiviteten. Barnen 
får arbeta med att skapa film, pedagogen visar och förklarar hur det går till och 
barnet får försöka själv. Williams (2006) menar på att en aktiv lärandeprocess sker 
och att barn erövrar kunskap och lär sig genom egna handlingar och erfarenheter. 
Lillemyr (1990) håller med då leken är betydelsefull i barnkulturen och spelar en stor 
roll i socialisationsprocesserna som barnen upplever. Leken utvecklar barnens 
personliga kulturella identitet under deras uppväxt.   

 

6.4.1 Språkutveckling med surfplattan 
 

Med hjälp av surfplattan kan språket främjas genom applikationer som bygger på 
språkförståelse. I ett program som heter ”Puppetpals” kan barnen kreativt kan skapa 
filmer, berättelser samt öva på sagoberättande. Vid filmskapande får barnen själva 
agera, skapa röster och dialoger. Barnen övar dels på nya begrepp, skapar integritet 
och kommunicerar med varandra. Tyrën (2007) framhåller i sin forskning att barn lär 
av varandra och använder språk som redskap i sitt lärande. Barn som samarbetar vid 
datorn när de skriver, lär sig tillsammans. Barnen kommunicerar och diskuterar sig 
fram till bokstäver och ord.  Här kan man relatera till filmskapandet då barnen 
arbetar tillsammans och hjälper varandra och för dialoger som utvecklar språket.  

Hainstock (1998) säger att barnen lär sig alfabetsljudningar ett i taget innan de sätts 
samman till korta ord. Barnen ljuder orden fonetiskt, till en början långsamt och med 
betoning på varje ljud, stegvis lär sig barnen att sätta ihop de olika ljuden och uttala 
hela ord. Detta associeras till en applikation som gör att barnen kan härma de ljud 
som talas upp ur surfplattan, barnen ljuder efter och lär sig nytt ord för varje bild.  

 

6.4.2 Pedagogens roll 
 

Pedagogens roll är att kunna utmana barnen på deras kunskapsnivå och hjälpa dem 
att utvecklas i sitt lärande, med surfplattan tillförs en del lärande då aktiviteterna är 
styrda. Lindö (2009) menar att barnets språk är egocentrerat, att barn pratar mer med 
sig själva än andra. Barnets språk och tänkande är medfött och mognar med hjälp av 
stimulans, i den mån är pedagogen och surfplattan den som stimulerar barnets språk. 
Tragetorn (2009) betonar vikten av att lärandet styrs av läraren och i detta fall även 
surfplattan. Han menar att barnet blir en lärling och styrs av en pedagog som serverar 
lilla barnet kunskap. Både Lindö (2009) och Säljö (2010) talar om 
”förstärkningsprincipen” då de menar att pedagogen ska stimulera barnen genom 
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beröm och att barnet känner att de gjort bra ifrån sig och då sker en aktiv 
lärandeprocess. Även Bolander (2008) menar att barn med inre motivation drivs av 
egen kraft, har egna mål och är i stort sett självgående. Barn med yttre motivation 
drivs av yttre påverkan. De behöver därför få mycket respons och lär sig bäst om de 
får hjälp med att sätta upp kortsiktiga mål. Detta märks då pedagoger anpassar sin 
planering vid införskaffandet av surfplattan till verksamheten måste de bestämma 
syftet med surfplattan i förskolan. Lyfta fram de barn som inte syns och hörs genom 
att med surfplattan ta kort eller filma och därmed göra dem delaktiga. Pedagoger har 
också i uppgift att anpassa uppgifter till olika barnen, eftersom alla är olika och är på 
olika utvecklingsstadier. Längsjö (2005) håller med Bolander och nämner att en bra 
lärare kännetecknas utifrån tre kriterier: goda kunskaper inom ämnet, goda 
lärandesituationer och att ha förståelse för hur elever tar till sig kunskaper.  

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning  
 

Surfplattan är nytt i förskolan och nytt för pedagoger. Det finns i dagsläget väldigt få 
studier gjorda. Det man kan forska vidare på och ta det ett steg längre är att observera 
barnen med surfplattan. Hur barn och surfplattan går ihop samt hur lärande sker via 
de program som finns att tillgå i surfplattan. Likaså att observera vilka applikationer 
som är tillförlitliga och lämpliga som pedagogiska redskap för barnen i den aktuella 
åldern som pedagogerna arbetar med.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 
• Har surfplattan påverkat de dagliga aktiviteterna?  (Följdfråga: exempelvis 

under språksamlingar? ) 

 

• Vilka är de eventuella fördelar med surfplattan? På vilket sätt? Svårt och 
jobba på det sättet? etc. 

 

• Vilka är de eventuella nackdelar med surfplattan? 

 

• Har barnen utvecklas språkmässigt med hjälp av Surfplattan? På vilket sätt? 
Hur använder du den då? Hur ser man det? Finns det andra områden barnen 
utvecklas med surfplattan? 

 

• Hur förskolelärarna tar in surfplattan i verksamheten? 

 

• Vad tycker du om surfplattan som ett redskap för lek och lärande?  

 

• Blir barnen inspirerade i leken av surfplattan på något sätt? 

 

• Blir det mindre lek på grund av surfplattan? Varför? 

 

• Sker det någon interaktion bland barnen på grund av surfplattan? 

 

• Har läraruppdraget förändrats i och med att surfplattan finns förskolan? 

 

 


