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Abstrakt 
____________________________________________________________________________________________________ 

Författare: Annika Starck & Therese Åkerberg 

                                  

Titel: Surfplatta – Ett medvetet verktyg i förskolan 

Engelsk titel: Tablets in preschool – conscious use of an additional tool                                                                                                                                        

Antal sidor: 32 

________________________________________________________ 

Avsikten med arbetet är att studera pedagogers medvetna förhållningssätt i relation till 

förskolans läroplan med surfplattan som verktyg. Utgångspunkten var att studera om och hur 

pedagogerna dokumenterade användandet av surfplattan. Här blev pedagogisk 

dokumentation en central del. Vidare avsåg studien att avspegla praktisk tillämpning av 

surfplattan. 

 

Vi har utgått från en kvalitativ studie där pedagoger verksamma i förskolan har intervjuats. 

Sju pedagoger på sex förskolor har intervjuats i två olika kommuner. Vi har analyserat 

intervjuerna utifrån begreppen medvetet förhållningssätt, lärandeverktyg, 

dokumentationsverktyg och sökverktyg. 

 

Det medvetna förhållningssättet bland pedagogerna ter sig olika beroende på hur begreppen 

spel, lek och lärande definieras. Pedagogerna använder surfplattan för att dokumentera 

aktiviteter och tillgodose barns perspektiv på olika sätt. Dock var dokumentationen av 

användandet av surfplattan som digitalt verktyg bristfällig. Surfplattan används som ett 

lärandeverktyg genom olika ”spel” och som ett sökverktyg genom att inhämta kunskaper och 

ingå i sociala nätverk. Pedagogerna gav olika uttryck för läroplanstolkningar. De olika 

spelen som användes relaterades till ämneskunskaper i läroplanen som matematik, 

naturvetenskap, teknik och språk.  Vidare lyfts att digitala verktyg ska användas enligt 

läroplanen och att det avspeglar ett demokratiskt arbetssätt. Det påpekas även att surfplattan 

kan främja arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Nyckelord: Medvetet förhållningssätt, Dokumentation, Pedagogisk dokumentation, Surfplatta, 

Barns perspektiv, Lärande 
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1. Inledning                                                                                                     

 

Surfplattan har blivit ett vanligt förekommande verktyg i förskolan. Vårt intresse för 

surfplattan väcktes under lärarutbildningen i Växjö när vi arbetade med digital teknik. Denna 

digitala teknik vill vi introducera i den egna praktiken och arbeta fram metoder där 

arbetssättet blir medvetet i relation till styrdokumenten. Vårt mål är att vi ska kunna använda 

det som lärandeverktyg och dokumentationsverktyg som främjar den pedagogiska 

dokumentationen. 

 

Målet med denna studie är att ta del av hur andra pedagoger använder surfplattan i 

verksamheten. Det har vi gjort genom intervjuer.  

 

1:1 Bakgrund 
 

Gällhagen & Wahlström (2011) lyfter fram hur surfplattan kan användas medvetet i relation 

till förskolans läroplan. Här poängteras att förskolans läroplan omformulerats gällande ökade 

dokumentationskrav (Lpfö 98, rev.2010). Med det här som underlag vill vi undersöka hur 

surfplattans användningsområden dokumenteras och relateras till förskolans läroplan i 

praktiken. Som lärare i förskolan är du ansvarig för att dokumentera genomförda aktiviteter. 

Det innebär att verktyg som används för dokumentation ska utvärderas. I vår studie har vi 

studerat surfplattan som verktyg då det används för att fota, filma och lära. Utifrån förskolans 

läroplans direktiv vill vi studera hur användandet av surfplattan har utvärderats, analyserats 

och dokumenterats av läraren. Lärarens reflektionsarbete är en del i den pedagogiska 

dokumentationen som efterfrågas i dagens lärarpraktik (Lenz Taguchi, 2003). Det innebär att 

läraren ska arbeta som en pedagog med ett medvetet förhållningssätt i praktiken. Hur sker 

dessa direktiv i praktiken av surfplattan som verktyg och hur uppfattar läraren sitt uppdrag? 

 

Thorslund (2013) lyfter begreppet medvetet i association med digital teknik. Hon är direktör 

för statens medieråd och menar att vuxna bör främja barns medvetna mediebruk. Här av blir 

det viktigt att öka kännedomen om vilken roll pedagoger ska inneha då surfplattan numera 

används alltmer i förskolan. Vidare blir det betydelsefullt hur surfplattan används i relation till 
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styrdokumenten. Skolinspektionen (2012) har kommit fram till att digital teknik inte har 

brukats medvetet i skolan. Det har inte blivit ett pedagogiskt verktyg för barnen. Den digitala 

tekniken har istället används som ett hjälpmedel till lärarnas planeringsarbete och till 

administrationsarbete. De påpekar även att lärarnas kompetens för digital teknik är bristfällig. 

Skolinspektionen (2012) påpekar att syftet med de digitala verktygen inte uppfyllde de 

uppsatta målen som ett lärandeverktyg för barnen i relation till skolans styrdokument. 

 I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010,s.7) står följande:  

  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 

konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning. 

 

Flera studier av surfplattan i förskolan lyfter begreppet medvetet och hur viktigt det är att 

pedagogerna använder surfplattan på ett medvetet sätt. Detta är ett område som är intressant 

att studera vidare. Vad innebär det att använda surfplattan på ett medvetet sätt och hur kan det 

uttrycka sig i praktiken?  Kjällander (2013) påpekar att det saknas forskning om mediet i 

förskolan. Hon genomför i nuläget en studie, appknapp som undersöker det här området. En 

artikel som vi anser vara relevant är följande studie; Hur kan iPads stödja lärandet i 

förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan (Aglassinger, 

Kallin, Rudnik Norling, Strindholm, 2012). I denna studie beskrivs hur surfplattan används 

medvetet med barn i behov av särskilt stöd, för barns språkutveckling, hur den används med 

små barn och arbetet med matematik.  

 

I förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010, s.10) står följande: 

   

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt 

sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 

 

Här kan surfplattan bli en del i det praktiska arbetet. 

 

 I den här studien kommer vi redogöra för pedagogernas syn på surfplattans 

användningsområden i relation till förskolans läroplan. Studien inleds med 

begreppsdefinitioner som underlag.  
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1:2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med surfplattor är relaterat till förskolans 

läroplansuppdrag. Vi vill utveckla en förståelse för om användandet är medvetet förankrat i 

förskolans läroplan i den dagliga praktiken och därmed pedagogiskt dokumenterad. 

 

 Här följer våra frågeställningar: 

 

- På vilka sätt dokumenteras användningen av surfplattan i förskolan?   

 

- Vilka förankringar har användandet av surfplattan i verksamheten till förskolans 

läroplan? 

 

- På vilka sätt arbetar pedagogerna medvetet med surfplattan i förskolan?  
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2 Begreppsdefinitioner 

 Här redogör vi för de nyckelord som återkommer i vår studie. 

2:1 Medvetet förhållningssätt 
 

Ett medvetet förhållningssätt är när förskolans verksamhet utgår från förskolans 

styrdokument. Det innebär att pedagogerna planerar verksamheten utifrån individ, grupp och 

organisation.  Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98,rev.2010) förutsätter ett medvetet arbetssätt 

uppföljning, utvärdering och utveckling. Hedenqvist och Håkansson (2009) påpekar vikten av 

att arbeta medvetet med förskolans styrdokument genom ett målinriktat arbete. De belyser 

förskolans roll att omsätta målen i läroplanen samt kommunens direktiv i den arbetande 

praktiken. Med det som underlag blir därför ett målinriktat arbete en förutsättning. 

 

2:2 Dokumentation 
 
I förskolans praktik dokumenteras genomförda aktiviteter. Det sker på olika sätt med olika 

verktyg. Dokumentationen görs av barn och pedagoger med hjälp av foton, teckningar och 

samtal.  Då kan verktyg som kamera, dator, surfplatta och diktafon användas. 

 

2.3 Pedagogisk dokumentation 
 

 Enligt förskolans styrdokument ska verksamheten regelbundet dokumenteras. Det innebär att 

det medvetna arbetssättet avspeglas i en dokumentationsprocess. I dokumentationsprocessen 

ingår barnens delaktighet och pedagogernas reflektioner. Med dokumentation avses foton, 

filmer, bilder, alster, mallar etc. Skolverket (2012) betonar att dokumentationen på förskolan 

ska vara pedagogisk. Det innebär att inta barnens perspektiv i olika situationer där pedagoger 

är närvarande i fria och styrda aktiviteter. Processen ska vara kontinuerlig och barnens 

perspektiv ska alltid ligga i fokus. Då krävs att barn och pedagoger dokumenterar och för 

samtal under pågående aktivitet och efteråt. Barnens dokumentation utgör förutsättningar för 

att pedagogerna ska kunna inta barnens perspektiv så att verksamheten kan utvecklas. 

Dokumentationen blir pedagogisk när den reflekteras över av barn och pedagoger. Elfström m 

fl. (2008) påpekar att en pedagogisk dokumentation bör medföra att alla involveras i det 

gemensamma lärandet oavsett vad individerna har för tidigare kunskaper och erfarenheter. I 

förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) påpekas att pedagoger ska medvetandegöra sig om 
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alla barns lärande genom varierade dokumentationsmetoder. Vidare betonas att pedagogerna 

ska tillvarata alla barns perspektiv i olika aktiviteter.  

 

2:4 Barns perspektiv 
 
I förskolans läroplan (Lpfö 98,rev.2010,s.14) står följande: 

 
All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster skall lyftas fram. 

 

Det innebär att pedagogen i förskolans verksamhet ska medvetandegöra sig om barns 

tidigare erfarenheter, intresse och idéer. Det ska tillvaratas i planeringen av 

verksamheten och ligga till grund för barnens framtida lärande. 

  

2:5 Lärande 
 

Yrkesverksamma i förskolan ska medvetandegöra sig om barnens lärande i olika 

aktiviteter. Här är leken betydelsefull (Lpfö 98, rev.2010). Begreppet lärande definieras 

olika beroende på pedagogens erfarenheter. 

 

2:6 Surfplatta 
 

Surfplattan kan liknas vid en mindre dator. Det är ett medieverktyg som används med hjälp av 

fingrarna på en pekskärm. Surfplattan kan användas som dokumentations-, lärande- och 

sökverktyg. Verktyget är avsett att användas av barn och vuxna. Till surfplattan går det att 

ladda ner ett stort urval av appar. App eller appar är en förkortning av applikation (NE 2013). 

Applikation är ett program som laddas ner gratis eller mot en viss summa pengar. Dessa appar 

väljs utifrån intresse och behov. Apparna går att gruppera ämnesvis.  
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3 Tidigare forskning 
 
Bennerstedt, Ivarsson, Linderoth (2011), Lindahl & Folkesson (2012), Aronin & K, Floyd 

(2013) har genomfört forskning om digitala verktyg i lärandemiljöer. Lindahl & Folkesson 

(2012) betonar att pedagogers planering av användningen av digitala verktyg i lärmiljöer styrs 

av synen på barnen och tolkningen av styrdokumenten. De menar att planeringen utgår från 

demokratidirektiv som styrdokumenten omfattas av. Bennerstedt, Ivarsson, Linderoth (2011) 

visar på att digitala verktyg påverkar barn på olika sätt. De menar att det finns fördelar och 

nackdelar med digitala verktyg som lärandemetod. Genom spel kan det förmedlas oönskade 

läregenskaper. Aronin & Floyd (2013) lyfter surfplattan som ett lärandeverktyg inom olika 

ämneskunskaper. De påpekar att användandet av surfplattan ska planeras så att arbetet blir 

målinriktat och medvetet. 

 

Skolinspektionen (2012) har genomfört en granskning om användningen av digitala verktyg 

är målinriktat och medvetet. Här framkom att syftet med de digitala verktygen inte uppfyllde 

mål i relation till styrdokument.  Kjällander (2013) betonar att arbete med surfplatta i förskola 

främjar samarbete och ökar barnens nyfikenhet att lära. Här blir pedagogerna medforskande 

vilket främjar lärandet i relation till styrdokument.  Kjällander (2013) nämner pedagogisk 

dokumentation i sin forskning. Här ifrågasätts om reflektionsarbetet kring den pedagogiska 

dokumentationen blir kvalitativ då allt görs här och nu med surfplattan som verktyg.  Hvit 

(2010) lyfter också samarbetet i lärandesituationer med digitala verktyg. Hon poängterar 

språkfrämjandet och menar att barnens perspektiv blir tydligare med digitala verktyg.  

 

Aronin & Floyd (2013) påpekar att pedagogernas medvetna samtalsmetodik främjar barnens 

lärande med surfplattan som verktyg. Här ska samtalsmetodiken präglas av öppna frågor där 

barnens perspektiv blir möjligt. 

 

 4 Teorianknytning 
 
Det finns olika sätt att arbeta medvetet i förskolan med olika verktyg. Gemensamt för dessa är 

att arbetet ska utgå från styrdokumentens direktiv. Här kommer vi att lyfta fram teorier och 

metoder anknutna till förskolans praktik. 
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4:1 Medvetet förhållningssätt 
 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) lyfter fram ett fenomenografiskt 

förhållningssätt i association till förskolans medvetna praktikdirektiv. Det här 

förhållningssättet syftar på att få pedagogen att arbeta fram strategier som avspeglar 

personerna i frågas upplevelse som föreställningar. En förutsättning är då att visa sig 

intresserad av att få ta del av andras verklighet för att kunna anamma det. Här poängteras att 

samtalsmetodiken bör eftersträvas av personliga svar med acceptans och förståelse för 

olikheter. Egidius (2006) definierar begreppet medvetandets pedagogik i association med 

fenomenografi. Här blir kunskapen föränderlig beroende på vilka människor som samspelar 

utifrån erfarenheter som miljö och tid. Gällhagen & Wahlström (2011) visar på hur surfplattan 

kan användas i verksamheten på ett medvetet arbetssätt. Alla aktiviteter med surfplattan som 

de redogör för är associerade till förskolans läroplan. Det görs genom olika målinriktade 

dokumentationer. Här betonas att pedagogerna blir medvetna om barnens lärande med 

surfplattan genom att dokumentera användandet. 

 

Lenz Taguchi (2003) lyfter begreppet pedagogisk dokumentation i relation till läraryrket. Hon 

menar att pedagogisk dokumentation är ett sätt att öka det medvetna förhållningssättet i 

förskolans utvecklingsarbete. En förutsättning att utveckla verksamheten är ett gediget 

reflektionsarbete där barn, pedagoger och föräldrar är involverade. Gällhagen & Wahlström 

(2011) betonar att surfplattan kan användas som dokumentationsverktyg.  Lenz Taguchi 

(2003) påpekar att pedagogen ska ta hänsyn till är att förstå sin maktposition i 

dokumentationssammanhang. Denna maktposition kan bli monoton om man endast ser till 

sina egna erfarenheter som pedagog vid tolkning av dokumentation.  I relation till denna 

maktposition betonas begreppet omedveten, då pedagogen kan vara omedveten om hur sitt 

handlande påverkar. Här kan den pedagogiska dokumentationen utgöra en medveten funktion 

för pedagogen. Den medvetna funktionen innebär att pedagogen kan ta barnets perspektiv och 

utveckla verksamheten i enlighet med styrdokumentens direktiv (Lenz Taguchi, 2003). 

Aglassinger m.fl. (2012) visar på ett arbetssätt som kan relateras till en pedagogisk 

dokumentation. Arbetssättet innebär att utgå från barnets perspektiv och föra utvecklande 

samtal där barnen uppmuntras att reflektera. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) lyfter 

fram barns perspektiv på begreppen lek och lärande och menar att de inte överensstämmer 

med vuxnas syn på begreppen. De vuxna ser begreppen som två enheter och barnen som en. 

Begreppet lärande lyfts av Lenz Taguchi (2003), hon påpekar att en medveten pedagog låter 

barnen bli medvetna om sitt eget lärande genom den pedagogiska dokumentationen. Det 



 11 

innebär att pedagogen reflekterar tillsammans med barnen över det som barnet visar intresse 

för i relation med förskolans läroplan. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010, s.14) nämns 

begreppet barnperspektiv. I association till det nämns följande: ”Förskollärare ska ansvara för 

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras” (Lpfö 98, rev 2010, s14).  

 

 I relation till det blir surfplattan som lärandeverktyg en del i reflektionsarbetet. Genom 

surfplattans bilddokumentation kan barnens egna framföranden citeras till barnens val av 

bilder. Här bör pedagogen vara lyhörd och ställa öppna frågor till barnen för att senare kunna 

utgå från barnens synsätt. Detta förutsätter också en viss planering av vilka appar som ska 

användas till vad och om det är vuxenstyrt eller barnstyrt. Lindahl & Folkesson (2012) 

betonar att planering styrs av pedagogers barnsyn och tolkning av styrdokument. De olika 

värdebegreppen i styrdokumenten tolkas av pedagogerna och utgör grunden för hur digitala 

verktyg används. De lyfter värdebegrepp som delaktighet, inflytande, barns intresse och 

hållbar utveckling (s. 424). Ett medvetet förhållningsätt förutsätter då en reflektion av dessa 

begrepp i relation till barnets perspektiv.  Att ta barnens perspektiv innebär olika för olika 

pedagoger beroende på egna erfarenheter i praktiken.  I förskolans läroplan (Lpfö 98, 

rev.2010) står det inte hur pedagogerna ska agera för att ta barnens perspektiv. Lindahl & 

Folkesson (2012) betonar att pedagoger planerar den digitala teknikens användning utifrån 

begrepp relaterade till demokratidirektiven i styrdokumenten. Gällhagen & Wahlström (2011) 

betonar att pedagogerna bör vara närvarande i lärprocessen med surfplattan och ta del av 

barnets perspektiv på det digitala verktyget.  Här med synliggörs lärandet och pedagogen intar 

ett medvetet förhållningssätt.  Ett direktiv från förskolans läroplan(Lpfö 98, rev.2010, s.7) är 

att i verksamheten använda sig av multimedia och informationsteknik i olika lärprocesser.   

 

  

 

4:2 Lärandeverktyg 
 
Det finns olika sätt att se på lärande i relation till surfplattan. Lagercrantz (2012) menar att 

surfplattan hindrar den fria leken och hämmar de mindre barnens utveckling. Han menar att 

digital teknik blir ett störningsmoment, hindrar barnens naturliga upptäckt av naturen och att 

mediet är tidskrävande. Hafvenstein (2011)  betonar surfplattans främjande effekter. Hon 

betonar att den är bra för de mindre barnens utveckling. Hon belyser barnens perspektiv på 
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användandet av surfplattan. Den är anpassad för de mindre barnen lärandemässigt då 

pedagogen intar en medveten roll. 

   

I förskolans läroplan(Lpfö 98, rev.2010, s.6) nämns begreppet kunskap som omfattas av fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. I konstruktivismen sker lärandet utifrån barnens olika 

kunskapsområden där barnens nyfikenhet utgör grunden. I det sociokulturella perspektivet 

betonar Vygotskij att lärandet är en ständig på gående process där språket och gruppen har en 

avgörande betydelse (Elfström m fl., 2008). I och med surfplattan som lärandeverktyg kan 

ämnesinriktade appar väljas. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) har ämneskunskaper 

fått en tydligare betoning i samband med dokumentation. Aronin & K,Floyd (2013) påpekar  

att surfplattan kan ses som ett lärandeverktyg när det gäller att främja vissa ämneskunskaper 

som matematik. Det finns olika dokumentationsmallar att använda i förskolans verksamhet. 

Mallarna ska visa på lärande inom olika ämnesområden. Ett exempel är lotusdiagram 

(Gällhagen & Wahlström 2011) som är framtaget för att säkerställa den pedagogiska 

dokumentationen i relation med läroplanen. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) betonas 

att leken är central för lärandet. Karlberg (2012) lyfter fram pedagogers syn på surfplattans 

syfte i verksamheten. De anser att det inte är ett lekverktyg med spelinnehåll utan ett 

lärandeverktyg. Alexandersson m.fl. (2001) påpekar att pedagogisk praktik innebär ett lärande 

av någon form. De ifrågasätter om barn anammar kunskap på ett mer medvetet sätt genom 

digitala verktyg. Det förutsätter såvida ett omfattande planerings- och utvärderingsarbete. De 

påpekar att digitala verktyg omfattas av skilda lärandestrategier där surfplattan blir en resurs.  

 

Lundholm & Olsson (2012) lyfter fram pedagogers syn på att skapa ett målinriktat arbete där 

surfplattan inte bara används till spel. Här betonas deras syn på leken som vägen till lärande. 

Pedagogerna nämner att surfplattan utgör en funktion i läroplansarbetet. De menar att 

surfplattan kan fungera som en inspirationskälla till leken som ökar lärandet för alla. 

Surfplattan används som ett lärandeverktyg i förskolan individuellt och i grupp. Synen på hur 

digitala verktyg påverkar barnens kommande värderingar och ageranden är olika, vissa ser 

fördelar och nackdelar med spel beroende på hur de används och vad de förmedlar 

(Bennerstedt, Ivarsson, Linderoth  2011). Ett medvetet förhållningsätt för pedagogen blir 

härmed att spelen ska innehålla det lärande som pedagogen efterfrågar. Alexandersson m.fl. 

(2001) visar på tre olika aspekter när det gäller digital teknik i förskolan. Dels 

inlärningsaspekten. Här menar de att det har öppnat upp för olika variationer av 

lärandesituationer. Det har även bidragit till andra arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd.  
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Ur en arbetslivsaspekt är det nödvändigt att kunna hantera digital teknik i dag och i förskolans 

praktik förväntas barnen få möjlighet att utvecklas inom det här området. Demokratiaspekten 

innebär att förskolan bör ge alla barn samma möjlighet till lärande med digital teknik. I 

förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010) påpekas det att förskolan ska komplettera barnens 

förutsättningar i hemmet. Det innebär att förskolan ska ge alla barn samma möjlighet för att 

inhämta kunskap om och genom digitala verktyg. Gripsrud (1999) påpekar att den sociala och 

kulturella skillnaden bland barn kan påverka barns tillgång och användandet av digital teknik. 

Det påverkar även oss pedagoger på förskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) 

betonar att digital teknik främjar lärandet hos barn i behov av särskilt stöd. 

 

Lundholm & Olsson (2012) påpekar att surfplattan används till barn i behov av särskilt stöd. 

Aglassinger, Kallin, Rudnik Norling & Strindholm (2012) lyfter i sin studie att surfplattan 

främjar lärandet för barn i behov av särskilt stöd. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010, 

s.5) står följande: ” Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar”. Spetz (2007) menar att alla 

individer ska få tillfälle att utforska nya verktyg i förskolan och att det finns olika sätt att lära 

sig som exempelvis spel. Elfström m.fl. (2008, s15) menar att ett naturvetenskapligt 

arbetssätt kan relateras till lärandet med surfplattan. Det innebär att barnet som individ och i 

grupp ska få utforska surfplattan praktiskt och reflektera över den genom samtal. 

Alexandersson m.fl. (2001) påpekar att barns lärandeprocess på en surfplatta kan ses som 

utforskande då de lär sig nya program. Barnen provar sig fram, tar hjälp av kamrater eller 

samtalar med pedagogerna för att komma vidare i programmen. Lenz Taguchi (2003) lyfter 

begreppet meningsskapande lärprocess. Hon menar att barn lär sig genom att uppleva och 

utforska med alla sinnen på egna villkor. Spetz (2007), Aronin & K Floyd (2013) och 

Gällhagen & Wahlström (2011) påpekar att arbetet med surfplattan ska vara medvetet och 

målinriktat. Det innebär att pedagogerna är närvarande i lärandeprocessen.  

 

Alexandersson m.fl. (2001) påpekar att lärandet med digitala verktyg har förändrats. 

Lärandedirektivet har förändrats från att omfatta digitala verktygens användningsområden till 

att ingå som praktiska verktyg att använda i förskolan. Lärandet med den digitala tekniken 

idag kan kallas för konnektivism enligt George Siemens (Löfving 2011). Här menas att 

konnektivism avspeglar ett lärande där digital teknik utgör en viktig del i lärandeprocessen. 

Lärandet blir mångsidigt genom den sociala kommunikationen mellan barnen och 

pedagogerna. 
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4:3 Dokumentationsverktyg 
  

Aglassinger, Kallin, Rudnik Norling & Strindholm (2012) har genomfört en studie där 

surfplattan har använts i förskolans verksamhet i association till förskolans läroplan. Här 

framkom att surfplattan kan användas med stöd av styrdokumentet och att arbetssättet 

förutsätter en medagerande pedagog. De fann att surfplattan ökade möjligheten att bli en 

förskola för alla då verktyget innehåller variationsrikt material tillgängligt för behovet här och 

nu. Med en medagerande pedagog kunde surfplattan användas för att göra barnen involverade 

i den egna lärprocessen. Karlberg (2012) berättar att barnen och pedagogerna på en förskola 

använder surfplattan som ett dokumentationsverktyg. Syftet är att dokumentationen ska bli 

pedagogisk med barnets perspektiv i fokus då barnen fotar och filmar aktiviteter som de 

samtalar om. I Förskoletidningen (nr 6, 2012) berättar Lundholm Ehn & Olsson att de 

förespråkar ett medvetet arbetssätt där surfplattans användningsområden dokumenteras. De 

lyfter att surfplattan är ett dokumentationsverktyg men användandet av verktyget i sig bör 

dokumenteras.  Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) ska alla arbetsmetoder och 

verktyg dokumenteras för att pedagogerna ska göra sig medvetna om barnens lärande.   

 

 

4:4 Sökverktyg 

 

I förskoletidningen (nr 6, 2012) berättar Lundholm Ehn & Olsson att surfplattan kan ingå i 

förskolans demokratiuppdrag då samhället eftersträvar kommunikation med digital teknik.  

Surfplattan är liten och flyttbar vilket gör att pedagogerna kan fånga barnens intresse för att 

inhämta nya kunskaper. Verktyget kan fungera som en informationskanal för barn, pedagoger 

och föräldrar vilket är en av förutsättningarna för pedagogisk dokumentation. I vissa 

kommuner finns lärplattforum där förskolans dagliga verksamhet kan synliggöras. Det är en 

del i det demokratiska arbetet då det är valfritt att delta. Spetz (2007) avspeglar denna 

dokumentations metod. 
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5 Metod 
 

5:1 Urval 
 
Vi har valt att genomföra intervjuer med pedagoger i förskolan som använder surfplatta i 

verksamheten. Första urvalet gjordes via valda kommunernas hemsidor. Där tog vi del av de 

förskolor som fanns i kommunerna.  Därefter valdes förskolorna ut slumpmässigt. Vi 

kontaktade tjugofem förskolor via telefonsamtal, varav sex förskolor aktivt använde 

surfplattan i sin verksamhet och ville delta. Pedagogerna på respektive förskola valde ut 

vem/vilka som skulle delta i intervjuerna beroende på erfarenhet av användning med 

surfplatta i verksamheten. Med aktuella personer bokade vi tid på respektive förskola för 

intervju. Vi genomförde sju intervjuer på sex förskolor. Intervjuerna skedde enskilt i avskilda 

rum. Vid varje intervjutillfälle och även vid första telefonkontakten tillfrågades den 

intervjuade om inspelning av samtalet fick genomföras. Intervjuerna utgick ifrån 

förutbestämda frågor (Bilaga 1) som följdes av följdfrågor utifrån svaren. De förutbestämda 

frågorna formulerades utifrån en öppen samtalsmetodik. En öppen samtalsmetodik präglas av 

frågor som ger personliga svar (Åberg & Taguchi 2005). Vi spelade in samtalen då det 

säkerställer pedagogernas svar. Intervjumetodiken ser vi som fördelaktig då samtal kan 

avspegla pedagogernas läroplanstolkningar. Intervjuerna spelades in, skrevs ner och tolkades 

utifrån valda frågeställningar och vårt syfte. I resultatet delade vi upp svaren utifrån 

underrubrikerna i teoriavsnittet, medvetet förhållningssätt, lärandeverktyg, 

dokumentationsverktyg och sökverktyg. Dessa underrubriker blev funktionella utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. 

 

I den här studien vill vi ta del av andra yrkesutförandes erfarenheter som synsätt.  Vår roll 

som intervjuare blir härmed att gå utanför vårt eget yrkesutövande och se till andra 

yrkesutövandes förhållningssätt för att öka medvetenheten om pedagogens roll med 

surfplattan som verktyg i deras digitala miljö. Härmed blir det intressant att studera de 

yrkesutövandes eget medvetna arbetssätt och förstå vad det innebär, hur det utvecklats och 

vilka faktorer som påverkar. 

5:2 Etiska överväganden 
 
De som ville delta i studien fick information om studiens syfte och metod, deras deltagande 

som anonymitet enligt informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). 
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Studien är kvalitativ då vi avser att tolka intervjuunderlagen. Vi har tagit hänsyn till 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002) i sammanställning av 

studien genom att inte namnge deltagarna eller härleda till enskilda förskolor.  

 

 

5:3 Metodkritik 
 

Valet av intervjumetodik kan ifrågasättas beroende på hur svaren tolkas. En avgörande faktor 

är antalet intervjuer vilket påverkar resultatet. I den första telefonkontakten fick vi vetskap om 

att flera förskolor nyligen hade köpt in surfplattor och på dessa förskolor fick vi inte 

genomföra några intervjuer. Det kan bero på att pedagogerna kände att de inte använde 

verktyget på ett medvetet sätt ännu. Fördelen med studiens metod är den personliga kontakten 

där olika perspektiv framträder genom möjligheten att ställa följdfrågor. Däremot blev det 

svårt att inte ställa ledande frågor utan att använda förutbestämda tolkningar. Vidare 

genomfördes intervjuerna enskilt för att hämma yttre påverkan. Vår roll som yrkesutövande i 

förskolan kan ha påverkat resultatet då intervjupersonerna kanske såg oss i en maktposition 

där deras arbete med surfplattan skulle undersökas.  

 

Ett annat alternativ för att besvara problematisering i studien kunde ha varit att analysera 

förskolornas skrivna dokumentation om arbetet kring surfplattan. Genom intervjuerna blev vi 

dock medvetna om att dokumentationen av användandet av surfplattan var bristfällig. 

Observationer av pedagogernas praktiska arbete med surfplattan kunde också varit ett 

alternativ. 

 

Olsen & Sörensen (2007) lyfter fram reliabilitet och validitet. När det gäller reliabiliteten i 

vår studie kan intervjumetodiken ifrågasättas då studien inte blir tillförlitlig på grund av att vi 

inte ser det praktiska utförandet i association med samtalen.  Dock utgår studien från 

gemensamma grundfrågor. Vid hänsyn till studiens validitet blir ett medvetet förhållningssätt 

orimligt att definiera då det ter sig olika i praktiken trots samma teoretiska direktiv. Dock är 

det irrelevant i den här studien då ett medvetet förhållningssätt inte är mätbart. 
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6 Resultat 
 

Vi har genomfört sju intervjuer på sex förskolor i olika stadsdelar i två kommuner i södra 

Sverige. Intervjupersonerna arbetar inom förskolorna och har tillgång till surfplatta/or i 

verksamheten. Här i resultatet har vi delat upp svaren utifrån underrubrikerna i teoriavsnittet, 

medvetet förhållningssätt, lärandeverktyg, dokumentationsverktyg och sökverktyg. Dessa 

underrubriker blev funktionella utifrån studiens frågeställningar och syfte. Vi anser att den här 

uppdelningen också blev relevant här då intervjuerna visade på dessa användningsområden av 

surfplattan.  

 

  

6:1 Medvetet förhållningssätt 
 

Det finns olika sätt att jobba medvetet. Pedagogerna sätter upp lokala mål där hänsyn tas till 

individ, grupp och organisation. Det görs genom att ladda ner appar som är ämnesinriktade. 

Arbetet sker genom förutbestämda teman som språk, matematik, naturvetenskap och teknik.  

Användandet sker av individ och grupp. Tillfällena är oplanerade och planerade där 

pedagogerna deltar ibland och ibland inte. Ett medvetet förhållningssätt förutsätter att 

pedagogerna har insyn i hur arbetsverktyget brukas av barnen vilket innebär en deltagande 

pedagog (Lenz Taguchi, 2003). 

 

 Här följer ett perspektiv från Signe: 

 

 Intervjuare: Vad har du som mål med surfplattan, vad vill du att de ska lära sig? 

  

Signe: Jag vill att Ipaden ska vara ett sätt för dem att reflektera kring sitt eget  

lärande. Att man bygger vidare på det man har lärt sig och genom varandra så  

så hittar de ju kunskap när vi går tillbaka och tittar på bilder som vi har tagit i  

den så ploppar det alltid upp nya idéer, funderingar. 

 

Flera pedagoger nämner ett målinriktat arbete med surfplattan, där en del är pedagogisk 

dokumentation. De berättar att arbetet med surfplattan är i ett uppstartningsskede där 

dokumentationen inte fått tillräckligt med utrymme. Pedagogerna har inte genomfört det 

praktiskt. 
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 Intervjuare: Hur tänker du på det här med pedagogisk dokumentation i  

 och med surfplattan? Är det något ni tänkt på i relation till läroplanen? 

 

 Yvonne: Ja alltså vårat mål kan ja ju säga helt ärligt är ju att vi ska ha den utifrån våran läroplan.  

 Att den ska främja barnens lärande och kunskaper och så, men eftersom det står att man ska  

 dokumentera också. Vårat mål är att vi ska dokumentera när vi använder surfplattan. Jag tror  

 inte att vi har kommit dit än. 

 

Här följer ett perspektiv från Viola:  

 

 Intervjuare: Mh. Hur utvärderas arbetet med surfplattan? 

 

 Viola: Det blir ju spontant. Vi har inte skrivit ner några utvärderingar. Vi pratar med varandra 

 Bara, naä men det här spelet saknar vi och så. Vi laddar ner det då. Vi har inte haft några  

 speciella möten där vi tagit upp det. 

 

Utvärderingen av det praktiska arbetet med surfplattan sker främst genom samtal mellan 

pedagogerna. En skriftlig dokumentation används inte som underlag. Andra pedagoger 

nämner att diskussioner förs på möten och enheter.  Bilddokumentation används för att visa 

på användandet av surfplattan i förskoleverksamhet. Det uttrycker Yvonne. 

 

Intervjuare: Hur involveras föräldrarna i arbetet med surfplattan? 

 

 Yvonne: Vi har väggdokumentation vad vi har gjort i veckan som vi sätter upp varje fredag för  

 veckan. Vid några tillfällen så har vi tagit bilder på när barnen har suttit med Ipaden och tar ut  

 något citat från läroplanen och sätter ihop med det och skriver lite om hur vi har jobbat med 

 det eller något vi har tagit med  i den här samlingen. 

 

Här ger en pedagog uttryck för ett medvetet förhållningssätt då hon reflekterar över barnets 

perspektiv. Det medvetna förhållningssättet förutsätter en planering av vilka appar som ska 

användas till vad och om det är vuxenstyrt eller barnstyrt. Lindahl & Folkesson (2012) lyfter 

fram att planeringen styrs av pedagogernas barnsyn och tolkningen av styrdokument 

 

 Intervjuare: Hur kan surfplattan hämma lärande? 

 

Yvonne:  […] Den hämmar ju på sätt att det är oftast vi förskollärare som bestämmer vad det är 

dom får använda den till och utifrån det att dom kanske inte vet vad den skulle kunna använda 

den till också för det är ju vi som berättar för barnen att det här och det här kan du göra liksom. 
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Dom kan ju även utforska själva också vad dom kan men eftersom dom är ganska unga så 

kanske dom inte har den förmågan själva. 

 

Jolene: Ja det kan det göra om man missbrukar den med spel så kan den göra det, om man inte 

sitter med och så.  

 

 

Dokumentation på hur surfplattan används sker på olika sätt, genom samtal, 

väggdokumentation och bilddokumentation. Enligt Lenz Taguchi (2003) utgör dokumentation 

ett underlag till den pedagogiska dokumentationen. Då är en del att tillvarata barnets 

perspektiv på olika områden. I intervjuerna framkommer att pedagogerna är medvetna om 

förskolans läroplans direktiv. Dock skiljer sig det praktiska arbetet.  

6:2 Lärandeverktyg 
 

Pedagogerna har olika uppfattningar om spel. Vissa anser att spel är pedagogiska och andra 

inte. Här avspeglas olika sätt att se på kunskap och lärande. Begreppet lek används i relation 

till spelattityder. 

 

Här berättar tre pedagoger om deras arbetssätt: 

 

 Intervjuare: Berätta hur ni arbetar med Ipaden. 

 

 Petronella: […] Barnen får sitta och spela, vi har laddat hem några spel. Inte länge men 

 en liten stund. Lite räknespel, djurspel, sådana där grejer. De får inte leka med den, utan  

 det är ett syfte med det… 

 

 Pernilla: […] Vi hade tänkt att den skulle inte användas av barnen bara för  och spela  

spel i alla fall… 

 

Viola: […] Det är ju i den fria leken som främst barnen använder den till spel som vi har laddat 

ner och sen använder vi den i samlingar. Vi har använt olika spel i mattesamlingar […] Så i 

småbarnsgruppen så använder jag den till de här enkla spelen som man räknar upp till tre 

föremål, där man kan dra saker och räkna samtidigt med Ipaden som räknar. 

  

Pedagogerna uttrycker att arbetet med surfplattan ska vara ett lärande.  Synen på hur digitala 

verktyg påverkar barnens kommande värderingar och ageranden är olika, vissa ser fördelar 

och nackdelar med spel beroende på hur de används och vad de förmedlar (Bennerstedt, 
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Ivarsson, Linderoth  2011). Ett medvetet förhållningsätt för pedagogen blir härmed att spelen 

ska innehålla det lärande som pedagogen efterfrågar.  Här nedan uttrycks pedagogernas syn 

på lärande.   

 

 Intervjuare: Hur kan surfplattan främja lärande? 

 

 Astrid: […] Och det finns olika typer av sätt som underlättar lärandet, det kan vara på ett 

 roligt sätt genom ett enkelt spel eller pussel… 

 

Yvonne: Ja , det är ju dels det här med alltså lek och fantasi, när man spelar då lär man sig också  

även om det är ett spel så finns det ju alltid nåt lärande i det också. Och just det här med språket 

och matematiken och liksom det finns ju mycket sånt som kan främjas genom en surfplatta. Och 

att barnen får vara delaktiga framförallt, det är ju dom som ska va, som ska lära sig och vara 

aktiva, prova på och testa. Det är ju ett lärande också för då får dom ju lära sig om digitala 

medier om såna saker också. 

 

 Vissa pedagoger anser att surfplattan ska användas som ett lärandeverktyg, inte som ett 

lekverktyg. Kunskapen kan vara monoton, faktabaserad eller utforskande. I förskolans 

läroplan (Lpfö 98, rev 2010) nämns olika kunskapsbegrepp. Verksamheten ska präglas av 

varierade kunskapsbegrepp.  Pedagogerna påpekar vikten av att integrera verktyget medvetet.  

I vissa intervjuer framkom att verktyget användes till barn i behov av särskilt stöd.  Vidare 

lyfter pedagogerna lärande för individ och grupp. Här har begreppet samarbete samtalats om.  

Digital teknik är något som pedagogerna relaterar till utifrån läroplanen.   

 

  

6:3 Dokumentationsverktyg 
 
 Pedagogerna berättar att de använder surfplattan för att dokumentera aktiviteter genom att 

fotografera och filma. Barnen är delaktiga genom att de fotar, filmar och reflekterar.  

Föräldrarna erbjuds att ta del av dokumentationen som görs med surfplattan. Vid 

dokumentationen lyfts barnens perspektiv.  Här berättas om surfplattan som 

dokumentationsverktyg 

 

 Intervjuare: Berätta om hur surfplattan används i er verksamhet. 
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Astrid: (…) vi tycker att det är jättesmidigt att använda den, speciallt vid dokumentation, barnen 

kan få vara med också och se, Har vi spelat in många olika sekvenser när vi har gjort någonting, 

kan det se det i ett större format så än med en kamera, de är med och pekar och hör, det går och 

utvärdera på ett bra sätt vad vi har gjort ” kommer ni ihåg det här”? Går tillbaka i tiden och kan 

spela upp någonting flera gånger... 

 

Signe: Vi använder den tillsammans med barnen och det kan vara och dokumentera det vi gör, ta 

kort eller filma…  

 

Jolene: […] Tillsammans med barnen dokumenterar vi , spelar in, visar för föräldrarna , ” titta 

här målar barnet”, barnet uttrycker sig med ansiktsminer, det händer något i barnets ansikte…  

 

Det här visar på att pedagoger ser surfplattan som ett lättillgängligt verktyg när det gäller 

dokumentationsdirektiven i läroplanen.  De använder begreppen utvärdering och reflektion. 

Pedagogerna lyfter fram att verktyget underlättar för ett reflektionsarbete med barnen. 

Härmed kan dokumentationen bli pedagogisk då de uttrycker att de beaktar barnets 

perspektiv. Enligt Lenz Taguchi (2003) är inte dokumentation pedagogisk om inte barnets 

perspektiv tillvaratas.  

 

 
 

6:4 Sökverktyg 
 
I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010, s 6) nämns begreppet söka kunskaper. Det innebär 

att barnen ska få möjlighet att genom leken inhämta olika kunskaper.  

 

I intervjuerna framkom att pedagogerna söker efter appar som är ämnes- och temainriktade. 

De flesta är naturorienterade.  Lindahl & Folkesson (2012) betonar att pedagoger planerar den 

digitala teknikens användning utifrån begrepp relaterade till demokratidirektiven i 

styrdokumenten. De lyfter begrepp som delaktighet, inflytande, barns intresse och hållbar 

utveckling (s. 424). Ett medvetet förhållningsätt förutsätter då en reflektion av dessa begrepp i 

relation till barnets perspektiv. Här berättar pedagogerna om hur de kan fånga upp barnens 

intresse med sökverktyget. 

 

 
Jolene: […] Men inte just i googlande syfte med barnen. Men det vet jag att andra har gjort. 

 

Petronella: Nä, jag har inte gjort det men man kan ju […] men jag vet att andra förskolor har 

gjort så när de varit i skogen och tittat på vad det var för blomma de såg. 
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Pernilla: […] man kan söka lite omkring det här djuret, att man kan använda som ett 

arbetsredskap helt enkelt, så tänker jag själv. 

 

Signe: […] Och barnen dom kan ju mer än en annan kan redan från början, så de vet ju exakt 

vart de ska leta för att hitta det de inte vet […] men de vet att man kan googla på saker för och få 

reda på det, så det finns ju mycket i internetvärlden som kan hjälpa dem på vägen. 

 

De berättar att de använder och vill använda surfplattas till sök av faktakunskaper som är 

naturvetenskapliga.  Kunskapssökandet med surfplattan sker i naturen. Pedagogerna uttrycker 

en medvetenhet om att den kan användas som ett sökverktyg. 
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7 Analys 
 

7:1 På vilket sätt dokumenteras användningen av surfplattan i förskolan? 

 

Surfplattan används som ett dokumentationsverktyg med syftet att följa upp och reflektera 

över genomförda aktiviteter med barnen. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) betonas att 

barns lärande sker genom återspegling. Dokumentationen på hur surfplattan används ter sig 

vara bristfällig. Dock används surflattan för att dokumentera olika aktiviteter. Utifrån 

intervjuerna tolkar vi att pedagogerna är medvetna om läroplanens direktiv gällande 

dokumentation. De har valt att använda surfplattan i verksamheten som ett reflektionsverktyg 

där barnens perspektiv tillvaratas. I association med dokumentationen nämner pedagogerna 

också föräldrars delaktighet genom väggdokumentation där barnen använder surfplattan. Det 

kan relateras till pedagogisk dokumentation. Karlberg (2012), Gällhagen & Wahlström 

(2011), Lenz Taguchi (2003) & Aglassinger m.fl. betonar att barn och föräldrars perspektiv är 

en del i den pedagogiska dokumentationen. Vi tolkar det som att pedagogerna uppfattar sitt 

dokumentationsuppdrag som att de ska dokumentera med surfplattan inte om surfplattan. Här 

arbetar de från ett medvetet förhållningssätt till den egna praktiken. Det framkom att vissa 

pedagoger inte använde surfplattan som ett dokumentationsverktyg.  Här användes den som 

ett lärandeverktyg med ämnes- och temainriktade appar. Vidare användes den som ett 

hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd. 

  

   

7:2 Vilken förankring har användandet av surfplattan i verksamheten till 

förskolans läroplan? 

 
I och med intervjuerna har synsätt på lärande framträtt i deras uttalanden vilket kan relateras 

till läroplanen på olika sätt. I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010, s.6) nämns begreppet 

kunskap som omfattas av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Surfplattan används för 

att söka faktakunskaper. Pedagogerna ger också uttryck för ett arbete där barnen får möjlighet 

att reflektera över sitt lärande i association med surfplattan. Begreppet barnens intressen 

nämns i förskolans läroplan. Det är något som pedagogerna samtalar om och tar hänsyn till i 

olika aktiviteter. Vidare nämns kunskapsområden från läroplanen när det gäller 

naturorienterade ämnen, matematik och språk. Aronin  & K,Floyd (2013) lyfter fram att 
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surfplattan kan ses som ett lärandeverktyg när det gäller att främja vissa ämneskunskaper som 

matematik. Det avspeglar en vuxenstyrd verksamhet med förutbestämda lärandeområden. Här 

vill vi relatera till en pedagog som nämner att arbetet med surfplattan till mesta delen är 

vuxenstyrd då apparna är förutbestämda. Pedagogerna påtalar också lärandet utifrån individ 

och grupp. Här har begreppet samarbete samtalats om.  Digital teknik är något som 

pedagogerna relaterar till utifrån läroplanen.   

 

Olika syn på begrepp framträder. Det gäller lek, lärande och spel. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2007) lyfter barns perspektiv på begreppen lek och lärande och menar att de inte 

överensstämmer med vuxnas syn på begreppen. De vuxna ser begreppen som två enheter och 

barnen som en. Begreppet lärande diskuteras av Lenz Taguchi (2003), som påpekar att en 

medveten pedagog låter barnen bli medvetna om sitt eget lärande genom den pedagogiska 

dokumentationen. Med det här som underlag blir därmed ett medvetet förhållningssätt hos 

pedagogerna olika. I intervjuerna framträder olika synsätt på spel. Vi tolkar det som att en del 

anser att alla spel är pedagogiska och andra inte. Flera av pedagogerna lyfter att surfplattan 

inte är till för enbart spelande. Bennerstedt, Ivarsson och Linderoth (2011) påpekar att vissa 

ser fördelar och nackdelar med spel beroende på hur de används och vad de förmedlar. Ett 

medvetet förhållningsätt för pedagogen blir härmed att spelen ska innehålla det lärande som 

pedagogen efterfrågar. 

   

7:3 På vilket sätt arbetar pedagogerna medvetet med surfplattan i förskolan? 
 
Pedagogerna är medvetna om dokumentationsuppdraget som de är ålagda då de relaterar till 

dokumentationsbegreppet. Hur denna dokumentation sker är olika beroende på hur 

pedagogerna tolkat styrdokumenten och ser på lärande. De använder surfplattan som ett 

reflektionsverktyg med barnen över genomförda dokumenterade aktiviteter. I intervjuerna 

berättar pedagogerna hur de gör barnen delaktiga och att de framhåller barnets perspektiv. 

Lindahl & Folkesson (2012) betonar att pedagoger planerar den digitala teknikens användning 

utifrån begrepp relaterade till demokratidirektiven i styrdokumenten. De lyfter begrepp som 

delaktighet, inflytande, barns intresse och hållbar utveckling (s. 424). Ett medvetet 

förhållningsätt förutsätter då en reflektion av dessa begrepp i relation till barnets perspektiv.  

 Därmed blir dokumentationen pedagogisk och medveten om pedagogen är medagerande i 

lärandeprocessen hos barnen (Lenz , Taguchi 2003).  Pedagogerna gör skillnad på 
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pedagogiska appar och icke pedagogiska appar vilket tyder på fokus och tolkning på 

lärandeuppdraget.  

 

Genom bilddokumentation som görs via surfplattan kan föräldrarna bli involverade i det 

pedagogiska arbetet. Pedagogerna visar på en medvetenhet om samarbetet med föräldrar. I 

förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) uttrycks vårdnadshavarnas rättighet att få bli 

delaktiga i barnens lärande. Härmed kan det tolkas som att pedagogerna visar på en medveten 

förankring i styrdokumenten.  
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8 Diskussion 
 

8:1 Metoddiskussion 
 
Det var få förskolor som arbetade med surfplatta. Om vi hade valt en annan kommun kunde 

det medvetna arbetssättet ha sett annorlunda ut. Vår syn på ett medvetet förhållningssätt kan 

ha hämmat oss i intervjuerna.  Vi ansåg att ett medvetet förhållningssätt omfattade ett 

reflektionsarbete om surfplattans användning. I och med intervjuerna blev vi medvetna om att 

ett medvetet förhållningssätt kan innebära ett reflektionsarbete med surfplattan och att 

intervjupersonerna relaterade användandet till förskolans läroplan.  Vi antar att resultatet 

skulle bli annorlunda om intervjupersonerna hade använt surfplattan under en längre tid. Nu 

var de flesta i ett uppstartningsskede.    

 
 

8:2 Resultatdiskussion 
 
Vi fann det intressant att genomföra studien. Dock var det svårt att få pedagoger att delta i 

studien och berätta om erfarenheter om surfplattans användning i förskolepraktiken. Vad 

beror det på? En faktor kan ha varit att pedagogerna inte kände att de arbetade medvetet då de 

uttryckte att det var i ett uppstartningskede.  En annan orsak till att det var svårt att få till 

intervjuer var att få förskolor arbetade med surfplattor i de två kommuner som ingick i 

studien.  

 

Vi upplever att pedagogerna som intervjuades var medvetna om direktiv gällande digital 

teknik enligt styrdokument.  Alla förskolor inom dessa två kommuner var inte ålagda att 

arbeta med surfplatta, det var upp till varje enhet att bestämma det. Det kan ha varit så att 

förskolor som inte ingick i studien arbetade med annan digital teknik. I förskolans läroplan 

(Lpfö 98, rev.2010) preciseras inte vilken digital teknik som ska användas. Det begrepp som 

används är medier (Lpfö 98, rev.2010,s10).  

 

Det var intressant att ta del av pedagogernas olika medvetna förhållningssätt gällande arbetet 

med surfplattan och dess dokumentation. Här framkom att synen på spelbegreppet såg olika ut 

i relation till lärande och lek med surfplattan. Flera pedagoger uttryckte att surfplattan inte var 

ämnad till spel i första hand. Andra såg ett pedagogiskt syfte med spel. Utifrån det här undrar 

vi vad ett pedagogiskt spel är och vem bedömer det. Är det ur ett barns perspektiv eller utifrån 
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en vuxens perspektiv? Här får leken en betydande roll i en lärandesituation. Vissa pedagoger 

såg surfplattan som ett lekverktyg och andra som ett lärverktyg. Då undrar vi om de som inte 

såg det som ett lekverktyg utgått från barnens perspektiv. Enligt styrdokumenten lär sig barn 

genom att leka. Varför ses inte leken viktig här? Har pedagogerna ett medvetet 

förhållningssätt när det lekbegreppet i relation till barnens lärande. De kanske de har i andra 

situationer. Lundholm & Olsson (2012) nämner begreppet lek och menar att surfplattan är en 

inspirationskälla till leken. Med det här som underlag kanske pedagogerna ser att användandet 

av surfplattan tar tid från den fria leken som är betydelsefullare ur ett barns perspektiv.  

 

 Johansson & Pramling Samuelsson (2007) belyser att barn och vuxna ser på begreppen 

lärande och lek olika. Det kan ha en betydelse och resultera i att det blir svårare kunna ta 

barns perspektiv. Vidare ställer vi oss frågan om pedagogerna resonerar på samma sätt när 

andra spel på förskolan väljs ut och om och hur lärandeprocessen dokumenteras där.   

De flesta använde surfplattan som ett foto- och filmverktyg. Där barnen till viss del fick vara 

aktiva i processen. Här visas dock med speluppfattningen att pedagogerna tar barnets 

perspektiv. Det är en viktig del i den pedagogiska dokumentationen som syftar på att öka det 

medvetna förhållningssättet som att tillvarata barns perspektiv (Lenz, Taguchi, 2003). I och 

med bilddokumentationen blir pedagogisk dokumentation möjlig om pedagogerna reflekterar 

med barnen tillsammans (Aglassinger m.fl., 2012). Kan pedagogisk dokumentation vara 

enbart muntlig?  Det kan den nog vara om samtalen spelas in så att en framtida reflektion kan 

bli möjlig. De flesta pedagogerna hade inte dokumenterat surfplattans användande skriftligt. 

Hur arbetar pedagogerna då för att göra sig medvetna om barnens lärande här? Kan det vara 

genom att spela in samtalen. Pedagogerna berättar att de använder surfplattan tillsammans 

med barnen och reflekterar.  I intervjuerna framkommer även pedagogernas tankar om barns 

perspektiv. 

 

Pedagogerna var positivt inställda till surfplattan som ett dokumentationsverktyg och 

lärandeverktyg.  De påpekade att den var lätt att använda och ta med sig av både vuxna och 

barn. Några pedagoger påpekade att surfplattan främjade lärandet hos barn i behov av särskilt 

stöd genom anpassade appar och enkel teknik. Det indikerar ett medvetet förhållningssätt då 

alla barns lärande ska främjas på olika sätt enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010, s.8). 

Aglassinger m.fl. (2012), Lundholm & Olsson (2012)  och Specialpedagogiska myndigheten 

(2013) lyfter verktygets fördelar med arbetat hos barn i behov av särskilt stöd. 
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Det som vore intressant att studera vidare är pedagogerna medagerande när barnen använder 

surfplattan. Att observera hur pedagogen deltar och hur barnets perspektiv tas tillvara.  En 

annan intressant studie vore att analysera förskolors dokument med avseende på pedagogisk 

dokumentation. Då blir det betydelsefullt att studera dokumentationen av användandet av 

surfplattan och dokumentationen gjord med den.  

 

Avslutningsvis vill vi reflektera över vad ett omedvetet arbetssätt kan innebära? Vi tolkar det 

som att ett omedvetet arbetssätt avspeglas när pedagogen inte utgår från ett barns perspektiv.  

När aktiviteterna med surfplattan blir enbart vuxenstyrda så blir förhållningssättet till 

läroplanen omedvetet. Då använder sig inte pedagogen av styrdokumenten i det praktiska 

arbetet. Ett omedvetet arbetsätt uttrycks när pedagogen inte kan argumentera för sitt 

arbetssätt.  

 

8:3 Studiens relevans för förskoleverksamheten 
 
Den här studien har ökat vår egen medvetenhet om dokumentation av och med surfplattan. Vi 

har blivit mer motiverade att använda den aktivt i den egna förskolepraktiken. Vetskapen om 

pedagogernas olika synsätt på lek och spel har skapat reflektioner och diskussioner om dessa 

begrepp i vår egen förskoleverksamhet. Det påverkar vårt förhållningssätt till barnens 

perspektiv och hur vi kan ta vara på det genom surfplattan som verktyg. Här har vi fått fler 

argument för dess användning utifrån barns perspektiv. Genom att ta del av andra 

yrkesutövandes perspektiv har också vår kunskap ökat om surfplattans användningsområden i 

förskolepraktiken. Genom surfplattan som verktyg kan vi därmed främja barns olikheter och 

olika sätt att lära vilket främjar en skola för alla. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
 

 Berätta om hur surfplattan används i er verksamhet 

 Hur planerar ni användandet 

 Hur kan surfplattan främja lärande? 

 Hur kan surfplattan hämma lärande? 

 Vad kan surfplattan tillföra i er verksamheten? 

 Vem tog beslutet om att använda surfplattan i er verksamhet? 

 Var alla pedagoger överens om att använda surfplatta? 

 Hur utvärderas arbetet med surfplattan? 

 Hur används surfplattan av individen/gruppen? 

 Hur involveras föräldrarna i arbetet med surfplattan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


