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Denna studie handlar om ny 
på hur surfplattan kan användas i den dagliga verksamheten på en förskola. 
Samtidigt ville vi ta reda på hur den nya tekniken uppfattats av pedagogerna och 
barnen. Vi genomförde en studie med observationer och intervjuer på en tre till fem 
års avdelning där de integrerat surfplattor i den dagliga verksamheten. Urvalet av 
förskolor som arbetat in surfplattor i den dagliga verksamheten var mycket 
begränsade men vi kunde söka oss till en förskola i Sverige. Studiebesöket varade 
över en dag och resulterade i en hel del material till vår studie. Vi förmedlar i studien 
vad styrdokumenten säger om an
som vi utgått ifrån har varit inriktat på IT och datoranvändande eftersom det ännu 
saknas forskning kring användandet av surfplattor i förskolan. Detta är en anledning 
till varför vi valt att inrikta oss just
går att använda på olika sätt i olika delar av verksamheten, både i den fria leken och i 
samlingar. Vi ser också hur surfplattan fångar barnens intressen inbjuder till samspel 
mellan barn i olika åldrar. En av anledningar till att vi ville genomföra denna studie 
är för att vi har ett intresse av It
utvecklingen och tror att den bör integreras hos barnen redan i förskolan.

 

Nyckelord: Förskolan, Pedagogiskt 
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1. Inledning 

Dagens tekniska utveckling går framåt i ett raskt tempo. IT-teknik som vi främst 
inriktar oss på i denna studie består i första hand av television, mobiltelefoner och 
datorer av olika slag. Den senaste datortekniken numera handlar om surfplattor, det 
vill säga att datorn endast består av en av pekskärm som styrs med fingret. De flesta 
barn möter numera ny IT-teknik redan i tidig ålder i hemmet. Det ställs större krav 
på barn och ungdomar att lära sig söka och värdera information samt sortera det 
stora informationsflödet som de möter dagligen, Alexandersson, Linderoth, och 
Lindö (2001) i boken Bland barn och datorer – lärandets villkor i mötet med nya 
medier. Dagens förskola måste genomgå förändringar och släppa in ny IT-teknik i 
verksamheten för att följa samhällets utveckling. Den utmaning som väntar skolan 
och förskolan är att forma sin verksamhet på ett sätt som gör att den pedagogiska 
kulturen får möta barnens vardagskultur, Klerfeldt (2007). Trots ökade krav från 
samhället, att medborgarna bör behärska den nya tekniken med IT; datorer, mobiler 
och surfplattor, delar vi Appelbergs och Erikssons (1999) uppfattning om att den 
tekniska utvecklingen i skolan och förskolan halkat efter som de skriver i boken Barn 
erövrar datorn.  

I Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (LGR 11) menar att barn 
i förskolan skall få möjlighet att möta den nya tekniken och på så vis förberedas inför 
kommande skolgång, Utbildningsdepartementet (2010). Tekniken skall alltså 
användas redan i förskolan men om vi tittar närmare på forskningen kring IT 
användningen, visar den att det finns ett motstånd från pedagoger att använda IT-
teknik i förskolan då de anser att tekniken skulle ha en negativ inverkan på deras 
pedagogiska grundsyn, Appelberg och Eriksson (1999). Ytterligare forskning visar att 
när IT väl används som pedagogisk aktivitet i förskolan är det vanligt förekommande 
att den kontrolleras hårt av pedagogerna genom att den är tidsbegränsad, Hildén 
(2005) i boken Datorlek i förskolan. Vi vill i denna studie undersöka hur den senaste 
IT-tekniken används i förskoleverksamheten idag. Vi har därför valt att göra vår 
studie på en förskola som använder sig av surfplattor i sin verksamhet. Vårt intresse 
för denna studie väcktes av vi har själva har ett intresse av IT-teknik. Eftersom det 
finns massor av pedagogiska appar att ladda hem till surfplattorna, vi vill belysa med 
denna studie att den nya IT-tekniken är ett hjälpmedel för barns utveckling. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger och barn i förskolan ser på 
mötet med ny IT-teknik samt hur en förskola arbetar för att integrera surfplattor i 
den pedagogiska verksamheten för att gynna barns utveckling och lärande. Vi väljer 
att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur kan användningen av ny IT-teknik bidra till barns utveckling och lärande? 
- Hur ser arbetet med den surfplattor ut i praktiken i en förskoleverksamhet? 
- Hur ser pedagoger och barn på mötet med surfplattor i förskolan? 
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1.3 Begreppsförklaringar 
Under denna rubrik förklarar vi begrepp som är relevanta för studien.  

Empiri eller empiriskt material betyder att det är hämtat från verkligheten, Backman 
(1998) . Vårt empiriska material i studien är inhämtat från verkligheten genom våra 
observationer och intervjuer.  

Surfplattan är det IT-tekniska verktyg vi har studerat. På förskolan där studien för 
detta examensarbete genomfördes, använder sig av surfplattor. En surfplatta är en 
pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst 
nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattans framsida har en tryckkänslig skärm, 
en så kallad pekskärm. Användaren styr datorns funktioner genom att "peka", dvs. 
nudda, trycka eller dra, med fingrarna på skärmen. Surfplattan har i allmänhet inga 
lösa delar, såsom mus eller fysiskt tangentbord, Nationalencyklopedin (2011). 

Ordet app som vi använder i arbetet är en förkortning av ordet applikation som 
betyder tillämpning. App, tillämpningsprogram, är ett datorprogram som är avsett 
för en viss tillämpning i praktiskt arbete. Applikationer, som kan vara exempelvis 
spel, kan medfölja speciella elektroniska plattformar, såsom mobiltelefoner, 
surfplattor, mediespelare med mera, Nationalencyklopedin (2011). 

Begreppet pedagog härstammar ifrån antikens Grekland och beskriver en slav som 
lämnade och hämtade barnen till och från skolan. Begreppet har sedan utvecklats och 
numera står det för undervisare eller lärare, Nationalencyklopedin (2012). Vi har valt 
att kalla de intervjuade förskolelärarna för pedagoger eftersom de är lärare. 

 

2. Forskningsgenomgång 

I detta avsnitt vill vi presentera grundläggande teori och forskning kring IT 
användningen i förskolan. Vi har valt nedanstående litteratur och forskning för att vi 
anser att den ger en bred inblick i hur datoranvändandet sett ut historiskt men också 
hur den bör användas. Vi har också valt litteratur som berör forskning kring barns 
samspel och lärande eftersom vi anser att det finns en koppling mellan IT 
användningen och barns samspel och lärande. Bland de forskare vi har valt ut finns; 
Parpert, Vygotskij och Piaget. Vi har även granskat olika rapporter som berör ny IT-
teknik i skolan och förskolan. Eftersom förskolans verksamhet är ett stort bidrag i 
barnets utveckling och samtidigt inverkar på vilka kunskaper barnet har vid 
skolstarten anser vi att det också är viktigt att få en liten inblick i hur det ser ut i 
skolans värld inom IT området. Genom att se vilka brister det finns i skolan kan 
förskolan forma sin verksamhet på ett sätt som gynnar utvecklingen inom just det 
området. Detta styrks av Utbildningsdepartementet (2010) som beskriver att 
förskolan skall arbeta för att ge barnen förutsättningar att tillägna sig kunskaper och 
färdigheter som de kommer ha nytta av i ett framtida samhälle. Ett samhälle präglat 
av teknik och digitala medier.  
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När datorn först kom till skolans värld sågs det främst som ett hjälpmedel för 
eleverna i undervisningen. Sedan gick utvecklingen fort och datorn fick mer och mer 
status vilket bidrog till att den blev mer och mer lärarstyrd. På många ställen flyttades 
datorerna ut från klassrummet och in i ett eget rum där en lärare styrde lärandet med 
datorn. Skolan beskrivs ibland som en levande organism, som likt andra levande 
organismer försvarar sig mot främmande saker. I detta fall kontrollera 
datoraktiviteterna och dess strukturer eftersom datorn var något nytt och 
främmande, Parpert (1994) i boken Hur gör giraffen när den sover? . 

Då vi läst på internet och i tidningar om att fler och fler förskolor börjat använda 
surfplattor, som är det senaste inom IT-teknik, ville vi gärna studera detta på nära 
håll. I sökandet efter en tänkbar förskola att göra studien på så valde vi en förskola 
som utåt sett kommit långt i sin verksamhet vad gäller användningen av surfplattor. 
Största anledningen till vårt val av förskola var vår förhoppning om att ett 
studiebesök skulle ge oss ett intressant resultat för vår studie. Utifrån egna 
erfarenheter har vi stött på motstånd från pedagoger i förskolan vad gäller 
användandet av IT i den dagliga verksamheten. Vi har också sett att datorn ibland 
blir ett tidfördriv, ofta utan något syfte eller mål för dess användning. Att använda ny 
teknik medvetet i förskolan genom att låta barnen leka med datorn eller liknande är 
absolut inget fel. Leken vid datorn skall uppmuntras av pedagogerna allt enligt 
läroplanen, men det är också viktigt att det sätts upp mål med datoranvändandet, 
Hildén (2005).  

2.1 Relationen IT och undervisning 
IT är idag en naturlig del i människors vardag i Sverige. Det görs ständigt nya 
tekniska framsteg som gynnar samhällsutvecklingen, men förändrar samtidigt 
samhället. Appelberg och Eriksson (1999) menar att samhället står inför en 
kulturförändring som innebär att barnen i vissa fall kommer lära de vuxna. IT-
samhället anses vara den bidragande orsaken till denna kulturförändring. Klerfeldt 
(2007) skriver i boken Barns multumediala berättande att barnens populärkultur 
som bland annat innefattar teknik och datorer bör få mer plats i förskolans och 
skolan verksamhet. Appelberg och Eriksson (1999)  menar att lärare kan se denna 
utveckling som ett hot mot den traditionella undervisning som finns i skolan. 
Eftersom samhället redan står inför denna kulturförändring måste både föräldrar och 
lärare se eleverna som medhjälpare och inte konkurrenter i detta komplexa samspel. 
Hur vuxna i förskolan och skolan sedan tacklar dessa förändringar berör till stor del 
på vilken pedagogisk grundsyn de har. Skolverket (1999) tar i sin rapport upp att 
genom lärarnas egna pedagogiska grundsyn, formas deras uppfattning om hur de 
skall arbeta med IT i sin verksamhet. I rapporten framkommer det att lärare upplever 
att det ständigt ställ nya krav på undervisningen. Några av de krav som 
undervisningen skall förmedla är kunskaper om hur elever ska arbeta självständigt 
med IT och söka information samt hur de kan sortera informationen. Skolverket 
skriver vidare att det inte kommer att bli en hållbar undervisning om den enbart är 
traditionell. 

Appelberg och Eriksson (1999) skriver att utvecklingen av datoranvändandet i 
förskolan har gått sakta. Författarna problematiserar orsaken till detta. Det finns ett 
motstånd från pedagoger att använda datorer i förskolan då de anser att tekniken 
skulle ha en negativ inverkan på deras pedagogiska grundsyn. Författarna menar att 
det ofta handlar om pedagoger som inte haft möjlighet att fortbilda sig inom ämnet. 
Appelberg och Eriksson är övertygade att datormotståndet kommer att minska, 
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eftersom kunskaperna och färdigheterna kring hur man använder datorn hela tiden 
ökar. Svensson (1994) visar i sin rapport Datorn i förskolan att pedagoger som har 
haft en negativ inställning till datoranvändandet i förskolan har ändrat sin 
uppfattning när de själva har fått lära sig hur den bör användas. Även om intresset 
finns bland personal att lära sig att använda den senaste IT-tekniken finns det ofta 
problem att möta innan användandet blir verklighet. Appelberg och Eriksson (1999) 
betonar att många pedagoger som är aktiva för ett datoranvändande i förskolan 
möter sitt största motstånd från sin ledning. Det finns en ovilja att utbilda personal, 
ordna nödvändig utrustning samt att integrera datorn i verksamheten. Att integrera 
datorn i förskolan och skolan har vissa fördelar men det finns också en problematik i 
användandet, inte minst i skolan.  

Skolverket (1999) beskriver hur datorn kan vara ett hjälpmedel till att göra barnen 
delaktiga i sin egen kunskapsprocess, genom elevaktiva arbetssätt. Detta arbetssätt 
kan ta tid att komma fram till ett färdigt resultat, men eftersom detta är en del av 
elevers läroprocess måste det vara en del av förskolans och skolans verksamheter. 
Lärarna i skolan beskriver samtidigt att det finns vissa svårigheter med att arbeta 
med elevaktiva arbetssätt. Det handlar då mestadels om plagiering och otydliga 
källanvisningar som inte granskats kritiskt innan de används i elevernas arbeten. 
Nilsson (2004) belyser i boken Elevforskning i grundskolan också detta problem 
med elevplagiering i skolan och menar på att eleverna i skolan saknar de verktyg som 
behövs för att kunna omvandla material från internet till sitt eget. Ljung-Djärf (2002) 
skriver i kapitlet Fröken får jag spela data? i boken Utmaningar och E-frestelser att 
arbetet med datorer och barns läroprocesser är något som kommer utvecklas i 
framtiden. När barnen kommer till skolan från förskolan är det viktigt att alla barn 
kan lite om hur man använder datorer och annan IT-teknik. Appelberg och Eriksson 
(1999) menar att om barnen redan i förskolan får använda sig av datorn, lär de sig att 
datorn är ett naturligt hjälpmedel i deras läroprocess. 

 

2.2 Varför använda IT-teknik i förskolan?  
Huruvida datorn eller annan IT-teknik skall vara en del av förskoleverksamheten 
finns det många åsikter om. För att förmedla några av argumenten har vi undersökt 
den forskning som finns kring IT-användningen i förskolan. Alexandersson (2001) 
utgår ifrån ett forskningsprojekt i boken Bland barn och datorer och beskriver mötet 
mellan barn och dator. De diskuterar i boken kring olika aspekter för 
datoranvändandet i förskolan och lyfter bland annat fram de tre vanligaste motiven 
för datoranvändningen i förskolan enligt dem. Inlärningsaspekten, 
arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Inlärningsaspekten syftar till att datorn 
medverkar till en variation i inlärningen och en utveckling av arbetssätten. Den har 
också öppnat nya dörrar och möjligheter i arbetet för barn med särskilda behov. 
Arbetslivsaspekten ser till samhällets krav på att förskolan och skolan skall förbereda 
barnen inför ett aktivt liv i arbetslivet där de möter den nya tekniken som ständigt 
utvecklas. Med demokratiaspekten menas att det krävs kunskaper om hur en dator 
används för att en medborgare skall kunna vara fullt delaktig i en fungerande 
demokrati. Författarna belyser att det är förskolans och skolans ansvar att alla barn 
får en likvärdig chans att tillämpa kunskaper inom datorområdet. Detta är något som 
läroplanen för förskolan också styrker.  
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Enligt Utbildningsdepartementets (2010) LGR 11 skall verksamheten i förskolan vara 
rolig och lärorik för alla barn som deltar och inbjuda till utforskande samt utveckla 
barnens förmåga att söka ny kunskap, kommunicera och samarbeta i ett samhälle 
som består av snabba informationsflöden och snabb utvecklingstakt. Förskolan skall 
även ge barnen en grund och möjliggöra ett livslångt lärande och använda olika 
material, teknik och multimedier i skapande processer i syfte att främja utveckling 
och lärande. Barnen i förskolan skall ges möjlighet att utveckla sitt intresse för teknik 
samt sin förmåga att använda teknik i vardagen. Fler forskare motiverar varför just 
barnens lek med datorn är viktig. Appelberg och Eriksson (1999) menar att barnens 
liv i förskolan präglas av lek som engagerar och är lustfylld. Eftersom barnen själva 
formar sina lekar får leken ett egenvärde för barnen som bidrar till ett engagemang 
och en motivation att utveckla leken ytterligare. 

IT användningen i förskolan styrks ytterligare genom argumentet att barnen tidigt är 
redo att möta den nya tekniken, både enskilt och tillsammans med andra barn. 
Appelgren och Eriksson (1999) hävdar att det inte finns någon exakt ålder när barnen 
bör börja utforska datorn. De visar själva när de är redo genom att de tålmodigt 
försöker lära sig hur man använder den. De behöver bara få den tid det krävs för att 
lära sig detta. Hildén (2005) skriver att de äldre barnen lär de yngre barnen om 
datorn och hur den används. Vygotskij (1995) kallar denna process för ”den nära 
utvecklingszonen”. Att barnet klarar av att lösa uppgifter och utmaningar med stöd av 
ett annat barn eller vuxen som har mer erfarenhet. Appelberg och Eriksson (1999) 
menar att det är viktigt att barnen får leka och skapa utifrån sina egna intressen och 
förutsättningar för att på det viset bilda en egen uppfattning om vad som är roligt 
med datorn. 

 

2.3 För och nackdelar med  IT-användningen 
För att ge få en förståelse av det komplexa i IT användningen i förskolan finns det 
anledning att titta närmare på olika positiva och negativa aspekter som forskningen 
visar. Forskning visar barns datoranvändande bidrar till en större förmåga att förstå 
sammanhang i svårare texter, Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000) i boken 
Dra den dit å lägg den där! Barnen utvecklar också sociala förmågor som visar sig i 
form av vänligare samtalston, skärpt uppmärksamhet och mer hjälpsamhet mellan 
barnen. Allt detta gynnar i sin tur barnens samarbete och inlärning. Hildén (2005) 
menar att datorn är ett verktyg för samspel också mellan könen. Hon anser att flickor 
och pojkar samarbetar i större utsträckning vid datorn i än i andra traditionella 
förskoleaktiviteter. Svensson (1998) bekräftar i boken Barnet, språket och miljön 
detta och skriver hur barn samtalar mer med varandra vid datorn än i andra spel och 
aktiviteter. I synnerhet i aktiviteter där de tillsammans skapar något i datorn.  

Alexandersson (2001) styrker datoranvändningen ytterligare genom att lägga fram 
andra positiva effekter. Deras forskning visar att förutom ett ökat samarbete, blir 
barnen mer engagerade, samtalen mellan barnen utvecklas samt förmågan att lösa 
problem. Skolverket (1999) beskriver att barn i skolan och förskolan med olika 
former av svårigheter ofta får en bättre självbild när de får arbeta med datorn. Hildén 
(2005) menar att barnen kan lyckas klara uppgifter på datorn som de inte klarar i 
verkligheten utifrån sin koordinationsförmåga, som exempelvis pussla eller måla. 
Appelberg och Eriksson (1999) visar i sin forskning också att barnen ökar sin 
motoriska utveckling när de får använda sig av datorn men betonar också att man bör 
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vara medveten om att det kan ta tid för de mindre barnen få rörelsemönster att bli 
automatiserade.  

Det finns vissa risker med datoranvändandet. Hildén (2005) samt Appelberg och 
Eriksson (1999) belyser vikten att barn rör på sig i förskolan och menar att det är 
pedagogernas uppgift att vara observanta på de barn som ofta väljer stillasittande 
aktiviteter. Hildén (2005) skriver att ett enkelt sätt att stimulera till mer rörelse 
framför datorn är att placera den så att barnen står upp då de använder den. Då 
barnen redan står upp blir det lätt för dem att turas om och byta plats under 
lekprocessen framför datorn. Hildén skriver vidare att det också finns de barn som 
sällan väljer stillasittande aktiviteter och för dem kan datorn vara en aktivitet som 
skulle kunna locka till koncentrationsstimulans. Hon menar att leken vid datorn kan 
bli motiverande, vilket kan leda till att koncentrationsförmågan hos barnen ökar. 
Svensson (1994) visar i sin studie att pedagogerna upptäckte att barnen genom att 
använda datorn lärde sig nya sätt att tillämpa språk, matematik och logiskt tänkande. 
Skolverket (1999) poängterar en vikten av att lärare och förskollärare inte ska 
förvänta sig att barn blir kreativa bara genom att sitta framför datorn, utan det är 
lärarnas uppgift att se till att barnens arbete vid datorn blir meningsfullt. 
Alexandersson (2001) betonar i sin forskningsstudie att det inte finns några garantier 
för att kvalitén i undervisningen blir bättre bara för att datorer eller annan 
informationsteknik är en del av den. Kvalitén avgörs i första hand utifrån hur datorn 
och dess möjligheter används i undervisningen. 

 

2.4 Hur bör IT-tekniken användas i förskolan? 
Ser vi till forskningen finns det inte bara ett sätt att använda den nya IT-tekniken i 
förskolan. Hildén (2005) hävdar att det finns olika tillvägagångssätt för en förskola 
att använda IT i den pedagogiska verksamheten. Hon skriver dels om datorn som en 
organiserad aktivitet och datorn som en ”fri lek”. Hon anser att båda dessa aktiviteter 
är viktiga verktyg i förskoleverksamheten men framhäver också hur viktigt det är att 
sätta upp mål för datoranvändningen. Vid den fria leken är det viktigt att leken vid 
datorn får vara just fri. Dels sett utifrån ett tidperspektiv, att låta barnen leka färdigt, 
men också ur ett kreativitetsperspektiv, att låta barnen utforska och skapa i datorn 
utan att den vuxna styr. I en skapandeprocess vid datorn använder barnen flera 
sinnen och de tränar sig att se möjligheter och lösningar.  
 
Parpert (1994) hävdar liksom Piaget (1968) i boken Barns själsliga utveckling att 
lärande sker bäst när det är egenstyrt. Han menar att barnen i förskolan och skolan 
bör få vara med i skapandet av kunskap istället för att få färdigskapad kunskap 
överförd till sig från vuxna. Alexandersson (2001) betonar likt Piaget (1968) vikten av 
att barnen själva får vara aktiva för att inlärning skall ske. Parpert (1994) menar att 
datorn med dess spel och program inbjuder barnen till aktivitet i inlärningsprocessen 
på ett sätt som föreläsningar, böcker och film inte gör. Piagets (1968) utvecklingsteori 
bygger på att barn utvecklas i olika stadier i sitt beteende och sitt tänkande. I barns 
interaktion med sin omgivning utvecklas dem genom att de samlar på sig 
erfarenheter som de sedan kan anpassa eller använda i nya situationer. Han menar 
att barns utveckling sker i processer som påverkas av olika faktorer; miljön där 
barnet lever, kognitiv mognad hos barnet, neuroligiska utvecklingen hos barnet och 
barnets tidigare upplevelser. Alexandersson (2001) menar att om man ser datorn 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är den ett redskap för mänskligt tänkande. I 
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förskolan används datorn i ett socialt och kulturellt sammanhang. Förskolan i sig har 
sina egna traditioner och sin miljö där barnen ofta arbetar i grupp med stöd av en 
pedagog.  
 
Hildén (2005) skriver om att miljön som omger datorn bör vara inbjudande och 
anpassad efter barnens fysiska förutsättningar. Tillgänglig på det viset att barnen 
själva kan komma tillrätta och använda datorn. Hon menar att barnen ofta behöver 
svängrum då de jobbar vid datorn och menar att bildskärm och mus bör placeras på 
ett stort bord, gärna av låg karaktär, anpassat för barnen. Hildén betonar även vikten 
av att det finns utrymme för två barn att samtidigt använda datorn. När två eller flera 
barn samtidigt utforskar datorn sker ett samspel mellan barnen. Hildén menar att ett 
vanligt förekommande hinder för barnens kreativa lek vid datorn är att den ibland 
blir tidsbestämd av den vuxna pedagogen. Ibland gör pedagoger i förskolan skillnad 
på aktiviteter i barnens fria lek. Precis som med klossarna borde barnen få leka 
färdigt med datorn, eftersom vissa sitter kortare och andra sitter längre, menar 
Hildén.  
 
Alexandersson (2001) skriver att vuxna ofta har en förväntning på vad barnen skall 
lära sig i användandet av ett program i datorn. I mötet mellan datorns programvara 
och barnet sker ett lärande, men förmodligen inte exakt kring det som vuxna 
förväntar sig.  
 
Parpert (1994) hävdar att skolans och förskolans verksamheter ofta är hårt 
strukturerade. Detta kan bidra till att barnens inlärning hämmas då den blir 
mekanisk och onaturlig. Han menar att lärarna i förskolan och skolan måste finna en 
balans i datoranvändningen då barnens inlärning inte heller skulle gynnas av att 
användandet släpptes helt fritt. Appelberg och Eriksson (1999) hävdar att barn i 
förskolan inte är rädda för att använda datorn. Författarnas observationer visar att 
barnen är kreativa och vågar experimentera framför datorn. Vygotskijs (1995) syn på 
barn är att dem är kompetenta och kreativa vilket framkommer i boken Fantasi och 
kreativitet i barndomen. Den kreativa förmågan hos barnen kallar Vygotskij för 
fantasi. Han ser inte någon motsättning mellan fantasi och verklighet utan ser 
fantasin som barns kreativa förmåga och grunden för barns lärande. Barns fantasi är 
inte fullt utvecklad men det är ett verktyg för barnen att tolka intryck och 
erfarenheter och på så vis förstå sin verklighet.  Alexandersson (2001) skriver att 
datorn överför upplevelser och information till barnet och det öppnas för nya 
möjligheter för lärande. Frågan är på vilket sätt dessa möjligheter tillvaratas.  

 

3. Metod 

I metodavsnittet redovisar och motiverar vi det material och den metod som vi har 
valt att använda i denna studie. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie genom att 
göra fem observationer och genomföra intervjuer med två förskolelärare och två barn 
på en förskola. Vi kommer att beskriva vilka forskningsregler vi förhållit oss till samt 
förklara hur vi genomfört de olika forskningsmomenten. Vi kommer i avsnittet också 
berätta närmare om urval, kvalitativ metod, intervju och observation.  
 



11 

3.1 Kvalitativa metoder 
Vi har valt att använda det Stukat (2005) beskriver som en kvalitativ metod med 
observationer och intervjuer eftersom vi ville få en helhetsbild av 
surfplattsanvändandet på en förskola. Målet med det kvalitativa forskningssättet var 
att vi samlar in ett resultat som vi sedan tolkar. Oftast används metoder som 
intervjuer och observationer i kvalitativa studier eftersom de anses vara bättre 
metoder än enkäter och intervjuer med färdiga mallar. Fördelen med en kvalitativ 
metod där intervjuer och observationer används är att resultatet blir mer djupgående 
och ger en större förståelse i det enskilda och unika. Däremot får kvalitativ forskning 
ofta kritik för att ha en tendens att bli alltför subjektiv eftersom resultatet styrs 
utifrån den som tolkar, Stukat (2005).  
 
Vi anser att observationer är en nödvändig metod för att studera hur förskolan 
arbetar med den nya IT-tekniken i praktiken. Eftersom en del i vårt syfte också är att 
studera pedagogernas och barnens syn på mötet med den nya IT-tekniken, anser vi 
att intervjuer är mest lämpligt att använda för att undersöka detta. Resultatet från 
observationerna jämför vi med forskningen kring IT användningen samt med det 
resultat som intervjuerna med pedagogerna och barnen ger.  
 

3.2 Urval 
För att undersöka hur ny IT-teknik kan användas i förskolan valde vi att utföra 
studien på en förskola som använder surfplattor i verksamheten. 
Förskoleavdelningen som vi besökte bestod av 21 barn i åldrarna tre till fem år. På 
avdelningen arbetade för dagen, en förskolelärare och tre barnskötare.  
Vi genomförde fem observationer på förskolan för att studera på vilket sätt de arbetar 
med surfplattan i den pedagogiska verksamheten för att gynna barns utveckling och 
lärande. Vi valde också att intervjua två barn och en pedagog från avdelningen och 
ytterligare en pedagog som är involverad i avdelningens surfplatts projekt, detta för 
att få en inblick i hur de ser på den nya IT-tekniken. Pedagogerna som intervjuades 
var 55 år och 40 år och utbildade förskolelärare. En anledning till att vi valde att 
intervjua just dessa två var att de var dem som var mest drivande i avdelningens 
surfplattsprojekt. De två barnen som intervjuades under studiebesöket var båda fem 
år. De valdes eftersom de har mer erfarenheter än de yngre barnen på avdelningen 
och vi ansåg att de skulle kunna ge oss utförliga svar vid en intervju. 
 

3.3 Observationer 
Vi har i vår studie genomfört fem olika observationer som beskriver hur förskolan 
arbetar med surfplattor i den pedagogiska verksamheten. Vi valde att vara två 
observatörer för att på så vis kunna samla in så mycket empiri som möjligt under 
studiebesöket. Detta gjorde vi genom att vara placerade i olika delar av rummen och 
samtidigt anteckna de olika händelseförloppen i var sitt block. Samtliga observationer 
genomfördes på förmiddagen mellan klockan 09.00 och 12.00. Observationerna 
innehåller organiserade och fria aktiviteter med surflattan som närmare kommer att 
presenteras i resultatet. Observationerna börjar med en samlingsstund som övergår i 
fria aktiviteter och avslutas med en organiserad aktivitet mellan tre barn och en 
pedagog.  Valet av förskola blev naturligt eftersom de var en av de  förskolor som 
arbetar med surfplattor i sin verksamhet och vi fick komma dit för intervju samt 
observation. Våra observationer kunde genomföras efter vi hade fått ett godkännande 
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av förskolan, när detta hade skett bestämdes datum och tid. Detta 
observationstillfälle blev därmed aktuellt eftersom det var då vi var ditbjudna.  När vi 
genomförde våra observationer talade förskolelärarna om för oss att de inte arbetade 
en hel förmiddag med surfplattan, men vid tillfället när vi observerade ville de visa 
oss vad barnen kunde genomföra med surfplattan och använde den därmed mer 
frekvent.  
 
Observation 1 utspelar sig i en samlingsstund på morgonen. Observatörerna var 
placerade på olika platser i rummet och antecknade med stödord i varsitt block. 
Samlingsstunden pågick i cirka 25 min. Observation 2 pågick ca 10 minuter, den 
utspelade sig direkt efter samlinsstunden, då några barn på eget initiativ började leka 
en gissningslek med hjälp av surfplattan. Observation 3 pågick i cirka 15 minuter och 
det var en observatör som antecknade i ett kollegieblock. Observationen utspelade sig 
cirka 5 minuter efter samlingsstundens slut vid ett köksbord när en grupp barn lekte 
fritt med surfplattan. Observation 4 utspelade sig vid en låg bänk i samlingsrummet, 
när barnen lekte fritt.  En observatör antecknade händelseförloppet i ett 
kollegieblock. Där en pojke lekskriver med surfplattan. Observationen pågick i cirka 
15 minuter. Observation 5 utspelade sig i ett avskilt rum utanför avdelningen. När tre 
barn med svenska som andra språk och en pedagog arbetade med språk och begrepp 
med surfplattan. Det var två observatörer som antecknade i varsitt block. 
Observationen pågick i 15 minuter. 
 

3.4 Intervjuer 
I studien använde vi oss av det Stukat (2005) beskriver som semistrukturerade 
intervjuer vilket innebär att vi ställt några öppna frågor som respondenten svarar på, 
varpå vi utifrån respondentens svar kan ställa följdfrågor. Fördelen med denna metod 
är att det sker ett samspel mellan den som frågar och den som tillfrågas. Genom att 
utnyttja detta samspel kunde nyttig information inhämtas till studien som vid 
exempelvis enkäter och skriftliga svar går förlorad. Genom att vi använder oss av 
denna intervjuform kan ny information komma fram, som vi kanske inte hade 
förväntats i utformningen av intervjufrågorna.  Metoden är dock beroende av 
intervjuarens förmåga att föra en intervju samt vilka förkunskaper intervjuaren har. 
En problematik med denna metod kan vara att svaren som respondenten ger blir 
svåra att analysera eftersom varje intervju blir unik på det sättet att samtalen 
utvecklar sig på olika sätt. Vi tror också att det finns en risk att respondenterna ibland 
svarar det som han eller hon tror att intervjuaren vill höra.  
 
I studien har vi valt att intervjua två pedagoger, pedagog 1 och 2, samt två barn, varav 
en flicka och en pojke 5 år. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. 
Detta för att vi i lugn och ro skulle kunna fokusera på intervjun och för att sedan 
lyssna igenom och transkribera resultatet på ett effektivt sätt. Innan varje intervju 
informerades respondenterna om de forskningsetiska reglerna och om syftet med vår 
studie. I intervjuerna med pedagogerna har vi utgått från fem grundfrågor (se bilaga 
2) varpå vi också ställt följdfrågor. I barnintervjun utgick vi från tio grundfrågor (se 
bilaga 3), som vi följde upp med följdfrågor.  
 
Intervju 1 bestod av en intervjuare och en pedagog som vi studien kallar för pedagog 
1. Intervjun med pedagog 1 utspelade samband med att barnen på avdelningen skulle 
äta lunch. Intervjuare och respondent förflyttade sig till en soffa i ett av 
samlingsrummen för att få ett lugnare klimat att genomföra intervjun i. Ljudnivån i 
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rummet var sorligt eftersom barnen åt i andra änden av rummet. Intervjun varade i 
sju minuter.  
 
Intervju 2 bestod av två intervjuare och en pedagog som vi kallar pedagog 2. 
Intervjun utspelade sig i ett avskilt rum med stängd dörr under sju minuter. Miljön 
där intervjun utspelades var tyst och lugn. Barnintervjun genomfördes i gruppform, 
vilket innebär att de två barnen blev intervjuade tillsammans. Intervjun utspelade sig 
i ett avskilt rum med stängd dörr och pågick i sju minuter. Vi ville intervjua barnen i 
grupp för att få dem att känna sig så bekväma som möjligt och kunna bidra med 
mycket information. Barnen fick efter intervjun lyssna igenom hela samtalet, vilket 
barnen uppskattade.   
 

3.5 Databearbetning 
Resultatet är produkten av den transkriberade empirin som vi tolkat och 
sammanställt utifrån vårt syfte och våra frågeställningar genom fyra intervjuer och 
fem observationer. Vi har bearbetat materialet från intervjuerna genom en 
transkribering. Vi har sedan studerat empirin, det vill säga transkriberingen för att 
urskilja vad som besvarar vår frågeställning. Den empirin som vi ansåg relevant 
redovisas i kapitlet nedan som kallas intervjuer. I Intervjukapitlet har vi strukturerat 
svaren under två rubriker, en del där intervjuerna med pedagogerna redovisas och 
därefter de barnintervjuer som utfördes. Den data som används i resultatet är den 
som redovisar likande och åtskilda åsikter kring vår frågeställning och vårt syfte. 
 
Det resultat som presenteras från observationerna är utvalt material utifrån det syfte 
och de frågeställningar vi har med studien. Alla fem observationer antecknades och 
därefter analyserade vi anteckningarna för att urskilja vad som var intressant för vår 
studies frågeställning vilket syns under rubriken Observationer i resultatdelen.   
 

3.6 Etiska forskningsregler 
När man genomför en vetenskaplig studie så finns det vissa regler som forskaren 
skall förhålla sig till. I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra viktigaste 
forskningsetiska regler som finns. Dessa fyra huvudregler innebär samtyckeskrav, 
informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Samtyckeskravet 
innebär att en person själv skall ges möjlighet att bestämma om de vill delta i studien. 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien skall informeras om studiens 
syfte, att det är frivilligt att delta samt att de när som helst har rätt at avbryta sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personlig information skall 
respekteras och behandlas på ett sätt så att obehöriga inte får tillgång till den. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter i studien endast får användas i 
forskningssyfte, Vetenskapsrådet (2002).  
 
Dessa regler som Vetenskapsrådet belyser har vi tagit hänsyn till både i planeringen 
och i utförandet av studien. Vi tog först kontakt med förskolan som vi önskade 
genomföra studien på för att presentera våra tankar kring studien och om de skulle 
kunna tänka sig att delta. När de berättade att vi var välkomna att besöka deras 
förskola och genomföra studien bestämde vi ett datum som skulle passa båda parter. 
Inför vårt studiebesök på förskolan skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 
pedagogerna och vårdnadshavare, eftersom vi ville genomföra observationer och 



14 

intervjuer vilket kräver föräldrarnas tillstånd. På så vis fick vårdnadshavare till 
barnen på förskolan tidigt informerade och fick ta ställning till om hur vida deras 
barn skulle delta i studien. Brevet (se bilaga 1) innehöll information om hur studien 
skulle gå till, att det var frivilligt att delta samt vilka frågor som skulle behandlas i 
intervjuerna. Det framkom också i brevet att inga namn eller annan privat 
information skulle användas mer än i studiesyfte samt att materialet transkriberas 
och förstörs efter det att det analyserats. Brevet skickade vi till förskolan där 
pedagogerna i sin tur förde brevet vidare till de aktuella barnens vårdnadshavare. 
 
Vi anser att fördelen med detta metodval är att vi genom studiebesöket med 
intervjuer och observationer får en tydlig inblick av hur surfplattan används i 
förskoleverksamheten. Resultatet från intervjuerna med barnen och pedagogerna kan 
jämföras med resultatet från observationerna och stärka upp resultatet av vår studie. 
Det som kan vara ett dilemma med denna typ av studie är att observationerna visar 
hur surfplattan används under just den dagen som studien ägt rum. Vi anser att man 
ska få en klarare bild om hur surfplattan används i ett bredare perspektiv krävs 
återkommande studiebesök med observationer, vilket inte var möjligt för oss under 
denna studie. En nackdel som är svår att undgå i en kvalitativ studie är att hur 
mycket vi än försöker vara objektiva i våra tolkningar av empirin, är vi väl medvetna 
om det faktum att det i slutändan ändå är våra tolkningar som redovisas.  
 

4. Resultat 

Här under presenterar vi resultatet från de observationer och intervjuer som 
genomförts under ett studiebesök på den utvalda förskolan.  
 

4.1 Observationer 
Här nedan presenteras vårt tolkade resultat från de fem observationerna.  

 

4.1.1 Samspel och lärande i praktiken 

 
Observationerna visar att surfplattan används i olika delar av verksamheten. I 
observation 1 används surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i samlingsstunden 
tillsammans med klossar och sifferkort som ligger i en plastbytta. Barnen räknar först 
hur många flickor, pojkar och vuxna som är med i samlingen. Ett av barnen skall 
sedan med stöd av hela gruppen, ta fram lika många klossar som antalet personer. 
Sedan får ett barn uppdraget att välja ut rätt sifferkort som antal klossar och sedan 
skriva siffran med fingret på surfplattan. Den används också i samlingsstunden när 
alla barnen varsin gång får mata ett färgmonster med en frukt. Frukten skall vara i 
den färg som monstret begär. Vid fel färg spottar monstret ut frukten igen. Ett barn 
filmar hela samlingsstunden med en annan surfplatta. Han står upp och styr plattan 
noga. 
 
I observation 2, 3 och 4 används surfplattan i den fria leken. I början av observation 2 
startar några barn på eget initiativ en lek som går ut på att ett av barnen styr 
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surfplattan och trycker på olika bilder av djur som gör ifrån sig ljud. De andra barnen 
skall gissa vilket djur det är som låter. En pedagog hämtar en låg stol åt en pojke som 
skall börja styra surfplattan. Han sätter sig ner på stolen medans de andra barnen 
sitter på en matta framför honom på golvet. Pojken som styr surfplattan är tre år och 
har inte bott i Sverige så lång tid. Han trycker på en bild av en fågel som är en svart 
Koltrast. Fågeln gör ifrån sig ett pipande ljud. Barnen på mattan säger i kör att de tror 
det är en fågel. Leken med djurljuden fortsätter och efter några minuter turas barnen 
om och byter plats. 
 
I observation 3 sitter en flicka vid ett bord i köket tillsammans med sju andra barn 
och spelar ett sorteringsspel på surfplattan. Flickan är den som styr surfplattan och 
de andra barnen följer med i spelet. I observation 4 väljer en pojke i den fria leken att 
använda surfplattan för att lära sig att skriva av ord som han själv valt ut.  
 
I observation 5 används surfplattan i en vuxenstyrd språkutvecklande aktivitet 
mellan en pedagog och tre barn. Pedagogen använder surfplattan som verktyg för att 
träna och diskutera språkliga begrepp med barnen. Barnen trycker i turordning på 
olika klädesplagg och tränar uttal och betydelsen av ordet. Pedagogen ställer frågor 
som barnen funderar kring och sedan svarar på.  
 
Vid fyra av de fem observationerna sker det olika former av samspel vid surfplattan. 
Vid observation 1 samspelar pedagogen som leder samlingen med barngruppen 
samtidigt som det sker ett samspel mellan enskilda barn. Barnen hjälper varandra 
genom olika matematikmoment som de utmanas att utföra under samlingsstunden. 
En pojke som vi kallar för Kalle fick i uppgift att räkna hur många flickor som deltog i 
samlingen. Kalle är fyra år och räknar först flickorna högt och kommer fram till att de 
är tolv stycken. När Kalle sedan skall lägga fram lika många klossar som antal flickor 
så lägger han upp elva klossar. Pedagogen som leder samlingen frågar Kalle hur 
många klossar han tror behövs läggas till. Kalle svarar tre. Pedagogen ber Kalle att 
lägga upp tre klossar och sedan räkna om alla en gång till. Han räknar tillsammans 
med de andra barnen i samlingen att det är fjorton klossar. Sedan säger Kalle 
plötsligt: 
 

- ”Då måste jag ta bort två klossar igen. Då får jag tolv.” 
 
Kalle räknar klossarna tillsammans med barnen i samlingen ännu en gång och får det 
nu till tolv klossar. Kalle vet inte hur talet tolv ser ut utan får hjälp av pedagogen att 
välja ut rätt sifferkort för talet tolv. Sedan ska Kalle skriva talet tolv med siffror på 
surfplattan. Kalle säger att han inte kan utan får hjälp av ett annat barn att forma 
siffrorna med fingret. Kalle ber också om att få skriva sitt namn på surfplattan och 
frågar fröken om hon kan hjälpa honom. På skärmen finns alfabetet och Kalle måste 
alltså välja bokstäverna i sitt namn i ordningsföljd. Han börjar med att titta noga på 
bokstäverna på skärmen. Han känner igen första bokstaven i sitt namn och drag K till 
en linje på skärmen. Sedan funderar han en stund. Ett annat barn hjälper Kalle 
genom att forma ljudet ”Kaa”. A säger Kalle och drar bokstaven och placerar den efter 
bokstaven K på linjen. De fortsätter att samarbeta tills Kalle skrivit hela sitt förnamn.   
I observation 2 samspelar en grupp barn med varandra genom att en pojke styr 
surfplattan, som beroende på vilken bild pojken trycker på, spelar upp ett djurläte. 
Pojken trycker på surfplattan: 
 

- Piiip pip. (surfplattan)  
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- Fågel! (ropar barnen) 
- Ja, det är en fågel. (pojken) 

 
Pojken ler och trycker sedan på en bild av ett annat djur. 
 

- Mjao. (surfplattan) 
- En katt! (ropar barnen) 
- Ja det är rätt. (pojken) 

 
Leken fortsätter under ytterligare några minuter och barnen turas om att styra 
surfplattan.  
I observation 3 spelar en flicka ett spel som går ut på att sortera tvätt genom att lägga 
olika klädesplagg i tvättkorgar. Ett samspel pågår när barnen följer processen på 
skärmen och när flickan lägger ett plagg i fel tvättkorg uppstår en diskussion. Flickan 
frågar en pojke som sitter bredvid vart han tror att plagget skall vara. Pojken visar på 
skärmen vilken han tror är rätt korg. En annan flicka tre år, sitter samtidigt bredvid 
händelserna och ritar på ett papper. Spelet vid surfplattan fortsätter en liten stund 
innan en av pedagogerna kommer och avbryter barngruppen: 
 

- Du spelar väl inte? Du fick ju bara jobba på surfplattan, det vet du ju. Har du bytt app 
nu?  (Pedagogen) 

- Ja, vi var klara med det andra spelet. Jag fick spela vad jag ville sa du till mig. 
(flickan) 

- Har jag sagt det? (pedagogen) 
- Ja. (flickan) 
- Ok, då ber jag om ursäkt. (pedagogen) 

 
Efter situationen fortsätter flickan att spela och barnen sitter fortfarande bredvid och 
tittar på.  
 
I observation 5 kan vi se ett samspel mellan en pedagog och tre barn. Barnen och 
pedagogen sitter på golvet och surfplattan är placerad i mitten. De spelar ett klädspel. 
Flicka 1 börjar med att peka på en bild som visar vantar. Innan hon trycker frågar 
pedagogen vad hon pekar på. Flicka 1 svarar att det är vantar. Sedan trycker hon på 
bilden på surfplattan och spelet svarar att det är vantar. Pedagogen frågar om det är 
någon som har vantar hemma. Alla tre barnen svara att de har vantar . Sedan säger 
pedagogen till pojken att peka på ett klädesplagg. Pojken pekar på strumpor. 
Pedagogen frågar vad det är för något? Strumpor säger alla barnen. Är det någon som 
har strumpor frågar pedagogen? Jag har robotstrumpor säger pojken medans flicka 1 
säger att hon har strumpor hemma. Klädspelet fortsätter och när flicka 1 pekar på en 
tröja på surfplattan så händer följande: 
 

- Är det någon som har en tröja? (pedagogen)  
- Ja. (flicka 1)  
- Du har en tröja hemma. (pedagogen) 
- Ja. (flicka 1)  
- En tröja har en lång arm. Du har en t-shirt, den har kort arm. (pedagogen) 

 

Sedan pekar flicka 2 på ett par trosor. Pedagogen tar bort barnens händer ifrån 
surfplattan och frågar vad detta är? Barnen skrattar och säger att det är trosor. Det är 
rätt säger pedagogen. Surfplattan skickas runt bland barnen.  Pedagogen avslutar 
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aktiviteten och frågar barnen om de vill spela ett äventyrsspel. Barnen svara att de vill 
spela. De förflyttar sig från golvet till ett bord. 

I observation 4 ser vi hur en pojke väljer att arbeta enskilt med surfplattan. En 
pedagog placerar surfplattan på en låg bänk framför en vägg. På väggen sitter 
papperslappar fast med hjälp av kludd i låg höjd med olika ord på. En av pedagogerna 
i rummet berättar att det är ord som barnen själva valt att lära sig att skriva. En pojke 
har valt en lapp som han vill träna att skriva av. På lappen står det Scooby Doo. 
Pojken tar ner ordet som han vill skriva och lägger det på bänken ovanför surfplattan. 
Han startar ett program som visar en blank ljus-beige bakgrund. Pojken drar med 
fingret på skärmen och börjar skriva av ordet. Han formar ett S med fingret och 
stannar upp ett ögonblick. Sedan tittar han på ordet på lappen och fortsätter med 
bokstaven C. Han fortsätter med fler bokstäver. När han skrivit klart Scooby som är 
första delen av ordet är nästan hela utrymmet på skärmen slut. Han väljer att 
fortsätta skriva Doo på ett tomt utrymme på skärmen ovanför det ställe han skrivit 
Scooby. Nu är jag klar säger pojken och visar vad han skrivit för en pedagog. Ja det är 
du, svarar pedagogen. Sedan suddar pojken ut det han skrivit och fortsätter 
experimentera fritt med surfplattan en stund. Han skriver sitt namn. 

 

4.2 Intervjuer pedagoger 
I intervjuerna med pedagogerna som vi kallar pedagog 1 och 2, har vi utgått från 5 
grundfrågor i en semistrukturerad intervju. Resultatet från intervjuerna med de två 
pedagogerna enligt vår tolkning visar följande.  
 

4.2.1 Ny IT-teknik i praktiken 
Båda pedagogerna berättar att de oftast använder surfplattan som organiserad 
aktivitet men att aktiviteten med surfplattan ibland blir oorganiserad. De säger att de 
väljer att använda appar på surplattan som inbjuder till samspel. Pedagogerna 
berättar vidare hur surfplattan används på deras förskola.  
 
Enligt pedagog 1 används inte surfplattorna enskilt varje dag av barnen men 
pedagogerna på avdelningen ser till att alla barnen blir delaktiga under veckan. 
Pedagog 1 säger att surfplattan däremot används i samlingen varje dag och att barn 
som har kommit lite längre än andra barn används som ”hjälpfröken”, på så vis stärks 
deras självförtroende och de lär de andra barnen som inte är på deras nivå. Pedagog 1 
berättar också att barnens surfplattsanvändande i den fria leken är tidsbestämt med 
hjälp av timglas för att barnen inte skall sitta för länge.  
 
Pedagog 2 berättar att de har jobbat med surfplattor i åtta till tio månader och lär sig 
hela tiden nya saker. Vidare säger respondenten att när ett barn kört fast så behöver 
de hjälp av de vuxna. Pedagog 2 säger också såhär i intervjusamtalet: 

- Ibland får vi pausa i vad barnen håller på med för att googla fram på surfplattan vad 
det egentligen är som de lär sig.   
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4.2.2 Utveckling och lärande 
Pedagogerna berättar om flera fördelar med att använda surfplattor.  De berättar att 
barnen på förskolan mycket tidigare kan börja lekskriva och lekmåla med den nya 
tekniken. Vidare beskriver de att surfplattan är ett utmärkt verktyg att använda i 
träningen av språk och begrepp för barnen. Pedagogerna ser ett ökat samspel vid 
surfplattan, som gynnar kommunikation och språkutvecklingen. Pedagogerna 
berättar att samspel främjas genom att man är fler vid surfplattan. Pedagogerna 
berättar att barn som kommit olika långt i utvecklingen kan vara med på sitt sätt och 
lära av varandra. De berättar att bara ett barn kan trycka och styra surfplattan men 
de barn som står bredvid får vara med och tänka.  
 
Pedagog 1 berättar att det blir ett lärande som barnen tycker är roligt. Att surfplattan 
fångar barnens intresse. Pedagog 1 menar att barnen utvecklas genom att de hela 
tiden får svårare appar att arbeta med. Pedagog 2 menar att en fördel med surfplattan 
i jämförelse med annan dator är att man kan styra den endast med ett finger. Genom 
att styra med fingret kan barnen lättare utföra vad de tänker i huvudet istället för att 
rita med hela handen och penna.  
 
Att använda surfplattan är ett bra sätt att träna turtagning eftersom barnen kan vara 
aktiva medan de väntar på sin tur, menar pedagog 2. Pedagog 2 berättar också att 
barnen ser lika bra vart de än står vid surfplattan, både bakom och framför. 
 

4.2.3 Mötet med den nya IT-tekniken 
Pedagogerna beskriver att målet med att integrera den nya tekniken med surfplattor i 
förskoleverksamheten är att dels hänga med i samhällsutvecklingen men också att 
tidigare kunna börja arbeta med matematik och språk med barnen. Pedagogerna 
beskriver också att surfplattan ibland felutnyttjas av vissa pedagoger på förskolan 
genom att de delar ut surfplattan till barnen och låter dem leka fritt utan något 
pedagogiskt syfte. ”Man lär sig väldigt mycket fel under den fria leken om den är helt 
fri”, berättar pedagog 2. Pedagogerna berättar att arbetet med surfplattorna måste 
vara vuxenstyrd. De anser att de är pedagogerna och måste vara med i användningen 
av surfplattorna för att aktiviteten skall bli pedagogisk.  
Pedagog 1 berättar att det är viktigt för pedagogerna på förskolan att inte låta barnen 
använda vilka appar de vill och det skall också vara tidsbegränsat. Pedagog 1 berättar 
att pedagogerna måste ha kontroll över vad barnen gör och vara med i användandet 
av surfplattorna, också för att se barnens lärande. Det är viktigt att det bara används 
pedagogiska appar, inget ”Angry birds”, det är totalt förbjudet säger pedagog 1. 
Pedagog 1 menar att surfplattan underlättar utvecklingssamtalen för pedagogerna. 
Surfplattorna gör det synligt vart barnen befinner sig i utvecklingen på ett tydligt sätt, 
berättar pedagog 1. 
 
Pedagog 2 säger att det är möjligt att använda surfplattorna redan vid ett och ett halvt 
års ålder men för att ge barnen en helhetsförståelse så kan det vara bra att använda 
något annat konkret material. Respondenten säger att vid sidan av surfplattorna skall 
också de traditionella förskoleaktiviteterna användas som exempelvis bordssagor och 
vanliga böcker. Pedagog 2 berättar hur arbetet med surfplattor sparar tid eftersom 
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allt redan finns i surfplattan om man letar lite. Detta gör att man slipper leta upp 
bilder, skriva ut och laminera dem.  
 

4.3 Intervjuer barn 
Här presenteras resultatet från gruppintervjun med de två femåriga barnen. 
Resultatet nedan är det tolkade empiri från barnintervjun som vi valt ut utifrån vårt 
syfte med studien.  
 

Barnen anser att de inte lär sig något speciellt när de använder surfplattan utan ser 
det mer som att de spelar på den. De berättar att de ibland får pröva nya spel och att 
de då lär sig att spela dem. Det framkommer att det är pedagogerna som väljer vilka 
nya spel som blir tillgängliga för barnen.  

”- när fröken laddat ner nya spel får vi lära oss hur man använder dem”, (flicka fem år). 

 
Han berättar att om man har spelet hemma så behöver ingen visa hur man spelar det. 
Båda barnen berättar att alla barn på avdelningen får använda surfplattorna och att 
det är tillåtet att spela alla spel som finns på surfplattan. De beskriver också att alla 
andra brukar vilja titta på när det är någon som spelar. Barnen säger att de ibland 
arbetar ensamma vid surfplattan och att det ibland är flera barn som hjälps åt. De 
berättar att man inte får sitta hur länge man vill vid surfplattan och att de inte kan 
sätta på surfplattan själv utan att fröken måste hjälpa dem och slå in ett lösenord.  
Flickan berättar att de spelar roliga spel på surfplattan. Hon nämner också att det 
finns vuxengrejer på surfplattan som de inte får röra och att man måste sluta spela 
när de ska gå ut eller om fröken behöver den. Pojken berättar att de vid surfplattan 
brukar lägga Memory och lyssna på sagor men att Memory är det roligaste spelet.  
Flickan tycker om att göra fjärilar på surfplattan. Hon berättar att det finns 
människor som har fjärilsvingar som man ska bestämma vilka kläder de ska ha. Den 
finns bara på en av surfplattorna säger flickan. Pojken berättar att det finns en saga 
om Tingeling. Flickan har aldrig spelat Tingeling. Barnen berättar att de föredrar att 
vara ute och leka istället för att spela på surfplattan. 

 

5. Diskussion 

Vi kommer nedan att diskutera och problematisera det insamlade resultatet från 
observationerna och intervjuerna med varandra samt anknyta till den tidigare 
forskning vi valt för vår studie.   

 

5.1 Pedagogers och barns syn på den nya IT-tekniken 
Pedagogers syn på hur IT-tekniken skall användas i förskolan, styrs i första hand av 
vilken pedagogisk grundsyn som pedagogen har, Skolverket (1999). Enligt vår 
tolkning är pedagogerna positivt inställda till den nya IT-tekniken. Detta synliggörs i 
intervjuerna av de båda pedagogerna, vilka berättar att ett av målen med 
användningen av surfplattor är att hänga med i den tekniska utvecklingen. Deras 
inställning stöds av de flesta forskare vi har undersökt. Att barn kommer i kontakt 
med teknik tidigt främjar deras vidareutveckling inom teknik och i enlighet med 
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samhällets krav vilket Alexandersson (2001) belyser. Klerfeldt (2007) menar att 
förskolan ska forma sin verksamhet efter barnens vardagskultur. Vår tolkning som 
observatörer och intervjuare var att barnen på avdelningen ser surfplattan som en 
naturlig del av verksamheten, både i samlingar och i den fria leken. Appelberg och 
Eriksson(1999) menar att lärare kan se detta som ett hot mot den traditionella 
skolan, samtidigt menar de att datorutvecklingen i förskolan har gått för sakta 
framåt. Vår studie visar ändå att utvecklingen är på väg framåt och pedagogerna är 
inställsamma till detta eftersom de anser att man måste leva där barnen lever nu. 
Parpert (1994) menar att datorn kan vara ett inbjudande verktyg för barns 
inlärningsprocess, ett verktyg som kan vara ett komplement till föreläsningar och 
böcker. I våra observationer har vi sett situationer med barn som arbetar med 
surfplattor vilken gav dem förståelse på ett sätt som tilltalade dem. Vi tolkar detta 
som att den rörliga bilden och verktygets möjliggörande av fysisk aktivitet hjälper 
barnen att utveckla en förståelse lättare. 
 
Skolverket (1999) menar att ett lustfyllt lärande gör barnen delaktiga i 
kunskapsprocessen vilket vi har tolkat det som att de intervjuade pedagogerna anser. 
Vi har tolkat det som att barnen är delaktiga i sin utvecklingsprocess utan att 
egentligen har reflekterat kring det. Pedagogerna menar att barnens fria aktiviteter 
behöver vuxenstöd för att kunna vara pedagogiska. Samma sak ser vi också i hur 
pedagogerna styr surfplattsanvändningen på förskolan. Pedagogerna berättar att 
aktiviteten vid surfplattan i sig inte är pedagogisk utan är beroende av att 
pedagogerna finns tillgängliga för att hjälpa barnen framåt. Denna pedagogiska 
inställning ser vi sedan i observationen där pedagogen sitter i ett avskilt rum med tre 
barn och jobbar med språk och begreppsförståelse av kläder med hjälp av surfplattan.  
 
Pedagogen använder surfplattan som verktyg och styr språkaktiviteten genom att 
ställa frågor till barnen som utmanar dem till reflektion. Liksom Svensson (1994) 
skriver så utvecklar barnen här, med hjälp av surfplattan och i samspel med 
pedagogen, nya sätt att tillämpa sitt språk. Sett ur ett barns perspektiv så anser 
barnen själva att de inte lär sig något vid surfplattan utan ser det mer som att de 
spelar. De berättar dock att de får lära sig nya spel och hur man använder spelen. Vi 
tolkar det som att när barnen lär sig klara av de olika apparna som pedagogerna har 
valt, sker ett lärande som är lustfyllt för barnen. Genom att ett lärande sker blir 
surfplattan ett pedagogiskt hjälpmedel trots att barnen anser att de bara spelar.  
 
 

 

5.2 IT-tekniken i praktiken – lärande och samspel 
Enligt utbildningsdepartementets LGR 11 (2010), skall verksamheten i förskolan vara 
lustfylld, lärorik och inbjuda till deltagande. Detta menar även Hilden (2005) i 
hennes resonemang kring datoranvändandet genom organiserade och fria lekar är 
viktiga. Enligt vår tolkning av observationerna och intervjuerna ser vi att surfplattan 
används i den fria leken på förskolan, men den organiseras eller styrs av den vuxna 
utifrån barnets egna initiativ. En organiserad aktivitet tolkar vi inte som egenstyrd av 
barnen. Lärande som är egenstyrt är viktigt, Parpert (1994), Piaget (1968). Appelberg 
och Eriksson (1999) menar att tidig datoranvändning i barnens skolgång är 
förmånligt eftersom datorn blir ett naturligt hjälpmedel i deras lärprocess. Vår 
tolkning är att det egenstyrda lärandet i stor utsträckning sker i den fria leken. I 
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observationerna ser vi hur barnen tar egna initiativ att spela och leka tillsammans vid 
surfplattan. Ett exempel ser vi i leken där barnen ska gissa olika djurläten. Barnen 
börjar leka och pedagogen är där och stöttar genom att hämta en stol åt pojken som 
ska leda leken. Här syns det även att surfplattan har integrerats som ett naturligt 
hjälpmedel i deras lärprocess men vår tolkning är att barnen egentligen inte är 
medvetna om att det är just det, en lärprocess. 
 
Både i de organiserade och fria aktiviteterna sker det olika former av samspel. Både 
mellan barnen och mellan pedagoger och barn. Pedagogerna styr aktiviteterna till 
samspel dels genom frågor men samtidigt menar de själva att gör det genom att välja 
appar till barnen som inbjuder till samspel. Apparna som barnen använder i 
observationerna går ut på att ett problem eller en uppgift skall lösas, vilket barnen 
gärna gör tillsammans med andra. Barnen berättar i intervjun att de både arbetar 
enskilt och tillsammans med andra vid surfplattan, om de behöver så hjälper också 
pedagogen till. Hildén (2005) och Vygotskij (1995) nämner båda att genom den nära 
utvecklingszonen kan äldre barn eller pedagogen hjälpa de yngre barnen att klara 
uppgifter som de inte klara själva. Vår reflektion av detta är att barnen lär sig i 
samspel med surfplattan som verktyg. 
 
I resultatet av pedagogintervjuerna kan vi se att båda pedagogerna anser att ett 
samspel främjas genom att man är flera vid surfplattan. I observationen under 
samlingsstunden kan vi tydligt se ett exempel på hur barnen lär av varandra. Kalle 
vill skriva sitt namn och samspelar med ett annat barn och en pedagog för att lyckas 
stava namnet rätt. Han får möjlighet att själv försöka välja rätt bokstäver och när han 
blir osäker så fyller ett annat barn in och stöttar Kalle. Eftersom Kalle får hjälp att 
lyckas med sin stavning finns anledning att anta att han framöver också kommer våga 
anta nya språkliga utmaningar.  
 
Pedagogerna berättar i intervjuerna att surfplattan inbjuder barnen redan vid tidig 
ålder att arbeta med matematiska och språkutvecklande aktiviteter. Utifrån 
observationen tolkar vi att de allra flesta barnen på avdelningen har ett stort intresse 
för att arbeta med surfplattan. När något av barnen arbetade vid surfplattan, samlas 
det en grupp med barn för att följa med i leken. Samtidigt visar en av de treåriga 
flickorna att hon hellre sitter och ritar än att vara med vid surfplattan. Vår tolkning av 
denna situation är att den treåriga flickan inte har så starkt intresse för att använda 
surfplattan. Appelgren och Eriksson (1999) skriver att barnen genom sitt tålamod 
själva visar när de är redo att använda den nya tekniken och att det inte finns någon 
exakt ålder då barnen bör starta IT användningen. Pedagogerna berättar att alla 
barnen på avdelningen blir delaktiga i användningen av surfplattan under varje 
vecka. Även om det är som i fallet med den treåriga flickan, att ett barn inte väljer att 
använda surfplattan i den fria leken, så möter alla barn surfplattan i de organiserade 
aktiviteterna, styrda av vuxna. Samlingen är ett exempel på sådan aktivitet. 
 
När Hildén (2005) skriver om datorn tar hon bland annat upp en 
användarmiljöaspekt. Miljön skall vara anpassad efter barnens förutsättningar och 
vara inbjudande. Det som blir tydligt i denna studie är att barnen själva kan 
bestämma var de vill använda surfplattan eftersom den är mobil. De kan alltså själva 
bestämma omkringliggande miljö och hur de vill sitta eller stå och om de vill arbeta 
ihop med andra barn. Parpert (1994) förklarar att förskolans strukturer och regler 
kan ha en negativ inverkan på barnens inlärning vid surfplattan. Både om 
verksamheten är för hårt strukturerad och om den släpps alltför fritt. Vi tolkar det 
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som att pedagogerna vill ha kontroll på vad barnen gör i den fria leken, dels genom 
att pedagogerna väljer urvalet av appar för barnen och genom den inställning 
pedagogerna har gentemot barnen att arbeta klart med en app innan de påbörjar en 
annan. Detta tydliggörs i vår tredje observation när en pedagog avbryter barnens 
spelande.  
 

5.3 Slutsatser 
Genom genomförandet av studie har vi kommit fram till följande slutsatser: Om vi 
studerar hur samhället hela tiden förändras och utvecklas är det viktigt att pedagoger 
är öppna för att använda sig av ny teknik eftersom barnen i framtiden kan ha nytta av 
dessa förmågor. Ljung-Djärf (2002) menar att IT-tekniken kommer att utvecklas i 
framtiden och det är därmed viktigt att barnen kan bruka IT-tekniken när de börjar 
skolan. Vi tolkar detta som att barnen skall förberedas inför grundskolan, detta 
gynnar deras förmågor och möjligheter att fortsätta utvecklas i skolan. Att barn 
utvecklar tekniska förmågor redan i förskolan tror vi gynnar hela samhället. I media 
talas det om hur Sverige har halkat efter i tekniskutveckling men barn IT-utveckling i 
förskolan kanske är vändpunkten. Med lärda barn blir Sverige också mer lärt vilket 
gynnar utvecklingen. Pedagogerna påpekade att surfplattorna stimulerar barns 
lärande på ett lustfyllt sätt och kanske är det så att detta lustfyllda lärande kommer 
från det som är aktuellt precis nu, det vill säga IT-teknik. Vi har reflekterat kring 
detta och tolkar pedagogerna som såväl Parpert, Hilden och Appelberg och Eriksson 
som att pedagoger inom förskola och skola måste ge barnen utrymme till att få arbeta 
med det som är lustfyllt. Därmed kanske förskolan måste acceptera att IT-teknik är 
en del av det liv som dessa barn kommer att växa i och därför bör förskola förbereda 
dem på bästa möjliga sätt. Detta kan tyckas strida mot lärares åsikter om att IT 
förstår den traditionella undervisningen vilket Appelberg och Eriksson (1999) 
belyser, eller så kan man välja att se att datoranvändning i skolan gynnar fusk som 
plagiat vilket Nilsson (2004) talar om. Vår reflektion av denna studie visar snarare på 
motsatsen, tekniken är här för att stanna så bjud in den i förskolan för de är vår 
framtid. 
 
 
Det finns inte bara ett rätt sätt att använda surfplattor på. Vi tror att denna moderna 
datorteknik är i förskolan för att stanna eftersom den är så mångsidig och kan 
användas efter var förskolas behov och tycke. Detta stöder vi på Ljung-Djärfs 
resonemang kring barnens kunskaper kring användningen av IT-tekniken. Vi ser att 
surfplattan fångar barnens intresse och inbjuder till aktivitet. Barnen följer med i 
händelserna och samspelar med andra för att klara av olika uppgifter och problem. I 
samspelet tror vi att det sker ett lärande mellan barnen. Vi ser detta samspel vid 
surfplattan som ett lustfyllt lärande eftersom barnen själva inte riktigt ser aktiviteten 
som ett lärande utan mer som ett spelande tillsammans med andra barn. De märker 
inte själva att de lär av plattan som såväl de andra barnen. 
 

5.4 För framtida forskning 
När vi har utfört denna studie har vi stött på problematik att finna aktuell forskning 
om just surfplattan i skolpraktiken. Det kan tänkas att denna forskning finns 
tillänglig i de länder som står för en framgångsrik teknikutveckling, exempelvis Kina 
och Japan men om nu så är fallet har vi inte kunnat tillgå denna forskning av 
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språkliga skäl. I Sverige är som sagt forskningen kring surfplattor tunn och därför 
kan vår forskning vidareutvecklas till mer specifika områden för att verkligen studera 
verktygets innebörd för barns utveckling.  Vi anser att det vore spännande och 
utvecklande för oss som pedagoger att forska vidare kring hur surfplattans 
användandet påverkar barnens utveckling i ett längre tidsperspektiv. Det vore 
exempelvis intressant att jämföra hur två förskoleavdelningar står sig mot varandra. 
Hur ser resultaten i matematik och språk ut för de barn som använt surfplatta 
jämfört med de barn som inte har använt surfplatta i förskolan. En jämförelse skulle 
kunna göras i samband med skolstarten. Vi har kommit fram till att surfplattan är ett 
lärorikt verktyg för förskoleeleverna men utan deras kännedom. Vi menar att detta 
lärande bör främjas eftersom det är lustfyllt.  
 
För framtida forskning kan man ändå studera vilka konsekvenser surfplattan kan 
innebära för barnens utvecklingsprocess. Hämmar surfplattan barnens fantasi? Kan 
enbart tekniska föremål underhålla barn och ge ett lustfyllt lärande på 2010-talet? 
Kan IT-tekniken orsaka problem för barn i deras lärande, i så fall vilka? 
 

5.4.1 Metoddiskussion 
Vi har reflekterat kring vår studie och metoden vi har valt. För att kunna fastställa 
med större säkerhet hur surfplattan används i praktiken skulle återkommande besök 
på förskolan gynna studien. Detta skulle i sin tur kunna utveckla vår förmåga att 
kunna gen en helhetsbild av användningen av surfplattornar i praktiken. För att 
stryka resultatet ytterligare kan fler pedagoger intervjuas. Sedan skulle barnens 
utvecklingskurva jämföras med andra barn som går på förskolor som inte använder 
sig av surfplattor som pedagogiskt verktyg. 

 

5.5 Pedagogisk relevans 
Ämnet har pedagogisk relevans eftersom detta är ett nytt och ytterst aktuellt ämne 
inom förskolan. Det är viktigt att förskolan hänger med i utvecklingen eftersom de 
barn som går på förskolan är framtiden. Det finns mycket fördomar mot ny IT-teknik 
inom förskolan och detta tror vi att man behöver se över och istället berätta om vilka 
möjligheter denna teknik medför. Surfplattan som pedagogiskt verktyg är nytt på den 
pedagogiska arenan och därför är det angeläget att utforska dess möjligheter, vår 
studie är av pedagogisk relevans eftersom vi faktiskt delger läsaren om hur man kan 
arbeta med surfplattan praktiskt samt vilka åsikter som finns kring den. Detta är 
relevant för alla som arbetar inom förskola och skola eftersom ny teknik kan ge nya 
inlärningsalternativ som gynnar det vidgade textbegreppet. 
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Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Jaime Aqvirre och Tim Linde och vi studerar sista terminen på lärarutbildningen, 
mot de tidigare åren på mälardalens högskola. 

Vårt examensarbete kommer handla om IT som pedagogiskt hjälpmedel inom förskolan. Vår 
önskan är att göra ett studiebesök i er verksamhet där vi gör observationer för att se hur ni 
jobbar med ny IT-teknik (surfplattor) i förskolan. Vi skulle bli jätteglada om du/ni skulle vilja 
ställa upp på en intervju som handlar om IT som pedagogiskt verktyg inom förskolan. Vår 
önskan är också att intervjua något eller några barn om det är möjligt för att få en inblick i 
hur de ser på den nya IT-tekniken. Det skulle fungera som ett stöd för vårt examensarbete 
och vi skulle vara väldigt tacksamma för just er hjälp.  

Om ni är intresserade av att ta emot oss under en dag och genomföra observationer och om 
ni är villiga att ställa upp på intervjun, skulle vi uppskatta att ni återkommer till oss så fort 
som möjligt. Då kan vi boka in en tid som passar er.  

Materialet från observationerna och intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och är 
enbart till för vårt resultat i undersökningen.  Varken namn eller kommun kommer att 

avslöjas i studien samt allt material kommer att raderas. Det är naturligtvis frivilligt att 

ställa upp på intervjun och man får avbryta den pågående intervjun när man vill. 

Ni kan nå oss genom mail eller mobil: 

Jaime Aqvirre 

Mail: xxx0000@student.mdh.se 

Mob: xxx-xxxxxxx 

Tim Linde  

Mail: yyy0000@student.mdh.se 

Mob: xxx-xxxxxxx 

 

 

Vi hoppas att ni vill vara en del av vår studie.  

Väntar tacksamt på svar. 

 

Mvh Jaime Aqvirre och Tim Linde. 
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Grundfrågor intervju 

 

PEDAGOG 

Vad är målet med användningen av IT i er verksamhet på förskolan? 

Används datorn som organiserad aktivitet eller fri lek?  

Vilka fördelar och nackdelar ser ni med datoranvändandet i förskoleverksamheten? 

Hur arbetar ni för att främja samspel vid datorn? 

Hur använder ni erfarenheterna som barnen får vid datorn i det fortsatta lärandet? 
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Grundfrågor intervju 

 

BARN 

Vad har ni för datorer på er förskola? 

Vad gör man vid en dator/surfplatta? 

Brukar du använda surfplattan eller väljer du andra aktiviteter? 

Sitter ni själva eller tillsammans med en kompis vid surfplattan?  

Lär man sig någonting med surfplattan? 

Brukar du rita eller skapa något annat på surfplattan?  

Får man använda surfplattan när man vill? 

Får man sitta hur länge man vill vid surfplattan? 

Får vem som helst använda surfplattan? 

Vad är roligast att göra på surfplattan? 

 


