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ABSTRAKT 
Syftet med studien var att undersöka förskollärares inställning till att använda surfplattan 

i förskolan och hur användningen av surfplattan såg ut. Vidare var ambitionen att ta reda 

på om förskollärarnas inställning till surfplattan kunde påverka den pedagogiska miljön 

med surfplattan för barnen och på vilket sätt i så fall. Undersökningen hade en kvalitativ 

ansats med intervjuer som undersökningsinstrument. Intervjuer genomfördes med sju 

förskollärare på fyra förskolor. Alla förskolor hade tillgång till surfplatta i verksamheten, 

men endast en av förskolorna hade tillgång till Internet. Resultatet visade på skilda 

uppfattningar om hur surfplattan skulle användas i förskolans verksamhet. Däremot var 

alla förskollärare positivt inställda till att använda surfplattan, men inställningen 

influerades av hur de menade att surfplattan användes eller kunde användas. Samtliga 

förskollärare såg möjligheter att använda surfplattan med tillgång till Internet och för att 

effektivisera arbetet. Det som visade sig extra tydligt var lärarnas betoning på lärande 

vid surfplattan. Sammanfattningsvis konstaterades att lärarnas inställning till surfplattan 

och hur lärarna ansåg att arbetet skulle gå till påverkade barnens möjligheter. Det 

påverkade både om barnen fick möta surfplattan men också vad mötet med surfplattan 

bestod av. 
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1 INTRODUKTION 
 

När barnen såg fotona blev de glada och visade tydligt att de var stolta över sig 

själva. Ett barn ville bara trycka på iPaden en gång i första momentet men i andra 

momentet var hon mer framåt och tryckte flera gånger. Några barn är lite mer 

tillbaka och då stöttar de andra barnen dem. Ett barn vill/vågar inte hämta en 

leksak. Ett annat barn ”puttar på” försiktigt och pekar, visar vad barnet ska göra. 

Barnet går då fram och tar leksaken. 

Detta är utdrag ur min analys av en lärandesituation med surfplattan i förskolan. 

Uppgiften var en del av den verksamhetsförlagda utbildningen där vi studenter fick i 

uppgift att utforma lärandesituationer med digital teknik. Barnen som medverkade 

var två år och surfplattan användes med en grupp barn. 

Det som fångade mitt intresse var hur dessa små barn hjälpte och lärde av varandra. 

Surfplattan bidrog till både en digital såväl analog lärandemiljö för samlärande och 

samarbete. Nyfikenhet att undersöka detta vidare ute på förskolorna har inspirerat till 

detta examensarbete. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag uppmärksammat hur surfplattan 

har börjat användas på förskolor, men att många lärare tvekat i sin användning av 

denna teknik. Detta kan ha berott på en rad olika faktorer. Men faktum kvarstår att 

många barn spenderar idag mycket tid framför datorer och surfplattor vilket medfört 

att denna teknik blivit en del av barnens liv. Dock skall poängteras att den moderna 

utvecklingen inte automatiskt medfört att alla barn fått detta till sitt förfogande. 

I läroplanen för förskolan (lpfö98) står följande : 

”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas  

såväl i skapande processer som i tillämpning” 

    (Skolverket, 2010). 

Detta innebär att vi inte längre kan komma ifrån att den digitala tekniken är här för 

att stanna och som Forsling (2011) skriver, ”vi kan inte längre ställa oss frågan om 

IKT är bra för barn. Frågan blir istället vad, när och hur” (Forsling, 2011.s. 93). 

Men hur ställer sig egentligen lärare i förskolan sig till den nya tekniken? Och hur 

använder de sig av digital teknik i förskolans praktik? Då användning av digital 

teknik numera uttrycks i läroplanen för förskolan är det som tidigare beskrivits inte 

en fråga om förskolan ska använda sig av digital teknik. Det är en fråga om att förena 

förskolans traditionella arbetssätt med ett mer digitalt arbetssätt. Det kan då antas 

vara betydelsefullt att få en uppfattning om hur lärarnas inställning till användandet 

av digital teknik kan tänkas påverka den pedagogiska verksamheten för barnen.  
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2 BAKGRUND 
Detta kapitel inleds med en kort definition av några IKT-relaterade begrepp som 

förekommer i detta arbete. Därefter redogör jag för några centrala delar i den 

sociokulturella teorin, vilken legat till grund för min analys av insamlade 

intervjudata. I därpå följande avsnitt har framställningen kategoriserats i samklang 

med relevanta delar i den sociokulturella teorin. Innehållet har tematiserats utifrån 

nyckelorden kulturen, artefakter, samspel och proximal utvecklingszon. Rubrikerna 

blir i och med det kulturens påverkan, digitala redskap och samspel för lärande. 

 

2.1 Begreppsförklaringar 

IKT Informations och kommunikationsteknik 

Surfplatta Påminner om en dator men med 

pekskärm. Kan kopplas upp mot 

Internet. Olika appar kan laddas ner till 

surfplattan. 

iPad En surfplatta lanserad av Apple. 

iPod Touch En mindre variant av surfplattan 

App 

 

 

Förkortning på applikation. Ett 

tillämpningsprogram som kan laddas 

ner. Det finns appar i alla tänkbara 

kategorier. 

 

www.ne.se 

http://www.apple.com/se/ 

 

2.2 Sociokulturell teori  

Den sociokulturella teorin är inspirerad av den ryske pedagogen och filosofen Lev 

Semenovich Vygotski tankar. Vygotsky levde mellan 1896-1934 (Säljö, 2012). Hur 

människan påverkas av det samhälle som han eller hon växer upp i är 

utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet (Hundeide, 2006). I det 

sociokulturella perspektivet sker lärande i kommunikation med andra och är ingen 

process som pågår hos den enskilde. Samhället idag ser inte likadant ut som för 100 

år sedan och det krävs också andra kunskaper idag än vad det gjorde då. Dock kan 

det även idag skilja sig åt vilka kunskaper som krävs på olika platser på jorden. 

Villkor, förutsättningar och förväntningar kommer att variera beroende på vart 

människor föds (Säljö, 2000). 

För att förstå lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste hänsyn tas till den 

kulturella kontexten. ”Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, 

och kommer alltid att vara, den vardagliga interaktionen och det naturliga 

samtalet”(Säljö, 2000, s. 233). Säljö (2000) beskriver hur det sociokulturella 

perspektivet riktar fokus mot lärandet som en kollektiv process och hur samhällen 

http://www.ne.se/
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har skapats genom organisation och samverkan på olika nivåer. Samverkan och 

teknik har bidragit till en utveckling framåt (a.a.). 

I ett sociokulturellt perspektiv lär människan i samspel med andra ”Vi har i varje 

situation möjlighet att ta över och ta till oss-appropiera-kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer” (Säljö, 2000, s. 119). Genom att appropiera 

kunskaper från en mer kunnig person bidrar det till ett lärande för individen. Den 

proximala utvecklingszonen är ett betydelsefullt begrepp i den sociokulturella teorin. 

Det är en beskrivning på avståndet mellan vad en person själv kan åstadkomma och 

vad personen kan åstadkomma med hjälp från någon mer kunnig (Säljö, 2000). Säljö 

(2012) belyser Vygoskys tankar om den proximala utvecklingszonen och hur den hör 

ihop med Vygotskys syn på lärande. Enligt Vygotsky är lärandet en pågående 

process där förvärvade färdigheter leder in i nya färdigheter. Men att det kan krävas 

vägledning och stöd av en mer kunnig person för att lära sig att bemästra nya 

artefakter (a.a.).  

Enligt ett sociokulturellt perspektiv lär människan hela tiden, men förutsättningarna 

runt omkring bestämmer vilket lärande som blir. Det är inte människans biologiska 

förutsättningar som har möjliggjort för utvecklingen. Utan istället är det alla redskap 

som gör det möjligt att åstadkomma saker som generationer innan inte haft möjlighet 

till. Redskapen, eller artefakterna är en del av själva kärnan för den sociokulturella 

teorin (Säljö, 2000). I den sociokulturella teorin är mediering ett grundläggande 

begrepp. Säljö (2012) skriver att mediering är när människor använder sig av olika 

redskap för att hantera och förstå världen runtomkring. Dessa redskap varierar 

beroende på tradition och utveckling (a.a.). Hundeide (2006) beskriver hur samhälles 

artefakter hjälper barnet att förstå sin omvärld och tillägnar sig dessa för att bli en del 

av gemenskapen i samhället. Språket är en viktig artefakt som barnet tillägnar sig för 

att förstå sin omvärld, medan mobiltelefon och datorn kan vara andra. Artefakterna 

blir ofta till en självklar och automatiserad kunskap (a.a.).  

 

2.3 Kulturens påverkan i förskolan 

 

2.3.1 Att växa upp i en mediekultur 
Barn och vuxna tillhör olika generationer och har därmed olika erfarenheter. Extra 

tydligt är detta i erfarenheter av olika mediekulturer (Klerfelt, 2007). Tapscott 

beskriver skillnaden mellan två generationer som the net generation och the 

television generation (se Forsling 2011). Forsling (2011) skriver om hur 1980 kan 

vara en brytningspunkt för medievanor. Skillnaden är att de som är födda innan är 

digitala invandrare medan de som är födda senare är digitala infödingar (a.a.).  

År 2010 hade 97 procent av dagens barn hade tillgång till TV och 84 procent hade 

tillgång till dator i hemmet. Tv var det mediet som allra flest barn ägnade sig åt och 

visade sig även vara det mediet som föräldrar var mest positiva till.  Många barn 

använde sig också av nätet och i åldrarna fem till nio år var det 35 procent som 

använde internet regelbundet. Värt att notera var att femton procent av de allra 

yngsta barnen använde Internet vid flera tillfällen. Dock var den allra vanligaste 

aktiviteten vid datorn att spela spel (Medierådet, 2010). För barn idag går det inte att 

bortse från den digitala teknikens påverkan och att den digitala tekniken kommer att 
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ha effekt på skolan och undervisningen (Banister, 2010). Men trots ökad IT-

användning visar Medierådets granskning på att cirka 16 procent av dagens barn inte 

har tillgång till dator i hemmet (Medierådet, 2010). Forsling (2011) lyfter Kress 

(2003) tankar om faran med digitala klyftor, the digital divides. Dessa kan bero på en 

rad faktorer såväl geografiska som skillnader mellan verksamheter. Möjligheter att 

möta digitala verktyg är därmed inte samma för alla och förutsättningarna att 

utveckla digital kompetens får också stora skillnader (a.a.). 

 

2.3.2 Att lära för framtiden 
För att verka för allas rätt att utveckla förmågor som krävs i ett föränderligt samhälle 

har EU och Europaparlamentet beskrivit de nyckelkompetenser som kan antas vara 

av stor betydelse för ett livslångt lärande. Materialet pekar på betydelsen av att alla 

människor skall få samma förutsättningar att utveckla dessa förmågor. På fjärde plats 

rankas digital kompetens som en förmåga som beskrivs som viktig i framtiden 

(Europeiska kommissionen, 2007). 

Även läroplanen för skolan och förskolan trycker på allas rätt till utbildning och allas 

rätt att utveckla färdigheten att kunna använda digital teknik. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står följande: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 

(Skolverket, 2011) 

I läroplanen för förskolan står att barnen ska få möjlighet att använda tekniken i olika 

sammanhang (Skolverket, 2010). Att förskollärare uppfattar läroplanen som 

normativ och vägledande för arbetet med IKT framkom i Jernes, Alvestad och 

Sinneruds (2010) forskning. Framtidsaspekten och datorn i ett framåtsyftande 

perspektiv används ofta som argument för att använda datorer i förskolan. Det anses 

vara av värdefullt att barnen får lära sig att hantera datorn för att kunna göra det i 

skolan och för att förbereda barnen inför ett föränderligt samhälle (Ljung-Djärf, 

2004; Jernes et al, 2010; Lindahl & Folkesson, 2012b). Forsling (2011) beskriver 

Brodin och Lindstrands (2003) perspektiv på IKT och där en syn på användning av 

IKT i förskolan kan vara just arbetslivsaspekten. Då blir arbetet med IKT att 

förbereda barnen inför framtiden. Andra aspekter av IKT i förskolan är 

demokratiaspekten där alla skall få chansen till en likvärdig utbildning eller 

inlärningsaspekten där användning av IKT skall ge möjlighet till variation och 

förändring av arbetet. Dock menar Forsling (2011) att alla dessa aspekter har fokus 

mot framtiden och inte tillräckligt uppskattar de positiva aspekter som fångar barnet i 

nutiden (a.a.). Ett annat perspektiv på framtidsaspekten och IKT i förskolan är 

förskolans roll att skydda barnen från förändringar i samhället (Lindahl & Folkesson, 

2012b). 

 

2.3.3 Det analoga arbetssättet i mötet med det digitala 
Ur ett historiskt perspektiv har synen på barn varierat beroende på det rådande 

samhällets diskurser. Synen på barn påverkar och bestämmer hur verksamheter där 

barn skall vistas i utformas och organiseras. Både förskolan och skolan har skapats 

för att tillgodose befolkningens behov av att uppfostra och utbilda samhällets yngsta 
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människor. I takt med att allt fler kvinnor blev yrkesarbetande under 1960-talet 

byggdes förskolans verksamhet ut. Därmed har förskolans verksamhet ofta kommit 

att handla om och lösa tillsynsproblem (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Men 1998 

fick förskolan sin första läroplan där omsorg, fostran och lärande i en helhet blev 

ledord för verksamhetens utformning (Skolverket, 1998).  Då förskolan inte längre 

bara är till för behovet av tillsyn är förväntningarna också att förskolan skall 

möjliggöra för likvärdig utbildning hos alla som deltar (Ljung-Djärf, 2004). 

Läroplanen för förskolan bygger på en modell som i internationella sammanhang 

kallas för ”edu-care”. Denna modell betyder att förskolan skall förena omsorg och 

pedagogik och låta detta genomsyra hela verksamheten. Vid flera tillfällen har den 

svenska förskolemodellen lyfts fram som föredöme för att respektera barnet såväl 

barndomen i sig (a.a.). 

Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att den kulturella traditionen är nödvändig 

att vara medveten om när det ska ske förändringar. Traditionen kan antingen 

möjliggöra utvecklingen eller förhindra den (a.a.). När det digitala skall inkluderas i 

det analoga kommer därför redan existerande normer och värden i förskolan att 

påverka detta inkluderande (Ljung-Djärf, 2004). Gamla värderingar som lever kvar 

kan ha stor påverkan på möjligheterna att implementera tekniska verktyg (Klerfelt, 

2007). Att traditionen har betydelse för implementering av IKT i förskolan tolkar 

Jernes (2010) det som i sin undersökning (a.a.). Forskning av Lindahl och Folkesson 

(2012a) visar på ett samband mellan hur blivande förskollärare ser på förskolans 

uppdrag och tradition och användning av IKT i verksamheten. Studien visar hur 

förskolans tradition kan påverka användningen av datorer i verksamheten. Synen på 

hur barn lär sig påverkar ställningstaganden för eller emot dator i förskolan. I 

uppfattningen att barn lär sig bäst genom att använda sig av sin kropp och sina 

händer blir datorn ett hot. Datorn inte kan bidra till samma effekt på lärandet som 

mer konkreta upplevelser och inställningen till dessa verktyg blir mer negativ. Dock 

visar Lindahl och Folkesson (2010a) hur datorn också betraktas som ett komplement 

i verksamheten, som kan motivera barnen och berika den pedagogiska miljön (a.a.).  

Även hur verksamma lärare ser på förskolans uppdrag visar sig påverka utformning 

av verksamheten och dess varierande möjligheter. Ljung-Djärf (2004) pekar på hur 

olika rationaliteter får olika innebörd i verksamheten. Den rationalitet som 

genomsyrar förskolan påverkar hur och vad barnen får möta i arbetet med datorn. I 

en förskola där omsorgsaspekten är den rationalitet som dominerar ses datorn som ett 

hot mot andra aktiviteter och anses mest bli en sysselsättning för barnen. I en 

fostransdominerande rationalitet ses datorn som ett verktyg för att utveckla sociala 

förmågor som att samarbeta och hjälpas åt. Datorn anses vara ett stödjande redskap i 

verksamheten. I en utbildningsrationalitet ses datorn som ett redskap för utbildning 

och lärande. Målet är att verka för alla barns lika rättighet att lära sig datorn och 

datorn i dessa verksamheter ses som viktig och vägledande för arbetet. Dock kan 

olika rationaliteter råda under olika tider och tillfällen på dagen (a.a.).  

En granskning av förskolan tio år efter implementeringen av läroplanen indikerar att 

läroplanen har fått stor betydelse för statusen på yrket. Men att läroplanen samtidigt 

har bidragit till en förskjutning mot lärande i förskolan, även om omsorg och fostran 

fortfarande värderas högt. Däremot har inte läroplanen påverkat kommunala beslut i 

någon vidare omfattning och läroplanens nya riktlinjer har inte bidragit till att 

barngrupperna blivit mindre eller att resurserna ökat. (Skolverket, 2008). Haug (se 

Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994) åskådliggör i sin avhandling att förskollärare som 
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börjar arbeta med sexåringar tar efter skolans metoder. Ett arbete som inriktar sig 

mot att förbereda barnen för skolan medför att förskollärarna får ett mer skolinfluerat 

arbetssätt än lärarna själva. Förskollärarna ger uttryck för hur de tror att lärare i 

skolan arbetar och överdriver dessa arbetssätt med barnen (a.a.).  

Idag är 83 procent av barn i åldrarna 1-5 år inskrivna i förskolan och i åldersgruppen 

3-5 år är hela 95 procent delaktiga i förskolans verksamhet (Skolverket, 2013).  

 

2.3.4 Faktorer som kan påverka implementering av digital 
teknik 

Svårigheter med att genomföra politiska visioner och förändringar kan ha sin grund i 

personalens kompetens kring området men också personalens attityd kring hur 

tekniken kan införlivas i verksamheten utan att inkräkta för mycket på redan 

existerande verksamhet (Ljung-Djärf, 2004). Men annan forskning poängterar 

skolledningens betydelse för lärarnas inställning till IKT i verksamheten. Att 

skolledningen förmedlar en positiv tro på IKT och också vägleder och stöttar i 

arbetet (Perrotta, 2013; Hatlevik & Arnseth, 2012). 

Om skolledningen kan förmedla nyttan med IKT i verksamheten och hur 

användningen ska påverka verksamheten kan detta också medföra ökad 

datoranvändning från personalens sida. Även kollegornas roll är av betydelse, men 

skolledningen påverkar allra mest och deras beslut såväl prioriteringar har stor 

inverkan på den faktiska verksamheten (Hatlevik & Arnseth, 2012). Klerfelt (2012) 

belyser STEPS-studien i Pedagogiska Magasinet och menar att anledningen många 

gånger till att IT inte används är för att den pedagogiska visionen saknas. Detta är i 

allra högsta grad en fråga att ett arbete på utbildningspolitisk nivå. Det är här som 

arbetet måste börja (a.a.). 

Ljung-Djärfs (2004) konstaterar att de flesta lärare i förskolan är positiva till att 

använda datorer i verksamheten, men studien visar hur datorn värderas olika av 

lärarna. Ljung Djärf (2004) menar att synen på lärare som motvilliga till förändring 

borde belysas utifrån fler aspekter. Att lärare kan anses vara gammalmodiga och 

motsträviga att förändra kan påverkas av förskolans tradition. Ljung-Djärf hänvisar 

till Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) när hon skriver att det istället kan relateras till 

en tröghet i förskolans tradition och värden (a.a.). Carlo Perrotta (2013) menar att 

uppfattningen om att vissa lärare bär skulden till svårigheterna med att implementera 

digital teknik måste nyanseras. Han menar vidare att enskilda lärare eller grupper 

inte själva kan stå till svars för hur tekniken används utan det måste ses i ett vidare 

sammanhang. Omständigheterna runt och i skolan påverkar i allra högsta grad 

implementering av IKT i verksamheten (a.a.). 

Perrotta (2013) fastslår i sin forskning att det inte finns någon avsevärd skillnad 

mellan äldre och yngre lärare vad det gäller synen på IKT. Inte heller är det någon 

större kontrast mellan de som fått kompetensutveckling och de som inte fått det. 

Däremot visar resultatet på skillnader i inställning till IKT i undervisningen som 

påverkades av var lärarna arbetade. Lärare som arbetar i mindre välbärgade områden 

uttrycker sig mer positiva till arbetet, då menar att IKT kan förändra och främja för 

positiva lärandemiljöer för elever i svårigheter (a.a.). 
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2.4 Digitala redskap i förskolan 

Följande avsnitt belyser hur datorn och surfplattan används i förskolans verksamhet.  

2.4.1 Tidigare forskning 
Forskning om datorn i undervisningssammanhang är relativt god då datorn har 

använts längre i förskola och skola (Ljung-Djärf, 2004; Klerfelt, 2007) Forskning 

visar på både ett positivt och ett mer negativt förhållningssätt gentemot datorer i 

förskolans verksamhet (Ljung-Djärf, 2004; Lindahl & Folkesson, 2011).  

Datorn engagerar och för många barn är det ett nöje att få använda den. Att datorn 

motiverar barnen förekommer i flertalet artiklar (Perrotta, 2013; Lindahl & 

Folkesson, 2012; O’Hara, 2011). Datorn skapar intresse och genom den omedelbara 

feedback motiverar den till att fortsätta arbeta. Även personer som är mer negativa 

till datorn uttrycker att datorn fångar barnen och ofta bidrar till nöjda och positiva 

barn (Lindahl & Folkesson, 2012b). Även surfplattan beskrivs i forskningen som 

motiverande för barnen och surfplattans fördel är att den är lättare att hantera och 

förstå för barnen (Geist, 2012; Couse & Chen, 2010).  

Ljung-Djärf (2004) menar att lärare i förskolan är präglade av sin profession och 

försöker i och med den att upprätthålla och bevara de värden som anses vara en god 

förskolekultur. Ljung-Djärf menar att datorn inte alltid anses vara värdefull inom 

dessa ramar och lärare i förskolan inkluderar datorn för att det skall göras. Däremot 

används datorn inte under tider som anses vara extra värdefulla för förskolans 

verksamhet, exempelvis gymnastik, gruppverksamhet eller samling. Det finns en 

inställning att datorn kan påverka övrig verksamhet negativt. Däremot blir datorn 

ofta ett redskap för spel och som kan bidra till att barnen får något att göra. En 

möjlighet att skapa lugn och ro i gruppen. Datorn ses inte berika verksamheten (a.a.). 

Jernes et al. (2010) lyfter Cubans tankar om att datorn i praktiken inte har blivit ett 

redskap som har inneburit en förändring av den pedagogiska verksamheten utan mer 

har setts som ett fint komplement i ordinarie verksamhet (Cuban, 2001 i Jernes et al, 

2010).  

Fördelen med surfplattan är att den är enklare att hantera och förstå än datorn. 

Arbetet med datorn kräver förfinade motoriska kunskaper för att hantera och syftet är 

inte lika självklart som med surfplattan. Forskning visar att barn snabbt kan hantera 

och manövrera surfplattan då den är lätt att förstå. Till och med barn så unga som två 

år klarar av att hantera surfplattan. Barnen förstår med en gång hur arbetet med 

surfplattan går till och kan själva agera och reagera vilket gör att de kan styra arbetet 

(Couse & Chen, 2010; Geist, 2012). I en studie av surfplattan i en amerikansk 

förskola beskrivs hur surfplattan vid introduktionen i förskolan var ett eftertraktat 

redskap att använda sig av. Men allt eftersom tiden gick blev surfplattan ett naturligt 

inslag på förskolan. Barnen ville fortfarande ägna sig åt andra aktiviteter och 

surfplattan blev ett av materialen för lek och lärande (Shifflet, Toledo & Matton, 

2012).  

Banister (2010) påvisar i sin studie hur en iPod Touch kan användas i skolans 

verksamhet. Fördelen är att tekniken blir mer tillgänglig i det faktiska ögonblicket. 

Att med detsamma ha tillgång till video, musik, bilder och nätet beskrivs som 

värdefullt i undervisningen. Tillsammans med trådlöst internet kan iPod Touch ge 

möjligheter till lärande utanför klassrummet. En iPod Touch kan skapa oanade 

möjligheter för lärande om läraren vet hur arbetet kan användas för att uppfylla 
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läroplanens mål (a.a.). Även hur surfplattan kan främja arbetet i förskolan och skapa 

nya arbetssätt och möjligheter att lära finns det stöd för i forskningen. Geist (2012) 

beskriver i sin forskning hur motivation och förståelse för hur marscherande 

musikband kunde skapas med surfplattans hjälp. Barnen fick möjlighet att se hur 

banden marscherade på fotbollsmatcher och parader och kunde utifrån detta få ökad 

förståelse och även intresse för bandet (a.a.). 

Fördelarna med IKT är att det engagerar elever, men uppfattningar om huruvida det 

bidrar till ökat lärande är fortfarande oklart enligt somliga lärare (Perrotta, 2013). 

Vid genomläsning och litteratursökning visar det sig att flera skolor som använder 

datorer tillämpar en modell som kallas SAMR-modellen. Den beskrivs som en 

användbar modell för att få syn på hur datorer kan användas för att förbättra 

undervisningen. Flera kommuner har använt sig av modellen i sina satsningar på en-

till-en undervisning, som innebär att alla elever utrustas med varsin dator som 

används både i skolan och i hemmet. 

 

2.4.2 Puenteduras SAMR-modell 
Ruben Puentedura är en amerikansk skolforskare som har inriktat sig på att forska 

kring skolors datorsatsningar. I ett projekt i Maine, USA, såg han hur vissa skolor 

var mer framgångsrika än andra i att utforma utvecklande lärandesituationer för 

eleverna. Han skapade då sin modell SAMR-modell för att beskriva och förklara hur 

arbetet med datorn kan se ut i skolorna och vad som kan behöva reflekteras kring 

(http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/puentedura-malmo/). 

I en inspelad film på sin hemsida beskriver Puentedura (2013) arbetet med SAMR-

modellen. Han förklarar hur han tror på att använda digital teknik i undervisningen. 

Hans vision innebär att se hur lärandet inte bara sker i skolan, men utan också på 

andra platser. Framgångsrika möten mellan teknik och undervisning innebär att 

eleverna får upptäcka och skapa i sin lärprocess. Han beskriver hur SAMR.-modellen 

kan användas för att skapa förståelse för hur digital teknik kan användas i skolarbetet 

och på vilket sätt det kan förändra undervisningen (a.a.).  

Modellen beskriver hur tekniken används på olika sätt och vad det innebär i 

undervisningen. Modellen är indelad i fyra steg. Det första steget är Substitution. Då 

används tekniken genom att ersätta något annat. Då blir resultatet att eleverna gör 

exakt samma saker som de gjorde innan, med teknikens hjälp. Puentedura menar att 

det kan vara användbart men att det inte påverkar elevernas lärande i större 

utsträckning. Det andra steget är Augmentation och då förbättras undervisningen för 

eleverna. Tekniken effektiviserar arbetet men lärandet blir inte automatiskt bättre. 

Det tredje steget är Modification där uppgifterna är densamma som innan men 

möjligheterna att utföra dem har förändrats med tekniken. Puentedura ger exempel 

på hur en traditionell uppgift som att skriva en uppsats nu kan göras med hjälp av 

kamrater och där varje elev får feedback från varandra. På den här nivån förändras 

och påverkas resultatet för eleverna. Det sista steget är Redefinition och innebär att 

undervisningen kan nå ett steg längre än innan. Uppgifter som tidigare var omöjliga 

att genomföra är nu möjliga och det kan förändra synen på vad och hur eleverna ska 

lära. Puentedura menar att det nu blir stora förändringar i elevernas lärande 

(Puentedura, 2013). 
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På hemsidan Educational Technology and Mobile Learning redogörs för exempel där 

olika appar är kategoriserade till de olika stegen i modellen. 

 

Substitution iBooks, Collage Creator, Calculator, 

Dictionary 

Augmentation Draw on Screen, Pages, Google Search 

Modification Chrome, Keynote, Photosync 

Redefinition Puppet Pals, SockPuppet, BookCreator, 

iMovie 

(http://www.educatorstechnology.com- 2013-05-12). 

 

2.5 Samspel och samlärande i förskolan 

Nedan följer avsnitt som behandlar olika aspekter av barns möjligheter till olika 

former av samspel och samlärande i förskolans verksamhet. 

 

2.5.1 Barns lek och lärande i förskolan 
”Som en viktig kärna i den svenska förskolan ligger ännu idag den fria leken och det fria skapandet” 

(Dahlberg & Lenz Taguchi, s. 17, 1994).  

Pramling Saumelsson och Johansson (2006) skriver att lek och lärande ofta har 

separerats i förskolans verksamhet, men att det i och med förskolans läroplan 1998 

blev fokus på att förena dessa två begrepp. Tidigare var lärarens roll att inte störa 

barnens lek då det ansågs vara viktigt att barnen fick ha sin lek i fred. Lärandet 

ansågs höra till vissa separerade delar av verksamheten (a.a.). Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2008) menar att även då förskollärare separerar lek och 

lärande finns det viktiga faktorer som inte går att bortse ifrån. Författarna menar 

vidare att läraren måste vara medveten om sin egen syn på lek och lärande, men 

därmed inte får glömma barnets perspektiv på lek och lärande (a.a.). Lindahl och 

Folkesson (2012a) beskriver hur alla blivande förskollärare månar om leken och dess 

värde. Forskarna kan däremot urskilja argument för att antingen förena den 

värdefulla leken med datorer eller inte. Argument som talade emot att använda 

datorer i leken är att barn behöver vara utomhus och leka och att datorn också sågs 

som ett hot mot den fria leken. En annan grupp av studenter såg möjligheter att 

förena datorn och lek genom att den användes på ett lekfullt sätt (a.a.). Hur 

legitimitet för olika slags spel kan skapas av att spelen benämns som pedagogiska 

återfinns i Ljung-Djärfs (2004) avhandling. Dock var lärarna fundersamma på vad 

benämningen pedagogisk tolkas som (a.a.). 

Att datorn används som ett verktyg att spela med ses inte alltid positivt av lärarna. 

Ljung-Djärf (2004) konstaterar att lärare ser datorn som ett hot när andra aktiviteter 

som lek och kommunikation blir lidande (a.a.). Men nyare forskning genom Toledo 

et al. (2012) visar hur surfplattan kan användas som ett redskap i en integrerad 

verksamhet där barnen leker och lär genom att kombinera olika sinnesupplevelser. I 

artikeln beskrivs hur läraren vill få barnen att förstå att leken på surfplattan också har 

en funktion i verkligheten. Läraren låter därför barnen få baka kakor både i ett av 

http://www.educatorstechnology.com-/
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surfplattans program men också i verkligheten. För att skapa ett meningsfullt 

sammanhang för barnen lästes olika recept. Filmer om vad det innebär att arbeta på 

ett bageri användes och tillsammans skapades en lekhörna utformad som ett bageri. 

Barnen och läraren jämförde också kakorna på surfplattan med kakorna i 

verkligheten och kom fram till att knäcka ägg var betydligt svårare än på skärmen 

och att de verkliga kakorna doftade. Allt för att belysa skillnaderna mellan de olika 

upplevelserna (a.a.). Klerfelt (2007) beskriver hur barns lek vid datorn kan tas 

tillvara och utvecklas mot ett lärande. Genom att läraren visar intresse för barnens 

lek och tar utgångspunkt i barnens erfarenheter och utmanar barnet vidare i leken 

(a.a.). 

För att ta tillvara barnens erfarenheter menar Pramling Samulelsson och Asplund 

Carlsson (2008) att det mål-fokuserade perspektivet måste möta barnets perspektiv. 

Förutsättningarna är att både läraren och barnen kan vara delaktiga i aktiviteten och 

att det är ett tillåtande klimat som inbjuder till kommunikation, kreativitet och 

valmöjligheter. Läraren måste inta ett förhållningssätt som innebär en förståelse för 

att barnet alltid utgår från sina erfarenheter och sitt perspektiv. Författarna 

argumenterar för en pedagogisk vision där lärare i förskolan inte skiljer på lek och 

lärande utan ser vad dessa fenomen har gemensamt och utifrån det arbetar fram ett 

pedagogiskt förhållningssätt (a.a.). 

 

2.5.2 Barns samspel och samarbete i förskolan 
 

”För att barn skall kunna utveckla sin förmåga att samarbeta och ha ett samlärande utifrån 

läroplansmålen måste barn ges möjlighet att samarbeta i förskolan och skolan”  

(Williams et al, s. 49, 2000).  

I flera studier lyfts argument för hur datorn kan ses som en social arena där barn lär 

tillsammans med andra (Alexandersson et al, 2001: Ljung-Djärf, 2004; Klerfelt, 

2007; Jernes et al, 2010; Howard et al, 2012). Ljung-Djärf (2004) menar att om 

datorn ses som ett redskap där samarbete och gemenskap uppmuntras påverkas 

barnens handlande också i enlighet med detta. Att erbjuda barnen möjligheter att 

själva få ta ansvar och delta i social gemenskap med andra (a.a.). Genom att imitera 

och härma andra barn lär sig barnet att själv behärska olika förmågor och det är 

viktig för barnens lärandeprocess (Williams et al, 2000). Sampel, turtagning och 

lärande av varandra anses kunna stärka datorns roll på förskolan (Jernes et al, 2010).  

Williams et al. (2000) skriver om barns samlärande och hur olika kamratrelationer 

utvecklar barnens samarbetsförmågor men att dessa kamratrelationer också har stor 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Barn lär tillsammans med andra barn 

och författarna belyser Damon och Phelps (1989) forskning om olika former av 

kamratsamverkan. Dessa tre former är peer tutoring, cooperative learning och peer 

collaboration som alla genomsyras av jämbördighet och ömsesidigt engagemang. 

Jämbördighet kan tänkas vara en kamratrelations attribut. Även då formerna är olika 

kan det påpekas att det inom alla former där barn interagerar med andra barn på 

något vis kan leda till att båda utvecklar nya tankar och idéer i dialog med den andre 

(a.a.). Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) visar på olika former av samspel 

vid datorn i sin forskning och även hur olika strategier utvecklas i samspelet. De 

belyser tre former av samspel, samspel via handledning, samspel via samverkan och 
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samspel i grupp (Alexandersson et al. 2001 s. 75). Forskarna pekar på hur samverkan 

i grupp vid datorn oftast leder till att barnen hjälps åt och de menar att detta kan ha 

att göra med hur barnen upplever datorn. Att barnen upplever aktiviteter vid datorn 

som en gemensam lek där alla hjälps åt för att ta sig framåt. Forskarna noterar att 

aktiviteter vid datorn främjar för samarbete och utbyte av erfarenheter och tankar. 

Att datorn är mer motiverande och engagerade barnen mer än traditionella 

arbetsuppgifter konstaterades också. Aktiviteter vid datorn upplevs mer som lek än 

som skolarbete (Alexandersson et al., 2001). 

Forskning av Shifflet, Toledo och Matton (2012) visar att arbetet med surfplattan i 

förskolan kan förstärka barnens samarbete. Surfplattan kan öka barnens samarbete 

genom att barnen kan bli mer benägna att göra något tillsammans än vid traditionella 

aktiviteter. Exempel på hur är när barnen ritar och hjälps åt att arbeta fram en 

gemensam teckning där alla ritar varsin detalj. Detta kan stå i kontrast till när barnen 

ritar på traditionellt sätt och där oftast gör enskilda teckningar (a.a.). Ljung-Djärf 

(2004) belyser dock komplexiteten med att införliva ett inkluderande och jämbördigt 

arbetssätt med datorn. Hon lade märke till att det ofta uppstår olika hierarkier mellan 

barnen beroende på vilken position och relation barnen har. Dessa positioner och 

relationer är i ständig förändring. Tre positioner åskådliggörs i studien. 

Ägarpositionen innehas av den som har kontrollen över datorn. Det är denne person 

som har störst utrymme att påverka användingen vid datorn och således också övriga 

barns inflytande. Andra positioner är deltagaren och åskådaren. Beroende på i vilken 

grad som barnen accepteras av ägaren påverkar det om barnen får en position som 

deltagare eller åskådare. En roll som åskådare kan däremot också vara frivillig. Om 

datorn gynnar barns samspel handlar om vilken social dynamik som uppstår (a.a.).  

Även Alexandersson et al. (2001) pekar på samma dilemma. Om ett barn har mer 

kunskap eller om åsikterna hur arbetet ska fortgå går isär kan det leda till att ett barn 

tar över och blir mer aktiv än det andra barnet. Barnet som bestämmer ser till att 

kontrollera mus och tangentbord och blir därmed själv aktiv medan det andra barnet 

blir passiv i situationen (a.a.). Det som också kan vara väsentligt för vilka 

möjligheter som skapas för barns samspel vid datorn är själva spelets utformning. 

Spel som riktar sig till enskilda användare i och med att rösten i programmet talar i 

singularform kan leda till att barnen får svårare att samarbeta (Ljung-Djärf, 2004). 

Williams et al (2000) menar att för att kamratsamverkan mellan barnen ska bli 

verklig så krävs att lärarna möjliggör för detta. Det viktigaste menar författarna är 

lärarens egen inställning till kamratsamverkan och att lärarna ser det som 

betydelsefullt att barnen samarbetar. Organisationen och förhållningssättet avgör om 

barnen har möjlighet till detta. Barn samspelar ofta i leken och genom att överföra 

lekens mening och glädje till andra situationer kan samspelet utvecklas även där. Det 

är barnens intresse och initiativ som ska tas tillvara. Kommunikation och delaktighet 

är nyckelord (a.a.). 

 

2.5.3 Lärarens roll för barns utveckling och lärande 
Barn lär och skapar mening utifrån sina erfarenheter vid datorn om de har nyfikna 

och deltagande vuxna vid sin sida (Ljung-Djärf, 2004; Klerfelt, 2007). 

Klerfelt (2007) visar på hur engagerade och stöttande lärare kan ta vara på de 

mediekunskaper som barnen visar och utveckla dem tillsammans med barnen. På så 

sätt blir barnets egna erfarenheter värdefulla och i det sammanhang som barnet 
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känner till kan läraren skapa lärandesituationer. Klerfelt menar att lärarnas 

förhållningssätt har stor betydelse för hur barnen kan vara delaktiga och få bidra med 

sin mediekultur vid datorn (a.a.). Däremot visar Lindahl och Folkessons (2012b) 

studie hur lärarens deltagande också kan motivera ställningstagande emot datorn. 

Studenterna i undersökningen uttryckte att datorn begränsade barnets möjligheter att 

fritt få undersöka. Läraren ansåg sig vara tvungen att hjälpa barnen att hantera datorn 

och i och med det försvinner barnets frihet. Med denna inställning ses inte datorn 

som en resurs i arbetet (a.a.). 

Genom att läraren låter barnen få utforska och samtidigt stödja detta kan risken att 

förlora kontrollen minskas då läraren har ambition att det är barnens intresse som ska 

leda uppgiften framåt (Lindahl & Folkesson, 2012b). Lärare kan ofta bli accepterade 

vid barnens aktivititer vid datorn visar Howards et al. (2012) resultat på och lärarens 

deltagande påverkar inte heller barnens inställning till att bli mindre lekfull. Leken 

flyttade därmed in i klassrummet och var inte bara förlagt på raster utifrån barnens 

perspektiv (a.a.). 

Det är en utmaning att skapa fungerande lärandemiljöer för barn där digital teknik 

ingår och det kräver utvecklade arbetssätt och strategier för hur lärarna bäst går 

tillväga. Att inte överväldigas av alla möjligheter utan istället välja med omsorg 

utifrån syfte och användningsområde (Banister, 2010). Jernes et al. (2010) betonar 

vikten av att alla lärare får chans att reflektera och utvärdera sitt arbete för att kunna 

tillämpa det på bästa sätt med barnen. 

 

2.6 Sammanfattning 

Det sociokulturella perspektivet försöker förklara den kulturella kontextens betydelse 

för vilka förutsättningar som är möjliga för varje enskild individ. Enligt den 

sociokulturella teorin sker lärande i samspel med andra. Genom samspel med andra 

kan nya förmågor utvecklas hos de individer som deltar. Varje tidsepok har olika 

artefakter, redskap och genom att behärska dessa blir barnet en medborgare i 

samhället. Det är artefakterna som för utvecklingen framåt. 

Genomgången visar på olika perspektiv på IKT och digital teknik i förskola och 

skola. Perspektiv som uttrycks i internationella och nationella riktlinjer är 

framtidsaspekten och demokratiaspekten. Att verka för alla barns rätt att få möta 

digital teknik är genomgående i olika riktlinjer för förskola och skola. Datorn är ett 

redskap i vår tid och så också surfplattan. Inlärningsaspekten är en annan aspekt där 

IKT kan användas för att skapa nya arbetssätt och metoder. Tidigare forskning 

belyser hur datorn integreras och används på olika sätt i verksamheterna. 

Studien bygger på förskolans verksamhet och i detta avseende får kulturen stor 

betydelse för möjligheter att implementera digital teknik. Tidigare forskning visar på 

ett motstånd mot denna teknik, som kan kopplas till förskolans tradition.  Ljung- 

Djärf (2004) belyser i sin avhandling hur datorn inte anses berika förskolans 

verksamhet eller tillföra ytterligare dimensioner i arbetet. Förskollärarna värnar mer 

om det traditionella arbetssätten och datorn får inget genomslag under de aktiviteter 

som anses mer värdefulla enligt förskolans tradition. Den fria leken har länge setts 

som förskolans ledord, men en förskjutning mot lärande i förskolan har förskolans 

första läroplan, Lpfö98, bidragit med.  
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I det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra. Avsnittet kring 

barns samspel och samlärande i förskolan behandlar betydelsefulla aspekter av detta 

och hur förskolans lärare kan möjliggöra för detta. Forskningen visar både på hur 

positiva samspel såväl negativa kan uppstå i barnens arbete med datorer och 

surfplattor.  

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att datorn i förskolan inte har fått 

något större genomslag. Men allt fler nationella och internationella riktlinjer 

genomsyras av att skolan och förskolan idag skall använda digital teknik i 

verksamhetens olika delar.  Det är trots allt snart 10 år sedan som Ljung-Djärf (2004) 

lade fram sin avhandling och mycket kan ha förändrats i förskolans sätt att införliva 

digital teknik. Då surfplattan beskrivs som en enklare och smidigare artefakt att 

använda med barnen kan detta påverka användning av digital teknik i förskolan.  

Barn idag tillbringar mycket tid i förskolan och förskolan är en viktig tid i barnens 

liv. Det kan då vara betydelsefullt att få syn på hur förskolans praktik möjliggör för 

barns möjligheter att utveckla och lära sig moderna artefakter. Samt hur förskolan 

möjliggör för barnen att samtidigt utveckla andra förmågor vid tillämpning av digital 

teknik.  
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3 SYFTE 
Mitt övergripande syfte är att ta reda på hur förskollärare arbetar med surfplattan i 

verksamheten. Utifrån det vill jag ta reda på hur användningen av surfplattan kan 

påverkas av lärarnas inställning. 

 

 

Frågeställningar:  

1. Vilken inställning till surfplattor har förskollärare? 

2. Hur används surfplattan i verksamheten? 

3. Hur kan lärarnas inställning till surfplattan påverka den pedagogiska 

verksamheten för barnen? 
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4 METOD 
I följande avsnitt redogörs för val av undersökningsinstrument och hur materialet till 

studien samlades in. Vidare beskrivs urvalsgruppen och hur undersökningen gick till. 

Viktiga aspekter att ha i beaktande redovisas också och de forskningsetiska 

aspekterna har ett eget avsnitt. Avslutningsvis redogörs för hur materialet 

analyserades och bearbetades samt kritik mot den valda metoden.  

 

4.1 Metodval 

För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar föll valet på intervjuer som 

undersökningsinstrument. Som Denscombe (2009) skriver är det viktigt att överväga 

vilken metod som är mest lämplig för syftet och som kan tänkas ge mest användbar 

data för undersökningen. Denscombe skriver vidare att intervjuer är en mer passande 

metod för att skapa förståelse om hur människor tänker och känner inför något. Då 

syftet var att ta reda på förskollärares inställningar till surfplattan kunde intervjuer ge 

en mer utförlig inblick i lärarnas tankar och åsikter om detta fenomen.  

Utifrån mitt syfte och metodinstrument fick undersökningen en kvalitativ ansats. 

Trost (2010) menar att kvalitativ forskning är ute efter att förstå och finna mönster. 

Patel och Davidsson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer oftast har frågor med låg 

grad av strukturering, det vill säga frågor som låter personen som intervjuas få 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar om ett fenomen. Om personen som 

intervjuas skall ha möjlighet till detta kan inga förutbestämda svar formuleras (a.a.). 

Intervjufrågor utformades på ett sätt som skulle ge personen som intervjuas 

möjlighet att själv uttrycka sina åsikter och tankar. Det blev därmed öppna frågor och 

formen på intervjuerna blev semistrukturerade. Denscome (2009) beskriver hur det 

typiska för semistrukturerade intervjuer är att ämnet och frågorna som skall 

behandlas är klarlagda men att personen som intervjuas är mer fri att utveckla sina 

svar. Personen som intervjuar har en mer flexibel ingång och kan variera följden på 

frågorna beroende på hur den intervjuade svarar (a.a.).  

Lantz (2007) menar att värdet på intervjuerna också måste granskas. Detta betyder 

att ta ställning till om rätt frågor ställts med syftet i åtanke och om den intervjuade 

har fått möjlighet att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Lantz (2007) skriver att i 

arbetet med att konstruera frågor kan det vara en fördel att göra provintervjuer. Detta 

för att kunna ta ställning till om frågorna är användbara. I förarbetet av intervjuerna 

gjordes en provintervju för att få en indikation på hur den intervjuade skulle svara på 

frågorna. Detta gav också en uppfattning om frågorna skulle besvara 

undersökningens syfte. Lantz (2007) skriver vidare att det är fördelaktigt om 

personen som gör provintervjun har samma befattning som de personer som senare 

skall intervjuas. Det kan även vara till stor hjälp att ta hjälp av personen som 

intervjuas och låta honom eller henne ge ett utlåtande om intervjuns utformning 

(a.a.). Personen som gjorde provintervjun är själv förskollärare och gav värdefulla 

synpunkter på intervjuns innehåll. 
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4.2 Urval 

Fyra förskolor i en kommun valdes ut för att ingå i undersökningen. Jag valde dessa 

förskolor då jag fått information att de alla hade tillgång till surfplattor i 

verksamheten. Men däremot visste jag inte i vilken omfattning de använde sig av 

dem. Tre av fyra förskolor låg i ett mer mångkulturellt område. Att valet föll på just 

dessa var till följd av min verksamhetsförlagda utbildning i området. Den fjärde 

förskolan valdes för att de även hade tillgång till internet i verksamheten. 

Jag kontaktade förskollärare både personligen och på telefon för att fråga om lov att 

intervjua dem. Jag förklarade samtidigt mitt syfte med undersökningen. På tre av 

förskolorna intervjuades två förskollärare, medan det på en förskola endast blev en 

intervju. Sammanlagt blev det sju intervjuer. Då de utvalda förskolorna hade två eller 

flera avdelningar tillfrågades personal på olika avdelningar att delta. Detta för att 

förhoppningsvis få en mer utförlig bild av surfplattans användning.  

Samtliga intervjuade är utbildade förskollärare. Antal år som de varit verksamma i 

förskolan varierar från tre till tjugofem år. Resultatet visade inte på några större 

skillnader i ålder om personalen sa sig vara positiv eller negativ. Däremot använde 

de yngre förskollärarna surfplattan mer. En av förskollärarna utmärkte sig lite extra 

från övriga och surfplattan användes betydligt mer på den förskolan. 

Vid intervjutillfället hade jag med mig ett missivbrev, som författats utifrån de 

forskningsetiska aspekterna (se bilaga). 

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

Vid all forskning är de forskningsetiska principerna av fundamental betydelse. Dessa 

utgörs av fyra huvudkrav. Informationskravet innebär att forskaren informerar 

deltagande i studien om syftet med forskningen. Forskaren skall även informera om 

att deltagandet är frivilligt och om rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att personer som tillfrågas har rätt 

att bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Vid kontakten med 

förskolorna informerade jag om studiens syfte och att deltagandet var helt frivilligt. 

Även vid intervjutillfället poängterades att deltagandet är frivilligt och kunde 

avbrytas. 

Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter skall 

hanteras så att ingen annan kan få tag på dem. Det skall inte gå att identifiera 

personerna som deltagit i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

och data som samlas in endast får användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan intervjuerna informerades återigen om informationskravet och 

samtyckeskravet. Lärarna fick också information om att intervjuerna är 

konfidentiella och att intervjuerna bara kommer att användas till min studie. Detta 

gjordes genom att de personer som skulle intervjuas fick läsa igenom ett 

missivbrevet. Om någon var oklart svarade jag på dessa frågor och de som ville fick 

också behålla missivbrevet  
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4.4 Genomförande 

Vid kontakten med förskolorna och de berörda personerna bestämdes tillfälle för 

intervjuerna. Jag informerade om hur lång tid jag beräknade att intervjuerna skulle ta 

och tillfälle för intervju bestämdes utifrån när lärarna hade möjlighet att lämna 

barngruppen. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att ange en ungefärlig tidslängd 

på intervjun så att det är överenskommet mellan båda parter. Provintervjun gjorde att 

jag kunde sätta en ungefärlig tid på intervjun och det menar Lanz (2007) är bra då det 

ger en indikation på hur intervjun kan begränsas till den tid som finns. Däremot 

visade det sig att jag satt en mer generös tidsåtgång än vad som behövdes i de flesta 

fall. Men en av lärarna hade mycket att säga och tidsåtgången höll sig precis inom 

ramen för de 30-45 minuter som jag satt upp. Lantz (2007) menar vidare att det är 

svårt att bedöma tidsåtgången men att det är av fördel att hinna få de utförliga svar 

som kan krävas, än att få avsluta utan att känna sig nöjd. 

Då alla intervjuer skedde ute på de aktuella förskolorna hade jag ingen möjlighet att 

påverka vart på förskolan som intervjun skulle ske. Sex intervjuer hölls i avskilda 

personalrum, medan en av intervjuerna hölls inne på avdelningen då den intervjuade 

läraren behövde vara tillgänglig för de barn som sov i rummet intill. 

Jag valde att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

dem vid analysen. Det förenklade också intervjuprocessen då jag bara behövde 

fokusera på att ställa frågor och lyssna på svaren. Enligt Lantz (2007) kan det vara 

problematiskt att endast göra anteckningar under intervjun. Dels för att det är svårt 

att hinna ställa frågor, lyssna och samtidigt skriva ner vad som sägs, men också för 

att viktiga delar kan gå förlorade just på grund av svårigheten att få ner allt som sägs. 

Att bara anteckna kan leda till att forskaren värderar det som sägs utifrån sin 

förförståelse och sin personlighet vilket medför att materialet kanske inte alltid 

speglar den intervjuades svar utan mer vad forskaren ”vill” höra (a.a.). 

Innan intervjuerna tillfrågades lärarna om de godkände att jag spelade in intervjun. 

En förutsättning för att få spela in intervjuer är enligt Patel och Davidsson (2011) att 

det finns tillstånd för detta. Jag använde både en iPhone och en diktafon för att 

säkerhetsställa att jag hade en reserv om något av verktygen skulle gå sönder. 

Sammanlagt blev det inspelade intervjumaterialet 2 timmar och 6 minuter. 

 

4.5 Analys av data 

Efter intervjuerna följde ett omfattande arbete med att transkribera materialet. 

Arbetet tog lång tid men en fördel som jag upplevde var att jag redan vid bearbetning 

av materialet fick upp ögonen för olika mönster som kom fram. Efter bearbetning av 

intervjuerna började analysen av materialet. Jag tematiserade intervjumaterialet 

utifrån mina frågeställningar och hur de kunde relateras till den sociokulturella 

teorin. Därefter analyserade jag surfplattans användning med hjälp av Puenteduras 

modell. Vid arbetet använde jag mig av olika överstrykningspennor och olika 

dokument på datorn. Jag fick omarbeta materialet flera gånger för att få fram ett 

resultat i enlighet med studiens syfte och teoretiska perspektiv. 

Lantz (2007) skriver om betydelsen av att redan vid planering av intervjuerna ha en 

modell eller teori att utgå ifrån. Jag valde i min undersökning att använda mig av den 

sociokulturella teorin för lärande, men också att analysera arbetet med surfplattan 

utifrån Ruben Puenteduras modell. De intervjufrågor som användes var utformade 
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för att kunna svara på lärarnas inställning och användning av surfplattan och genom 

dessa svar kunna tolkas utifrån teorin och modellen. 

 

Validitet och reliabilitet 

Lantz (2007) beskriver vilka krav som måste uppfyllas för att intervjun skall kunna 

hanteras som användbar. Det är krav på validitet, reliabilitet och att andra personer 

skall kunna kontrollera innehåll och slutsatser (a.a.). Med reliabilitet menas att 

materialet skall vara trovärdigt. Ett traditionellt sätt att se på detta är att om 

undersökningen utförs igen skulle resultatet bli detsamma. Men vid undersökningar 

som baseras på intervjuer blir detta en aning problematiskt då det inte helt går att 

komma ifrån att personerna som intervjuas kan svara olika vid olika tillfällen. 

Genom att människan befinner sig i en ständig förändringsprocess genom hela livet 

är det inte säkert att samma person skulle svara på samma fråga på samma sätt en 

andra gång (Trost, 2010). Enligt Denscome (2009) är en nackdel med intervjuer just 

att tillförlitligheten kan ifrågasättas. Patel och Davidsson (2011) belyser problemet 

och menar att en möjlighet att granska tillförlitligheten är att spela in intervjun. Då 

kan intervjun granskas och arbetas med i efterhand för att försäkra sig om att svaren 

uppfattats på rätt sätt. Då jag valde att spela in intervjuerna kunde jag gå igenom 

svaren vid senare tillfällen och kontrollera hur lärarna uttryckte sig och därmed 

uppnå en större tillförlitlighet. Detta genom att försäkra mig om att lärarna uppfattat 

frågorna på rätt sätt. Inspelningarna medförde också att resultatet verkligen visar på 

lärarnas åsikter då dessa har kunnat citeras ordagrant.  

Även validiteten är en betydelsefull aspekt av forskningen. Denscombe (2009) menar 

att då reliabilitetet är en nackdel i intervjuer så kan validiteten vara en fördel. 

Validitet innebär att forskningen är sanningsenlig och visar på verkligheten samt ger 

svar på de frågor som forskningen eftersökte.  Enligt Denscombe (2009) kan de 

teman i de olika intervjuerna kan skapa större tilltro. Temat kan peka på att ämnet 

indikerar en gemensam uppfattning om något och inte är ett resultat av endast en 

källa (a.a.). I intervjuerna fick alla lärare samma frågor och då undersökningen 

genomfördes på fyra förskolor kan detta medföra högre validitet då de teman som 

kom fram genomsyrar alla intervjuer. Trost (2010) menar att när det är många 

påståendefrågor och när det saknas följfrågor kan trovärdigheten i intervjuerna 

ifrågasättas. Lärarna fick öppna frågor, utan påståendefrågor vilket även det kan 

styrka validiteten. 

 

4.6 Metodkritik 

Jag upplevde att intervjuerna gav mycket relevant information om lärarnas tankar 

och känslor inför arbetet med surfplattan. Men att använda sig av intervjuer är inte 

helt problemfritt och det fanns viktiga aspekter att ta i beaktande både innan och efter 

bearbetningen av materialet. 

Som tidigare beskrivits är en nackdel med intervjuer svårigheten att åstadkomma 

reliabilitet i forskningen. Trost (2010) däremot menar att det också finns svårigheter 

med validiteten i kvalitativa studier då det är svårt att bevisa att personen som 

intervjuades talade sanning vid det tillfället. Att inspelade intervjuer kan leda till att 

de intervjuade personerna inte uttrycker sig på samma sätt som utan inspelning 

poängterar Lantz (2007). En person som blir inspelad kan därmed hålla inne med 
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viss information eller bli mer tystlåten och detta menar Lantz (2007) är viktigt att ta i 

beaktande vid granskning av intervjuns kvalitet. 

Denscombe (2009) menar att intervjuareffekten kan ses som en negativ aspekt av 

intervjuer. Han menar att personen som intervjuas kan påverkas av personen som 

intervjuar och att han eller hon svarar det som de tror forskaren är ute efter. 

Denscombe menar vidare att en annan negativ aspekt av att göra intervjuer är att 

dessa endast belyser vad den intervjuade säger, inte vad han eller hon faktiskt gör 

(a.a.). Lantz (2007) belyser hur olika fenomen kan betyda olika från person till 

person. Våra tolkningsramar skiljer sig åt beroende på kultur och tid. Förväntningar, 

önskningar och erfarenheter påverkar hur en människa upplever och uttrycker sig 

kring något (a.a.).  

Då intervjuerna är utförda i samma kommun och med endast sju förskollärare kan 

inte resultatet generaliseras. Men det kan bidra med värdefull information om hur 

inställningen till surfplattan i förskolan kan se ut. 
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5 RESULTAT 
 

Resultatet redogör för de intervjuades inställning till att använda surfplattan i 

förskolan och hur surfplattan används. Resultatet skildrar också hur lärarnas 

inställning påverkar den pedagogiska miljön med surfplattan för barnen. Resultatet 

har tematiserats och valts ut för att förtydliga de mönster som framkom i 

intervjuerna. Resultatet är kategoriserat i två delar. Först har en sociokulturell 

tematisering gjorts utifrån lärarnas inställning till att använda surfplattan. 

Nyckelorden som har använts är kulturens påverkan, artefakter, samspel och 

proximal utvecklingszon. Därpå följer surfplattans användning utifrån empiriska 

tematiseringar som är tolkade utifrån Puenteduras (2013) modell. 

 

5.1 Lärares inställning till att använda surfplatta 

Nedan redogörs för svar som har analyserats och tematiserats till de nyckelord som 

nämndes inledningsvis.  

 

5.1.1 Kulturens påverkan 
I avsnittet har två kategorier utkristalliserats. Första kategorin beskriver hur lärarnas 

inställning till att använda surfplattan i förskolan kan sättas i relation till deras 

kulturella bakgrund. Avsnittet behandlar också hur barnens kulturella erfarenheter tas 

tillvara i arbetet med surfplattan. 

 

Lärarnas kultur 

Några förskollärare angav direkt att de valt att använda sig av surfplattan för att det 

är ett nytt spännande redskap som ligger i tiden. Övriga uttryckte på något sätt att 

surfplattan är en del av dagens samhälle men sade inte detta som svar på frågan 

varför de valt att använda sig av surfplattan. 

Intervjuerna visade inte på att inställningen att använda digital teknik i förskolan 

kunde kopplas enbart till lärarnas ålder, men detta hade dock viss betydelse för 

användningen. De lärare som hade arbetat över 20 år uttryckte i olika grad en viss 

teknikrädsla och frustration över att inte ha fått grundläggande färdigheter i att 

använda surfplattan. En lärare sade lite skämtsamt, med allvarlig underton, att 

surfplattan bidragit till en viss stress: 

”…jag tror faktiskt att det beror på att vi som jobbar här är lite äldre, om vi inte ska kalla oss 

gamla så är vi ändå lite äldre, och i det här hänseendet är det lite negativt för man blir lite 

anti. Och tycker vad det här är svårt och det här kommer vi inte att kunna lära oss….” 

Läraren menade att inte kunna hantera surfplattan påverkade användningen, däremot 

ville hon gärna lära sig, men att hitta tiden till detta såg hon som ett problem. 

En lärare som var mer skeptiskt till att använda surfplattan på förskolan förtydligade 

att hon själv hade en surfplatta hemma: 

 ”..den är ju min…man vill ju vara ensam med den..” 
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Läraren relaterade till sig egen uppfattning om surfplattan som ett roligt och 

spännande redskap och menade då att barnen också måste få möjlighet att sitta 

ensamma med surfplattan. 

 

Kulturen runt barnen 

Att barn idag har en stor kunskap och förmåga att hantera digital teknik framkom i 

intervjuerna. Att barnen lär sig väldigt snabbt och lätt uttrycktes också. De flesta av 

lärarna menade att många barn säkert hade tillgång till dator och annan teknik 

hemma, vilket de menade också märktes i hur de kunde använda surfplattan. En av 

lärarna uttryckte att det kunde finnas skillnader i tillgång till teknik beroende på 

socio-ekonomiska faktorer. Men hon poängterade att när barnen sedan får använda 

en dator eller surfplatta lär dem sig väldigt lätt. Dock framkom inte att surfplattan 

kunde bidra till allas lika rätt att lära digital teknik. De intervjuade lärarna uppfattade 

att nästan alla barn hade digital teknik hemma. 

I intervjuerna kunde urskiljas olika argument för om barnens användning av 

surfplattan i hemmet skall tas vara på eller inte. En lärare sade att förskolan också 

måste hänga med i den tekniska utvecklingen och ta vara på barnens kunskaper och 

erfarenheter kring surfplattan: 

”….man kan ju inte stå tillbaka och tycka att här behöver man inte ha någonting vad det 

gäller det tekniska nya som kommer, utan vi måste ju hänga med här också…” 

En annan lärare sade följande: 

 ”…så jag tycker att det är positivt att man får in tekniken tidigt, för dom är vana vid det..”. 

Hon poängterade sedan att det finns stöd för tekniken i läroplanen och därför skall 

det också användas på förskolan. Synen på huruvida barnens användning av 

surfplattan skall tas tillvara i förskolan skiljer sig åt. En lärare ansåg att barnen kunde 

ägna sig åt tekniken hemma och att förskolan skall erbjuda mer sociala aktiviteter. 

En av lärarna skildrade hur barnen i början var mer kunniga och vågade mer än hon 

själv. Hon beskrev hur barnen hjälpte till och att de fick trycka utan att hon hade en 

aning om vad som skulle hända. På så vis utvecklades hennes kunnande och lärande 

menade hon. 

 

5.1.2 Artefakter 
 

Ett redskap som motiverar och engagerar 

Alla lärare delade uppfattningen att surfplattan fängslar barnen och på så vis kan 

nyttjas för att öka barnens motivation att lära något specifikt. Det förmodades att 

användning av surfplattan i verksamheten kan bidra med spänning och skapa ett 

lustfyllt lärande hos barnen. En lärare menade att surfplattan kan vara ett sätt att 

locka barnen att göra aktiviteter som de vanligtvis inte vill. Hon gav exempel på barn 

som inte vill eller tycker det är svårt att rita och då kan få göra det på surfplattan 

istället. Hon nämnde även hur spel på surfplattan kan locka barnet att börja spela 

olika spel och då även träna på turtagning. En annan lärare beskrev hur hennes 

samlingar med surfplattan genomsyras av stort engagemang och delaktighet från 

barnens sida.  
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En lärare lyfte fram en tänkvärd aspekt: 

”….så det fångar ju dom verkligen och när du lär dig därigenom så kanske det inte heller blir 

så synligt när du misslyckas utan det är ju bara att försöka igen och du får en belöning när du 

lyckats”. 

Detta citat kan tolkas som att läraren har tänkt ett steg längre och ser längre än till att 

själva surfplattan fångar barnen men också till hur surfplattans program kan motivera 

barnen genom att ett eventuellt misslyckande snabbt går att rätta till. Det kan då i sig 

stärka barnens motivation att fortsätta arbeta. 

 

Surfplattan är ett verktyg för lärande 

Nästan alla förskollärare var övervägande positiva till att använda surfplattan med 

barnen i verksamheten. Men detta var under förutsättning att surfplattan användes för 

att ”lära” barnen någonting. Alla lärare gav också uttryck för att det är olika former 

av lärande som är prioriterat vid surfplattan:  

”…och då är det ju lärorika spel vi använder oss av, så att de kan lära sig, både med 

bokstäver och siffror…” 

Det var även vanligt att lärarna beskrev innehållet på surfplattan som språk och 

matematik, men många kunde inte exakt säga vilket innehåll det faktiskt fanns på 

surfplattan. Två av lärarna beskrev innehållet utifrån vilka appar det var och hur de 

användes. Att surfplattan inte ska användas ”som barnvakt” på förskolan poängteras 

också. 

Appen Toca Hair Salon är en app där barnen får leka frisersalong och klippa och 

färga olika djur. Appen beskrevs av lärarna på flera olika sätt inte främja lärande 

vilket indikerar att de inte ansåg den höra hemma i förskolan. En lärare uppgav att 

hon hade svårigheter med att se någon mening med den i förskolan och en annan 

lärare tyckte att frisersalongen inte fyller någon funktion på förskolan.  

En lärare uttryckte sig såhär om Toca Hair Salon som ska tas bort på surfplattan på 

den förskolan: 

 ”Den var inte nåt kunskapsspel på det sättet utan mer ett lekspel”. 

Men efter att ha berättat om själva appen tillade läraren: 

 ”så det fyller väl ingen funktion, just nu i alla fall…”. 

Tre lärare nämnde att de gånger när barnen fick tillåtelse att använda Toca Salon var 

lärarna inte delaktiga. 

Det kan tolkas som att vissa aktiviteter och appar är mer accepterade för barnen att 

använda. Att lärarna betonade lärandet i hög grad kan peka på att de relaterar till att 

förskolans uppdrag och att barnen inte ska använda surfplattan på samma sätt som 

hemma. Däremot visade en lärare en annan inställning till Toca-apparna vilket skilde 

sig från övriga. Hon menar att barnen tycker apparna är roliga och gillar att sitta med 

dem och nämner inte alls att dessa appar inte passar i förskolan. Detta kan peka på att 

läraren anser att det är barnens intresse som ska styra användingen av surfplattan, 

medan det annars var stark betoning på lärande utifrån lärarnas syn. Däremot 

uttrycker en av lärarna en intressant inställning till surfplattans användningsområden: 

”men jag tänker såhär väljer du att se med som ögonen så att det är någonting lärorikt så är 

det ju det. Jag menar du kan spela memory av många olika anledningar…” 
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Citatet tyder på att läraren menar att surfplattan kan användas för att stödja och 

utveckla olika förmågor hos barnen. 

 

5.1.3 Samspel 
 

Surfplattan främjar inte alltid gemenskap och samspel 

Vid användning av surfplattan konstaterade de flesta förskollärare att surfplattan 

oftast användes med enskilda barn eller att barnen satt två och två. Att surfplattan är 

svår att använda i förskolan då det bara är enskilda barn som kan sitta vid den 

uttrycks av flera förskollärare. Många av lärarna beskriver hur det ofta uppstår 

konflikter mellan barnen och en av lärarna säger att hon drar sig lite för att använda 

den på grund av detta. Att barnen har svårt för att inte trycka när det är någon annans 

tur sade en av lärarna. Någon menade att det oftast inte uppstår några konflikter för 

läraren är med hela tiden när barnen använder surfplattan men tillade: 

”om man skulle tänka sig att dom satt själva så kan jag tänka mig att det blir strid om vems 

tur det är eller vem som ska trycka..vem som ska göra vad..och vilken app dom ska ha…”. 

Svaren kan tyda på att surfplattan ännu inte har blivit en integrerad del på många 

förskolor och när den väl tas fram vill alla barn få möjlighet att använda den. Det kan 

relateras till den förskola där surfplattan användes genomgående under dagen och där 

läraren inte beskrev arbetet som konfliktfyllt eller problematiskt. Läraren på denna 

förskola förklarade också hur hon brukade använda surfplattan i samlingen för att 

samlas runt något specifikt tillsammans. Surfplattans användning ledde då till en 

engagerad barngrupp som samtalade och utvecklade tankar tillsammans. 

 

5.1.4 Proximal utvecklingszon 
 

Lärarens roll- att stötta och utmana 

När barnen arbetar med apparna beskrev alla lärare att de försöker att sitta med i mån 

av tid för att upptäcka och diskutera med barnen. Alla lärare menade också att de 

hade en stor roll i att stötta och vägleda barnens arbete: 

”Jag tycker att jag har en viktig roll i det. Att jag måste vara deltagande, jag tror inte att dom 

lär sig lika mycket om jag inte kommenterar ”ja men titta du kunde ju” och så. Att dom 

själva får reflektera över sitt eget lärande då..”. 

En lärare menade att hon måste vara delaktig och att det inte är så att barnen ska sitta 

själva med den. Detta för att kunna utmana barnen vidare och veta vilken nivå de 

befinner sig på. Två av lärarna uttryckte att läraren har en viktig roll för att inte 

surfplattan ska bli som en barnvakt. Dock menade vissa att detta var svårt eftersom 

barngrupperna är stora och tiden att sitta med varje barn, varje gång surfplattan 

används inte räcker till. Att kunna utveckla arbetet med surfplattan och att kunna 

använda den på ett annat sätt ger en lärare uttryck för. 

En lärare poängterade däremot att lärarens roll är viktig men att barnen också ibland 

måste få sitta själva och jobba för att komma fram till olika lösningar. 
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Begränsade möjligheter att lära tillsammans 

Intervjuerna visade på att surfplattan oftast ses som ett redskap där enskilda barn kan 

sitta och jobba. Några av lärarna uttryckte att spela memory eller liknande kan göra 

att fler har möjlighet att delta. En lärare beskrev hur hon brukade ta fram surfplattan 

med några barn och sitta och upptäcka tillsammans. Att barnen behöver få sitta själva 

för att spela och lära sig uttrycktes också. Men svårigheterna i att hantera surfplattans 

användning genomsyrade de flesta intervjuer: 

”…det sitter så många runt och petar på varandra, och det blir bara en massa bråk..man gör ju 

liksom inget ihop…”….”man leker ju inte tillsammans med surfplattan” 

En lärare uttryckte sig såhär: 

”För samtidigt när du ska använda den och du ska spela och lära dig någonting så behöver du 

ju också vara ifred och inte ha en massa kompisar hängande och då blir det ”ja du får spela 

två gånger och sen är det någon annans tur” och då är det ju inte lärandet, då är det ju mer att 

vi skyndar oss så att alla får göra..” 

Läraren lyfte också fram lärarnas roll i det hela: 

”Men det är ett redskap som är lite svårt på det vis att det är så, så spännande, så du har så 

många som vill och därför är det ju, situationerna som uppstår blir ju ”nej du får inte, det är 

inte din tur idag”. Det blir liksom lite hysteri runt det och det är ju en pedagogsak att reda ut 

hur man ska göra givetvis. Men vi är inte riktigt där än. 

Men i intervjuerna fanns vissa argument som visade på en annan syn på detta. En av 

lärarna sade att hon tyckte det var bra när två eller flera sitter vid surfplattan och kan 

hjälpas åt och diskutera vad de gör. Hon menade att det är ett bra sätt för att öva 

samspel, kommunikation och att lära av varandra. Någon säger att hon gärna ser att 

surfplattan i framtiden kommer att användas mer på ett socialt plan i grupp. Detta för 

att hon tror att barnen då kan hjälpas åt och lära av varandra. 

 

5.2 Användning av surfplattan på förskolan 

 

5.2.1 Surfplattan är ett komplement i verksamheten 
Att surfplattan ska vara ett komplement i förskolan betonas av flera lärare. Men 

däremot ansåg flertalet lärare att den inte får ta överhand på ordinarie verksamhet: 

”…man behöver nog inte det när man är upp till sex år..då tror jag att det är bättre att leka 

med annat..sen är det ju ett roligt komplement så tycker nog jag..jag tycker nog att det är 

bättre att dom gör annat…”. 

En annan lärare sade: 

”Jag hoppas att det kan bli en tillgång, men jag tycker inte man ska styra hela sin verksamhet 

runt det heller, men att den kan bidra till en utveckling framåt om den används på rätt sätt”. 

Läraren som använder surfplattan mer sade att även om barnen spelar memory och 

pusslar på surfplattan så har det inte medfört att barnen slutat pussla och spela 

vanliga spel. Att se surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel precis som lego och 

klossar betonade en lärare. Samtidigt menade hon att det är svårt just nu och det är en 

utmaning att få barnen att värdera lego och klossar lika högt som surfplattan. 
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De lärare som ännu inte börjat använda surfplattan mycket är oroade för att den 

kommer att ta för mycket tid från resterande verksamhet. Detta menade läraren som 

arbetat mycket med surfplattan att det inte gjort överlag. 

 

5.2.2 Barnens arbete med surfplattan 
På tre av fyra förskolor är surfplattan inget naturligt inslag i verksamheten på så sätt 

att barnen när helst de vill kan arbeta med den. På dessa förskolor får barnen fråga 

om de får använda surfplattan och ibland är det möjligt och ibland inte. 

Förskollärarna som arbetar på dessa förskolor uttryckte att det oftast var under 

eftermiddagstid eller kvällstid som barnen arbetade med surfplattan och att det också 

medförde vissa konsekvenser. Tre av lärarna konstaterade att det tyvärr blev så att 

alla barn inte fick möjlighet att använda surfplattan eftersom de kanske bara var på 

förskolan under förmiddagarna: 

”….det kan ju vara att det bara blir vissa barn som har kommit åt att utnyttja den så länge och 

det är väl någonting som vi får tänka på och titta över…så att alla får möjlighet..”. 

Oftast innebar barnens arbete att de fick sitta en stund var och välja en app som de 

tyckte verkade intressant. Appar som nämns är memory, pussel, olika ritprogram, 

bokstavslekar och appar med siffror. Lärarna sade att de gärna hade använt fler om 

de haft tillgång till det. Till exempel appar kring värdegrund, känslor, träd, växter 

och appar på andra språk. 

På förskola 4 är surfplattan ett naturligt inslag i verksamheten och den används i 

princip under hela dagen. Barnen kan inte själva ta fram surfplattan men om de säger 

till en lärare så tas den fram och barnen får sitta med surfplattan vid ett bord. För att 

alla ska få möjlighet att sitta begränsas tiden till cirka 15 minuter per barn beroende 

på hur många barn som vill sitta. Barnen får själva välja appar och de får välja på 

flertalet appar som pussel, spel, ritprogram, bokstavs- och läsprogram, 

musikprogram, böcker, pekböcker, videoböcker, engelska ord och experiment. 

Läraren beskrev också hur hon använt surfplattan i olika samlingar med de mindre 

barnen.  

”…det har dom ju tyckt varit jättespännande med dom animerade sagorna som man får hänga 

med i, det här som händer…” 

Resultatet visar på skillnader i hur användningen ser ut för barnen och också vilket 

innehåll som finns tillgängligt att arbeta med. 

 

5.2.3 Surfplattan i arbetet med barn med annat 
modersmål 

Tre förskolor ligger i ett mångkulturellt område och flertalet lärare nämner hur 

surfplattan kan komma att bli ett värdefullt redskap i arbetet med dessa barn: 

”..så tror jag att den kan vara ett stöd i framtiden dels både för barn och föräldrar och för oss 

och vi har inte så många pedagoger som pratar deras modersmål men då kan dom via appen 

få tillgång till sitt modersmål och stimuleras och känna att det finns med, deras modersmål 

här också..”. 

En app som beskrivs som användbar av två lärare är en app som finns på många 

olika språk och som går att ladda hem efter vilket språkbehov som finns. Appen 

uttalar ordet på det valda språket men översätter också ordet till svenska.  
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En lärare poängterar hur viktigt det är att kunna förstå och kommunicera med 

föräldrar från andra länder och uttrycker hur språkappen kan vara ett redskap för att 

förklara vissa ord. 

. 

5.2.4 Surfplattan underlättar lärarnas arbete 
Samtliga intervjuade sade att surfplattan medfört att det blivit lättare att dokumentera 

sitt arbete. Både lärarens egna men också de dokumentationer som skall göras i och 

med styrdokumenten för förskolan. Alla uttryckte att surfplattan var en positiv 

satsning i det hänseendet då det sparat och säkert kommer spara flera timmar för 

personalen. Tidigare dokumentation med att klippa och klistra kan nu göras smidigt 

med surfplattan i olika program. 

En lärare beskrev hur surfplattan har förenklat hela dokumentationsprocessen. Från 

att ta bilder, till att kunna sitta med barnen så att de kan välja bilder och att barnen 

samtidigt kan tala om vad de vill att det ska stå på deras bilder: 

”..det har blivit mycket lättare…för då får man in barnens röst, om man gjorde på datorn så 

blev man så låst när man ska gå iväg till datorn, det är ju inte alltid man kan ta med 

barnen…utan när man har surfplattan kan man ju mer…komma med den till barnen..”.  

Resultatet pekar på att surfplattan har gjort det lättare för personalen att 

dokumentera, men citatet ovan visar också på en annan viktig aspekt. Nämligen att 

det nu är lättare att göra barnen delaktiga i dokumentationen. 

Surfplattans stora fördel är, enligt en lärare, att det går snabbt och enkelt att filma 

och fotografera för att sedan visa föräldrarna detta. Hon poängterar hur de på hennes 

förskola filmar alla nyinskolade barn. Detta för att visa att barnen mår bra och är 

glada på förskolan, även om barnet var ledset när föräldrarna lämnade.  

I detta avseende beskrivs surfplattan som positiv av sex lärare, vilket kan indikera att 

surfplattan kan bidra med något som personalen inte har kunnat göra tidigare eller 

som har varit betydligt svårare att göra 

 

5.2.5 Användning påverkades av resurser och tidsbrist 
Många av lärarna poängterade att bristen på resurser och bristen på tid medförde att 

surfplattan inte alltid prioriterades. Att det inte fanns tid för reflektion och diskussion 

kring surfplattans användning och de olika apparna: 

”..jag skulle liksom ta mig tid att sätta mig in i alla program exakt och hur man använder 

dom och fundera ut ja men vad lär sig barnen av att jag använder den här appen. Det tar man 

ju sig sällan tid till…”.  

Tillgången till surfplattan var begränsad på vissa ställen då tre avdelningar skulle 

dela på en surfplatta. Att inte ha tillgång till internet var också avgörande för hur 

flera av lärarna uttryckte sig vilja kunna använda surfplattan på förskolan. De lärare 

som i dagsläget inte har tillgång till internet sade att när den möjligheten finns 

kommer användningen att öka. De menade att först då kan den verkliga förändringen 

i att använda surfplattan på förskolan inledas.  
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5.2.6 Användning av surfplattan på förskolan analyserat 
utifrån Puenteduras SAMR-modell 

Då modellen är utformad för skolans verksamhet kan det vara problematiskt att 

applicera denna modell på förskolan. Men modellen kan ändå tänkas vara ett 

värdefullt tankeredskap att ha med i utformningen av miljön med surfplattan. 

Resultatet visade på olika steg i Puenteduras modell. På den förskola som använder 

surfplattan mest får barnen sitta och jobba med valfria appar. Exempel som nämns är 

memory, pussel, ritprogram, böcker etc. Dessa appar nämns också på de övriga 

förskolorna, men de används inte lika flitigt. Enligt Puenteduras modell tillhör dessa 

appar steg 1, substitution. Tekniken har i detta fall ersatt något annat. Att spela 

memory på surfplattan har ersatt ett traditionellt memory. Däremot menade 

förskolläraren på den förskola där surfplattan används mest att användningen inte 

hade medfört att barnen slutat spela traditionella spel. I detta avseende kanske inte 

apparna bidragit till ett lärande som inte kunde skett utan surfplattan eftersom 

memory och spel redan finns i verksamheten. 

Att använda surfplattan enligt Puenteduras första steg var några lärare mer kritiska 

till, medan användning utifrån följande steg beskrevs mer positivt. Samtliga var mer 

motiverade och såg möjligheter i att använda surfplattan på sätt som kan berika 

förskolans verksamhet. Exempel på detta kan vara surfplattan i arbetet med 

dokumentation och i arbetet med modersmål. Då har surfplattan bidragit till att 

möjliggöra det som var svårare och krävde mer resurser än tidigare. Både vuxna och 

barn verkade vara vinnare i dessa sammanhang.  

Alla lärare sade att de hoppades att surfplattan skulle kunna användas mer flitigt med 

Internet. De menade att då kan de fånga barnens spontana intresse med en gång och 

söka efter information som barnen kan spinna vidare på. Detta skulle kunna vara 

exempel på Puenteduras redefiniton. Arbetet med surfplattan möjliggör för att skapa 

nya lärandesituationer med barnen, vilket lärarna menade skulle påverka och 

utveckla barnens lärande kring olika fenomen. 

”..så det är ju jättebra och leta på internet och spinna vidare på vad intresset är, man kan ta 

fram det direkt, man behöver inte vänta till dagen efter eller veckan efter för att man ska 

samla ihop, utan man tar det direkt, så det är ju mycket smidigare…” 

Lärarna såg också positivt på hur surfplattan kunde användas för att filma barnen och 

några av lärarna nämnde appar som SockPuppet och Puppet Pals. Dessa är appar där 

barnen kan filma sig själva och sedan i appen använda sig själva i en dockteater. 

Dessa ges som exempel på hemsidan Educators technology och beskrivs tillhöra sista 

steget, redefiniton, i Puenteduras modell.  

Det som kan tala emot en mer utvecklad användning av surfplattan enligt 

Puenteduras modell är lärarnas inställning. Lärarna såg surfplattan som ett 

komplement och vissa ansåg att barnens kunskaper från hemmet inte skulle tas vara 

på. Puenteduras modell utgår från att lärandet inte bara sker i klassrummet. Detta är 

värt att beakta för vilka lärandesituationer som skapas för barnen genom att utesluta 

deras tidigare erfarenheter. Dock uttryckte en lärare såhär: 

”Eftersom dom har det hemma, så kanske dom hittar nåt hemma som dom tänker att det här 

vill jag titta vidare på här på förskolan. Se om man kan hitta det här och vi kan ju söka nya 

utmaningar till dom och leta.” 
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5.3 Sammanfattning 

Resultatet visar på hur olika uppfattningar kring vad som surfplattan skall användas 

till får betydelse för i vilka sammanhang den används. Samtliga intervjuade lärare är 

positiva till att använda surfplattan för att underlätta sitt eget arbete, men däremot ser 

lärarna olika på om och på vilket sätt som barnen ska använda surfplattan. Detta 

påverkar också i vilken grad som lärarna använder sig av surfplattan och på vilket 

sätt som barnen får använda sig av surfplattan. Någon uttrycker att barn under sex år 

inte får ut så mycket av att sitta med en surfplatta och att de bör få göra andra saker 

på förskolan. Det finns en skillnad mellan de som är mer skeptiska till att använda 

surfplattan till de som är mer positiva. De som är skeptiska är inte lika insatta i vilka 

appar som finns på surfplattan och hänvisar till andra när de talar om vad de gör med 

surfplattan på förskolan.  

Det som skiljer sig i lärarnas inställning till surfplattan i förskolan är på vilket sätt 

som surfplattan används. Det ska poängteras att de som är mer skeptiska till 

surfplattan är kritiska till de appar som finns i dagsläget. Men i det dagliga arbetet 

där surfplattan kan bidra med en förbättring i verksamheten uttrycker samtliga en 

förhoppning om att utveckla detta arbete. Exempel som lyfts fram är när surfplattan 

och appar på andra språk kan användas i arbetet med barn med annat modersmål. Det 

hjälper och stöttar dessa barn i deras språkutveckling och möjliggör för något som 

inte varit möjligt tidigare utan stöd från modersmålslärare. Även hur arbetet med 

dokumentation kan underlättas med hjälp av surfplattan lyfts av flera lärare. 

Värt att beakta är lärarnas sätt att lyfta fram surfplattan i relation till lärandet. Dock 

är det inte lärande-situationen med surfplattan som lyfts fram, utan de olika apparnas 

innehåll och vad tanken är att barnen skulle lära sig. Lärorika spel betonas av flera 

lärare, vilket indikerar på lärarnas uppfattning om spel som inte är lärorika och bra 

för barnen. Dock menar en lärare att det går att se surfplattans användning utifrån 

flera olika perspektiv, och att barnen kan utveckla olika förmågor i användningen. 

Nästan alla lärare menar att surfplattan är svår att använda med många barn och att 

det ofta uppstår konflikter på grund av att alla barn ville sitta vid surfplattan. På en 

förskola använder de sig av surfplattan hela dagen och där uttryckte läraren inte att 

surfplattan medfört konflikter på samma sätt. 

Brist på resurser och tid påverkar användning av surfplattan liksom lärarnas 

erfarenheter och kunskaper.  
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt behandlas frågeställningarna lärarnas inställning till att använda 

surfplatta i förskolan samt hur surfplattan används. Den tredje frågeställningen 

redogör för hur lärarnas inställning kan påverka den pedagogiska verksamheten för 

barnen. Svaren på frågeställningarna bygger på studiens resultat och har relaterats till 

tidigare forskning som belystes i bakgrunden.  

 

6.1.1 Lärarnas inställning till att använda surfplattor 
Resultatet visar på variationer i lärarnas inställning. De flesta lärare är övervägande 

positiva till att använda surfplattan i förskolan och det är inte inställningen till 

surfplattans vara eller icke vara i förskolan som påverkar användningen. Utan 

inställningen på vilket sätt som surfplattan skall användas. Liksom Ljung-Djärf 

(2004) synliggör hur datorn får olika värden i verksamheten, konstateras i detta fall 

att surfplattan får olika värden i förskolan beroende på vem som tillfrågas. 

Inställningen som genomsyrar resultatet är att surfplattan är ett komplement i 

verksamheten och att surfplattan skall användas i olika lärandesituationer. Många av 

lärarna intar en mer negativ hållning till att surfplattan används i lek, som de menar 

inte har ett direkt lärandesyfte. Flera lärare yttrar sig om att surfplattan inte skall ses 

som ”barnpassning”. De appar som lyfts allra mest är kopplade till mer traditionella 

skolämnen såsom matematik, siffror och bokstäver. Detta kan relateras till 

Skolverkets (2008) granskning av förskolereformen och dess inflytande på den 

pedagogiska verksamheten. Hur läroplanen har bidragit till en förskjutning mot 

lärande i förskolan kan även resultatet i förevarande studie tyda på. Kopplingar kan 

också dras till äldre forskning och vad Haug (se Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994) 

pekar på i sin forskning. Förskollärarna i studien influerades av skolans arbetssätt i 

arbetet med sexåringarna. Lärande-begreppet i förskolan är relativt nytt, även om 

barn i alla tider alltid har utvecklat och lärt sig i förskolans praktik. Men de 

pedagogiska implikationerna som kan uppstå kan kopplas till Haugs resultat. Hur 

förskollärarna själva måste förena förskolans traditionella arbetssätt med mer 

betoning på att utveckla lärande. Lärande som kan ”visas” upp för personer utanför 

förskolans praktik. Det kan då tänkas att förskollärarna influeras av skolan då det är 

arbetssätt som är konkreta och handfasta.  Ljung-Djärf (2004) menar att datorn i 

förskolans praktik ofta blir förknippat med skola. 

Lärarnas inställning kan påverkas av skolledning och rektor. Hatlevik och Arnseth 

(2012) konstaterar att skolledningens beslut och prioriteringar påverkar 

verksamheten i hög grad. Positiva effekterna är att skolledningens ambitioner kan 

bidra till ökad datoranvändning om dessa kan förmedlas till verksamheten (a.a.). 

Däremot kan det tänkas att dessa ambitioner också får betydelse för hur 

skolledningen anser att användningen ska gå till. En betoning på lärande från 

skolledningens sida kan i sin tur ha påverkat inställningen hos förskollärarna.  

Resultatet kan inte påvisa någon större skillnad i att lärarnas ålder påverkat 

inställningen till att använda surfplattan i verksamheten. Detta kan kopplas till 

Perrottas (2013) forskning som inte heller visar på skillnader mellan äldre och yngre 

lärare. Dock visar resultatet på ålders betydelse för hur mycket som lärarna använde 

surfplattan och även på vilket sätt de uttryckte sig kring denna användning. Genom 

att ta det sociokulturella perspektivet i beaktande kan lärarnas inställning ses ur ett 
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annat perspektiv. Hundeide (2006) beskriver hur ett sociokulturellt perspektiv 

fokuserar på omgivningens påverkan på människan (a.a.). Påverkan från samhället 

möjliggör för varierade förutsättningar (Säljö, 2000). Då lärarna i studien har arbetat 

olika länge i förskolans verksamhet får det sannolikt effekt på deras inställning och 

kunskap om digital teknik. Kunskaper och förmågor förändras hela tiden och dessa 

skiljer sig från det barnen har med sig. Paralleller kan dras till Tapscott (se Forsling, 

2011) som belyser skillnader mellan generationens uppväxtvillkor i form av the 

television generation eller the net generation. Inställningen och kunskap relateras till 

kulturens påverkan enligt ett sociokulturellt perspektiv. 

Studien av lärarnas inställning till att använda surfplattan i förskolan kan vara en 

indikation på att de ser användning av surfplattan i ett framåtsyftande perspektiv. 

Både läroplanen såväl förmågor som krävs i framtiden nämns. Det framkom två 

skilda uppfattningar på om barnens erfarenheter från hemmet skall tas tillvara i 

förskolan. Både argument som talar för detta visar sig medan argumentet att barnen 

kan ägna sig åt tekniken hemma också lades fram. Det var endast en av lärarna som 

lyfte digitala skillnader i förskolans område, men detta var inget argument för att 

använda surfplattan. Nästan samtliga lärares svar pekar på att uppfattar att de flesta 

barn har tillgång till tekniken hemma. Detta kan ifrågasättas då Medierådets 

granskning visar att år 2010 var det 16 procent av barnen som inte hade dator i 

hemmet (Medierådet, 2010). Att det under tre år ska ha skett en dramatisk ökning 

kring barns tillgång till digital teknik i hemmet kan det råda tvivel om. 

Kulturens påverkan får också betydelse för förskolans praktik. Dahlberg och Lenz 

Taguchi (1994) beskriver hur uppdraget för förskolan har förändrats över tid. 1998 

fick förskolan sin första läroplan (Skolverket, 1998). Lindahl och Folkesson (2012) 

visar hur förskolans tradition kan påverka inställning till digital teknik vilket kan 

relateras till den aktuella studien. En av lärarna uttrycker att surfplattan inte är 

speciellt bra för barn under sex år och att de istället bör få uppleva andra saker på 

förskolan. Inställningen grundar sig på att förskolan skall vara en plats för social 

samvaro och surfplattan anses inte kunna främja för detta. Surfplattan får inget värde 

i detta sammanhang. Paralleller kan dras till datorn och hur den i Ljung-Djärfs 

(2004) forskning får olika värden av olika lärare. Däremot säger ingen av lärarna att 

det finns någon risk med att använda surfplattan då de menar att den bara är ett 

komplement. Detta kan fortfarande tyda på ett visst motstånd mot att implementera 

digital teknik i förskolan och att lärarna menar att surfplattan inte får ta över 

ordinarie verksamhet. Denna inställning kan relateras till förskolans tradition och att 

ett mer traditionellt arbetssätt värderas mer. 

Lärarnas inställning kan relateras till deras kulturella bakgrund och det kan besvara 

lärarnas syn på hur användningen av surfplattan skall gå till. Att lärarna ser 

surfplattan som ett komplement kan kopplas till en barndom utan surfplatta och 

digitala redskap. Lärarnas syn på att barnen skall få sitta ensamma vid surfplattan 

kan relateras till deras egna uppfattningar om hur de själva vill använda surfplattan. 

Denna förklaring ger inga hänvisningar till att det är barnens uttryck som kommer till 

tals. Barnens perspektiv i arbetet med surfplattan betonas i relativt liten omfattning. 

Även om barnen själva får välja vad de vill göra på surfplattan utifrån sina intressen 

beskriver inte lärarna att barnen har varit med och påverkat innehållet.  
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6.1.2 Användning av surfplattan i förskolan 
Även variationer i användning av surfplattan på förskolan framkom i intervjuerna. 

Då lärandet betonas av nästan alla lärare påverkar det användningen. Ljung-Djärf 

(2004) visar i sin studie hur olika rationaliteter påverkar hur datorn används och att 

rationaliteter kan variera under dagen (a.a.). Detta visar sig även i den aktuella 

studien. De rationaliteter som visar sig är utbildningsrationalitet och 

omsorgsrationalitet. I en utbildningsrationalitet är datorn ett redskap för utbildning 

och lärande medan datorn i en omsorgsrationalitet mest blir en sysselsättning. 

Surfplattan används till stor del, som lärarna uttrycker det, för lärande. Men 

surfplattan används också på eftermiddagar och kvällar. Surfplattan sysselsätter då 

barnen när läraren gör andra saker. Den rationalitet som inte framkom i resultatet är 

den fostransdominerade rationaliteten där datorn används för att utveckla sociala 

förmågor. Att använda surfplattan i social samvaro uttrycker lärarna är mest 

problematiskt, men en lärare ger uttryck för hur surfplattan kan användas i samlingen 

och påverka barnens samarbete och samlärande positivt. 

Samtliga lärare som inte hade tillgång till Internet i nuläget uttrycker att denna 

tillgång kommer att förändra användningen. De som var mest skeptiska till att 

använda appar på surfplattan menar att internet kan bidra till att surfplattan kan 

användas för att berika verksamheten. Argument för att detta kan bli verklighet finns 

i forskning av Banister (2010) och Geist (2012) där internet används för att förklara 

och intressera barn för fenomen utanför skolan och förskolan. 

Puenteduras (2013) modell användes i resultatet för att visa på hur användningen av 

surfplattan kan utveckla och påverka barnens lärande. Många av lärarna förespråkar 

en användning av surfplattan som kan kopplas till Puenteduras modell och nivån 

redifinition, det vill säga att användningen bidrar till något som inte var möjligt 

tidigare. Med hjälp av surfplattans smidighet att ta med till barnen och tillgången till 

internet kan barnens intresse och nyfikenhet för olika fenomen tas vara på direkt. 

Detta menar samtliga lärare är en fantastisk möjlighet för att fånga barnens intresse. 

Enligt Puenteduras modell är detta exempel på hur surfplattan kan bidra till ökat 

lärande. Lärarna i studien ger också exempel på hur surfplattan kan användas i 

arbetet med barn med annat modersmål för att stötta dem i deras språkutveckling. En 

lärare konstaterade något betydelsefullt, nämligen att barnen med hjälp av surfplattan 

kan känna att deras språk är värdefullt och finns med i förskolan också. Då har 

arbetet som tidigare varit svårare att genomföra bidragit till nya fördelar för barnens 

utveckling. Kritik mot användning av surfplattan i detta syfte kan däremot vara om 

resultatet blir att surfplattan används för att ersätta personal i förskolan. 

Appar som lärarna beskriver att barnen använder är memory, spel och collage för 

dokumentation. Enligt Puentedura (2013) är dessa exempel på den första nivån, när 

surfplattan inte bidrar till ökat lärande utan aktiviteterna genomförs med teknikens 

hjälp. Att applicera Puenteduras modell på förskolans verksamhet kan bli 

problematisk då det kan bli ännu mer förskjutning mot lärande. Men det kan tänkas 

att modellen kan möjliggöra för reflektion om dilemmat som Perrotta (2013) pekar 

på. Att många lärare fortfarande inte riktigt vet om IKT bidrar till ökat lärande och 

hur i så fall (a.a.). Men hänsyn måste tas till förskolans verksamhet, där omsorg, 

fostran och lärande skall ses i ett sammanhang. Som några av lärarna pekar på kan 

surfplattan bidra till att utveckla flera förmågor exempelvis turtagning. En av lärarna 

beskriver hur surfplattan möjliggör för barnen att vara mer delaktiga i 

dokumentationsprocessen och det anses då gynna barnens lärande. 
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6.1.3 Påverkan på den pedagogiska verksamheten 
Att lärarnas inställning får betydelse för barnens möjligheter att använda surfplattan i 

förskolan framkommer i resultatet. Synen på surfplattans möjligheter och 

användningsområden varierade och många lärare pekar på problem med att använda 

surfplattan i verksamheten. Williams et al. (2000) skriver att barn lär genom att 

härma och iaktta andra barn i en samspelsprocess. Då lärarna uttrycker svårigheter 

med detta påverkar det barnens möjligheter att lära tillsammans negativt. En 

anledning till att surfplattan inte användes på några förskolor var lärarnas egen syn 

på svårigheterna att använda surfplattan i grupp och de konflikter som uppstår då 

surfplattan är ett eftertraktat redskap. Kopplingar kan dras till forskning av Shifflet et 

al. (2012) som belyser hur surfplattan var eftertraktad vid introduktionen men att 

nyhetens behag lade sig och barnen ville också göra andra saker. Den förskollärare 

som arbetar på den förskola där surfplattan används mest bekräftar detta. Om 

surfplattan aldrig används kan det medföra att alla vill använda den när den väl tas 

fram. Dock kan tidigare forskning av Ljung Djärf (2004) och Alexandersson et al. 

(2001) synliggöra och skapa en medvetenhet om att samspel vid digital teknik inte 

alltid blir som det är tänkt. Många gånger uppstår hierarkier mellan barnen och det 

sociala samlärandet uteblir. Detta är betydelsefulla aspekter att ha i åtanke för att 

utforma lärandemiljöer med surfplattan som skall främja för samlärande och 

samarbete. Som en av lärarna uttrycker är det en ”pedagogsak” att skapa goda 

lärsituationer för barnen och då är det betydelsefullt att vara medveten om de 

dilemman som kan uppstå. 

Att lärandet vid surfplattan betonas i stor utsträckning är en av studiens slutsatser. 

Det kan ifrågasättas på vems perspektiv som ligger till grund för surfplattans 

användning relaterat till ”lärandesituationer”. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) belyser vikten av att lärare blir medvetna om sitt eget perspektiv på 

lek och lärande samtidigt som utgångspunken måste vara barnens perspektiv och hur 

barnen kan få inflytande över verksamheten. Då lärarna ger uttryck för att vissa 

förmågor och kunskaper är mer accepterade än andra kan detta antas få betydelse för 

barnens möjligheter att upptäcka och lära utifrån sina intressen. Att ta vara på 

barnens erfarenheter och intressen verkar inte vara vanligt förekommande enligt 

studiens resultat. Klerfelt (2007) menar att läraren bör ta utgångspunkt i det som 

barnen är intresserade av och utifrån det utveckla arbetet vidare. En genomgående 

uppfattning är att appar som bara används i lek inte uppskattas i den pedagogiska 

verksamheten. Flera lärare beskriver hur de inte är delaktiga när barnen använde de 

så kallade ”lek” apparna och det medför då att lärarna inte kan ta utgångspunkt i 

barnens perspektiv och intressen och utmana detta vidare. Det intressanta är att 

barnens lek ofta värderas väldigt högt i förskolan och enligt Dahlberg och Lenz 

Taguchi (1994) har leken ofta beskrivits som kärnverksamheten i förskolan. Det är 

därmed inte säkert att barnens frisörlek hade setts på samma sätt i den analoga 

förskolemiljön. Men något verkar hända i arbetet med surfplattan.  

Det kan ifrågasättas om barnen verkligen lär sig de förväntade kunskaperna med 

matematik och bokstäver, eller om det endast blir en pedagogisk vision. Som Ljung-

Djärf (2004) lyfter fram blir ofta spel och program på förskolan klassade som 

pedagogiska och att de då får legitimitet att användas. Dock utan att lärarna 

egentligen kan säga vad som är det pedagogiska i programmen. Att automatiskt 

relatera bokstäver och matematik till lärande kan tänkas medföra att lärarna inte 

reflekterar vidare kring om programmen passar den aktuella barngruppen och vilket 
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lärande som sker. Säljö (2000) beskriver hur lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

sker hela tiden och det är inte en fråga om barnen lär sig, utan vad. I en analys utifrån 

detta går det därmed inte att säga att vissa appar är mer lärorika än andra på 

surfplattan, då det beror på sammanhanget och lärarens engagemang. 

Alla lärare menar att deras roll är viktig för att utmana och utveckla barnen mot vad 

som enligt det sociokulturella perspektivet kan ses som den proximala 

utvecklingszonen. Alla lärare betonar vikten av att själva vara delaktiga och stötta 

barnen i arbetet vid surfplattan, men tiden leder till svårigheter i detta arbete. Lärarna 

är också väl medvetna om sin pedagogiska roll på förskolan och att de har ett 

uppdrag att följa. En lärare ger en annan beskrivning på den proximala 

utvecklingszonen. Hon berättar hur barnen lärde henne hantera surfplattan. Barnens 

orädda inställning gjorde att de tillsammans kom fram till hur apparna kunde 

användas. Genom ett tillåtande klimat där läraren öppnade upp för barnens 

nyfikenhet och kunskap skapades lärotillfällen för alla deltagande.  

Arbetet med surfplattan, både i den aktuella studien såväl tidigare studier pekar på 

hur olika perspektiv kan tas i beaktande av digital teknik. Ljung-Djärf (2004) visar 

hur olika rationaliteter påverkar barnens möjligheter att lära, medan Forsling (2011) 

belyser hur arbetslivsaspekten, demokratiaspekten och inlärningsaspekten får 

betydelse i arbetet med digital teknik. Beroende på vart fokus riktas, får det betydelse 

för den pedagogiska verksamheten. Både läroplanen för förskolan (lpfö98 rev. 2010) 

och skolan (lgr11) betonar vikten av att barn idag får möjlighet att lära sig använda 

digital teknik. Även Europaparlamentet klargör detta. Dock framkommer inte detta 

som argument att använda digital teknik i förskolan och då surfplattan mestadels 

används på eftermiddagstid och kvällstid uppfyller de förskolorna än så länge inte de 

riktlinjer som finns. Att se surfplattan som en del av dagens samhälle och en modern 

artefakt som barnen behöver för att förstå sin omvärld kan vara ett perspektiv att ta i 

beaktande. 

Det som kan tala för ett större genomslag för surfplattan i förskolan än datorn är 

lärarnas inställning att vilja lära sig och även deras beskrivningar av surfplattan som 

enkel att använda för barnen. Smidighet att ta med till barnen och att även de yngsta 

barnen kan manövrera den påpekar flera. Forskning kan också bekräfta den bilden av 

surfplattan. Både Couse och Chen (2010) och Geist (2012) pekar på hur surfplattans 

utformning möjliggör även för yngre barn att använda den på ett självständigt sätt. 

Att förena det analoga med det digitala verkar problematiskt. Men forskning av 

Shifflet et al. (2012) kan ge exempel på hur surfplattan kan integreras i ordinarie 

verksamhet. Lärarna använder surfplattan tillsammans med analoga redskap och 

projektet med bageriet får ytterligare dimensioner. Barnen får möjlighet att göra 

kopplingar mellan den analoga leken och den digitala leken. Leken vid surfplattan 

kan överföras i traditionell verksamhet och utvecklas ännu mer. 

Något som genomsyrade både inställning och användning av surfplattan var bristen 

på tid. Lärarna menar att det tar tid att sätta sig in i surfplattans program och hur 

dessa ska användas. Banister (2010) och Jernes et al. (2010) pekar på betydelsen av 

att lärarna får tid att reflektera kring sitt arbete så att arbetet genomsyras av 

genomtänka beslut i förhållande till vad användningen skall leda till (a.a.) Att få 

chans till reflektion kan vara en kritisk aspekt i arbetet med surfplattan och hur 

barnen kommer till tals i arbetet. Det kan tänkas vara svårt att stanna upp och 

reflektera över detta i den aktuella stunden. Skolverket (2008) konstaterar att 
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läroplanen varit vägledande för arbetet i förskolan och fokus har lagts på att utveckla 

barnens lärande kring olika fenomen. Trots ökat pedagogisk ansvar har inte 

barngrupperna minskat eller resurserna ökat (a.a.). En lärare uttrycker sig om att 

arbetet med surfplattan bidragit till en viss stress. Detta klarlägger ett ökat ansvar att 

sätta sig in i olika arbetsuppgifter men det kan ifrågasättas vad som egentligen har 

tagits bort i lärarnas arbete. Barnens välbefinnande måste fortfarande komma i första 

hand. 

Då arbetet med surfplattan befinner sig i en introduktionsfas på de flesta förskolorna 

kan detta påverka studiens resultat och de uppfattningar som framkommer. Det är 

inte säkert att lärarna svarar detsamma när surfplattan blivit mer integrerad. Men det 

kan ändå vara värt att uppmärksamma hur lärarnas inställning kan påverka den 

pedagogiska verksamheten då detta kan leda till reflektion och nya tankar. Att 

värdera och omvärdera surfplattan och vilka möjligheter som skapas kan föra arbetet 

framåt.  

 

Slutord 

Intressanta tankar som uppkommit i arbetet är hur olika perspektiv får olika innebörd 

i arbetet med digital teknik. Att istället lyfta blicken och se helheten kan tänkas skapa 

förändrade möjligheter för barnen. Som en lärare uttrycker ”väljer du att se med som 

ögonen så att det är någonting lärorikt så är det ju det.” Jag tänker då att surfplattan 

kan användas såväl för lärande här och nu som för framtiden. Att förena dessa 

perspektiv där inget utesluter det andra och där alla barn har rätt att lära sig använda 

surfplattan utifrån sina intressen och erfarenheter. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) menar att lek och lärande skall förenas i förskolans praktik. 

Surfplattan kan möjliggöra för oändligt många lärandesituationer för barnen, såsom 

lek, skapande, social gemenskap och samlärande om vi bara möjliggör för detta. 

Barnen lär sig att hantera och behärska den digitala tekniken i meningsfulla 

sammanhang.  

 

Fortsatt forskning 

Allt eftersom studien arbetats fram har jag reflekterat över hur lite som barnens 

intressen och erfarenheter har nämnts. Barnens möjligheter till inflytande verkar 

förhållandevis små. Att utgå från barnens perspektiv i arbetet med surfplattan verkar 

inte ha kommit igång eller glömts bort.  

Frågor har då väckts kring hur barnen upplever arbetet med surfplattan. Anser barnen 

att arbetet med surfplattan på förskolan är motiverande och vad anser barnen att de 

får göra eller inte får göra. Är det något som barnen skulle vilja göra och vad tänker 

de om arbetet med surfplattan? 

Genom att intervjua barnen och kanske också göra observationer av surfplattan i 

verksamheten kan en mer allsidig bild kring arbetet med surfplattan i förskolan 

utkristalliseras. 
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8 BILAGOR 
 

Hej! 

 

Jag heter Malin Hellström och studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag läser 

min sista termin till förskollärare och skriver nu mitt examensarbete. Arbetet handlar 

om surfplattan i förskolan.  

 

Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur surfplattan används i förskolans 

verksamhet, men också vad förskollärare tycker om att använda surfplattan i 

förskolan.  

 

Metod: För att kunna genomföra min undersökning är min avsikt och förhoppning att 

genomföra intervjuer med en eller flera lärare på förskolan. Intervjuerna beräknas ta 

ungefär 30-45 minuter och de kommer också att spelas in om medgivande finns. 

Intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att det är bara jag som kommer att veta 

vem som har blivit intervjuad. Anonymitet är garanterad. Materialet kommer att 

behandlas och bearbetas så att det inte går att identifiera personer eller förskolor som 

deltagit i undersökningen. När resultatet är sammanställt kommer allt 

intervjumaterial att raderas. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan välja att när som helst avbryta 

intervjun. Du har också möjlighet att i efterhand meddela om du inte längre vill delta 

i undersökningen och då utan att ange skäl för detta. 

 

 

Jag är tacksam för din medverkan. 

 

Tveka inte att höra av dig vid frågor. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

Malin Hellström 

070X XX XX XX 

mh….@student.lnu.se 
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Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat i förskolans verksamhet? 

 

2. Hur många surfplattor har ni på förskolan? 

 

3. Varför har ni valt att använda er av surfplattan i verksamheten?  

 

4. Hur använder ni er av surfplattan på förskolan? 

 

5. Vilket innehåll har ni på surfplattan? (appar) 

 

6. Varför har ni/du valt just de apparna? Hur används dem? 

 

7. Är det någon app som du tycker inte hör hemma i förskolan? 

 

8. Hur arrangerar ni situationen med surfplattan?   

 

9. Hur gamla är barnen som får jobba med surfplattan? 

 

10. Vad gör/får barnen göra med surfplattan?  

 

11. Får barnen vara med och bestämma vad de vill göra med surfplattan? 

 

12. Utvärderar ni de olika aktiviteterna med surfplattan? Hur utvärderar ni i så 

fall? 

 

13. Har surfplattan bidragit till något nytt på förskolan? Förutom själva 

surfplattan 
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14. Vad tycker du om att arbeta med surfplatta på förskolan? 

 

15. Tycker du att surfplattan kan påverka barnens lärande? 

 

16. Hur kan det påverka? 

 

17. Upplever du några faror med att arbeta med surfplattan i förskolan? 

 

18. Upplever du några svårigheter i arbetet med surfplattan? 

 

19. Hur tänker du när du planerar för arbetet med surfplattan?  

 

20. Hur ser du på din egen roll när barnet använder surfplattan? 

 

21. Har du fått utbildning i att använda surfplattan på förskolan? 

 

22. Om inte- Hur tror du att du hade kunnat använda surfplattan då? 

 

23. Hur skulle du vilja att arbetet med surfplattan var ”i den bästa av världar?” 

(utan ekonomiska hinder, brist på kunskap, brist på tid..etc.) 

 

24. Jag har inga fler frågor, har du något som du vill tillägga? 

 

 

 


