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Engelsk titel 

Learning with and around the tablet 

A study of the learning perspective preschool teacher´s and preschool children´s express 

about working with tablets 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med förskollärare få en inblick i hur de 

uppfattar barns lärande kring surfplattan. Barn kommer också att intervjuas och 

observeras för att se hur de uttrycker sig om sitt eget lärande och se om det framkommer 

ett lärande genom observationerna. Undersökningen har en kvalitativ ansats med 

intervjuer och observationer. Barn som växer upp idag kommer tidigit i kontakt med 

olika medier och enligt tidigare forskning ger ny teknik tillgång till nya sätt att lära sig 

på. Resultatet har analyserat utifrån tre perspektiv, det sociokultuella, det kogntiva samt 

det pragmatiska perspektivet. Resultatet visar att lärandet framförallt sker i samspel med 

andra barn eller pedagoger. I studien framkommer det att förskollärarna har ett 

sociokulturellt synsätt då alla uttrycker att samspelet är en viktig del av lärandet kring 

surfplattan. Andra perspektiv går också att urskilja men det sociokulturella är det mest 

framträdande. Barnens syn på lärande är kopplat till spelen de spelar på surfplattan 

eftersom de berättar om vad som är lätt och svårt och hur man gör i spelen. Det 

sociokulturella perspektivet framkommer även i observationerna då barnen tillsammans 

provar sig fram och upptäcker hur man ska göra. Surfplattan kan öppna upp för ett 

lärande som barnen kan ta med sig till andra aktiviteter utanför surfplattan och på så vis 

blir surfplattan ett verktyg till lärande. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Tekniken utvecklas bara snabbare i samhället och det är viktigt att även förskolan 

hänger med i den utvecklingen då barnen växer upp i ett mediasamhälle. Vi anser att det 

är viktigt att ha en förskola där vi kan möta barnen där de befinner sig. Många barn har 

kommit i kontakt med ny teknik hemma men samtidigt finns det barn som inte har 

någon tidigare erfarenhet av det. Förskolan är för många barn det första möte med 

omvärlden utan sina föräldrar och ska vara ett komplement till hemmet. Det som barnen 

inte får prova på hemma ska de få möjlighet att göra i förskolan (skolverket 2010). 

Europaparlamentet (2007) har tagit fram en rekommendation om ett antal 

nyckelkompetenser som alla medborgare i EU behöver för ett livslångt lärande. Dessa 

nyckelkompetenser behöver man för att kunna delta aktivt i dagens samhälle. Alla 

medlemsländerna i EU ska skapa möjligheter för sina barn och ungdomar att utveckla 

dessa kompetenser. Dessa ska sedan ligga till grund för vidareutbildning och arbetslivet 

i vuxenlivet. En av dessa åtta nyckelkompetenser är digital kompetens. 

Europaparlamentet (2007) definierar begreppet digital kompetens på följande sätt: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 

dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet (Europaparlamentet 2007:7). 

Att man har en digital kompetens innebär att man har grundläggande färdigheter om 

IKT (Forsling 2011). Det är viktigt att känna till hur informationssamhällets teknik 

verkar, vilken betydelse den har och hur den kan underlätta vardagen 

(Europaparlamentet 2007). Det innebär att man kan hantera olika datorprogram och 

känna till möjligheter och risker med Internet och olika Internettjänster. 

Europaparlamenetet (2007) tar också upp att man bör veta hur kreativiteten kan stödjas 

genom informationssamhällets teknik. För att kunna hantera denna informationsteknik 

behöver man vissa färdigheter i att hantera information och ställa sig kritisk till den 

(Europaparlamentet 2007). 

Forsling (2011) skriver att små barn väldigt tidigt kommer i kontakt med många olika 

medier och att de redan tidigt utvecklar en digital kompetens genom att ”hämta fram, 

bedöma, lagra, producera och kommunicera med och genom digitala medier” (Forsling 

2011:78). Redan innan barnet föds kommer det i kontakt med mycket teknik som till 

exempel ultraljud, musik, tv-ljud och fotografering. Så fort barnet föds får det uppleva 

amning vid tv, mobil eller dator. Det här är barns vardag och idag pratar man inte längre 

om barnet ska få sitta vid tv, använda dator eller surfplatta utan snarare vad det ska 

innehålla och hur länge. Många barn kan mer än förskollärarna menar Forsling (2011). 

Förskolor som aktivt arbetar med IKT och medier har en medvetenhet och klara mål 

inom digitala verktyg. Författaren anser att om förskollärarna tror på användandet av 

IKT ökas och utvecklas barnens kompetens inom det.  Känner sig förskollärarna osäkra 

kring användandet av IKT i förskolan används det mest till lek, lärandet får då inte så 
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stort fokus skriver Forsling (2011). Det digitala lärandet påverkas därför av den digitala 

kompetensen. Många förskolor har idag köpt in surfplattor till avdelningarna så 

möjligheten till digitalt lärande finns där. Surfplattan är en relativt ny teknik och lätt att 

använda och ha med sig. I denna studie kommer vi att fokusera på surfplattan i 

förskoleverksamheten. När vi varit ute på våra verksamhetsförlagda perioder har vi lagt 

märke till att det finns både negativa och positiva attityder till ny teknik i förskolan. Den 

här studien kommer att handla om hur förskollärare uttrycker sig om lärandet med och 

kring surfplattan. Lärandet är en stor del av förskolan men det finns inte så många 

studier som belyser lärandet kring surfplattan. Därför anser vi att det är intressant att 

studera vilka attityder och uppfattningar om lärande som finns kring surfplattan. Vi 

anser också det skulle vara intressant att få med barnens tankar kring vad de tror att de 

lär sig och se skillnader och likheter mellan vad barnen och förskollärarna säger. Detta 

kommer vi sedan att ställa mot olika teorier för att belysa lärandet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att få en inblick i hur förskollärare uppfattar barns lärande kring 

surfplattan. Vi kommer även att intervjua och observera barn för att se hur de uttrycker 

sig om sitt eget lärande och se om vi kan urskilja ett lärande genom observationerna. 

Vår frågeställning är: 

Vilka perspektiv på lärande uttrycks i förskollärare och förskolebarns användning av 

surfplattan? 
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2 Bakgrund 

Under den här rubriken kommer vi att ta upp  digitala medier i barns vardag, 

betydelsen av digital kompetens, digitala medier i förskolan, surfplattan i verksamheten 

samt tidigare forskning. Bakgrunden är viktig för att du som läsare lättare ska kunna 

förstå vår studie. 

2.1 Digitala medier i barns vardag 

Hardersen och Björk Guðmundsdóttir (2012) har gjort en undersökning om IKT 

användning bland små barn i norge. Rapporten är baserad på svar från 1277 föräldrar till 

barn mellan 0-6 år. Målet är att se hur barnen använder sig av digitala enheter under sin 

fritid och därmed se vilka olika erfarenheter de har med sig till förskolan. När man får 

kunskap om hur barn använder digital teknik vet pedagogerna hur de ska använda sig av 

IKT för att förbättra kvalitén på förskolan och för att kunna möta barnen där de befinner 

sig. Enligt undersökningen så väljer barnen oftast att leka fritt fast vårt samhälle idag 

definieras som ett tekniksamhälle. Hardersen och Björk Guðmundsdóttir (2012) menar 

då att det är viktigt att visa att lek fortfarande är den aktiviteten som barnen ägnar sig 

mest åt under sin fritid. Resultaten av deras studie visar att barns erfarenhet av teknik 

varierar, men det flesta barn har breda erfarenheter av  digitala enheter. De flesta barnen 

har digitala upplevelser redan under sina första år. Det finns dock tydliga skillnader på 

vilken sorts teknik de yngre respektive de äldre barnen använder. De yngre har mest 

erfarenheter av tv, DVD och Blu-ray medan de äldre barnen har erfarenhet av flera olika 

medier som till exempel digitalkameror, mobiltelefoner, datorer med mera. Den enda 

teknik som alla barnen oavsett åldersgrupp använder är enligt Hardersen och Björk 

Guðmundsdóttirs (2012) studie surfplattan. Dock är det inte alla som har tillgång till 

surfplatta, 38 % uppger att barnen inte kommit i kontakt med en surfplatta. Det är en 

relativt stor grupp som inte har tillgång till det.  

Enligt Sandvik (2012) skriver tidningsartiklar och forskningsrapporter om hur ny teknik 

har pedagogisk potential. Tekniken har även inverkan på barnens sociala färdigheter, 

spelkunskaper, språkkunskaper, samarbetsförmåga samt deras roll i att förhandla om 

olika saker menar författaren. Bølgan (2012) skriver i sin artikel att det har skett en stor 

förändring inom tekniken de senaste åren. Surfplattor används dagligen och är väldigt 

praktiska då de kan användas var som helst och bara laddas upp med en enkel kabel. 

Bølgan (2012) skriver även att det är fler och fler förskolor som börjar använda sig av 

surfplattor ute i verksamheten. För barn upp till sex år är digitala medier en stor del av 

vardagen menar hon. Enligt Bølgan (2012) skypar barnen med sin släkt och sina vänner, 

spelar spel och en del förskolor bloggar tillsammans med barnen. Det krävs dock en del 

arbete för att lärarutbildningen ska förstå hur viktig tekniken är i den moderna 

barnuppfostran menar Bølgan (2012). 

2.2 Betydelsen av digital kompetens 

Bølgan (2012) skriver att förskollärarutbildningen bör sträva efter att ge relevant och ett 

framåtblickande perspektiv av yrket och därför bör sträva efter att kunna stödja elevers 

behov av datateknik. Som pedagog ute i förskolorna förväntas du kunna använda 



  

 

4 

digitala verktyg, exempelvis dokumentation samt kommunikation mellan hemmen och 

förskolan. Därför menar Bølgan (2012) att digital kompetens är och kommer bli ännu 

mer värdefull i framtiden. Hon menar också att utvecklingen av digital kompetens är 

avgörande för att stärka förskolan som en pedagogisk institution, men undrar om detta 

är möjligt utan att inkludera digital kompetens. Därför menar hon att det är viktigt att 

förbättra digital kompetens ute på förskolorna. Bølgan (2012) menar att barn blir 

nyfikna på surfplattan då det ser vuxna sitta framför den. Lek och lärande utvecklas med 

hjälp av digitala verktyg och därför är det viktigt att ha pedagoger som förstår sig på den 

digitala teknik som barnen kan för att kunna stötta nyfikna och intresserade barn. Lafton 

(2012) skriver att tekniken hela tiden utvecklas och att det är viktigt att pedagogerna på 

förskolor hänger med i denna utveckling. Detta för att kunna diskutera barns digitala 

upplevelser samt hur användningen av olika medier påverkar verksamheten.  

2.3 Digitala medier i förskolan 

Skolverket (2013) genomför vart tredje år en undersökning som redovisas i en rapport 

om IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Resultatet 

visar att även om datorerna har blivit fler så används de inte mer i verksamheten. I 

rapporten kommer man också fram till att både pedagoger och rektorer behöver 

kompetensutveckling. För att kunna använda IT i förskoleverksamheten är det viktigt att 

det finns tekniska resurser. De allra flesta förskolepedagoger har idag tillgång till en 

dator och/eller en surfplatta på arbetet. Skolverket (2013) skriver att 65 % av 

pedagogerna i förskolan anser att de är mycket bra på eller ganska bra på IT. Men 

hälften av de uppger att de saknar grundläggande datorkunskap vilket de behöver för att 

kunna använda olika program, öppna och spara dokument samt filhantering. Skolverket 

(2013) har undersökt förskollärares behov av kompetensutveckling inom IT. Det är att 

kunna använda digitala medier som pedagogiskt verktyg/hjälpmedel och skapa eller 

hantera bild, ljud och film. Sen följer i fallande ordning om önskad 

kompetensutveckling i lag och rätt, grundläggande datorkunskap, verktyg för att skapa 

presentationer, administration, verktyg för e-post, verktyg för ordbehandling, verktyg 

för kalkyl, informationssökning och källkritik. 40 % uppger att de har ett mycket eller 

ganska stort behov av kompetensutveckling inom källkritik.  

Enligt rapporten använder ungefär 40 % av förskolebarnen dator/surfplattan på egen 

hand flera gånger i veckan i förskolan. Det vanligaste barnen gör när de sitter själva 

med datorn/surfplattan är att titta på bilder eller film/lyssna på musik eller sagor uppger 

Skolverket (2013). Det är också vanligt att barnen utvecklar sitt intresse för matematik, 

språk och skriftspråk. Mindre vanligt är det att de utvecklar sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik, ritar eller skapar samt att de läser eller tittar i böcker eller 

tidningar. Det är 60 % av alla förskolepedagoger som använder datorn/surfplattan i 

barngruppen varje vecka och över 80 % som använder den utanför barngruppen med 

koppling till arbete varje vecka. När Skolverket (2013) undersökte hur ofta 

förskolepedagoger använder IT i barngruppen till olika arbetsuppgifter framkommer det 

att det inte är vanligt. Den arbetsuppgift där flest förskolepedagoger (60 %) uppger att 

de alltid eller ibland använder IT till är arbete med bild eller musik. Det är mindre än 

hälften av förskolepedagogerna som använder IT till att stimulera och utmana barnens 
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språkutveckling, barnens intresse för naturvetenskap och teknik, utveckla barnens 

intresse för skriftspråket, stimulerar och utmana barnens matematiska förmåga, rita, 

måla, skapa med barnen samt att läsa med barnen. 

Det framgår också av Skolverkets (2013) rapport att många förskolepedagoger, närmare 

80 %, använder IT till att dokumetera verksamheten/barnen. Att söka information och 

referensmaterial är också relativt vanligt. Däremot är det mindre vanligt att 

förskolepedagogerna använder IT till att kommunicera med vårdnadshavare eller med 

kollegor samt att utveckla sin kompetens och dokumentera barnens närvaro/frånvaro. 

Många förskolepedagoger anser att IT är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg men när 

det kommer till att stimulera och utveckla barns kommunikations- och 

samarbetsförmåga med IT är de mer tveksamma. I rapporten framkommer det också att 

förskolepedagoger vill använda datorn/surfplattan mer än vad de gör nu, de uppger 

också att de tror att barnen vill använda den mer än vad som görs idag (Skolverket 

2013). 

2.4 Surfplattan i verksamheten 

För barn som går på förskolan är modern teknik fullkomligt naturligt och en tv utan 

pekskärm är näst intill otänkbart för ett barn som är uppvuxen i vår digitala värld menar 

Gällhagen och Wahlström (2011). Även de minsta barnen kan använda sig av en 

surfplatta då man styr med hjälp av sina fingrar och slipper styra med tillexempel en 

mus, vilket kan vara komplicerat för de minsta. Författarna skriver att surfplattan kan bli 

ett fantastiskt verktyg på förskolan i kombination med en aktiv pedagog. Lärandet blir 

lustfyllt och med hjälp av surfplattan får barnen en möjlighet att lära sig på ett mer 

tidsenligt sätt menar Olsson (2013). Både Gällhagen och Wahlström (2011) och Olsson 

(2013) poängterar att surfplattan varken ersätter eller tar bort något annat i förskolan 

utan bli ett komplement till det som finns. Gällhagen och Wahlström (2011) skriver 

också att surfplattan inte enbart är en extra tillgång för barnen utan även för pedagoger. 

Dokumentation är något som tar mycket tid och som förskollärare har man svårt att 

hinna med. Då finns flera appar om dokumentation där man kan lägga in foton och 

sedan spela in ljud. Författarna rekommenderar att låta barnen själva berätta till bilderna 

för att kunna visa föräldrar under utvecklingssamtalen. Olsson (2013) skriver att det är 

viktigt att man som pedagog tänker “omtänk leder till nytänk” och se till att varje barn 

får samma möjlighet till lärande. Att arbeta med ny teknik bidrar givetvis också till att 

det ställs nya krav på undervisningen. Det är viktigt att alltid ställa sig de fyra 

didaktiska frågorna, vad, hur, varför och vem för att aktiviteterna ska kunna kopplas till 

läroplanens mål (Olsson 2013).   

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Vikten av digital kompetens 

IKT i förskolan har ökat de senaste årtiondena skriver Ljung-Djärf (2004). Förskola och 

skola bär ett stort ansvar för att unga människor ska klara sig på egen hand i framtiden. 

Argumentet för införandet av IKT i förskolan är att förbereda inför kommande studie 

och arbetsliv i framtiden. Det är en rättighet för att kunna utvecklas till demokratiska 
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medborgare. Ljung-Djärf (2004) menar också att det finns en oro för att en del 

människor hamnar utanför samhället om de inte har den tekniska kunskapen som de 

behöver för att klara sig i samhället. Idag sker många aktiviteter via datorn, till exempel 

att vårda sina sociala relationer via mail och sociala medier men även kontakt med 

myndigheter, politiker och våra bank- och försäkringsärenden gör vi via datorn 

(Reneland-Forsman 2011). För att pedagogerna ska lära barnen om IKT är det viktigt att 

de har fått bra utbildning för det. Men enligt Reneland-Forsmans (2011) studie 

innehåller lärarutbildningen få inslag av digital kompetens. Det beror på att många 

lärare på lärarutbildningen själva saknar kunskap om digital kompetens. Hon skriver att 

enligt den nya lärarutbildningen står det i examensmålen att studenten efter examen ska 

ha en säker men ändå kritisk inställning till hanteringen av digitala verktyg i 

verksamheten. Reneland-Forsman (2011) menar att mycket av den digitala 

medieanvändningen sker med yrkesverksamma lärare under de verksamhetsförlagda 

perioderna av lärarutbildningen. Men eftersom lärarstudenterna inte får någon teori att 

knyta praktiken till blir det svårt att vara “säker och kritisk” som det står i 

examensmålen. Yrkesverksamma lärare får kompetensutveckling när nya digitala 

medier införs i verksamheten och därför växer avståndet mellan verksamheten och 

utbildningen (Reneland-Forsman 2011). 

2.5.2 Digital kompetens i läroplanen 

Varken i Lpfö98 eller i Lgr11 finns begreppet digital kompetens med (Skolverket 2010 

& Skolverket 2011). Men däremot beskrivs IKT och IT som viktiga delar skriver 

Forsling (2011). Norge ligger lite före Sverige med att få in begreppet digital kompetens 

i läroplanen. Även internationellt sett ligger Norge i framkant då de är världens första 

land att införa digital kompetens som en femte basfärdighet i den nya nationella 

läroplanen för grundskolan (Krumsvik 2009). Anledningen till att de infört det är på 

grund av att digitaliseringen av samhället har gått fort framåt. Men vad som är 

anmärkningsvärt är att pedagoger ändå saknar nödvändig och relevant kunskap om 

digitala verktyg för att kunna använda IKT i verksamheten (Krumsvik 2009). Barnen är 

däremot inte särskilt osäkra när det kommer till användandet av ny teknik men de får 

inte särskilt mycket utrymme för sina digitala erfarenheter i skolans värld (Reneland-

Forsman 2011). Författaren menar att det beror på att skolan inte vet vad barnen gör 

utanför skolan. 

2.5.3 Pedagogernas kompetens 

I en studie av Tyrén (2007) framkommer det att pedagoger känner sig osäkra till 

användandet av dator i undervisningen eftersom de anser att de har för lite kunskap. 

Pedagogerna har svårt att se hur de naturligt ska få in datorn i undervisningen. Istället 

använder de sig av böcker och samtal vid informationssökningar. Pedagogerna önskar 

att de fick kompetensutveckling så att de utan osäkerhet kan ge elever kunskap och 

tillgång till dator, framförallt till de elever som saknar dator hemma (Tyrén 2007). 

Förskolans uppgift är att komplettera hemmet och därför kompensera för skillnader 

mellan barnen när det kommer till tillgången till teknik hemma (Ljung-Djärf 2004). 

Författaren skriver att det är viktigt att prioritera de barn som inte har tillgång till teknik 

hemma och se till att de får prova på det i förskolan. Ljung-Djärf (2004) kommer i sin 
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studie fram till att datorn mest ses som en leksak under den fria leken. Hon menar att 

pedagogernas förhållningssätt påverkar om datorn ska bli meningsskapande för barnen.  

2.5.4 Barns digitala kompetens 

Statens medieråd har under 2012/2013 gjort undersökningar om barns medievanor. 

Enligt undersökningen av barnen som är 2-4 år så har 3% tillgång till en egen iPad 

hemma och 35% delar iPad med resten av familjen (Småungar & medier 2013). Med 

tanke på barnens stora medievana anser Forsling (2011) att redan småbarn har en 

relativt stor digital kompetens. Detta gör att det sätts mer press på pedagogernas 

kunnande om digital kompetens då de ska kunna hjälpa och stötta barnen (Forsling 

2011). Det är viktigt att barn får tillgång till dagens verktyg menar Klerfelt (2007). För 

vuxna är det en självklarhet men det är inte lika självklart för barnen. Pedagogerna 

måste ge barnen tillgång till digitala medier för att  de ska kunna lära sig den nya 

tekniken. Författaren menar att samspelet mellan barn och pedagog är viktigt vid datorn 

(Klerfelt 2007). Fast (2007) skriver om hur vuxna bromsar barns användning vid 

digitala medier på grund av oron för att barnen sitter för länge. Hon skriver att nya 

vanor gör människor upprörda och oroliga, till exempel om man blickar tillbaka till 

1600- och 1700-talet då läsandet ansågs ha skadligt inflytande på individen då det blev 

lockade in i en drömvärld.  

Kjällander (2011) skriver att ny forskning visar på nya sätt att lära genom digitala 

verktyg. Fast (2007) skriver i sin avhandling ett exempel där ett barn lärt sig alfabetet 

med hjälp av digitala verktyg hemma. Hon menar att det är synd att förskolan inte tar 

reda på barns kunskaper kring ny teknologi och använder sig av det i sin verksamhet. 

Författaren skriver om en pojke som hemma brukar använda sig av datorn och lär sig 

via den nya ord och bokstäver men tyvärr inte får visa detta i förskolan. Detta hade 

förskolan kunnat fånga upp och ta nytta av i sin verksamhet. Kjällander (2011) skriver 

att barn lär sig när de sitter tillsammans vid exempelvis datorn. Hon kopplar detta till 

den proximala utvecklingen inom det sociokulturella perspektivet som Säljö (2012) 

beskriver då barnen hjälper varandra. Kjällander (2011) skriver om hur förskollärarna 

väljer ut material att använda sig av utifrån sina egna intressen. Hon menar att lärarens 

intresse påverkar hur barnen tolkar innehållet och lär sig utifrån lärarens intresse. Barns 

skriftspråkliga erfarenheter och kunskaper kring medier utanför förskolan stannar oftast 

utanför förskolan skriver Fast (2007). Hon har under sina intervjuer och observation fått 

höra av förskollärarna att alla barn ska vara jämlika och ha samma chans när det 

kommer till förskolan och därför menar förskollärarna att man inte ska ta in barns olika 

bakgrunder i förskolan. Detta menar Fast (2007) är ett intressant resonemang då hon 

tolkar detta som att viss bakgrund betraktas som negativ till exempel vad gäller nya 

medier. Hon anser att en anledning till att det kan vara så är för att förskollärarna 

samtalar för lite om hur förskolan ska möta barn som växer upp i dagens samhälle. 

2.5.5 Digitala klyftor 

Sandvik, Smørdal & Østerud (2012) tar upp hur lärandeperspektivet kring surfplattan 

kan gynna språkinlärningen. Det är många appar som främjar barns språkinlärning och 

blir då ett verktyg för lärande. Författarna skriver också att barn som använt surfplattan 
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med pedagogiska appar får ett bättre ordförråd, kompetensutveckling och även bättre 

fonologisk medvetenhet. Författarna skriver att det är dialogerna kring surfplattan som 

leder till ett mer strukturerat språk. Det är även viktigt att inte vara låst utan ta med 

surfplattan ut och kolla vad som händer då, surfplattan är trådlös så den är enkel att ta 

med (Sandvik, Smørdal & Østerud 2012). Användning av digitala enheter i förskolan 

innebär att se, känna igen och utveckla barns digitala aktivietet i syfte att omvandla det 

till en pedagogisk aktivitet. Det är viktigt att kunna använda barns digitala upplevelser 

både spontant och under en planerad pedagogisk verksamhet (Hardersen & Björk 

Guðmundsdóttir 2012). Att ha kunskaper om barns olika digitala erfarenheter utanför 

förskolan förminskar klyftan bland barnen och bidrar till en social utjämning  menar 

Hardersen & Björk Guðmundsdóttir (2012). Detta är även något som Bølgan (2012) tar 

upp då hon menar att barn som inte har tillgång till IT hemma får en stor utmaning när 

de kommer till skolan där IT är ett vanligt verktyg. Därför menar författaren att 

förskolan borde lägga mer vikt på att få in IKT i sin verksamhet för att klyftan mellan 

barnen ska minska. Dessa digitala klyftor kan leda till negativa konsekvenser av det 

digitala samhället. När olika grupper inte har samma förutsättningar för att ta del av och 

utveckla sin digitala kompetens skapas klyftorna. Författaren skriver att klyftor kan 

skapas mellan kön, etnicitet och klass, hon menar också att de kan skapas i geografiska 

skillnader men också i förmågan att ta in och lära i en digitaliserad miljö. Men 

framförallt kan det uppstå digitala klyftor mellan generationer (Forsling 2011). 

2.5.6 Teknikens tillgänglighet 

Bølgan (2012) skriver att digital kompetens kräver resurser och tid för utveckling. 

Undersökningarna visar att många pedagoger uppger att de behöver förbättra sina 

kunskaper inom modern teknik. Det är dock viktigt att påpeka att förskolans verksamhet 

inte ska ersättas av ny teknik utan bli ett komplement till den övriga verksamheten. Har 

barn endast schemalagd och kontrollerad tid vid en dator blir barnens utveckling låg. 

Det finns multifunktionella verktyg som kan användas under dagen, tillsammans med 

andra aktiviteter kommer det få stor inverkan på barnens lek, lärande och utveckling då 

de själva uppmuntras att skaffa sig nya kunskaper menar Bølgan (2012).  

Sammanfattningsvis skriver Klerfelt (2007) att det är viktigt att barnen får tillgång till 

ny teknik. Detta påpekar även Kjällander (2011) då hon anser att ny teknik ger tillgång 

till nya sätt att lära sig på. Kjällander (2011) skriver om samspelet mellan barnen när de 

använder digitala verktyg och kopplar detta till ett sociokulturellt perspektiv. I 

kommande kapitel presenteras olika lärandeperspektiv som kopplas till lärandet kring 

surfplattans användning.  
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3 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att belysa tre perspektiv, sociokulturella perspektivet, kognitiva perspektivet 

och det pragmatiska perspektivet. Anledningen till att vi valt just dessa beror på att vi 

anser att vi kan få svar på vår frågeställning genom att ställa resultatet mot perspektiven. 

Det sociokulturella perspektivet handlar mycket om att lärandet sker i samspel med 

andra. Det kognitiva perspektivet tar upp tänkandets betydelse för lärandet. Det 

pragmatiska perspektivet handlar om att man lär sig genom att prova sig fram i 

autentiska situationer då språk och tanke kopplas i förståelse.  

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att barns kognitiva förmågor utvecklas 

genom samspel med omgivningen. Språket står i fokus och språk och tänkande är 

beroende av varandra. Barns närmiljö har stor betydelse för språkutvecklingen då 

språket utvecklas i ett socialt samspel med andra människor (Vygotskij 1986). Lev 

Semenovich Vygotskij (1896-1934) var en rysk pedagog, psykolog och filosof som la 

grunden till det sociokulturella perspektivet. Vygotskij arbetade med frågor om 

utveckling, lärande och språk. Han menar att skolan har en mycket viktig roll och 

central funktion när det kommer till att appropriera kunskap. Med appropriering menas 

att man lär sig använda kulturella redskap och förstå hur de används i omvärlden. 

Mediering är ett grundläggande begrepp i den sociokulturella traditionen, vilket innebär 

när vi lär oss något utan reguljär undervisning till exempel genom samtal, lek och andra 

aktiviteter (Säljö 2012). Vygotskij menar att för att barnet ska kunna ta till sig kunskap 

är det beroende av stöd och hjälp av en vuxen eller en mer erfaren vän för att kunna 

upptäcka och lära sig nya saker. Det är i samspelet och i dialogen mellan människor 

som lärandet uppstår. Barn lär av varandra men även barn och lärare lär av varandra. 

Läraren ska finnas till för eleven som ett stöd och vägledning. Han/hon ska hjälpa 

eleven att utvecklas genom att ställa frågor som leder in på rätt svar utan att rakt ut tala 

om det, ju mer eleven förstår i problemet desto mindre hjälper läraren till. Till slut har 

eleven all den kunskap den behöver för att lösa problemet och då behövs inte läraren 

längre (Säljö 2012). Det är viktigt att kraven som läraren ställer inte blir för svåra. 

Läraren ska som sagt stödja och främja lärandet men utan alltför höga krav. Lärande 

och utveckling är något som sker hela tiden, inte bara under organiserade former, utan 

även mellan lektioner. Då är det viktigt för läraren att vara en förebild även efter 

lektionstidens slut (Hwang & Nilsson 2003). 

Strandberg (2006) skriver att aktivitet är ett nyckelord för Vygotskijs teori om 

utveckling och lärande. Vygotskij  talar om fyra begrepp, dessa är sociala, medierade, 

situerade och kreativa. Med det sociala menar Vygotskij att människor lär sig först 

tillsammans med andra, att mitt inre tänkande har jag fått av mitt yttre tänkande 

tillsammans med andra. De medierande är hjälpmedel som vi använder oss av i 

aktiviteter, han menar att det finns ett verktyg mellan mig och världen. Att de yttre 

aktiviteterna får hjälp att klara de inre till exempel utan fingerräkning ingen 

huvudräkning. Ett annat kännetecken menar Vygotskij handlar om att människors 

aktiviteter alltid är situerade, alltså äger rum i specifika situationer. Till exempel är det 
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lättare att lära sig läsa i en miljö som innehåller texter, eller bli bilmekaniker i en 

bilverkstad än på en öde ö. Vart jag är, är alltså en viktig pedagogisk fråga. Det fjärde 

kännetecknet är kreativa, att människor gärna överskrider givna gränser under 

aktiviteter som leder till lärande och utveckling. Till exempel när barn påverkar sina 

lärarsituationer tar de många utvecklingskliv.  Dessa fyra kännetecken kan 

sammanfattas i begreppet socio-kulturell-historisk praxis. Vygotskijs teori återfinns 

alltså en hel del i vardagsarbetet på förskolor (Strandberg 2006). Människan ska vara 

delaktig och ha förståelse för samhällets kollektiva kunskaper och det är skolans uppgift 

att se till att alla får med sig den kunskapen när de går ut grundskolan (Säljö 2012). 

Vygotskij menar också att barns utveckling är helt beroende av vilken kulturell situation 

de växer upp i och de är inte tidsbundet till att en viss utveckling ska ha skett vid en viss 

ålder. Vygotskij anser att människan är i ständig utveckling och kan lära sig nya saker 

hela tiden oberoende vilken ålder den har. Detta resonemang hänger samman med den 

proximala utvecklingszonen (Säljö 2012). Med det menade Vygotskij (1986) den zon 

där barnets kognitiva nivå befinner sig och den nivå som barnet tillsammans med en 

mer erfaren ledare kan nå. I den här zonen har barnet lätt att ta till sig instruktioner och 

förklaringar. Den mer erfarne vägleder hur man kan använda kulturella verktyg som 

leder till lärande (Säljö 2012).  

Om barnen blir medvetna om hur de tänker kan de förbättra sitt tänkande och sin 

problemlösningsförmåga. Vygotskij menar att utveckling och utbildning följs åt och är 

beroende av varandra. Han menar också att barn och vuxna inte tänker på samma sätt, 

barns prat och tänkande beror främst på att de är sociala varelser. Språket blir med tiden 

ett redskap för tänkandet och tänkandet är en form av handling anser han (Hwang & 

Nilsson 2003). Barnets språkutveckling främjas genom interaktion med andra 

människor. Språket är till för att människan ska kunna föra över tankar och erfarenheter 

och förstå varandra genom att kommunicera (Vygotskij 2001). Vygotskij (1986) menar 

att tänkandet och språket hänger ihop. Från början, vid spädbarnsåldern, är tänkandet 

och språket skilt från varandra. Det som styr barnet är dess behov och käsnlor. När 

barnet senare börjar prata och förstår betydelsen av olika ord sker ett samspel med 

tänkandet och barnet skapar en djupare förståelse för ordens betydelse (Vygotskij 1986). 

Först här möts språk och tänkande. Nu kan man inte längre skilja de båda åt utan istället 

kommer de påverkas och ändras i förhållande till varandra. I avsaknaden av social 

kommunikation kan inte utveckling av språk och tänkande ske. Språkutvecklingen är en 

betydelsebärande förutsättning för hela barnets utveckling (Vygotskij 2001). Alla 

relationer som har anknytning till verksamheten är mycket viktiga för barnets 

utveckling. Samspelet mellan familjen och pedagogerna i verksamheten har stor 

betydelse för barns lärande. Människan lär sig att utveckla psykologiska verktyg, det 

viktigaste är språket, så att vi sedan kan delta i dialoger och diskussioner med andra 

människor. Det är viktigt att lära sig tillsammans säger Vygotskij, både inom familjen 

och i skolan (Hwang & Nilsson 2003). 

3.2 Kognitiva perspektivet 

Det sociokulturella perspektivets återkommande syn på lärande är att man lär sig i 

samspel med andra människor till skillnad från det kognitiva perspektivet där man lär 
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sig genom assimilation och ackommodation. Det finns en del likheter mellan det 

kognitiva och det sociokulturella perspektivet men även många skillnader (Säljö 2012). 

Den viktigaste inom det kognitiva perspektivet är människans tankeprocess. Hur 

tankeprocessen går till och utvecklas och hur den uppfattar omvärlden, och framför allt 

hur tanken påverkar vårt beteende (Hwang & Nilsson 2003). Människan ses som en 

“informationsbehandlande” varelse, hjärnan ses som en processor som hämtar in, 

behandlar, lagrar och söker information i minnet (Säljö 2010). Vi har två slags minnen, 

ett arbetsminne och ett långtidsminne. Arbetsminnet är begränsat men man har lättare 

att minnas information om man istället grupperar och kategoriserar den, för då ser vi 

informationen som en helhet istället. Kognitivsmen beskriver kunskap som mentala 

modeller, scheman eller kognitiva strukturer detta förvaras och sparas i långtidsminnet 

(Säljö 2012).  

En av de mest betydelsefulla  forskarna inom kognitivismen är Piaget (1896-1980). Han 

var en schweizisk pedagog, filosof och utvecklingspsykolog och delade in barnets 

utveckling i olika stadier. Piagets utvecklingsteori handlar om utvecklingen från tidig 

barndom till vuxen ålder. Han ser intelligens som adaptivt beteende, vilket innebär 

beteenden som bidrar till att människan anpassar sig efter omgivningen, organisera och 

omorganiserar sina tankar och handlingar (Piaget 1976). Piaget menade att utvecklingen 

sker i olika stadier beroende på hur gamlat barnet är, men åldersindelningen är inte helt 

exakt eftersom mognad, intelligens och uppfattningar påverkar barnets utveckling. Barn 

som är lika gamla behöver inte befinna sig i samma stadie. Steget från ett stadie till ett 

annat sker kontenuerligt efter att barnet samspelar med omgivningen (Piaget 1976). 

Piaget menade att nyckeln till kunskap för barns lärande är att barnet själv är aktiv och 

undersöker världen. Piaget menar att om man lär barnet något i ett för tidigt skede, som 

han/hon kanske hade kunnat komma fram till alldeles själv lite senare, så hindras barnet 

från att upptäcka det och får kanske inte förståelse för det fullt ut (Säljö 2012). Piaget 

menar att alla barn i hela världen genomgår samma faser vid ungefär samma tidpunkt 

 och han menade också att utveckling och utbildning är oberoende av varandra. Han 

menade att barns tänkande är egocentriskt, att de bara uppfattar världen utifrån sig 

själva (Hwang & Nilsson 2003). Han menade att alla strävar efter balans mellan olika 

motverkande krafter i medvetandet, att uppnå jämvikt. Det innebär att försöka hitta en 

balans mellan sina befintliga scheman och de nya uppfattningarna (Piaget 1976). För att 

lyckas med det måste man omarbeta sin nuvarande kunskap och anpassa den till den 

nya informationen man får, man ändrar alltså sina befintliga scheman. Detta kallas 

assimilation och ackommodation (Hwang & Nilsson 2003). Med assimilation menas att 

man tar in nya sätt att se på världen och lära sig saker, till exempel lär sig ett barn att 

träbitar flyter och järnbitar sjunker. Barnet tar in ny information och lägger till de 

erfarenheter den redan har. Vid ackommodation sker en omvänd process. Barnet har 

redan lärt sig att järnbitar sjunker men när den ser en båt av järn flyta måste den 

ackommodera sina tidigare erfarenheter om att järn sjunker. Då utvecklas en större 

förståelse om varför vissa föremål flyter eller sjunker beroende på hur det är uppbyggt 

(Säljö 2010). 
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Om barnet inte förstår varför den gör saker i skolan är den inte mogen att lära sig det än. 

Det kan inte läraren eller någon annan bestämma, det är bara att invänta till barnet blir 

moget menar Piaget (Säljö 2012). Piaget anser att barn själva ska utveckla sitt lärande 

och sin kunskap genom grupparbeten och mycket samarbete med andra barn. Läraren 

ska vara passiv och hålla sig i bakgrunden för barns lärande. Men han/hon ska ändå 

finnas där som stöd om barnet behöver det. Om barnet förstår vad den lär sig så är den 

på rätt utvecklingsstadium och då behövs ingen lärare till hjälp. Barnet behöver ingen 

vägledning eller kontakt med någon vuxen om den förstår hur man ska göra (Säljö 

2012). Tankegångarna hos barnet är mycket viktig och när den är aktiv och nyfiken lär 

det sig nya saker. Att barnet själv är aktivt är nyckeln till kunskap. Lärandet måste 

anpassas till var barnet befinner sig i utvecklingen. Piaget såg barn som unga 

vetenskapsmän, de är logiska och tänker avancerade tankar, men inte alls på samma sätt 

som vuxna gör. Barn ska skapa sin egen utveckling och upptäcka kunskap själv genom 

omvärlden. Piaget menar att utveckling sker när man hamnar i kognitiv obalans, för då 

måste man tänka om för att förstå omvärlden (Säljö 2012). 

3.3 Pragmatiska perspektivet 

Det pragmatiska perspektivet handlar om att man lär sig genom att prova sig fram i 

autentiska situationer då språk och tanke kopplas i förståelse. Detta påminner om det 

kognitiva perspektivet som handlar om att barnet lär sig när den själv är aktiv och 

undersöker världen. Det pragmatiska perspektivet och det Kognitiva perspektivet skiljer 

sig däremot från Vygotskijs sociokulturella perspektiv då han menar att barnet är 

beroende av stöd och hjälp av en mer erfaren vän eller vuxen (Säljö 2012). 

John Dewey är tillsammans med William James och Charles Peirce pragmatismens 

främsta företrädare. Pragmatismen är en form av nyttofilosofi där man måste se nyttan  

för att kunna ta till sig skriver Dewey (2004). Peirce menade att för att man ska kunna 

förstå grundläggande begrepp måste man utgå ifrån vad de används till.  

Dewey (2004) stora projekt intelligent action handlar om att tanke och handling bör  ses 

som ett eller åtminstonde gå in i varandra. Han menar att teori och praktik är varandras 

förutsättningar och därför kan inget värderas högre än den andra. Därför menar Dewey 

(2004) att skolan måste föras närmare samhället, då den är samhällets styrinstrument 

både när de gäller barnens utveckling och samhällets framtid. Han menar därför att den 

skarpa uppdelningen mellan teori och praktik därför måste överges. Dewey menar att en 

praktisk handling är omöjlig utan en reflektion eller ett tänkande bakom (Säljö 2012). 

Dewey talar bland annat om ett problembaserat lärandet där han lyfter fram begreppet 

inquiry. Med det menar han att när ett barn stöter på ett problem så söker de efter 

information och ny kunskap och då kommer förutsättningar för lärande genom inquiry. 

Han menar att människor endast tänker när det konfronteras med ett problem. Dewey 

menar inte att värdet är att hitta en lösning utan det ligger i att definiera problemet och 

hitta metoder att hantera de (Dewey 1999). Detta kan man se i ett annat begrepp som 

Dewey tar upp nämligen Learning by doing, att lära genom att göra. Detta begrepp 

menar Dewey är att praktiska inslag kan blandas med teorier för att underlätta för barn 

att ta till sig kunskap (Säljö 2012). 
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Säljö (2012) skriver att pragmatism handlar om att kunskap anses vara det som 

människan använder sig av för att underlätta vardagen och lösa problem. Man ser och 

förstår människan som en samhällsvarelse inom pragmatismen. För att kunna leva i ett 

demokratiskt samhälle är det viktigt att man tar till sig de kunskaper och färdigheter 

som man behöver (Säljö 2012).  

En deltagares attityd till en händelse är grunden för hur deltagaren tar till sig händelsen 

(Dewey 1999). De två ord som betecknar denna attityd är deltagande och intresse. 

Beroende på barnets föreställningar om händelsen är den bunden till olika resultat och 

det är inte förrän i samspel med andra detta kan ändras. Barnets intresse för ämnet eller 

händelsen är en grund för dennes engagemang. Är inte ämnet lockande ska man hitta ett 

trevligt lockbete som kan knytas till det motbjudande materialet menar Dewey (1999).  

Avslutningsvis finns det både skillnader och likheter mellan de olika teorierna. Piaget 

menar att om man lär barnet något i ett för tidigt skede, som han/hon kanske hade 

kunnat komma fram till alldeles själv senare, så hindras barnet från att upptäcka det och 

får kanske inte förståelse för det fullt ut. Detta påminner om Deweys syn på lärande då 

han menar att handlar om att man lär sig genom att prova sig fram i autentiska 

situationer. Detta kan även kopplas till Deweys andra begepp som handlar om learning 

by doing som handlar om att lära genom att göra. Vygotskij menar att man lär sig 

genom samspel och dialog mellan människor, att både elever lär sig av varandra och att 

elev och läraren lär sig av varandra (Säljö 2012). 
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4 Metod 

Vår frågeställning handlar om pedagogers och barns uppfattningar om lärande, därför 

valde vi att intervjua barn och pedagoger för att ta reda på vad de ansåg om lärande 

kring surfplattan. Med hjälp av dessa intervjuer vill vi få svar på vår frågeställning. I 

intervjuerna utgick vi från två intervjuguider, en till barnen och en till pedagogerna (se 

bilagan I och II) som vi formulerat utifrån vårt syfte, frågeställning samt tidigare 

forskning. Vi har utgått från rubrikerna Urval, kvalitativ forskning, val av 

undersökningsmetod samt bakgrund.  

4.1 Urval 

Eftersom studien handlar om surfplattan och dess användning valde vi att utgå från 

förskolor som hade tillgång till surfplattan i sin verksamhet och haft det under en längre 

tid. Vi kommer att benämna våra olika intervjupersoner som Anna, Bella, Cissi samt 

Doris. Barnen kommer vi benämna Erik, Frans, Gustaf, Hilda och Ida. Givetvis är dessa 

namnen fingerade. 

4.2 Kvalitativ forskning  

Vi har valt att utgå ifrån kvalitativ forskning. Den vanligaste metoden vid kvalitativ 

forskning är intervjuer. Bryman (1997) menar att i kvalitativ forskning är diskussionen 

öppen och fokuserarar på deltagarnas åsikter och attityder. Intervjuer ger ett större djup 

då intervjupersonernas personliga åsikter tydligare kommer fram genom till exempel 

olika röstlägen och betoningar. Bryman (1997) skriver att kvalitativ forskning innebär 

att forskarnas syfte är att ägna sig åt ett en grupp undersökningspersoner och få en 

djupgående bild av det som studeras. Den metod som vi presenterar i vårt arbete är både 

intervjuer och observationer. Vi har valt intervjuer då vi vill eftersträva pedagogernas 

perspektiv men vi har även använt oss av observation när vi haft intervjuer med barnen. 

Intervjun var helt standardiserad då frågorna var i exakt samma ordning till alla 

intervjupersoner med lite strukturering för intervjupersonerna då de får svara öppet på 

frågorna.  

4.3 Val av undersökningsmetod 

4.3.1 Intervju 

Fördelen med intervju jämfört med observation är att man genom samtal får en större 

möjlighet att förstå en annans persons tankar och upplevelser. När man intervjuar kan 

man ställa följdfrågor och vara flexibel och på det viset blir det mindre missförstånd och 

lättare att få förståelse för den intervjuade personens perspektiv. Bjørndal (2009) skriver 

att intervjuer dessutom ger en inblick i vårt kommande yrke då man pratar med personer 

som arbetar i pedagogiska sammanhang. Dock menar författaren att det finns en del 

negativa aspekter med intervjuer då det kräver mycket tid till förberedelser, 

genomförande och bearbetning och detta gör att man endast hinner med att intervjua ett 

fåtal personer. Det finns även en risk med att intervjua och det är att man kan även 

påverka den man intervjuar med sina egna uppfattningar men är man medveten om 

denna felkälla kan man oftast begränsa sådan effekt skriver Bjørndal (2009). Vi valde 
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att spela in våra intervjuer på en av våra mobiltelefoner för att kunna gå igenom 

intervjuerna vid ett senare tillfälle och på det viset få en klar bild över vad det säger. Vi 

har valt att intervjua både förskollärare och förskolebarn. När man intervjuar barn är det 

viktigt att tänka på vilken relation man har med barnet menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2011). De menar att det inte enbart är frågorna och formuleringarna som 

har betydelse för hur barnen svarar utan även vilket förtroende barnet har till den som 

intervjuar. En av oss har träffat barnen några gånger tidigare då hon har ett styvbarn på 

samma avdelning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) tar upp att barn 

uppfattar och tänker på ett annorlunda sätt än vuxna, men det är även en stor variation 

av tankesätten mellan barn. Barns olika erfarenheter har betydelse för hur det tänker och 

uppfattar olika situationer. Vi har valt att ha gruppintervjuer med barnen, detta för att 

barnen ska känna sig trygga med varandra och för att kunna se deras samspel. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) skriver att det är viktigt att alla får komma 

till tals i en gruppintervju och därför valde vi att intervjua grupper med barn som brukar 

leka tillsammans. Fördelen med en gruppintervju är att barnen blir medvetna om olika 

sätt att tänka och detta kan skapa nya frågor och funderingar menar Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2011).     

När man intervjuar anser vi även att man observerar då man använder mer sinnen än 

öronen. Man hör tonläget på samtalen och kan då även tolka kroppsspråket. Bjørndal 

(2009) skriver att man använder sina fem sinnen när man observerarar man ser, hör, 

känner, luktar och smakar. Dessa sinnen möter varandra ständigt och ger ett intryck av 

omvärlden menar författaren. Vi har även valt att använda oss av deltagandeobservation 

när vi intervjuade barnen.   

4.3.2 Genomförande 

Under tiden som vi skrev tidigare forskning och formulerade vårt syfte och 

frågeställning tog vi kontakt med förskollärare som vi tänkte intervjua. Vi berättade om 

syftet med vår undersökning och fick positiv respons. En tillfrågad intervjuperson 

delegerade bort intervjun till en annan på förskolan, annars ställde de vi först frågat upp 

på att bli intervjuade. Vi väntade ett tag med att boka intervjuerna då vi först ville göra 

en djupdykning i teorin så vi var väl pålästa inför intervjuerna.  

Vi gjorde fyra intervjuer på tre olika förskolor och genomförde intervjuerna på de 

förskolor som intervjupersonerna arbetade på. Detta gjorde vi för att underlätta för våra 

informanter men samtidigt för att få en inblick i deras verksamhet. Intervjupersonerna 

valde ut ett lämpligt rum på förskolan för intervjun där vi ostörda kunde ställa våra 

frågor. Eftersom vi inte ville ha några "rätta" svar utan enbart intervjupersonernas egna 

åsikter och uppfattningar valde vi att inte låta de få ta del av intervjufrågorna före 

intervjun. När vi bokade intervjuerna var vi noga med att förklara vårt syfte och innehåll 

så de visste vad det handlade om innan intervjun. Om vi låtit informanterna ta del av 

intervjufrågorna innan intervjun anser vi att vi hade fått de svaren som informanterna 

trodde att vi sökte efter.  

I vår intervjuguide med förskollärarna utgick vi från två rubriker, bakgrund, där vi 

frågade lite om digital kompetens, och lärande, där vi fokuserade på om de kunde se ett 
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lärande vid barns användning av surplattan. Anledning till att vi valde att fråga om deras 

digitala kompetens är för att vi anser att det kan påverka hur de uppfattar lärandet kring 

surfplattan. Vi bad också våra informanter att ta med avdelningens surfplatta till 

intervjun även om vi inte hade någon direkt fråga som krävde att de visade något på 

den. Intervjun spelades in för att vi skulle få med så mycket som möjligt av det 

intervjupersonerna berättade. Vi sammanställde sedan intervjuerna för att lättare kunna 

se samband mellan de olika intervjuerna. 

Vid barnintervjuerna utgick vi mer från frågor angående surfplattan. Till exempel 

frågade vi vad man kunde göra med den, vad de brukar spela, hur man lär sig något nytt 

och om de brukade använda den på förskolan. Under intervjun observerade vi även 

barnen för att se hur samspelet mellan barnen såg ut och om något lärande kunde 

synliggöras. 

4.3.3 Forskningsetiska aspekter 

I vetenskapliga studier har de  forskningsetiska principerna en viktig betydelse då de på 

lång sikt har påverkan på samhället menar Vetenskapsrådet (2002). Det finns fyra 

huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteteskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera 

våra intervjupersoner om deras uppgift i vår studie, men även vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. När vi kontaktade våra intervjupersoner berättade vi om vårt 

arbete och att vi endast var intresserade av deras personliga tankar om våra frågor. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det är viktigt att berätta att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckeskravet innebär att vi 

som forskare måste ha ett samtycke med våra intervjupersoner så att det vet att de 

bestämmer över sin medverkan. Barnen som vi intervjuat som är under 15 år har vi 

samtalat med vårdnadshavare för att få samtycke samt frågat barnen om att de vill vara 

med. Konfidentialiteteskravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002) att inga personer 

ska kunnas identifieras av utomstående. Vi har informerat alla våra intervjupersoner att 

de är avidentifierade i undersökningen och att varken arbetsplats eller namn därför 

kommer att nämnas i vår studie. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material för 

vårt forskningsändamål inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk.    

4.4 Bakgrund 

Alla våra vuxna intervjupersoner är utbildade förskollärare. Anna tog examen 1998 men 

säger att hon helt saknar utbildning inom digitala verktyg. Hon har dock gått en 

kvällskurs vid fyra tillfällen där de använt sig mycket av surfplattan. Bella gick ut 2012 

och saknar helt utbildning inom digitala verktyg. Cissi gick ut 1985 och har en 10 % 

tjänst som IT-utvecklare. Hon har gått flera olika utbildningar och går på fortlöpande 

utbildningar eftersom hon är med i IT-mediagruppen. Doris tog examen 2011 men har 

jobbat som barnskötare sen 1986. Doris har endast gått på ett pedagogiskt café där hon 

fick lära sig grunderna om surfplattan men har inte fått någon annan utbildning om 

digitala verktyg. Alla förskollärarna har jobbat inom förskola sedan de tog examen. 

Samtliga intervjupersoner arbetar i småstadsamhällen. Barnen som vi intervjuat är 4 och 
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5 och bor alla i ett småstadsamhälle. Alla barnen har erfarenhet av att använda en 

surfplatta. Erik, Gustaf, Hilda och Ida har tillgång till en i hemmet. 
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5 Resultat 

I detta kapitlet kommer våra resultat från våra intervjuer och observationer att 

presenteras. Vi har utgått från fem underrubriker för att struktuera vårt resultat. Dessa är 

en situation med surfplattan där förskollärarna har berättat ett exempel på hur de använt 

surfplattan i verksamheten. Sen kommer utbildning om digitala verktyg där den digitala 

kompetensen kommer till uttryck samt förskollärarnas villkor och förutsättningar. 

Därefter kommer vem är surfplattan till för, här vi får ta del av vem förskollärarna och 

barnen anser att surfplattan är till för. Surfplattans innehåll handlar om vad surfplattan 

innehåller och sista rubriken är hur lärandet kommer till uttryck, här berättar 

förskollärarna om hur de ser på lärandet kring surfplattan.  

5.1 En situation med surfplattan 

Vi bad intervjupersonerna att berätta om ett tillfälle då de använt surfplattan i 

verksamheten. Anna valde att berätta om ett tillfälle från samma dag:      

Vi har gjort, vi har fåglar just nu som vi håller på att jobba med så vi har gjort 

fågelmatare och höll på att mata dom här fåglarna och nu är vi ju så nyfikna på 

att se vilka som kommer dit. Så sa jag att vi kan gå in och hämta, vi har ju ett 

fågellexikon då så kan vi i alla fall ha den med oss ut så vi gick in och hämtade 

den och då tänkte jag att jag kan ju ta iPaden med mig också för vi har laddat 

ner den här Krax iallafall och börjat med den, en app då, om fåglar, så då tog jag 

med mig den. Då kunde vi slå upp i den och vi kunde titta på fåglarna vi kunde 

lyssna på dom och dom kunde koppla till den fågeln dom hade sett precis nyss 

då sådär där blev det verkligen en sån där bara ”åh vad härligt” det stämde 

liksom och barnen blev jätte intresserade och vi satt en lång lång stund och 

testade sen blev dem ju då nyfikna på andra djur också då som vi undersökte, på 

dem som var bekanta.  Där kände man ju att det är ett så enkelt verktyg att ta 

med sig (Anna). 

Bella berättar också att de använt surfplattan till att söka kunskaper om fåglar. Hon 

märker att barnen har lärt sig fåglarna väldigt snabbt. Så fort barnen ser en fågel vet det 

vilken sorts fågel det är menar hon. Cissi berättar att de jobbat mycket med en app som 

heter My story där man kan ta bilder och spela in ljud till.  

Vi jobbar jätte mycket med sagopåsar. Där vi har saker i påsar och berättar eller 

sångpåsar och sådär. Jag jobbar ju med 1-3 åringar och då har vi gjort, vi har 

tagit bilder och sen har barnen berättat, här en tvååring. Här ser man verkligen 

språkutvecklingen (Cissi). 

Hon visar oss en film där hon suttit själv med ett barn och gjort en bok, barnet har själv 

tagit kort på figurerna i sagopåsarna och återberättat sagan. Cissi sitter med hela tiden 

och ställer frågor om sagan om barnet inte riktigt kommer ihåg, till exempel “Vem är 

det?” och “Vad säger mamma då?”. Sagan har förskolläraren tidigare berättat och visat 

med hjälp av sagofigurerna för barnen vid en samling. Cissi har reflekterat över att även 

om barnen inte tycks lyssna på samlingen, exempelvis om barnen snurrar runt och pillar 

med annat, så kan de berätta sagan när de ser figurerna framför sig. Cissi berättar att 

barnen tycker det är roligt och spännande att ta kort med kameran. Hon berättar även 
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om ett annat tillfälle där ett barn inte ville vara med på några planerade aktiviteter utan 

hellre lekte. Cissi fick reda på att hans stora intresse var krokodiler så hon tog hjälp av 

den interaktiva tavlan och berättade en saga om krokodiler. Barnet blev väldigt 

intresserad och lekte med dem på tavlan men en dag tog förskolläraren bort 

krokodilerna från tavlan och sa att han fick göra egna. Barnet började då rita egna 

krokodiler och gjorde krokodiler i lera och blev väldigt engagerad. Här menar Cissi att 

man kan med hjälp av ny teknik fånga barnens intresse och engagemang då många barn 

är intresserade av ny teknik. Doris använder mest surfplattan till barns tidsfördriv men 

hon menar att det även kan ske ett lärande kring det. Hon säger att eftersom det är 

pedagogerna som valt apparna så blir tillfället vid surfplattan pedagogiskt även fast det 

är barnen som frågat efter den. Hon berättar även att de ibland kopplar upp surfplattan 

på sin interaktiva tavla och då använder den som uppslagsverk. Doris tar upp ett 

exempel om hur ett barn ber en förskollärare att filma en händelse som pedagogerna 

sedan använder i dokumentations syfte där de reflekterat över sekvensen tillsammans 

med barnet. Hon menar att detta var en situation som var spontan men blev planerad.  

5.2 Utbildning om digitala verktyg 

På frågan om hur utbildning inom surfplattan påverkar barns lärande svarar Anna att om 

man vet hur man ska använda surfplattan och vilka appar som är bra är det lättare att 

introducera det för barnen.  Detta belyser även Bella som menar att: 

Ju säkrare man är själv desto lättare har man ju liksom att förmedla kunskaper 

och vet vart man ska leta och man har ju mycket lättare att hitta själv om vet 

vart och hur man ska göra det (Bella). 

Cissi menar att om man har utbildning inom surfplattan så blir man bättre på att 

använda den då man blir medveten om möjligheter och risker. Hon menar att om det 

finns rädsla för att använda den finns det risk att den antingen används på fel sätt eller 

inte alls. Doris anser att utbildningen har stor betydelse för barns lärande då hon 

uttrycker sig så här: 

Den tror jag är, den är allt! Alltså vad jag kan och inte kan har ju jättestor 

inverkan på vad barnen får uppleva och göra och så, så är det ju med allting, 

tycker inte jag det är så jätteroligt att måla och kan inte det så mycket så gör 

inte jag det så mycket på min avdelning. Tycker inte jag det är roligt att berätta 

sagor och kan inte det så bra då får inte barnen höra sagor på min avdelning 

heller och är jag inte så bra på det här så får barnen inte tillgång till det heller. 

Så våran utbildning är ju steg ett för att barnen ska få del av det, absolut (Doris). 

På frågan om det är viktigt att ha med digitala verktyg i förskolan även om läroplanen 

inte tar upp begreppet svarar alla att det är viktigt. Cissi menar att det bara är en 

tidsfråga innan det dyker upp i läroplanen. Doris anser att det är viktigt att använda 

surfplattan som ett pedagogiskt verktyg och tror att det kommer bli så mer i framtiden. 

Även Bella säger att det kommer mer och mer teknik i förskolan. Anna svarar på 

följande sätt: 

I med att det är den tid man lever i nu så ska det ju vara med tycker jag faktiskt. 

Det är liksom den tiden, man kan inte backa från de längre utan det är liksom 
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framtiden som barnen kommer få möta uppe i skolan och de... de kommer... ja 

börjar vi redan nu så har vi introducerat det på ett bra sätt (Anna). 

Cissi och Doris tar upp att de har chefer som är intresserade av ny teknik och att det är 

chefens inställning som skapar möjligheter. Doris menar att det är viktigt att 

förskolecheferna visar vilken nytta det finns med ny teknik som till exempel surfplattan 

för att annars blir reaktionen ute i förskolan att det bara blir ännu en sak att lära sig. Hon 

berättar att hennes chef brukar uttrycka sig att “utveckling får ta tid”.  

5.3 Vem är surfplattan till för 

Vid frågan om vem surfplattan är till för svarar Anna, Bella och Cissi att surfplattan är 

till för både barn och pedagog. Förskollärarna Anna och Bella förklarar att de vill få ner 

surfplattan ännu mer i barngruppen och uttrycker att de vill ha ett speciellt ställe som 

den ligger på precis som vilken leksak som helst, men att de vill komma fram till mer 

praktiska lösningar i och med att de har olika åldrar. Cissi berättar att barnen använder 

surfplattan tillsammans med en pedagog men att barnen själva får ta kort och filma. Hon 

poängterar att eftersom hon arbetar på en småbarnsavdelning så anser hon att barnen 

aldrig ska vara själva med surfplattan utan alltid ha en pedagog med. Doris däremot 

menar att surfplattan är till för barnen samtidigt som hon berättar hur hon använt den till 

att dokumentera barnen när det haft cirkusföreställning på förskolan. Hon tar även upp 

att barnen nu oftast sitter ensamma med surfplattan men att hon önskar att att man 

kunde sitta mer jämte barnen och utmana, ställa frågor och observera. Men samtidigt 

menar hon att barnen alltid sitter några stycken tillsammans med surfplattan och hjälps 

åt. Hon berättar att hon ibland passar på att vara med ett annat barn och göra något 

annat. Doris anser att det är bra om barnen får sitta med surfplattan på egen hand och 

utforska men att det ibland behövs en vuxen närvaro. Detta är något som även 

förskollärarna Anna och Bella benämner. Anna anser att barnen nu har suttit en hel del 

själva och att hon har fått sticka ifrån ganska mycket men att hon önskar att kunna sitta 

med de mer just för att se hur apparna fungerar och hur barnen går tillväga. Detta är 

även något som Bella belyser då hon menar att man ofta missar just delen om att följa 

upp barnen vid surfplattan. Hon menar att man ska blanda tillfällena vid surfplattan, att 

ibland får barnen sitta själva och ibland tillsammans med en pedagog. Utifrån barnens 

perspektiv förklarar Erik att fröknarna brukar göra “de andra” när de får sitta med 

surfplattan vilket Gustaf förklarar är till exempel duka och “sånt där”. Frans däremot 

förklarar att en vuxen brukar vara med när de sitter med surfplattan, då poängterar 

Gustaf att de sitter med kompisar när ingen vuxen är med. Hilda och Ida säger att de två 

brukar sitta själva med surfplattan i soffan. Vid frågan vad fröknarna brukar göra när de 

sitter med surfplattan svarar Ida att dom brukar leka med de andra barnen eller städa.  

I frågan om hur surfplattan används i verksamheten svarar samtliga förskollärare att den 

mest används spontant. Anna berättar att den nu används efter barnens önskan när de 

har frågat efter den men att de har planerat att ta in den i sitt temaarbete framöver och 

att det då ska bli planerade aktivteter kring den. Detta är något som även Bella 

benämner. Cissi berättar att de ibland har planerade aktiviteter till exempel har barnen 

gjort en bok var tillsammans med en pedagog. Detta har sedan pedagogerna tittat på 



  

 

21 

under sin planering och gjort en pedagogisk dokumentation av. Hon menar även att 

aktiviteterna blir kopplade till läroplanen då hela verksamheten kopplas till den och 

surfplattan är ett verktyg i den planeringen. Doris berättar om några få planerade 

tillfällen med surfplattan och då har det varit för att barnen själva ska kunna se, till 

exempel sin cirkus föreställning. De har även filmat någon annan sekvens som var ur ett 

dokumentationssyfte för att barnet ska kunna reflektera över vad som hände.  

Alla fyra förskollärarna är överens om att man ska ha surfplatta ute i förskolorna. Anna 

anser att det är ett verktyg som förenklar väldigt mycket till exempel dokumentationen 

och att man kan föra in den i sin verksamhet och knyta an den till läroplanen. Hon anser 

även att det är ett viktigt redskap som kan föra verksamheten framåt. Detta anser även 

Bella då hon menar att det framför allt är roligt att dokumentera och visa för föräldrarna 

vid ett utvecklingssamtal. Cissi anser att det är ett steg i utvecklingen och att det för 

barnen är naturligt och att det är mer vi vuxna som får vänja oss. Hon menar att barnen 

tycker det är roligt och det är det viktigaste. Cissi anser också att man inte ska fastna för 

skärmtid och inte skärmtid utan istället fokusera på vad det är man använder den till, att 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet och detta är något som även Doris håller 

med om. De menar att man ska visa barnen att man inte enbart kan ha den till att spela 

spel på utan även lära med hjälp av surfplattan genom att till exempel söka fakta. Doris 

anser att eftersom det är dagens teknik så bör man använda den, dock la hon stor tyngd 

vid att man inte får glömma sin egen kreativitet och skapande. Hon anser dock att den 

ska finnas med men att den inte får ta överhand, för barnen måste själva få känna, 

prova, testa och göra för att kunna förstå vad som händer. 

5.4 Surfplattans innehåll 

Förskollärarna har lite olika tillvägagångssätt när de väljer ut appar. Anna och Bella 

sökte själva efter lämpliga appar på exempelvis google. Båda förskollärarna berättar att 

det finns en IT-ansvarig på förskolan som väljer ut appar och kommer med apptips. Då 

Cissi är IT-ansvarig på sin enhet är det hon som skriver apptips som skickas ut till de 

olika förskolorna i den enheten. Hon hittar dem genom att själv leta och testa dem. Hon 

tar även emot önskemål från pedagogerna på enheten och försöker hitta lämpliga appar 

utifrån det. Doris berättar att hon får apptips från IT-ansvarig på hennes förskola men att 

det även förekommer tips från andra pedagoger som är intresserade och har hittat bra 

appar. 

Cissi berättar att de har lite olika ritprogram, musikprogram och även lite “förströelse” 

som Pippi, Peka på och Radioapan. Peka på är som en slags pekbok som man gör på 

surfplattan. Toca tea party är en populär app menar Cissi. Där sitter man tillsammans 

runt ett bord och fikar, man hjälper varandra om någon spiller eller liknande. Make Dice 

är ett program de använder mycket. Det är som en tärning som man slår där man själv 

väljer vad de ska stå på sidorna till exempel springa, hoppa och hämta. Cissi berättar 

även att de kommer använda surfplattan som adventskalender detta året. Doris berättar 

att de har lite olika stavningsappar och bland annat Pettsons uppfinningar och Katten 

Tom. Anna berättar att de håller på att testa lite olika naturvetenskaps appar och att  de 

även har kvar några spel sen förra temat till exempel Pippi. Doris säger att det är viktigt 
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att alla appar på förskolan är pedagogiska. Cissi däremot menar att alla appar kan bli 

pedagogiska bara man sitter med och ställer följdfrågor till barnen. Hon menar att det 

endast är upp till pedagogen själv, vad den vill göra det till.  

Alla förskollärare anser dock att det även finns negativa aspekter med surfplattan, dock 

är det väldigt olika aspekter som de belyser i intervjuerna. Cissi svarar följande på 

frågan om det fanns några negativa aspekter med surfplattan: 

Ja det är ju om den blir barnvakt och man sitter där själv och blippar. Och 

barnen är själva och använder den som tidsfördriv. Lagom är bäst och hur man 

använder den, det kan blir negativt, men det kan ju allting (Cissi). 

Doris anser att det kan förekomma tävling och olika former av rivalitet kring 

surfplattan, men hon menar samtidigt att det kan vara ett lärande då barnen får träna på 

turtagning. Hon anser att kommunikationen mellan barnen är viktig då de bland annat 

kommer överens om när man ska byta. Hon tar också upp gamnacke och stillasittande 

som ett problem men att de löst det genom att sätta en äggklocka för att de inte ska sitta 

för länge. Hon anser dock att det är viktigt att visa respekt för barnen och låta de spela 

färdigt spelet även om klockan har ringt, men att man inte får börja på något nytt. 

Anledning till att de diskuterat stillasittandet beror på att det finns en uttryckt oro bland 

föräldrarna om för mycket stillasittande kring surfplattan. En negativ aspekt som Anna 

tar upp är att det finns en risk att tappa den spontana leken, det sociala och 

kommunikationen. Anna tar upp att det är viktigt att det är ett komplement i 

verksamheten och att det är viktigt att hitta en bra balans mellan att sitta med surfplattan 

och leka. De brukar säga till barnen ibland att surfplattan behöver vila så att barnen kan 

släppa den en stund. Bella berättar att det på hennes förskola har fungerat bra med 

surfplattan. Hon berättar dock att de på andra avdelningarna har känt att så fort 

surfplattan har kommit fram så har barnen flockat sig runt den och blivit en form av 

hysteri men att hon inte känner så på sin avdelning. Hon tror att det kan ha med att göra 

att de på hennes avdelning känner sig trygga med den och att de inte gjort så stor sak av 

den. Under barnintervjun frågade vi barnen vem som sitter mest vid surfplattan på 

förskolan då svarar Erik: “Alla utom jag, för jag brukar inte vilja så mycket. För jag vill 

inte. Jag vill göra lite annat på dagis”. 

5.5 Hur lärandet kommer till uttryck 

Frågan om förskollärarna kan se ett lärande kring surfplattan skiljer sig åt. Anna, Bella 

och Cissi ser ett självklart lärande kring den medan Doris inte är lika övertygande. Hon 

säger så här: 

Det är ju svårt att säga,  ja men det kan man ju säga, de lär ju sig, de lär sig ju 

av varandra så det, i samarbete och sådär och dom lär ju sig att hantera 

surfplattan och hur den fungerar och sådär men om de tar detta med sig ut till ett 

annat sammanhang det kan jag inte svara på faktiskt. Att det är så lärandet sker 

men att dom lär sig arbeta kring den här det gör dom ju (Doris). 

Bella och Cissi anser mer att barnen lär sig både samarbete och att använda surfplattan 

och dess pedagogiska innehåll. Anna uttrycker sig: 
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Dem är ju väldigt smarta barnen, dem fattar, dem haffar direkt sådär, en 

tvååring kan ju sitta med dem. Dem drar grejer, det är ju så lätt för dem att 

greppa (Anna). 

Under vår intervju/observation med barnen började vi med att starta programmet Sock 

Puppets, som är ett program där man gör en dockteater. Erik hade spelat detta spelet 

innan och tog surfplattan till sig och valde en docka. Sedan frågar han Gustaf och Frans 

vilka dockor de vill ha och visar vad de kan välja mellan och vart det ska trycka. Erik 

visar hur spelet fungerar och vad man kan göra med dockorna till exempel förstora och 

förminska dem och låter sen Frans och Gustaf testa. När programmet startades till Hilda 

och Ida berättade Hilda direkt att hon hade det på sin surfplatta hemma. Ida hade inte 

spelat det innan men efter att Hilda förklarat och visat så säger Ida “jag har spelat ett 

annat spel, med prinsessor, det är nästan samma”.  

Ett annat program barnen fick testa är Shape monster. Där är det ett monster som vill bli 

matad av olika geometriska former och säger tillexempel “ge mig en triangel”. Här gav 

vi Gustaf surfplattan och presenterade programmet men även detta hade Erik testat 

innan. När Gustaf ska börja förklarar Erik att det är “lite svårt” och visar att den 

genometiska formen visas på monstrets hatt om man inte vet hur formen ser ut. När de 

spelat en stund frågar vi Gustaf om det är svårt och då svarar Gustaf: “Nej man kan 

kolla på mössan”. Varken Hilda eller Ida hade testat detta programmet innan så 

tillsammans diskuterade de och testade sig fram för att komma på hur spelet fungerade. 

Hilda uttryckte sig att det var svårt och att hon inte visste hur formerna såg ut. Ida hade 

upptäckt att formen visades på bagarmössan och visade det för Hilda. Båda härmade 

monstret och matade sedan monstret varannan gång utan att fått varken instruktioner 

eller diskuterat om att spela tillsammans. 

När Frans fick välja program själv valde han Julkalendern. Julkalendern är baserad på 

tv:ns julkalender och går ut på att köra en raket och hämta sagogryn. Ingen av barnen 

hade spelat det tidigare. Frans hade väldigt svårt för spelet och visste inte alls vart han 

skulle trycka eller göra, då frågade Erik om han skulle hjälpa honom. Frans nickade och 

skickade över surfplattan till Erik som började spela. Frans styr spelet genom Erik, då 

han ber honom göra på ett visst sätt. Erik gjorde då precis som Frans ville, till exempel 

så frågade Frans “Vad händer om man släpper raketen?” och då testade Erik det. 

Observationen visade att Erik var den som vågade trycka sig fram fast han inte visste 

vad han skulle göra till skillnad från Gustaf och Frans som var mer försiktiga. Vid 

samtal med barnen framkom det att Erik har mest erfarenhet av surfplattan och de andra 

barnen ansåg att han var “bäst” på surfplattan. Gustaf har en egen surfplatta hemma men 

är ändå lite osäker. Under tiden Erik spelade ställde han frågor som till exempel “Hur 

ska jag göra nu?” men samtidigt som han ställde frågan testade han sig fram genom att 

trycka. På frågan om hur man lär sig något på surfplattan svarade Erik “man bara provar 

och tycker man det är svårt behöver man inte prova det”. I Julkalendern förklarar en 

röst hur man ska göra och frågar “hör du mig?” men varken Frans eller Erik reagerade 

på detta, Gustaf svarade däremot vid flera tillfällen. När Hilda och Ida spelade samma 

spel lyssnade de först väldigt noggrant på instruktionerna som berättades och sedan 

tryckte de sig fram tillsammans för att få igång raketen och lista ut hur man styrde 
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raketen. Hilda reflekterade direkt över att det var raketen som var med i julkalendern 

vilket gjorde att båda var intresserade över att lära sig det. Ida uttryckte sig efter att ha 

kört in i väggen “jag är dålig” och la ifrån sig surfplattan, Hilda ger då Ida surfplattan 

igen och svarade då “ta alla stjärnorna för då får man poäng” och Ida försökte sig på 

spelet igen. Vid frågan över vad man lär sig svarade Ida “att man inte ska krocka i 

väggen” och Hilda svarade att “man ska styra med fingrarna, de var svårt, för jag ser 

inte när handen är framför”.  

Det sista programmet vi introducerade för barnen var Ginger som är en katt som härmar 

det man säger och man kan även bada och föna kattens päls. Under detta spelet var det 

mycket kommunikation mellan Erik, Frans och Gustaf då det frågade varandra “ska vi 

föna katten?” “ska vi duscha?” sen skrattade dem när katten härmade deras frågor, svar 

och skratt. När Hilda och Ida spelade frågade de oss om det inte fanns några borstar och 

spännen att sätta i pälsen, vi svarade då att vi inte visste. Hilda och Ida klickade runt för 

att hitta det, men hittade inget då sa Hilda “på min katt, i mitt spel hemma, där kan man 

sätta spännen på katten med blommor på och nallar” vilket Ida berättar att hon har testat 

hemma hos Hilda. Vid frågan till Hilda och Ida om hur man lär sig något nytt svarade 

Hilda “man ska lyssna på vad det säger”, Ida berättade att man bara ska prova. Ida 

berättade vidare “det finns vissa bebisspel, de är inte roliga, för det är superlätta”. Hilda 

håller med och berättade att “vissa spel är superlätta, men vissa är skitsvåra, då pratar 

dem inte som mig och då fattar jag ingenting om hur man ska göra”. Efter följdfrågor 

och samtal om detta förstod vi att det handlade om ett spel där det till exempel talar 

engelska. Vid frågan om vad man lär sig på surfplattan svarade Hilda “man lär sig att 

inte tappa den och nya spel”, Ida berättade “på dagis har de ett spel med bokstäver, där 

ska man skriva haj och sånt, och skriver man fel så låter det pip och då får man försöka 

igen”. Hilda sa att hon inte tycker det spelet är roligt för det är svårt, “min storebror 

brukar spela det hemma och han går i skolan, så jag ska med spela det när jag går i 

skolan sen”.    

Vi har nu redogjort för vad barnen sa och gjorde samt vad förskollärarna uttryckte om 

lärandet kring surfplattan. Nu ska vi ställa dessa mot våra teorier samt litteraturen i vår 

studie.    
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6 Analys 

Under den här rubriken anknyter vi vårt resultat till teorierna. Vi har delat in analysen i 

fyra olika underrubriker: en situation med surfplattan, utbildning om digitala verktyg, 

vem är surfplattan till för samt hur lärandet kommer till uttryck.  

6.1 En situation med surfplattan 

Anna berättar om ett tillfälle med surfplattan där de är ute och tittar på fåglar. Hon tar då 

hjälp av surfplattan och appen Krax för att slå upp om olika fåglar och läten. Detta kan 

man se i Vygotskijs tankar om att barn behöver en mer erfaren person (förskolläraren) 

för att kunna lära sig nya saker (Säljö 2012). Förskolläraren kan appen och vet hur hon 

ska använda den för att skapa ett lärande. Man kan också koppla situationen till 

assimilation och ackommodation inom det kognitiva perspektivet (Hwang & Nilsson 

2003). Barnen använder assimilation när de tar in de nya fåglarna och ackommodation 

när de får en förståelse för att det kan finnas flera olika fågelarter. Barnen organiserar 

sina tankar efter vad de lär sig (Piaget 1976). Det går även att se på situationen utifrån 

ett pragmatiskt synsätt. Barnen och förskolläraren ser en fågel de inte känner till och lär 

då genom inquiry när de söker information om den. Sandvik, Smørdal & Østerud (2012) 

skriver att det är viktigt att inte vara låst utan ta med surfplattan ut vilket Anna gör. Hon 

har sett möjligheter i att den är trådlös och enkel att ta med.  

Cissi berättar och visar oss en app som heter My story som man kan göra böcker i. Hon 

ser språkutveckling hos barnen när hon går tillbaka och tittar på filmer barnet gjort 

tidigare och ser hur barnen har utvecklats. Sandvik, Smørdal & Østerud (2012) skriver 

att pedagogiska appar kan leda till att barnen får ett bättre ordförråd och en bättre 

fonologisk medvetenhet. Cissi berättar att när hon använder sig av denna appen sitter 

hon själv tillsammans med ett barn men att barnet själv tar kort och berättar sagan. Hon 

sitter jämte och ställer följdfrågor om barnet inte kommer ihåg sagan eller behöver 

stöttning. Detta kan refereras till Vygotskijs tankar om att förskolläraren är den mer 

erfarne som vägleder barnet till hur man kan använda kulturella verktyg som leder till 

lärande (Säljö 2012). Kulturella verktyg kan man se i användandet av surfplattan. 

Vygotskij menar också att läraren ska ställa frågor som leder in på rätt svar utan att rakt 

ut tala om det, ju mer barnet förstår desto mindre hjälp ska läraren ge (Säljö 2012). Cissi 

berättar även om ett annat tillfälle då hon fångade ett barns intresse, vilket var 

krokodiler, genom ny teknik. Även vid denna situation kan man se hur kulturella 

verktyg leder till lärande. En deltagares attityd till en händelse är grunden för hur 

deltagaren tar till sig händelsen (Dewey 1999). Barnets intresse är grunden för dennes 

engagemang (Dewey 1999) vilket syns i exemplet som Cissi berättade om. 

Förskollärarna berättar om lite olika appar de har och att de oftast får apptips men även 

letar upp lämpliga appar själva. Doris säger att det är viktigt att apparna på förskolan är 

pedagogiska men Cissi menar att alla appar kan bli pedagogiska om man sitter med och 

ställer följdfrågor. Man kan koppla Cissis tankar till Vygotskijs syn på en aktiv lärare 

och hela sociokulturella perspektivets tankar om att man lär i samspel med andra. Cissi 

berättar om en app som heter Toca tea party som de använder sig mycket av. Detta kan 

också ses utifrån det sociokulturella perspektivet då man tillsammans sitter och hjälper 
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varandra runt ett fikabord. Gällhagen och Wahlström (2011) tar upp att surfplattan är ett 

fantastiskt verktyg på förskolan i kombination med en aktiv pedagog. Detta kan man 

även knyta till pragmatismen då pedagogerna är aktiva och ställer följdfrågor som gör 

att barnen stöter på problem (Säljö 2012). 

Alla förskollärare anser att det kan finnas negativa aspekter kring surfplattan. Cissi 

anser att en negativ aspekt kan vara om surfplattan blir barnvakt och att barnen sitter 

själva och trycker. Det kan ses till Vygotskij tankar om att barnet inte kan lära sig om 

det inte har en mer erfaren person som vägleder (Säljö 2012). Detta anser dock inte 

Piaget som menade att om barnet befinner sig i rätt utvecklingsstadium så behövs ingen 

lärare till hjälp. Han menar att det är viktigt att barnet själv är aktivt och på så vis själv 

upptäcker nya saker och lär sig (Säljö 2012). 

6.2 Utbildning om digitala verktyg 

Cissi och Doris berättar att de har chefer som är intresserade av ny teknik och menar att 

det är chefens inställning som skapar möjligheter. Doris berättar att hennes chef säger 

att “utveckling får ta tid”. Digital kompetens kräver resurser och tid för utveckling 

skriver Bølgan (2012). Därför är det viktigt med intresserade chefer som Cissi och 

Doris beskriver. Alla förskollärare ansåg att utbildning inom digitala verktyg är viktigt 

för barns lärande. Europaparlamenetet (2007) skriver att man behöver vissa färdigheter 

för att hantera information och ställa sig kritisk till den genom ny teknik. Cissi säger att 

utbildning inom digitala verktyg bidrar till att man blir medveten om möjligheter och 

risker. Bella uttrycker sig att ju säkrare man är själv på surfplattan desto lättare har man 

att förmedla kunskaper vidare till barnen. Det sociokulturella perspektivet kännetecknas 

av att man lär tillsammans med andra (Vygotskij 1986) men även att en mer erfaren 

vägleder och förmeddelar kunskap (Säljö 2012) vilket Bella vill göra med surfplattan. 

Hardersen och Björk Guðmundsdóttir (2012) skriver att om man som får kunskaper om 

hur barn använder digital teknik så vet pedagogerna hur de ska använda sig av digitala 

verktyg för att förbättre kvalitén på förskolan och kunna möta barnen där dom är. Doris 

berättar att det hon kan och hennes intresse speglar av sig på vad barnen får uppleva på 

hennes avdelning. Hon förklarar att om hon inte tycker det är roligt att måla får barnen 

heller inte måla. Detta kan kopplas till att om hon inte tycker att surfplattan ger barnen 

så mycket och inte heller har tillräcklig kunskap om den får barnen inte använda den så 

mycket. 

Alla förskollärare anser att det är viktigt med digitala verktyg i förskolan även om 

läroplanen inte tar upp det. Forsling (2011) skriver dock att IKT och IT tas upp som 

viktiga delar. Anna uttrycker sig att man borde ha surfplattan i förskolan eftersom den 

är i tiden. Detta är något som även Bella nämner då hon menar att tekniken bara ökar i 

förskolan. Gällhagen och Wahlström (2011) skriver att för barn är den moderna 

tekniken en vardag. Både Cissi och Doris tar upp att det är deras förskolechefer som är 

intresserade av ny teknik och därför ger förskollärarna möjlighet att arbeta med dom. 

Doris menar att det är viktigt att förskollecheferna visar vilken nytta de kommer ha med 

den nya tekniken för att förskollärarna ska vilja lära sig. Detta går att anknyta till den 

pragmatiska perspektivet då Dewey (2004) menar att det pragmatiska är en form av 
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nyttofiosofi alltså att man måste se nyttan med att lära sig vilket Doris berättar är viktigt 

att förskolecheferna gör.  

6.3 Vem är surfplattan till för 

Anna, Bella och Cissi säger att surfplattan är till för både barn och pedagoger. Det här 

något som även Gällhagen och Wahlström (2011) tar upp. De menar att det inte enbart 

är en tillgång för barnen utan även för pedagoger. Till exempel är surfplattan ett bra 

verktyg när det kommer till dokumentationen av verksamheten menar Gällehagen och 

Wahlström (2011). Bella berättar också att hon tycker det är roligt att dokumentera för 

att visa föräldrarna vid ett utvecklingssamtal. Cissi berättar att barnen själva får ta kort 

och filma med surfplattan men att de aldrig låter barnen sitta själva med den eftersom 

hon arbetar på en småbarnsavdelning. Hon berättar också att man idag inte ska fastna 

för skärmtid och inte skärmtid utan istället fokusera på vad man använder den till. 

Bølgan (2012) menar att om barnens tid vid datorn är schemalagd och kontrollerad blir 

utvecklingen låg. Hon menar att den ska finnas med spontant och naturligt under hela 

dagen. Detta håller Forsling (2011) delvis med om då hon menar att detta redan är barns 

vardag och att man ska fokusera på innehållet däremot anser hon att man även ska se 

över tiden framför skärmen. 

Doris säger att surfplattan är till för barnen och att hon önskar att hon hade haft tid att 

sitta med jämte och ställa följdfrågor men oftast sitter barnen några stycken tillsammans 

utan närvaro av någon vuxen. Hon menar att det nu gärna blir ett tillfälle att sätta sig 

själv med något annat barn. Detta är något som även Anna och Bella säger då de menar 

att det har fått gå ifrån ganska mycket och att de gärna hade suttit och sett hur apparna 

fungerar för barnen. Detta kan ses både i det sociokulturella och kognitiva perspektivet. 

Det sociokulturella eftersom att barnen sitter tillsammans och lär av varandra (Vygotskij 

1986) och det kognitiva eftersom barnen själva är aktiva och provar sig fram (Säljö 

2012). När vi frågade barnen vad fröknarna brukade göra när de satt med surfplattan 

svarade Frans att en vuxen brukar sitta med. Men både Erik, Gustaf, Hilda och Ida säger 

att de brukar få sitta själva med surfplattan för att de vuxna brukar duka, städa eller leka 

med andra barn under tiden det spelar. När vi frågar förskollärarna om det brukar 

använda surfplattan spontant eller som en planerad aktivitet svarar samtliga 

förskollärare att den mest används spontant. Cissi berättar däremot att hon nu har gjort 

böcker med alla barnen vilket har vart en planerad aktivitet och Doris berättar om ett 

planerat tillfälle där barnen har fått titta på sin egen cirkusuppvisning som filmats med 

surfplattan. Hardersen och Björk Guðmundsdóttir (2012) skriver att det är viktigt att 

barns digitala upplevelser både blir spontana och används som planerade aktiviteter 

vilket vi ser att Cissi och Doris gjort. Doris har även haft ett tillfälle vid surfplattan som 

var spontan men som blev en planerad aktivitet då de byggde vidare på den. 

Anna berättar att hon tycker surfplatta underlättar mycket vid dokumentation. Detta 

stödjer Gällhagen och Wahlström (2011) som menar att det finns enkla appar att 

använda till dokumentation. Även Doris berättar att de använder surfplattan till att 

dokumentera med. Både i situationer där barnen ber om det och i situationer för att 

dokumentera verksamheten. 
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6.4 Hur lärandet kommer till uttryck 

Anna, Bella och Cissi  ser ett självklart lärande kring surfplattan men Doris anser att det 

är svårt att veta om barnen kan ta med sig det de lärt sig vid surfplattan till verkligheten. 

Hon menar dock att hon kan se ett lärande kring samarbetet vilket kan anknytas till det 

sociokulturella perspektivets mediering som innebär att man lär sig i lek och samtal 

(Säljö 2012), vilket barnen gör när de använder surfplattan. Detta är även något som 

Bella och Cissi tar upp då de talar om samarbetet kring surfplattan. Annas tankar om att 

barn har lätt för att använda surfplattan och att barn är smarta kan kopplas till Deweys 

Learning by doing då barn oftast bara testar sig fram genom att trycka (Säljö 2012). När 

vi ställde frågan till barnen vad de trodde man lärde sig vid surfplattan svarar Ida till 

spelet Julkalendern “att man inte ska krocka i väggen” och Hilda svarar att “man ska 

styra med fingrarna, de var svårt, för jag ser inte när handen är framför”. När vi ställde 

samma fråga till Erik, Frans och Gustaf så svarade inte de.  

Alla barnen vi intervjuade hade erfarenhet av att använda surfplattan och det är inte så 

konstigt menar Forsling (2011) eftersom att dagens barn idag väldigt tidigt kommer i 

kontakt med olika digitala medier. Under vår första observation när barnen använde sig 

av Sock Puppets kan man se ett sociokulturellt lärande då Erik visar Gustaf och Frans 

hur spelet fungerar och låter dem testa. Detta kan man även se  i den andra situationen 

där Hilda visar Ida hur man gör. I båda situationerna ser man hur en mer erfaren visar 

sina kompisar så att de kan upptäcka och lära sig nya saker vilket det sociokulturella 

perspektivet handlar om. Vygotskij (1986) skriver om att lärandet sker i dialog med 

varandra vilket man ser i dessa situationerna. När Erik respektive Hilda förklarat hur 

man ska göra så förstår de andra barnen och kan vara med i spelet. Man kan även se det 

i pragmatismen då de andra barnen lär sig genom att göra vilket  går att se i  Deweys 

learning by doing (Säljö 2012). 

Även under den andra observationen vid programmet Shape monster kan man se det 

sociokulturella lärandet då Erik har spelat även detta innan och ger tips till Gustaf om 

hur man ska göra. Erik är det som det sociokulturella perspektivet beskriver som en mer 

erfaren vän till Gustaf (Säljö 2012). Gustaf uttrycker sig att det är inte är ett svårt spel 

då man kan titta på monstrets mössa och där se vilken han vill ha. I situationen med 

Hilda och Ida ser man den pragmatiska perspektivet då ingen av dem spelat spelet innan 

och därför stöter på ett problem. Genom både inquiry och learning by doing testar de 

sig fram tillsammans och löser problemet (Säljö 2012). Man kan även se det 

sociokulturella perspektivet då Hilda uttrycker sig att det är svårt, men då genom 

samspel får hjälp av Ida som har sett att formen visas på bagarmössan (Säljö 2012).  

Det kognitiva perspektivet kan man se i situationen där barnen får testa Julkalendern. 

Ingen av barnen har tidigare stött på detta spel och får därför själva lösa problemet. 

Frans provar spelet men känner sig osäker och lämnar över surfplattan till Erik som 

utforskar spelet genom Frans instruktioner. Piaget anser att barn själva ska utveckla sitt 

lärande och sin kunskap genom grupparbeten och samarbete med andra barn (Säljö 

2012). Piaget menar att barn lär sig när det är aktiva och själva utforskar (Säljö 2012), 

vilket Erik gör i situationen. Piaget anser också att om barnet förstå vad den lär sig så är 
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den på rätt utvecklingsstadium och då behövs ingen lärare till hjälp. Barnet behöver 

ingen vägledning eller kontakt med någon vuxen om det förstår hur man ska göra (Säljö 

2012). Det är här Erik befinner sig eftersom han helt själv lyckas komma på hur man 

ska göra för att spela spelet han aldrig tidigare provat. Även det pragmatiska 

perspektivet syns då de inte vet hur det ska göra och därför får söka kunskaper själva 

och testa sig fram. Dewey menar att praktisk handling är omöjlig utan reflektion och 

tänkande vilket går att se i situationen (Säljö 2012). Hilda och Ida hade heller inte spelat 

detta innan men när Hilda reflekterade över att det var raketen från julkalendern blev de 

båda intresserade av att lära sig det. Dewey (1999) skriver att barnens intresse är 

grunden för hur barnet blir engagerad vilket man kan se i detta exemplet. Ida anser att 

spelet är svårt men Hilda vägleder Ida så att hon försöker igen. Detta går att koppla till 

Vygotskijs proximala utvecklingszon då Ida blir vägledd av Hilda och förstår 

instruktionerna (Säljö 2012).  

När vi introducerade spelet Ginger för Erik, Frans och Gustaf kan man se ett samarbete 

då barnen kommunicerar mycket med varandra och bestämde tillsammans hur de skulle 

gå vidare. I den här situationen kan man se både ett sociokulturellt och pragmatiskt 

lärande. Enligt Vygotskij uppstår lärandet  i samspelet och i dialogen mellan människor. 

Barnen diskuterar sig alltså fram till kunskapen. I det pragmatiska perspektivet kan man 

se ett lärande eftersom Dewey menade att man lär sig genom att få prova och testa sig 

fram (Säljö 2012). När Hilda och Ida spelar anar man att de spelat något likande spel 

innan då de förstår grunderna men letar efter borstar och spännen till katten. Då de 

tillsammans letar och försöker hitta det till katten så går det att se utifrån den 

pragmatiska teorin då det försöker lösa när det stöter på ett problem (Säljö 2012). Ida 

börjar i denna situationen berätta om att det finns så kallade “bebisspel” som hon anser 

är väldigt enkla, detta håller Hilda med om men hon talar också om att det finns svåra 

spel där det inte talar svenska. Gällhagen och Wahlström (2011) tar upp att surfplattan 

är ett enkelt verktyg även för det små barnen att använda, då det man styr med fingrarna 

vilket kan anknytas till de Ida säger om “bebisspel”.  

Doris och Anna berättar om ett problem kring surfplattan, att barnen blir stillasittande 

och får gamnacke. Anna tar upp att det finns en risk att barnen tappar den spontana 

leken, det sociala och kommunikationen. Under barnintervjun svarade Erik att han inte 

brukar vilja sitta så mycket vid surfplattan utan mer vill göra “lite annat på dagis”. 

Hardersen och Björk Guðmundsdóttir (2012) tar upp att det är viktigt att ha kunskaper 

om barns olika digitala erfarenheter utanför förskolan. Bølgan (2012) tar upp att det är 

svårare för det barn som inte har tillgång till IT hemma därför menar hon att det är 

viktigt att få in digitala verktyg i förskolan för att minska klyftan mellan barnens olika 

digitala erfarenheter. Anna tar upp att det är viktigt att surfplattan blir ett komplement i 

verksamheten och att det är viktigt att hitta en bra balans. Detta är något som båda 

författarna Gällhagen och Wahlström (2011) och Olsson (2013) poängterarar då de 

menar att surfplattan inte får ersätta eller ta bort något annat i förskolan utan bli ett 

komplement. Olsson (2013) tar upp att surfplattan gör att lärandet blir mer lustfyllt och 

barnen får en möjlighet att lära sig på ett mer tidsenligt sätt.     
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7 Diskussion 

I detta kapitlet kommer vi att först diskutera vår metod under rubriken metoddiskussion. 

Sen kommer vi att föra en diskussion om vårt resultat under rubrikerna det 

sociokulturella perspektivet, det kognitiva perspektivet, det pragmatiska perspektivet, 

andra reflektioner samt en sammanfattning under rubriken slutdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur både förskollärare och förskolebarn 

ser på lärandet kring surfplattan därför valde vi att använda oss av kvalitativ forskning. 

Vi valde slumpmässigt ut förskolor som vi visste hade haft surfplatta en längre tid. En 

av förskollärarna hade en IT-tjänst vilket vi inte visste om innan vi träffade henne. Vi 

anser att resultatet hade blivit annorlunda om alla intervjupersoner hade varit IT-

ansvariga. Vi hade ingen relation med förskollärarna sedan tidigare, barnen däremot 

hade en av oss träffat innan vilket vi anser kan påverka vårt resultat. Resultaten vi fick 

anser vi var förskollärarnas personliga åsikter och inte svaren de trodde vi ville ha. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) skriver att när man intervjuar barn är det 

viktigt att reflektera över vilken relation man har till barnen. Detta anser vi har en stor 

inverkan då barnen kände sig trygga både med varandra och med oss eftersom de kände 

en av oss sedan tidigare. Anledningen till att vi anser att de kände sig trygga beror på att 

de inte var blyga och visade ett intresse för vår intervju. Vi valde gruppintervju med 

barnen dels för att de skulle känna sig trygga med varandra men också för att kunna se 

ett samspel mellan dem. Vi anser att resultatet hade blivit annorlunda om vi hade 

intervjuat barnen en och en, då vi inte hade kunnat se hur barnen hjälpte varandra kring 

surfplattan. 

Vi har genom diskussion med förskollärare fått en större inblick i hur förskollärare ser 

på arbetet med surfplattan. Under några av intervjuerna fick vi även ta del av 

surfplattans innehåll då informanterna visade oss hur de olika programmen fungerade. 

Detta gav oss en djupare förståelse av pedagogernas intresse av surfplattan och dess 

användningsområden. Föräldrarna till barnen vi intervjuade gav oss samtyckte till att 

intervjua deras barn. Vi såg även ett intresse hos dem då de frågade om arbetets innehåll 

och berättade deras inställning till surfplattan. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1  Det sociokulturella perspektivet 

Appen Krax som Anna berättar om anser vi kan vara en bra app att arbeta med då den 

innehåller mycket fakta men samtidigt blir ett roligt sätt att söka fakta på för barnen. Vi 

tycker det var intressant att få ta del av en så färsk händelse med surfplattan där man 

tydligt kan se ett lärande. Bella som också arbetar med fåglar berättar att hon reflekterat 

över att barnen har lärt sig fåglarna väldigt snabbt. Cissi visar oss appen My Story som 

de arbetat med på förskolan. Det var väldigt intressant att få ta del av barnens böcker 

och höra Cissis tankar kring lärandet kring denna. I båda dessa situationer kan vi 

urskilja ett samspel i deras berättelser. I Annas exempel söker barnen fakta tillsammans 
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om de olika fågelarterna på surfplattan och i Cissis exempel sitter pedagogen 

tillsammans med barnet vilket påminner om Vygotskijs syn på lärande då lärandet sker i 

samspel med andra (Vygotskij 1986). Vi ser också det sociokulturella perspektivet då 

Anna och Cissi visar för barnen hur appen fungerarar och blir den erfarne som vägleder 

barnen (Säljö 2012). 

Vi anser att Cissi som har utbildning inom digitala verktyg lättare kan se ett lärande 

eftersom hon säger att alla appar kan bli pedagogiska. Vad som gör apparna 

pedagogiska framkom aldrig under intervjuerna men vi tolkar det som appar där 

lärandet står i fokus. Det kan exempelvis vara appar där man arbetar med bokstäver, 

siffror eller där man söker fakta anser vi. Doris anser att apparna ska vara pedagogiska, 

Anna och Bella söker efter lämpliga appar själva. Vi anser att det Anna och Bella kan 

mena är att de söker efter pedagogiska appar men det är endast våra spekulationer. Vi 

anser att Cissis tankar kring pedagogiska appar är väldigt intressanta. Det visar på att 

hon har en större förståelse för vad som händer kring surfplattan menar vi. De andra 

förskollärarna säger att det är viktigt med digitala verktyg men saknar utbildning i det 

och har kanske då svårt att se ett självklart lärande kring alla situationer med surfplattan. 

Det här är inget vi vet utan bara spekulerar i. Både Bella och Cissi talar om hur 

utbildning inom digitala verktyg gör pedagogen medveten om användandet av 

surfplattan. Detta håller vi med om, precis som Bella uttrycker, att ju säkrare man är på 

surfplattan desto lättare har man att förmedla kunskapen vidare till barnen. Enligt det 

sociokulturella perspektivet lär man tillsammans med andra men även genom att en mer 

erfaren vägleder och förmeddelar kunskap vilket Bella vill göra med surfplattan (Säljö 

2012). Detta är något som även Europaparlamentet (2007) och Hardersen och Björk 

Guðmundsdóttir (2012) skriver om.  

Anna, Bella och Doris berättar att barnen ofta sitter själva med surfplattan men uttrycker 

att de gärna hade suttit tillsammans med barnen för att se hur apparna fungerar och 

kunna ställa frågor till barnen under tiden. Vi anser att även fast barnen sitter själva med 

surfplattan så lär sig barnen av varandra vilket Vygotskij skriver om i det 

sociokulturella perspektivet. Detta överensstämmer med barnens syn då Erik och Gustaf 

förklarar att fröknarna brukar duka och “sånt där” och Hilda och Ida säger att de brukar 

sitta själva för att pedagogerna brukar städa och leka med de andra barnen. Frans 

däremot säger att en vuxen brukar sitta med och detta menar vi kan ha göra med att han 

var väldigt osäker vid surfplattan och kan behöva vägledning av en vuxen. Detta anser 

vi går att koppla till det sociokulturella perspektivet om lärande då han lär med hjälp av 

någon annan (Vygotskij 1986). Alla förskollärarna anser att det finns negativa aspekter 

kring surfplattan bland annat det finns risk att den blir en barnvakt och att barnen sitter 

själva och trycker. Det kan ses till Vygotskij tankar om att barnet inte kan lära sig om 

det inte har en mer erfaren person som vägleder (Säljö 2012). 

Bella, Cissi och Doris berättar att barnen lär sig att samspela med varandra vilket vi såg 

under våra obsersvationer. Programmet Sock puppets kan både Erik och Hilda sedan 

tidigare och även Shape Monster kan Erik sedan tidigare. Här ser man det 

sociokulturella perspektivet då Erik och Hilda visar det andra och vägleder sina 

kompisar att förstå hur spelet fungerar (Säljö 2012). Under observationen såg vi ett 
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tydligt samspel då både Erik och Hilda förklarade för sina kompisar istället för att spela 

själva. Under observationen kring Sock puppets såg vi hur Erik först valde figur och 

sedan ber sina kompisar välja figurer och visar vart de ska trycka. Detta gör även Hilda 

men hon berättar först lite om hela spelet och vad man kan välja mellan för Ida innan 

hon börja spela och visa. En intressant observation som vi gjorde var under spelet Shape 

monster där Gustaf inte visste hur man skulle göra. Erik förklarar då för Gustaf hur han 

ska göra och ger han tips att kolla på monstrets mössan där svaret visas. När vi efter en 

stund frågar Gustaf om det är svårt svarar han att det inte är det eftersom man ser svaret 

på monstrets mössa. Här ser vi att Gustaf tar till sig informationen som Erik gav han 

innan och lär sig genom samspel. Båda dessa situationerna handlar om barnen får 

vägledning av en mer erfaren som Säljö (2012) beskriver det sociokulturella 

perspektivet. 

Anna, Bella och Cissi såg ett självklart lärande kring surfplattan men Doris anser att det 

är svårt att veta om barnen tar till sig kunskapen via surfplattan till verkligheten. Hon 

säger däremot att det sker ett samspel kring surfplattan vilket vi anknyter till det 

sociokulturella perspektivets begrepp mediering. Vi anser att även om barnen inte gör 

någon koppling till verkligheten just nu så får de ändå prova på och lära sig hantera 

surfplattan till framtida bruk inom skolan och andra sammanhang. Ingen kunskap är 

onödig eller tung att bära och ju mer barnen får prova på i förskolan desto bättre 

förförståelse får de när de i framtiden kommer i kontakt med det de provade på 

förskolan. 

7.2.2 Det kognitiva perspektivet 

Vi har tidigare skrivit om förskollärarans negativa aspekter kring surfplattan då de anser 

att det finns en risk att surfplattan blir en barnvakt och att barnen sitter själva och 

trycker. Vi funderar på om det här egentligen behöver vara negativt, vi anser givetvis att 

det inte är bra om barn kommer in på sidor som inte är lämpliga för dem på internet. 

Men om de upptäcker och lär sig utvalda appar själva kan de lära sig något även om inte 

förskollärarna ser det. Enligt Piaget räcker det med att barnet är aktivt och själv 

upptäcker nya saker för att lära sig (Säljö 2012). Vi diskuterar om det kan beror på att 

förskolläraren inte ser lärandet som gör att det är negativt att barnen sitter själva eller 

om det mer beror på att det inte finns någon förskollärare där som ställer frågor och kan 

utöka lärandet och skapa större förståelse. 

När Hilda och Ida spelar spelet Ginger märks det att de spelat något liknande spel 

tidigare då de säger vad som ska hända redan innan det trycker på katten. Dock frågar 

båda efter accessoarer till katten och börjar sedan tillsammans leta i spelet efter det. 

Detta finns inte så efter en stund börjar de prata med katten som härmar istället och 

skrattar åt det. Både Piaget och Vygotskij talar om hur samarbeta bidrar till lärande och 

därför kan vi givetvis se båda dessa perspektiv i dessa situationer (Säljö 2012).  

När Erik, Frans och Gustaf spelar julkalendern kan man se de kognitiva perspektivet då 

Piaget menar att barn själva ska utveckla sitt lärande och sina kunskaper genom 

grupparbeten. När barnen är aktiva och själva utforskar lär sig barnen anser Piaget 

(Säljö 2012). En intressant händelse som uppstår när Frans börjar spela spelet 
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Julkalendern är att han endast börjar lite men sen lämnar över surfplattan till Erik som 

spelar spelet efter Frans instruktioner. Så som vi uppfattar det så ser Erik det som om 

Frans fortfarande spelar eftersom han hela tiden gör som Frans säger. Det är ganska 

intressant att se hur de går tillväga när de testar ett nytt spel de tidigare inte testat. Frans 

och Gustaf är mer försiktiga och vågar inte testa lika mycket som Erik och vi anser att 

det beror på att Erik har mer erfarenhet av surfplattan hemifrån. Har man mer erfarenhet 

så är det lättare att prova sig fram. Erik svarar att om man vill lära sig något så ska man 

prova sig fram. Det här anser vi är en intressant tanke och funderar över om det är 

någon som har sagt till honom att man lär sig genom att prova eller om det är något han 

själv har kommit på. Det han också säger i citatet är att om man tycker det är svårt så 

behöver man inte prova. Det här kan diskuteras då man i hans ålder inte har så stor press 

på sig från omvärlden men om han har kvar det här tankesättet när han börjar skolan kan 

problem uppstå då man där måste försöka även om det är svårt. 

7.2.3 Det pragmatiska perspektivet 

Vi har tidigare beskrivit appen Krax där pedagogerna fångar upp barnens intresse via 

fåglarna genom ny teknik vilket även Dewey (1999) tar upp då han skriver om lärandet 

kring problemsituationer som fångar barnens intressen. Vi anser att det är viktigt att 

utgå ifrån barnens intresse för att de ska kunna ta till sig någon kunskap. 

När barnen spelar Sock Puppets kopplar vi det mest till det sociokulturella perspektivet.  

Barn som inte hade spelat det innan stöter på ett problem och får då med hjälp av sina 

kompisar förklarat hur det ska göra och lär sig därför med hjälp av lånad kunskap (den 

närmaste utvecklingszonen). Spelet Ginger var det som barnen tyckte var roligast vilket 

märktes då barnen skrattade och hade väldigt roligt tillsammans. Varken Erik, Frans 

eller Gustaf hade spelat detta tidigare men genom samtal med varandra trycker de på 

katten som skrattar och härmar deras frågor vilket gör att barnen börjar skratta. Det vi 

reflekterade mest över här var hur barnen samarbetade då de diskuterade tillsammans 

om vad de skulle trycka på innan de tryckte. Detta kan kopplas till det pragmatiska 

perspektivet där man  tillsammans kommer på lösning på ett problem genom att samtala 

kring det (Säljö 2012). 

När Hilda och Ida startar spelet julkalendern blir det väldigt engagaerade i att försöka 

förstå hur det fungerarar då det känner igen raketen från julkalendern på tv. Ingen av de 

har tidigare spelat detta men hjälps åt att lösa problemet genom att lyssna på 

instruktionerna som ges i spelet och testa sig fram för att förstå. Ida tycker spelet är 

väldigt svårt och ger surfplattan till Hilda så hon kan spela istället, en intressant 

observation här är att Hilda istället för att börja spela själv ger tillbaka surfplattan till 

Ida och vägleder henne hur hon ska göra genom att förklara. Detta kan man anknyta till 

det pragmatiska perspektivet då både Hilda och Ida själva får söka kunskaper för att lösa 

hur spelet fungerar (Säljö 2012). Dewey (1999) skriver att barnens intresse är grunden 

för hur engagerat barnen blir av att lära sig. Detta går att se i denna situationen då det 

blir engagerade av att lära sig spelet då det känner igen raketen från julkalendern som de  

ser på tvn.   
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7.2.4 Andra reflektioner 

Anna, Bella och Cissi säger att surfplattan är till för både barn och pedagoger. Däremot 

svarar Doris att hon anser att den är till för barnen men samtidigt berättar hon hur 

pedagogerna använder surfplattan till dokumentation tillsammans med barnen. Vi 

menar att det kan bero på att hon ser det som att dokumentationen är till för barnen och 

därför inte riktigt ser sin egen roll i det. Även Anna och Bella tar upp att de använder 

surfplattan vid dokumentation. Vi anser att det är roligt att de använder surfplattan till 

dokumentation då det underlättar arbeten men samtidigt är det lätt och smidigt att visa 

för föräldrarna så att de får en inblick i hur verksamheten ser ut.  Gällehagen och 

Wahlström (2011) skriver om lämpliga appar för dokumentation och berättar även de 

hur apparna underlättar arbetet kring dokumentation. En intressant sak som Doris 

berättar om är när hon filmat barnens cirkusuppvisning för att sedan kunna titta på det 

tillsammans med barnen. Här anser vi att det är ett bra ställe för reflektion för barnen, 

samt att deras självkänsla ökar då de ser sig själva och blir bekräftade. 

Anna och Doris tar upp oroligheter kring att barnen hellre väljer att sitta med surfplattan 

istället för den fria leken. Vi tolkar Anna och Doris uttalanden som att den fria leken är 

när barnen själva får välja vad de vill och använda sin kreativa förmåga för att hitta på 

lekar och aktiviteter. Men vi anser att även surfplattan kan vara en del av den fria leken. 

Surfplattan ska finnas tillgänglig för barnen att använda när de själva vill och på så vis 

bli en del av den fria leken. Vi anser även att det blir en form av fri lek när barnen får 

använda surfplattan själva och välja vilka appar de vill använda. Anna berättar även om 

oroligheter till att barnen ska tappa kommunikationen i sociala sammanhang. Vi anser 

att förskollärarna inte behöver vara oroliga för detta då surfplattan gynnar till samspel 

och kommunkation då barnen hjälps åt kring surfplattan. Detta är något som vi ser i 

barnintervjun då Erik uttrycker sig att han inte brukar vilja sitta med surfplattan på 

förskolan utan heller vill göra annat. Vi menar att detta kan ha att göra med att Erik har 

tillgång till en surfplatta hemma och därför inte känner något behov av att använda den 

på förskolan också. Bølgan (2012) skriver att det är viktigt att se barnens olika digitala 

erfarenheter för att minska klyftan mellan barnens digitala erfarenheter. Vi anser att 

författaren menar att senare i skolan är digitala verktyg en vardag och presenterar man 

detta för barnen redan i förskolan blir klyftan mellan barnen mindre. Under våra 

observationer såg vi hur barnen samarbetade genom att visa och förklara för varandra. 

Vi anser att barnen absolut inte tappar kommunikationen vid användningen av 

surfplattan utan istället lär av varandra på ett mer tidsenligt sätt vilket även Olsson 

(2013) tar upp.  

En annan intressant aspekt som Cissi och Doris tar upp är förskolechefens intresse för 

ny teknik. Detta anser vi också påverkar förskolornas användning av surfplattan då det 

är förskolecheferna som ger en möjligheter till att få tillgång både till surfplattan och 

utbildning inom den. 

7.2.5 Slutdiskussion 

Sammanfattningsvis anser vi att förskollärarnas perspektiv på lärandet kring surfplattan 

är att lärandet framför allt sker i samspel med andra barn eller pedagoger. Vi anser att 
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förskollärarna har ett sociokulturellt synsätt då alla uttrycker att samspelet är en viktig 

del av lärandet kring surfplattan. Andra perspektiv går också att urskilja men det 

sociokulturella är det mest framträdande anser vi. Cissi menar att alla appar kan bli 

pedagogiska om pedagogen sitter med barnet och samtalar och ställer frågor som är 

kopplade till aktiviteten på surfplattan. Vi anser utifrån Cissis argument att en app blir 

vad man gör den till. Med det menar vi att alla appar kan bli pedagogiska om man bara 

sitter med och är en närvarande pedagog. Cissi, Bella och Doris menar att hanterandet 

av själva surfplattan är ett lärande. Anna och Bella kopplar lärandet till en specifik app 

där de tydligt ser hur barnen tar till sig kunskapen. Cissi ser också hur surfplattan kan 

öppna upp för ett lärande utanför surfplattan när hon berättar om barnet som hon 

lyckades fånga genom surfplattan och som sen blev intresserad även av andra aktivteter. 

Här ser vi att barnet för med sig lärandet från surfplattan till andra aktiviteter i 

förskolan. På så vis menar vi att surfplattan blir ett verktyg till lärande.  

Barnens syn på lärande anser vi oftast är kopplat till spelet då Ida uttrycker sig “att man 

inte ska krocka i väggen” och Hilda att “man ska styra med fingrarna, de var svårt, för 

jag ser inte när handen är framför”. Ida kopplar endast lärandet kring just spelet då hon 

syftar på att styra raketen i Julkalendern medan Hildas tanke går att koppla till andra 

spel då man oftast styr med fingrarna. Hilda förklarar också att “vissa spel är superlätta, 

men vissa är skitsvåra, då pratar dem inte som mig och då fattar jag ingenting om hur 

man ska göra”. Detta är intressant då hon indirekt menar att hon inte kan lära sig ett spel 

om spelets instruktioner är på till exempel engelska. Hon ser ingen möjlighet att lära sig 

spelet på något annat  vis till exempel med hjälp av en vuxen. Ida har även reflekterat 

över ett lärande till att lära sig bokstäverna då hon berättar om ett spel där man ska stava 

till olika ord. Hilda har också sett detta spel men anser att det är svårt då hennes 

storebror brukar spela det och han går i skolan. Varken Erik, Frans eller Gustaf svarar 

på frågan om vad man lär sig vid surfplattan. Erik förklarar därmot hur man lär sig ett 

nytt spel genom “man bara provar och tycker man det är svårt behöver man inte prova 

det”. Detta ser vi också under våra observationer att även fast barnen inte sett spelet 

innan så testar de sig fram.  

Vi anser även att förskollärarnas utbildning inom digitala verktyg påverkar hur de ser på 

barns lärande kring surfplattan. Cissi hade mycket utbildning inom digitala verktyg och 

kunde se ett lärande i de flesta situationerna kring surfplattan vilket vi anser kan ha att 

göra med att hon ser lärandet kring surfplattan på ett annat sätt med tanke på hennes 

utbildningar. Avlslutningsvis vill vi konstatera att utbildning inom digitala verktyg 

påverkar förskollärarnas sätt att uttrycka sig om lärande kring surfplattan. Men det är 

inte avgörande för att barnen ska kunna ta till sig kunskap genom surfplattan. 

Förskolebarnen uttrycker lärande på så vis att de ser ett lärande i hur man spelar spelen. 

Under observationerna framkommer dock att barnens lärande sker till största del i 

samspel med varandra.     
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till förskollärarna 

Bakgrund: 

1. Utbildning?  

2. När?  

3. Hur länge har du jobbat inom förskola?  

Digital kompetens: 

4. Har du någon utbildning inom digitala verktyg? Vad?  

5. Anser du att det är viktigt att ha utbildning för att kunna använda digitala verktyg? 

Varför? 

6. Hur upplevde du den utbildningen? (Vad fick du lära dig? Relevant för användandet i 

förskolan?) 

7. Finns det något du saknar? Vad vill du kunna?  

8. Vad är svårt/lätt? 

9. Tycker du att det är intressant med ny teknik? 

Lärande  

10. Berätta hur ett tillfälle med surfplattan kan gå till? 

11. För vem är surfplattan till för? (Barn/Pedagog, dokumentation?) 

12. På vilket  sätt ska pedagogen vara delaktig när barn använder surfplattan? (ska man 

sitta med alltid? Finns det tillfällen då det är bättre att pedagogerna håller sig i 

bakgrunden när barnen har surfplattan? Varför i så fall då/varför inte?) 

13. Hur planerar ni undervisningen med surfplattan? Är det planerat eller används den 

mer spontant? Om ni planerar, utgår ni då ifrån läroplanen? 

14. Ska man använda surfplattor inom förskolan - vad kan det ge?  

15. Finns det negativa aspekter med surfplattan? Vilka?  

16. Vad har ni för typ av appar? (pedagogiska? Eller det barnen vill?) 

17. Hur väljer ni ut apparna? 

18. Kan du se ett lärande kring surfplattan? (hur?)  

19. Hur tror du utbildning inom surfplattan kan påverkar barns lärande? (utbildning 

generellt) 

20. Läorplanen tar INTE upp begreppet digitala verktyg, tycker du ändå det är viktigt att 

det finns med i verksamheten? (Varför?) 

21. Tycker ni att det finns något som vi missat? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till förskolebarnen 

Innan användningen av iPaden 

Vad är det här? (visar iPaden) 

Vad kan man göra med den?  

Har ni en iPad på dagis? (vi vet svaret men frågar ändå) 

Vad gör ni med iPaden på dagis? 

Brukar ni sitta själva eller med kompisar?  

Vad brukar fröken göra när ni sitter med iPaden?  

Varför ska man ha iPad på dagis?  

Vad tror ni vi vuxna på dagis gör med den?  

 

Under/efter observationen 

Vem kan mest om iPaden? 

Vad kan de då? 

Varför kan dom mest? 

Hur kan man lära sig mer om iPaden? 

Vad är det som skiljer iPaden hemma och på dagis? 

Vad händer om man tappar den på dagis och hemma? 

Hur lär man sig ett nytt spel? 

Hur många år måste man vara för att få spela på iPaden?  

 

Vad gör ni nu? 

Vad gör man om man inte vet hur man ska göra? 

Vem kan man fråga om man inte kan? 

Vad lär man sig vid iPaden? 

Vad är svårt/lätt med iPaden? 

 

Hur ser samspelet ut? Vad gör de? Hur pratar de? 

 

 


