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Syftet med undersökningen har varit att studera hur några förskollärare ser på 

surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan samt hur de använder surfplattan för 

att stödja och stimulera barns utveckling och lärande. För att besvara 

frågeställningarna och syftet användes observationer och intervjuer som metod och 

resultatet visade att samtliga intervjuade förskollärare använder surfplattan som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Surfplattan användes för dokumentation, 

informationssökning och som ett verktyg för att öka kommunikation och samspel i 

barngruppen med hjälp av förskollärarna. Förskollärarna hade laddat ner ett antal 

pedagogiska appar utifrån barnens intressen och behov. Slutsatserna av 

undersökningen är att förskollärarna utgår från läroplanens strävansmål vid 

användning av surfplattan som även bidrar som artefakt till samspel, kommunikation 

och turtagning mellan barnen. 
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1. Inledning 
Förskolan är en mötesplats för lärande och utveckling. En stor del av samhällets 
medborgare, oavsett socioekonomisk status och bakgrund möter skolans värld första 
gången genom förskolan. Förskolan lämnar avgörande avtryck som kan påverka den 
resterande skolgången positivt eller negativt. 

Olsson (2015) skriver att idag har teknikutvecklingen tagit oss med storm och många 
förskollärare i förskolan arbetar med ett lärande som skiljer sig från hur man 
arbetade för några år sedan. Förskolebarn är idag födda in i den digitala världen. För 
dem är tekniken naturlig i deras vardag. I dag möter de flesta barn digitala 
hjälpmedel tidigt redan i hemmet. Att använda digitala verktyg skapar lust och glädje 
men också nya möjligheter till lärande. 

I Läroplan för förskolan (Lpfö/98) kan vi läsa att   

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika 
medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Den skriver 
även att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik 
i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket 2010, s.10). 

 
Olsson (2015) skriver att surfplattan är ett pedagogiskt verktyg som erbjuder barn i 
förskolan möjligheter att få arbeta på andra sätt än på det traditionella. Olsson menar 
vidare att surfplattan lockar barn till samspel. Wahlström (2015) anser att surfplattan 
är ett pedagogiskt verktyg som underlättar vardagen för förskollärare och utvecklar 
förskoleverksamheten.  

Nilsen (2014) hävdar att surfplattan är mer anpassad för förskolans miljö än en 
stationär dator, eftersom surfplattan är lättare att bära och hantera av både 
förskollärare och barn i olika sammanhang i verksamheten. Gällhagen och 
Wahlström (2013) anser att surfplattan kan bli ett väldigt bra verktyg med 
kombination med en aktiv förskollärare som gör lärandet modernt och lustfylld. 
Gällhagen och Wahlström skriver vidare att surfplattan inte ska fungera som en 
ersättning istället för något annat i verksamheten, utan som ett bra komplement. 
Därför har vi valt att fördjupa oss in i arbetet med surfplattan genom att undersöka 
hur förskollärare på ett strukturerat sätt kan arbeta med surfplattan i verksamheten.  

Ett flertal studier (Lundgren Öhman, 2014; Bjurulf, 2013; Svenning, 2012;Couse& 
Chen, 2010) visar hur surfplattor med fördel kan användas för att stödja och 
stimulera barns utveckling och lärande i förskolan. Samtidigt kan det finnas 
förskollärare som inte har någon erfarenhet av surfplattor. Det kan bero på att de har 
arbetat på en förskola som inte har haft tillgänglighet till sådana. Hur får dessa 
förskollärare kunskap så att de kan få barn att bli delaktiga i arbetet med surfplattor? 
Det räcker ju inte med att förse förskolorna med tekniken, utan den måste kunna 
användas på ett vettigt sätt också. Därför är det intressant för oss som blivande 
förskollärare att studera hur förskollärare använder surfplattan i förskolan. 
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2. Syfte 
Idag lever vi i ett samhälle där teknik och IT används dagligen i olika verksamheter. 
Syftet med denna studie är därför att undersöka hur surfplattan används i olika 
sammanhang för barns lärande och utveckling i förskolan.  

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur använder förskollärare surfplattan för att stödja och stimulera barns 
utveckling och lärande? 
 

 Hur ser förskollärarna på surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? 

3. Uppsatsens disposition 
Under rubriken begreppsdefiniering har vi förklarat innebörden av olika begrepp 
som används inom it-tekniken, som till exempel surfplatta, app, mapp, IKT, IT och 
smartphones. I en historisk bakgrund upplyser vi om hur tekniken har utvecklats 
över tid, från en stationär dator till en surfplatta som är en mindre variation av en 
bärbar dator som styrs med fingrar. Under rubriken tidigare forskning presenteras 
ett antal nyare studier på digitala verktyg och surfplattor samt förskollärares syn på 
dessas användning i förskolan med koppling till olika tidigare teorier. Under rubriken 
teoretisk utgångspunkt har vi presenterat Vygotskijs sociokulturella perspektiv som 
vi kopplar till syftet i vår studie. Under rubriken det sociokulturella perspektivet för 
barns utveckling och lärande har vi förklarat vad perspektivet innebär i praktiken när 
människor lär sig av varandras erfarenhet och i interaktion med varandra. I 
metoddelen har vi presenterat de metoder som vi har använt för att kunna besvara 
våra undersökningsfrågor.  Vi har beskrivit hur vi gick tillväga och presenterar våra 
deltagande i intervjuerna genom en tabell där vi numrerat dem från 1 till 4 istället för 
riktiga namn. I resultat delen har vi transkriberat intervjuer och redogjort för 
observationerna samt därefter analyserat och jämfört informanternas svar. Vi 
redogör även för kopplingen till vald teoribakgrund. Avslutningsvis för vi en 
diskussion, där vi kopplar tidigare teorier och forskning till vårt 
undersökningsresultat. Vidare för vi här en kritisk metoddiskussion och ger förslag 
till vidare forskning där vi beskriver hur vi skulle vilja utveckla forskningen i 
framtiden.  
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4. Begreppsdefinition 
App enligt (Gällhagen och Wahlström, 2013) är en förkortning av engelskans 
application som betyder programvara. Apparna kan man ladda ner själv. Apparna 
laddas ner från butiken Appstore eller Google Play.  Vissa appar kostar pengar och 
andra är gratis. Det finns appar för olika syften och ändamål. Det finns allt ifrån spel, 
digitala böcker till företagsspecifika appar 

Artefakt enligt Säljö (2014) är ett begrepp inom den sociokulturella teorin som 
betyder verktyg som människor använder för lärande alltså verktyg som barn har 
tillgång till i verksamheten  

IKT enligt Lundgren Öhman (2014) är en förkortning på ordet informations- och 
kommunikationsteknologi och är ett generellt begrepp på tekniken. IKT är 
naturligtvis ett lärverktyg som är mer än bara en enskild artefakt. 

IT enligt Appelberg och Eriksson (1999) kommer av det engelska ordet Information 
Technology som på svenska blir informationsteknologi. I svenskt språkbruk används 
mest ordet informationsteknik för begreppet IT, vilket står för insamling, lagring och 
bearbetning samt kommunikation och presentation av data i olika former. 

Mapp i vår uppsats och enligt Niemi (2014) skapas genom att man håller fingret på 

en app tills den skakar till och det kommer upp ett kryss i hörnet. Sedan ska man 

sätta fingret på appens ikon och dra den till mappen. I olika mappar kan man sedan 

spara och sortera olika appar för språk, matematik och naturvetenskap exempelvis. I 

en mapp kan man även spara bilder och filmer. 

Smartphones enligt Bjurulf (2013) är ett engelskt begrepp som på svenska betyder 
smarta mobiltelefoner. Smartphone är en mindre variation av surfplatta. I likhet med 
surfplattor styrs smartphones av fingrar genom att man drar med fingret över 
skärmen. 

Surfplatta enligt Bjurulf (2013) är en liten variant av en bärbar dator. Man kan 
använda den genom att styra med fingrarna över skärmen, till skillnad från att 
använda en dators mus. Surfplattan har en kamera som man både kan fotografera 
och filma med samt en högtalare och mikrofon. Man kan ansluta den till internet. På 
surfplattan kan man även ladda ner olika appar. 

5. Bakgrund 

5.1 Historisk bakgrund 
Appelberg och Eriksson (1999) beskriver drömmen om att producera en maskin som 
kunde göra kalkyler för att lösa alla typer av matematiska problem. Appelberg och 
Eriksson skriver att ritningar och idéer fanns med från början men inte metoderna 
för att tillverka maskinerna. Utvecklingen på området var under en lång tid stilla 
stående fram till 1940-talet. Författarna skrivare vidare att den första verkliga 
datamaskinen användes i USA. Under de senaste 30 åren har datoranvändningen 
förändrats i rask takt. I början var datorn en dyrbar maskin som användes av 
professorer och administratörer i stora företag eller organisationer. Appelberg och 
Eriksson skriver att i början av 1970 när mikroprocessorn uppfanns blev det möjligt 
att skapa mindre datorer. Nu uppfattas datorn som ett redskap för kreativitet och 
individuell utveckling. Utvecklingen av nätverk och dess användning började under 
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slutet av 1960-talet utifrån ett militärt behov. Därefter började universitet och 
högskolor över hela världen att använda internet för att kommunicera med varandra. 
Under 1990-talet kom man igång med att bygga nätverk. Författarna menar vidare 
att detta gjorde det möjligt för alla med tillgängligt telenät att kunna använda 
nätverk. Forsberg och Holmlund (1990) nämner att tekniken kom som ett nytt 
obligatoriskt ämne i början av 1980-talet på samtliga stadier i den svenska 
grundskolan. Forsberg och Holmlund nämner vidare att när det gäller förskolan 
lanserades datorer i samband med det pedagogiska arbetet ungefär vid samma tid. 
Det tog ganska lång tid och många samtal fördes innan ämnet blev obligatoriskt i 
grundskolans läroplan. Forsberg och Holmlund hävdar att utvecklingen inom 
tekniken ständigt ökar i dagens samhälle och underlättar det pedagogiska arbetet i 
många skolor och förskolor. Vi ser idag hela tiden nya och mer utvecklande 
pedagogiska redskap som tar avgörande plats i samhället. Författarna hävdar vidare 
att tekniken används dagligen i förskolan och utanför förskolan för 
informationssökning på internet och för lärande. 

Appelberg och Eriksson (1999) skriver att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina 
sociala förmågor samt sin kommunikativa kompetens. Författarna nämner vidare att 
det är viktigt att kunna ta del av informationsutbyte i databaser och nätverk, vilket 
förutsätter tillgång till teknik och tekniskt kunnande hos individer. Appelberg och 
Eriksson menar vidare att informationstekniken i sig kan fungera som en 
förändringskraft i skolarbetet som ger nya möjligheter för skolans undervisning. 
Detta ställer nya krav på att alla förskollärare följer med i utvecklingen på området. 
Appelberg och Eriksson skriver vidare att läroplanen för förskolan (Lpfö) som kom 
1998 är en bestämmelse med bindande föreskrifter som är utfärdade av regeringen. 
Där sägs det att förskolan skall vila på likvärdighet och demokratins grund samt att 
grundläggande värden skall tydliggöras i den dagliga verksamheten. Detta innebär att 
förskollärare i förskolan har ett ansvar för att alla barn redan i förskolan ska få 
samma möjligheter att komma i kontakt med IT-teknik.  

Gärdenfors (2012) skriver att vår värld i hög grad är kulturell och vårt liv är beroende 
av att vi kan överföra kulturen till kommande generation. Berättandet och språket är 
viktiga komponenter. Nu är kulturen så rik på kunskap och information som vi inte 
kan hålla i huvudet, utan vi måste använda olika verktyg och medier för att bevara 
och utveckla den. För att få en förståelse av människans lärande måste individer 
därför analysera hur medier kan användas i denna process. Under många år har 
böckerna varit det främsta mediet, men nu med teknikens hjälp har det skapats en 
mängd nya alternativ. IT erbjuder snabbt växande möjligheter och kan användas för 
att stödja motivation och förståelse i informellt såväl som formellt lärande. För några 
år sedan började många förskolor i Sverige att använda surfplattor för att detta skulle 
underlätta förskollärarnas arbete i förskolan. Surfplattan är ett populärt pedagogiskt 
verktyg i förskolan, som används medvetet för att utveckla stimulera och stödja barns 
lärande. 

Bjurulf (2013) skriver att statens medieråd hösten 2010 publicerade resultaten av en 
studie om barns användning och upplevelser av datorer. Studien visade att två 
tredjedelar av två- till femåringar använder dator och bland två åringar var det 43 % 
som någon gång hade använt dator. Vidare skriver Bjurulf att spel är den vanligaste 
aktiviteten vid datorn för barn mellan två och nio år. Bjurulf nämner att digitala 
redskap började användas sedan statens medieråd publicerade sin studie. Nya 
digitala verktyg har gjort sitt inträde i både hemmet och förskolan. Bjurulf menar 
vidare att digitala redskaps tillgänglighet gör att även de allra yngsta barnen lär sig 
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hur de olika artefakterna används för att till exempel titta på fotografier, filmer, 
lyssna på musik, spela spel och måla. Många av de spel och leksaker som barnen 
använder. Omvandlas nu till digitala varianter. Istället för att lägga ett fysiskt pussel 
eller en pärlplatta, så går det nu även att lägga digitala pussel och pärlplattor. 

Lundgren Öhman (2014) hävdar att i vår digitala värld används datorer, smartphones 
och surfplattor dagligen av vuxna och barn i förskolan. Dessa bjuder in till en 
tillgänglig kommunikationsarena, som förskollärare i förskolan har mycket att vinna 
på att utnyttja. Författaren menar vidare att arbetet med informations- och 
kommunikationsteknologi gör att delaktighet, kommunikation och samspel kan 
utvecklas. Lundgren Öhman hävdar vidare att IKT idag skapar goda förutsättningar 
för ett aktivt lyssnande. Tekniken har idag blivit en naturlig del i dagens förskolor. 
Enligt läroplanen för förskolan ska barnen i dagens samhälle kunna få förmågan att 
använda teknik samt att kunna söka ny kunskap och utveckla kommunikationen och 
samarbetet med varandra. 

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig 
i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och har en snabb förändringstakt. 
Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan utöva de kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket2010, s. 6). 

Bjurulf (2013) skriver att de flesta barn i Sverige har idag minst en dator i sina hem, 
flera mobiltelefoner och andra digitala verktyg som funnits där sedan deras födsel. 
Många förskolor i Sverige har också digitala verktyg såsom surfplattor, datorer, 
smartboards och så vidare. 

5.2 Tidigare forskning 
Bjurulf (2013) skriver att det är viktigt att barn redan i förskoleåldern utvecklar sina 
kunskaper inom IKT för kommande arbetsliv, då sådana kunskaper krävs för att 
kunna utföra ett yrke. Bjurulf menar vidare att det handlar om demokrati och att alla 
barn bör få möjligheter till utveckling och lärande när det gäller IKT. Det är en viktig 
del i samhället och många samhällsfunktioner är uppbyggda kring IKT. 

Appelberg och Eriksson (1999) menar att barn har ett avspänt förhållande till 
datorer. Barnen har större förmåga och mer kreativitet än vuxna när det gäller 
undersökande och experimenterandearbetssätt. Barnen har inte kunskap att förstå 
vad som står i menyerna på datorns bildskärm utan klickar lyckligt vidare och provar 
olika alternativ. När datorn finns tillgänglig för små barn redan i förskolan, kan det 
vara som ett hjälpmedel som blir lika lätt att hantera som saxar, pennor och papper. 
Appelberg och Eriksson anser vidare att arbetet med barnen när det gäller 
datoranvändning kan ge signaler om var varje enskilt barn befinner sig i sin 
utvecklingsfas. Författarna nämner att flerstudier visar att barnen lär sig hantera 
datorer samtidigt som de använder den för att utveckla sina kommunikativa 
förmågor och för att tillägna sig kunskaper på olika områden. 

Smidt (2010) menar att redskap som används på förskolan ska anpassas efter 
barnens behov.  Smidt menar vidare att barn med funktionshinder, till exempel svag 
motorik, behöver använda ett tangentbord eller en surfplatta, som är enklare att 
använda än en penna. Parette, Howard, Blum och Craig (2014) anser att teknik i 
förskolan, exempelvis datorer, surfplattor och smartphones, stödjer och utvecklar 
barn med särskilda behov. Surfplattan är ett lämpligt verktyg för barn med 
funktionshinder, eftersom den är lätt för barnen att hålla i och använda. Olsson 
(2013) anser att fördelen med surfplattan i förskolan är att den är motoriskt 
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hanterlig. Den är också enklare för barnen att använda jämfört med traditionella 
datorer. Surfplattan används nu även för att utveckla samspelet mellan barnen. Säljö 
(2014) anser att lärande och utveckling sker i samarbete och interaktion med vår 
omgivning samt att lärandet sker hela tiden i alla sociala sammanhang. Bjurulf 
(2013) anser att pedagoger som använder sig av teknik är betydelsefulla att ha i 
förskolan. Bjurulf menar vidare att tillgänglighet till surfplattor är väldigt viktigt för 
barns lärande om hur tekniken fungerar. 

Förskolan ska enligt Svenning (2012) erbjuda förskolebarnen en trygg lärmiljö som 
stimulerar till delaktighet och lärande i alla sammanhang. Svenning skriver vidare att 
skapa dokumenterande berättelser med hjälp av dator och surfplatta skapar många 
nya möjligheter. Svenning skriver vidare att samtidigt som upplevelser från 
förskolans vardag dokumenteras, kan barnen få inblick i att datorer och surfplattor 
kan användas till annat än spel och lek.  

Couse och Chen (2010) skriver utifrån sin undersökning att barnens intresse och 
nyfikenhet till surfplattan är väldigt stort. Författarna skriver vidare att desto mer 
barnen använde surfplattan desto enklare blev det för dem att lära sig. Resultatet från 
deras undersökning visade att 65 % av barnen föredrog att använda surfplattan 
istället för att använda papper och penna. Undersökningen visade också att barnen 
satte och ritade under en längre tid med surfplattan än med papper och penna. 
Mårdsjö (2012) skriver att pedagogernas närvaro är viktigt vid barns lek. Hon menar 
att pedagogerna bör vara lyhörda för barnen och hur de tänker och reflekterar kring 
sitt lärande. Williams (2006) hävdar att barnen lär sig av varandras erfarenheter 
genom att samarbeta och samtala med varandra under aktiviteter.   

Gällhagen och Wahlström (2012) beskriver hur barn i förskolan redan i tidig ålder 
kan hantera dagens teknik (surfplattor och smartphones). Gällhagen och Wahlström 
skriver vidare att surfplattor och smartphones är även lätta att använda för 
pedagoger, eftersom de inte kräver några utbildningsinsatser för att man ska lära sig 
att hantera dem. 

5.3 Surfplatta i förskolan 
Datorer, surfplattor och smartphones utvecklar och stödjer barn med särskilda behov 
skriver Parette, Howard, Blum och Craig (2014)  i sin artikel om teknik i förskolan. 
Surfplattan är alltså ett lämpligt verktyg för barn med funktionshinder. Den är lätt att 
hålla i och hantera. Parette, Howard, Blum och Craig skriver att dessa barn kan 
utveckla sin kommunikationsförmåga genom olika pedagogiska appar. Författarna 
menar vidare att pedagoger kan utnyttja den moderna tekniken för att föra vidare 
sina kunskaper till barnen.   

Smidt (2010) anser att vissa verktyg som används på förskolan ska anpassas efter 
barnens behov och förutsättningar. Barn med särskilda behov som inte kan använda 
penna behöver ett tangentbord eller surfplatta som är enklare att hantera. Olsson 
(2013) skriver att fördelen med surfplattan är att den är lätt och motoriskt lätt 
hanterlig i förskolan. Surfplattan är enklare för barnen att använda jämfört med 
traditionella datorer, där de måste hantera både mus och tangentbord. 

Couse och Chen (2010) undersökte hur 41 barn i förskolan använder surfplattan i 
stället för papper och penna för att rita och skriva. Couse och Chen har observerat 
barn mellan tre och sex år när det använde surfplattan. De har även gjort enskilda 
intervjuer med förskollärare och barn. Denna undersökning visade att barnens 
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intresse och nyfikenhet för surfplattan var väldigt stort. Det visade även att ju mer 
barnen använde surfplattan desto enklare blev det för dem att lära sig. Resultatet 
visade att 65 % av barnen föredrog att använda surfplattan istället för att använda 
papper och penna. Undersökningen visade också att barnen satte sig och ritade under 
en längre tid med surfplattan än de ritade med papper och penna. Alvarez, Brown och 
Nussbaum (2011) som har studerat och jämfört bärbara datorers egenskaper 
gentemot surfplattor har också kommit fram till att elever föredrog att använda 
surfplattor till sina studier. Enligt undersökningen som Alvarez, Brown och 
Nussbaum genomförde gav detta bättre resultat samt ökat självförtroende hos 
eleverna. Detta gjorde även att eleverna kunde uttrycka sina tankar och idéer med 
hjälp av surfplattans skriv- och rit- appar, jämfört med en bärbardators mus, skärm 
och tangentbord som kan vara svårare att hantera. 

Geist (2012) hävdar att surfplattan ska ses som ett pedagogiskt verktyg av 
förskollärarna i förskolan och inte som en ersättare till något annat lärande. Geist 
menar vidare att förskollärarnas ansvar är att se till att barn får möjlighet till det 
pedagogiska lärandet genom att använda surfplattan. 

Bjurulf (2013) skriver att förskollärare som använder sig av teknik är betydelsefulla 
att ha i förskolan. Författaren menar vidare att tillgänglighet till surfplattor är viktigt 
för barns lärande om hur tekniken fungerar.  

Svenning (2012) nämner att det är viktigt att pedagoger i förskolan låter barnen 
använda surfplattan för att dokumentera och bestämma det som ska stå i 
dokumentationen för att de ska känna sig delaktiga. Parnell, Will, Bartlett, Jackie och 
Young (2012) skriver i sin studie att pedagogerna i skolan och förskolan använder 
smartphones och surfplattor dagligen för dokumentationen. Författarna skriver 
vidare att en ökad IT-kompetens hos pedagoger gör det enklare att utveckla barns 
lärande. Genom att använda smartphones och surfplattor kan pedagogerna spara tid 
och ge barns föräldrar möjlighet tillsamverkan. Dokumentationen som läggs ut på 
förskolans och skolans bloggar kan ge föräldrarna inblick i hur pedagogerna arbetar 
samt hur deras barn har det i förskolan och skolan. 

 5.4 Pedagogernas syn på surfplattan 
Couse och Chen (2010) beskriver i en studie att förskollärare ansåg att surfplattan är 
ett bra verktyg för barns lärande och utveckling. Enligt förskollärarna är det viktigt 
att man hänger med i dagens teknik och att man har kunskap inom IT. Pedagogerna 
förklarade att när de började använda surfplattan i förskolan fick de en tydlig bild av 
vilken tillgång den kan vara. En aktiv pedagog kan göra surfplattan enklare för 
barnen att använda samt ett verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt. Couse 
och Chen skriver vidare att förskollärarna ser på surfplattan som ett kompletterande 
verktyg i förskolan som gör att barn får en ökad självsäkerhet. Enligt studien som 
Couse och Chen genomförde, fanns det barn som inte tidigare visade upp egen konst 
men däremot stolt visade upp vad de ritat på surfplattan. Olsson (2013) hävdar att 
barnen i förskolan behöver hjälp och stimulans av pedagogerna för att uppnå målet 
med lärande och utveckling genom surfplattan. Detta kräver en uppföljning och 
närvaro av förskollärarna för att barn ska få en ökad kunskap och lärande via 
surfplattan. Williams (2006) skriver utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där 
lärande hos barnen sker genom interaktion med andra. Surfplattan kan gynna barns 
lärande genom att de samspelar kring olika appar och spel tillsammans med sina 
pedagoger. Ljung-Djärf (2004) har undersökt hur datoranvändandet genomförts 
praktisk i förskolan och att diskutera vilket stöd som verksamhet kan få genom 
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datoranvändningen. Den ses som en viktig it-teknik för framtida användning, 
samtidigt som den ses som riskfylld. Ljung - Djärf menar att förskollärare ska kunna 
planera och organisera datoranvändningstider för att den inte ska ta tid från andra 
viktiga aktiviteter. Gällhagen och Wahlström (2012) anser att surfplattan inte ska 
fungera som en ersättning för andra aktiviteter som är viktiga, utan den ska vara som 
ett bra komplement och ska användas vid rätt tidpunkt och situation.  

5.5 Teoretisk utgångspunkt 
Denna undersökning utgår från det sociokulturella perspektivet. Vi anser att den här 
teorin är mest lämplig för att belysa vår undersökning. Denna teori tydliggör att 
människan i förskolan utvecklar sina lärdomar i mötet med andra individer och via 
olika artefakter som exempelvis en surfplatta. Det sociokulturella perspektivet 
intresserar sig för barnet och dess förmåga att lära sig, det vill säga vad barnet kan 
prestera under ledning av förskollärare eller andra barn. 

5.6 Det sociokulturella perspektivet för barns utveckling och 

lärande 
Säljö (2014) skriver attt människosynen ur det sociokulturella perspektivet beskriver 
människan som en biologisk och kulturell varelse, där språket är en viktig och central 
faktor för varje människans formande. Säljö skriver vidare att det sociokulturella 
perspektivet omfattar språkanvändning och kommunikation som en länk mellan 
barnet och dess omgivning och därtill mellan den yttre interaktionen och det inre 
tänkandet. Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel. 
De sätt att resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktionen, använder vi 
senare som resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer. Det sker 
genom att vi lyssna på vad andra människor talar om samt hur de framställer 
omvärlden och urskiljer vad som är intressant och viktigt.  

Säljö (2014) skriver även om situerat lärande som innebär de sammanhang och 
sociala samspel som gör att individen tenderar att tänka på olika sätt enligt rutiner 
för den sociala kontexten. Säljö skriver vidare att lärandet styrs med hjälp av 
kommunikation och samspel. Språket bidrar till utveckling av högre former av 
lärande som underlättar problemlösning och skapar nya färdigheter. Säljö skriver 
vidare att vi formas som sociokulturella varelser. Det är genom kommunikation i 
situerade sociala praktiker vi lär oss de flesta av våra interaktiva förmågor och får den 
kunskap vi behöver för framtiden. Detta innebär att kunna ta andras perspektiv som 
ett verktyg för handling, det vill säga att ta emot och utbyta idéer, tankar och 
föreställningar. Genom språket kan man skapa kommunikation och samla 
information och insikter om andra individer. Information är inte kunskap utan den 
blir först till kunskap när den används i praktiken i form av problemlösning i 
praktiska och kommunikativa situationer. 

Säljö (2014) skriver att människan lär sig och utvecklar sin förmåga genom att 
socialisera med andra människor i samband med användning av olika artefakter så 
som dator och surfplatta. Säljö (2014) diskuterar vidare att förskolans verksamhet 
kan ses som en kontext. Det blir därför intressant för oss att koppla detta till vår 
studie om förskollärarnas användning av surfplattan tillsammans med barnen. 
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6. Metod 

6.1 Kvalitativ datainsamling 
Vi har valt att kombinera två olika metoder för att öka undersökningens 
tillförlitlighet. Metoderna som vi har valt att kombinera är observation och intervju. 
För att besvara undersökningsfråga ett, har vi använt oss av observationer. Detta för 
att vi vill studera när och hur förskollärarna använder sig av surfplattan som ett 
pedagogisktverktyg. För att kunna besvara undersökningsfråga två har vi använt oss 
av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) hävdar att intervju är en lämplig 
metod om man vill ta reda på hur förskollärarna tänker. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att intervjuaren har en färdig lista med frågor men att informanten kan 
utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor som ställs av intervjuaren för att få så 
tydliga svar som möjligt. Vi vill ta reda på hur pedagogerna i förskolan gör i praktiken 
inte bara hur de säger att de gör, men samtidigt vill vi få en tydlig överblick över hur 
delaktiga förskolecheferna är i arbetet med surfplattan.  

6.2 Urval och genomförande 
Vi har observerat och intervjuat fyra förskollärare från två förskolor samt intervjuat 
två förskolechefer från dessa två förskolor som vi anser är relevanta för vår 
undersökning, men vi har valt att inte ta med förskolechefsdelen i studien, för att vi 
fann att deras svar inte var relevanta för vår undersökning. Bryman (2011) skriver om 
urvalstekniker i kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer och 
rekommenderar ett målinriktat urval. Detta betyder att forskaren skapar 
överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

Vi kontaktade deltagarna via telefon i början för att boka tid för intervjuer och 
observationer i respektive förskolor. Vi mötte lite svårigheter med att få tider för 
observationer och intervjuer. Då sökte vi samma förskollärare flera gånger för nya 
tider till observationer och intervjuer. Vi lyckades till slut få tider till de dagar som vi 
hade planerat. I ena förskolan observerade vi på två förmiddagar i två dagar i streck. 
Även på den andra förskolan observerade vi två eftermiddagar två dagar i streck. 
Första kontakten tog vi med förskolecheferna på respektive förskolor för att få 
godkännande för att observera och intervjua. Därefter tog vi kontakten med 
förskollärarna. Observationerna gjorde vi i fyra dagar under två förmiddagar och två 
eftermiddagar.  

Vi observerade hur och när förskollärarna tillsammans med barnen använde 
surfplattan i förskolan. Observationerna som skedde på förmiddagen var mellan 
klockan 8:00–11:30 medan eftermiddagsobservationerna skedde mellan klockan 
13:00-17:00 och vi genomförde observationerna tillsammans. Till observationerna 
användes papper och penna, där vi fick turas om att skriva. 

Intervjuerna var cirka 30 minuter långa. Vi beskrev vårt syfte med undersökningen 
för de fyra olika förskollärarna och förskolecheferna innan vi började observera och 
intervjua. Bryman (2014) förklarar att det är viktigt att intervjuaren ska beskriva 
syftet med undersökningen för att ge en trovärdig anledning till de deltagande så att 
de ska lägga värdefull tid på att svara på frågor i en intervju som ingår i en 
vetenskaplig undersökning. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum. Båda gjorde 
alla fyra intervjuerna och samtliga observationer gemensamt. De fyra deltagande 
förskollärarna fick läsa missivbrevet vid varje tillfälle innan intervjun påbörjades. I 
missivbrevet står det viktig information om vårt syfte med undersökningen samt 
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deras rättigheter som deltagande (se bilaga1). Deltagarna fick under intervjuerna 
svara på fem huvudfrågor med en del följdfrågor. I slutet av intervjun frågade vi 
deltagarna om de hade något mer att lägga till. Detta gjorde vi för att kunna avsluta 
intervjun på ett lämpligt sätt. Efter varje intervju satt vi gemensamt och lyssnade på 
intervjuerna noggrant för att sedan kunna transkribera och sammanställa 
sammanfattningen av intervjuerna som anses relevant för vårt undersökningssyfte.  

 

Tabell 1 - I den här tabellen presenteras de fyra förskollärarna som deltog i våra observationer och 

intervjuer. 

förskollärare erfarenhet Förskoleform barngrupp barns ålder 

Förskollärare 30 år Kommunal 22 1-5 

Förskollärare 8 år Kommunal 22 1-5 

Förskollärare 30 år Kommunal 32 1-5 

Förskollärare 14 år Kommunal 21 3-5 

 

Studien genomfördes med fyra förskollärare som har 8 till 30 års erfarenhet som 

arbetar kommunalt med barngrupp som är mellan 21 och 32 barn i ålder mellan 1-5 

och 3-5 år. 

6.3 Databassökning 
För att söka tidigare forskning kring vår undersökning har vi använt oss av 
femvetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling som handlar om surfplattan som 
ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Detta gjorde vi genom att söka i databasen ERIC 
(EBSCOhost) samt genom tidskrifter och GoogleScholar. 

I sökningen på databasen i ERIC (EBSCOhost) har vi använt oss av sökorden 
Preschool, children, tablet, based, technology, computer, study, teaching, ipads och 
learning. I andra sökningen i databasen tidskrifter har vi använt oss av sökorden 
Teaching, Exceptional, children, medan i tredje databasen googlescholar sökte vi på 
titel för en fulltext. Dessa olika sökningar gav olika träffar, eftersom orden: tablet, 
based och technology gav 75 träffar i Eric. 

Teaching, ipads och learning gav 74 träffar. 

Tablets, computer och study gav 111 träffar i ERIC (EBSCOhost) men den fanns inte i 
fulltext, därför använde vi titeln på artikeln i bibliotekets databas Googlescholar för 
att få fram den i fulltext. 
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6.4 Forskningsetiska principer 
Vi informerade alla respondenter som ingick i vår undersökning via telefon. Vi 
beskrev etiska riktlinjer och förklarade för de deltagande att all information kommer 
att beskrivas genom ett missivbrev (se bilaga1). I missivbrevet står det vilka studenter 
vi är och vilken högskola vi tillhör och även vad vi har för syfte med vår studie och 
vad vi förväntar oss av respondenterna. I missivbrevet står det även vilka rättigheter 
deltagarna har. I missivbrevet står det att materialet som samlas från 
undersökningsarbetet kommer att vara anonymt. Det innebär att informantens namn 
och förskolans namn inte kommer publiceras i arbetet. Respondenterna blev också 
informerade om att deras medverkan i undersökningen var helt frivilligt. Det innebär 
att deltagare har rätten att avbryta när som helst, utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för deltagaren. Bryman (2011) skriver att deltagare i 
undersökningen ska informeras tydligt om deras uppgift i studien och vilka villkor 
som gäller för deras deltagande, det vill säga att deltagandet är frivilligt och har rätt 
att avbrytas när de önskar. Vi tog hänsyn till samtyckeskravet som Bryman (2011) 
nämner att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Vi informerade även deltagarna om att informationen skulle behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter skulle förvaras på ett 
säkert sätt. Vi informerade deltagarna om att informationen används endast för 
undersökningsuppgiften. Vetenskapsrådet (2011) skriver att de som forskar i en 
studie är skyldiga att informera alla som deltar i en undersökning om allt som 
påverkar undersökningsresultatet. Vi har informerat deltagarna om syftet med vår 
studie samt förklarat att vi kommer att vara på plats under en halv dag och observera. 

6.5 Validitet och tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) går validitet ut på en bedömning av om de slutsatser som 
genererats från en undersökning hänger ihop eller inte.  

I vår undersökning har vi använt oss av datainsamling och metod, men är det rätt 
material för att ta reda på hur pedagoger arbetar med surfplattor. Vi anser att vi inte 
kan generalisera resultatet, eftersom vi bara har undersökt fyra avdelningar i två 
förskolor vilket inte medger tillräcklig information för en generalisering av resultatet. 
Men vi har jämfört vår undersökning med tidigare undersökningar för att få högre 
tillförlitlighet i vårt resultat. 

I undersökningen har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts för att få 
en bild av hur förskollärarna på de två förskolorna ser på surfplattan som pedagogiskt 
verktyg i förskolan. Enligt Brymans (2011) intervjumetodbeskrivning som vi använde 
oss av, där ljudinspelningar gjorts och därefter har transkriberats för att 
informationen ska kunna återges på ett kvalitativt sätt. I undersökningen har 
deltagarna en hög trovärdighet, eftersom de är professionella i yrket som 
förskollärare.  

Syftet med vår undersökning är som tidigare nämnts inte att generalisera, utan det är 
att fördjupa oss i ämnet. Vi valde att genomföra observationerna före intervjuerna för 
att öka studiens tillförlitlighet. Detta gjorde vi för att informanterna inte skulle 
påverkas av intervjuerna. Vi anser att informanterna i vår undersökning kan ha 
förberett sig innan, då vi informerade om syftet med undersökningen innan vi 
observerade och intervjuade. Resultatet skulle ha varit mer tillförlitligt om vi inte 
hade informerat om syftet innan. Undersökningens tillförlitlighet skulle också öka om 
vi hade observerat under längre tid vid olika tillfällen. Bryman (2011) skriver att 
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forskaren även kan låta deltagarna bekräfta resultatet av forskningen för att skapa 
högre trovärdighet. 

6.6 Observationer 
Alla fyra observationerna skedde inomhus, men miljön varierade från avdelning till 
avdelning i dessa två förskolor. På alla avdelningar som vi observerade såg vi att 
surfplattorna var tillgängliga för barnen samt förskollärarna. Vi har använt samma 
teknik på dessa två förskolor som vi har observerat. Vårt syfte med observationerna 
var för att kunna jämföra och få inblick på hur förskollärarna använder surfplattan 
som ett pedagogiskt verktyg tillsammans med barnen. Vi ville även ta reda på hur 
förskollärarna använder surfplattan i praktiken inte bara hur de säger att de gör. Vi 
delade anteckningar och skrivandet mellan oss så att en antecknade hela tiden medan 
den andra kompletterade skriften för att kunna få så mycket detaljer som möjligt. Vi 
fokuserade på hur förskollärarna deltog när surfplattan användes samt hur 
förskollärarna gjorde för att göra barn aktiva i användningen av surfplattan. Vi har 
använt oss av papper och penna som metoder för att anteckna under 
observationerna. Tiden för observationer hade vi redan bestämt i förväg tillsammans 
med de förskollärare som vi har observerat. Bryman (2011) skriver att observationer 
är ett hjälpmedel för att kunna veta om det som sägs i intervjun kan stämma bra med 
verkligheten och för att få fram den typ av information som man söker.  

6.7 Intervjuer 
Till vår undersökning intervjuade vi samma förskollärare som vi observerade i de två 
förskolorna. Vi kontaktade både förskolecheferna och förskollärarna från våra 
fältförskolor en vecka innan för att ordna och planera intervjutiderna. Intervjuerna 
skedde på plats för att göra dessa intervjuer så kvalitativa som möjligt, genom att 
diskutera och ställa följd frågor. Informanterna fick fritt välja platsen för intervjun. I 
tre av intervjuerna satte vi oss i ett samtalsrum som låg bredvid personalrummet som 
låg i en separat byggnad. Miljön i detta rum var lämplig för intervjuer, eftersom 
varken vi eller informanterna blev störda. I sista intervjun var informanten inte 
beredd att lämna avdelningen för att sitta i ett rum utanför avdelningen därför 
bestämde hon att vi skulle sitta i ett rum på avdelningen, där blev vi störda när 
föräldrar hämtade sina barn, eftersom det var en ingång till avdelningen. Bryman 
(2011) skriver att intervjun ska genomförs i en lugn och ostörd miljö, eftersom detta 
påverkar kvaliteten på inspelningen. Vi kände igen det som Bryman tar upp när vi 
skulle transkribera inspelningen. Inspelningen var otydlig och obegriplig och fick 
göras om. Vi fick turas om att ställa frågor under intervjun. Vi använde oss av 
mobiltelefon för att spela in intervjun.  

7. Resultat 
I den här delen presenterar vi resultat samt analys av datainsamlingen, där kommer 
vi att ta upp vad vi såg i våra observationer och intervjuer och vad vi fick ut av dem.  

7.1 Användning av surfplattan 

7.1.1 Observation 1 

Under en hel förmiddag med observation såg vi att en av förskollärarna hade planerat 
att ha en aktivitet tillsammans med femåringar inomhus. Vi såg att ”förskolläraren 
hade kopplat surfplattan till projektorn och visade dokumentationerna som hon 
tillsammans med barnen hade gjort i skogen dagen innan”. Hon hade både filmat och 
fotograferat barnens aktivitet i skogen. Hon förde in ett samtal med barnen kring 
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dokumentationen. Barnen fick återberätta sin aktivitet. Medan en annan 
förskollärare stod i samma rum och dokumenterade barnens reflektioner genom att 
filma och fotografera med hjälp av en annan surfplatta. Denna förskola har fyra 
surfplattor på avdelningen. De har tre surfplattor där det står barns lärplatta på och 
på den fjärde står pedagogernas lärplatta på. Efteråt fick två barn sitta i ett rum och 
spela på surfplattan. Förskolläraren gick in i rummet där barnen satt och spelade och 
frågade om de ville att hon skulle koppla surfplattan till projektor för att de skulle 
lyssna på musik och dansa med varandra. Barnen blev intresserade och ett barn skrek 
att han ville lyssna på Zlatan-låten som var på ett annat språk. Förskolläraren satte 
på låten och barnen sprang och dansade i rummet. Förskolläraren lät andra barn 
välja sina favoritlåtar som de ville lyssna på. Förskolläraren var delaktig i aktiviteten. 

7.1.2 Observation 2 

I denna förskola har de tre surfplattor. En används endast för personaler och två för 
barnen. Vi såg att surfplattorna var tillgängliga på avdelningen. 

Vi såg två barn och en förskollärare som satte sig i en soffa och jobbade självständigt 
med surfplattan och hade ett samtal kring en film om krokodiler. Förskolläraren 
frågade om de ville titta på en annan film om krokodiler och det ville de. Sedan kom 
två barn till som också ville titta på krokodilfilmen. Förskolläraren ansåg att det blev 
för mycket barn runt omkring och hon föreslog att koppla surfplattan till projektor i 
ett annat rum för att så många barn som möjligt skulle få titta. De tittade i en halv 
timme sedan frågade ett barn om han kunde få titta på Nasse och det ville de andra 
också. Förskolläraren satte på den och påminde barnen om att det är snart dags för 
mellanmål. Efter Nasse filmen tog förskolläraren bort surfplattan och la den på en 
hylla. Efter mellanmålet kom ett barn och frågade om han kunde få spela på 
surfplattan. Han fick ta surfplattan, men förskolläraren bad barnet att sitta i röda 
soffan för att ha lugn och ro. Förskolläraren satte sig efter en liten stund bredvid 
barnet och frågade vad han spelade för spel. Förskolläraren förde in ett samtal med 
barnet. Barnet förklarade för förskolläraren. Efter 15 minuter tog batteriet slut och 
förskolläraren tog surfplattan och sade att hon måste lägga den på laddning 
tillsammans med den andra surfplattan.  

7.1.3 Observation 3 

Två barn satt vid ett bord tillsammans med en förskollärare. Förskolläraren föreslog 
att de skulle välja språkmappen och spela spel som handlar om språk. Förskolläraren 
drog med sitt finger och valde språkmappen. Barnet som höll i surfplattan pekade på 
en spel app och undrade vad det var för spel. Barnet som satt bredvid honom 
förklarade hur man gjorde. ”förskolläraren berömde barnet och sade att det är bra att 
ni hjälper varandra”. Barnet som höll i surfplattan pekade och drog med fingret i 
spelet. Förskolläraren försökte göra lärandet synligt genom att uppmärksamma 
barnen om lärandet i spelet. ”Titta det är 1,2,3,4 och 5 ankor som flyger. Hur många 
är det som sitter och äter?” Frågade förskolläraren. Barnen räknade och svarade fyra. 
Sedan frågade förskolläraren barnen om hur en anka låter? Ytterligare två barn kom 
och ville delta i aktiviteten, men de hade svårt att se på en liten skärm. Efter en stund 
kom en annan förskollärare in med ett gäng barn som var ute på gården och lekte. 
Barnen som kom in blev nyfikna att komma och titta på surfplattan, men 
förskolläraren bad de att komma tillbaka igen efter en liten stund. Förskolläraren 
tyckte att alla inte kunde se samtidigt och därför bad hon dem till att göra annat 
under tiden. Efter en halv timme bad förskolläraren som satt med de barnen att lägga 
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surfplattan på diskbänken för att hon skulle börja duka. Barnen gjorde det och gick 
och tvättade sina händer och förberedde sig inför lunchen. 

7.1.4 Observation 4 

Barnen satt i ett rum och lekte tillsammans. I rummet var en av förskollärarna med. I 
samma rum satt fyra barn tillsammans, men två av dem använde surfplattorna och 
förskolläraren utmanade de två andra barnen att sitta bredvid och vänta på sin tur. 
Den närvarande förskolläraren gick till barnen och tittade om allt gick bra och sedan 
gick förskolläraren ut. Andra förskolläraren kom in i rummet och bad barnen att 
sänka ner volymen. Förskolläraren frågade barnen om vad de gjorde på surfplattan. 
Barnen fick beskriva vad de gjorde för förskolläraren. Sedan bad förskolläraren 
barnen att flytta till ett annat rum för hon tyckte själv att det var för varmt inne i 
rummet där barnen satt. Barnen vägrade och förskolläraren lämnade barnen 
ensamma och därefter gick hon till ett annat rum. Hon kom tillbaka in i rummet och 
öppnade fönstret. Hon satte sig nära barnen och frågade om de har någon surfplatta 
hemma. Efter en stund åt barnen mellanmål och därefter klädde barnen och 
förskollärarna på sig och gick ut. ”Ute på gården fick barnen dokumentera 
tillsammans med två förskollärare genom att ta kort med surfplattan”. Förskollärarna 
visade barnen hur man kunde ta kort med surfplattan. Barnen fick efteråt fotografera 
en bilväg som de själva hade byggt. förskolläraren tog surfplattan från barnens 
händer och frågade om de ville att hon skulle lägga ut den på Instagram och det ville 
de.  

7.2 Pedagogernas syn på användningen av surfplattan 
Förskollärare 1 berättade att surfplattan används dagligen av både pedagogerna och 
barnen. Hon berättade att pedagogerna på avdelningen som hon arbetar på strävar 
efter att lära barn att använda surfplattan för att dokumentera tillsammans med 
barnen. Hon berättade vidare om att de använder sig av appen Piccollage när de 
dokumenterar, men att den används av barnen själva också. Förskolläraren nämnde 
att de visar på Piccollage när de sitter i barngruppen för att se själva vad pedagogerna 
håller på med. Syftet är att barnen ska vara med och göra sina egna dokumentationer. 
Då får de möjlighet för reflektion genom att titta tillbaka på vad de gjorde.  

Förskollärare 1 nämnde att de sätter alla dokumentationer på väggen och filmar 
barnens aktiviteter och reflekterar med dem. ”Vi tänkte låta barn filma sina 
aktiviteter själva men vi har inte tillräckligt med kunskap för att lära barnen” 
berättade förskolläraren. Informanten berättade att de lägger ut dokumentationen på 
Instagram. ”Det uppskattas mycket av föräldrarna”. Informanten anser att det blir 
jobbigt för barnen i skolan om de inte använder surfplattan redan i förskolan. Det ska 
vara ett redskap precis som vilken leksak som helst anser förskolläraren. Surfplattan 
får inte låta bli som en barnvakt utan det ska vara ett redskap som hjälper oss att lära 
ut tillägger förskolläraren. Förskolläraren nämner vidare att surfplattan ska vara ”ett 
verktyg för ett roligt lärande för barnen därför har vi önskat ha fler surfplattor på vår 
verksamhet. Barnen lär sig vänta på sin tur och ha samspel”. 

Förskollärare 1 berättade vidare att de köper appar med böcker för att få in språk. En 
del böcker är bra när det berättas. Men vi har även sådana som man kan läsa genom 
att sätta på den på projektor. Flera barn kan vara delaktiga och se bilderna direkt.  

Förskollärare 1 berättade att de letar efter filmer som är relaterat till deras tema. 
Informanten nämnde att surfplattan används aktivt för informationssökning 
tillsammans med barnen. Ett exempel på det är att vi söker på surfplattan hur lång en 
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krokodil kan vara. Därefter mäter vi hela rummet som var fyra meter långt som en 
krokodil. ”Det är viktigt att vi utgår från läroplanen vid användning av surfplattan, 
eftersom vi har delat appar i mappar som till exempel matematikmapp och 
språkmapp” berättade förskolläraren. Informanten berättade även att de äldre 
barnen lär de yngre vid användning av surfplattan. 

Förskollärare 2 berättade att de brukar titta på dokumentation tillsammans med 
barnen och pratar om den.”Tillsammans med barnen fotograferar och filmar vi” 
nämnde informanten. Informanten berättade vidare att förskollärare visar och 
förklarar för barnen hur man gör, det vill säga att pedagoger ska vara delaktiga. Om 
ett barn spelar så kommer några andra och tittar på tillägger informanten. ”Vi lär de 
att respektera att den som spelar får sin tid med den och andra får vänta och inte 
röra” berättade förskolläraren. Förskolläraren berättade vidare att målet är att 
integrera surfplattan i verksamheten. Barn lär sig en annan sorts teknik. Informanten 
ansåg att det finns även en nackdel med surfplattan, då barnen kan fastna vid 
surfplattan och missar annat lärande i andra aktiviteter. Informanten berättade 
vidare att de laddar ner appar utifrån barns intressen och utifrån verksamhetstema. 
Förskolläraren berättade även att äldre barnen lär sig genom att sitta tillsammans.  

Förskollärare 3 hävdade att de använder kameraför dokumentationen. 
Förskolläraren berättade vidare att de använder surfplattan för utveckling samtal 
istället. Barn får använda surfplattan för att filma sin dag på förskolan och sedan 
använda den för utvecklingssamtal berättade förskolläraren. Informanten berättade 
att de barn som inte kunde filma lärde vi dem genom att visa hur man gör det. 
Surfplattan används för föräldramöten genom att visa dokumenterade aktiviteter. ”Vi 
kommunicerar tillsammans med barnen kring saker som de hade filmat med 
surfplattan” sade informanten. Informanten ansåg att när man jobbar med barnen är 
det bra att ha många olika verktyg så som surfplatta för att få en fördjupning i 
lärandet. Förskolläraren berättade att hon måste använda sina kritiska ögon när det 
gäller spel på surfplattan. ”Är det här verkligen ett pedagogiskt spel? Måste jag fråga 
mig själv” berättade förskolläraren. Förskolläraren berättade vidare att de använder 
surfplattan med barnen utifrån dokumentationen och dess verksamhetsplan. ”Barn 
kan önska sånger och filmer, men jag som pedagog måste kolla vad det är som jag tar 
fram och det är lämpligt för barn eller inte” berättade förskolläraren. Informanten 
berättade även att surfplattan underlättar för det pedagogiska arbetet i förskolan 
speciellt när den används för att söka information med barnen. 

Förskollärare 4 påstod att surfplattan används för dokumentation där både vi 
pedagoger och barn dokumenterar genom att ta kort och filmar på deras görande. 
Förskolläraren berättade att de tar fram bilderna som de har tagit med surfplattan för 
att barnen ska få återuppleva. Informanten berättade att de visar med projektor på 
väggen för att så många barn som möjligt ska få delta. 

Informanten berättade vidare att de brukar sitta med ett barn och tittar på den 
aktiviteten som de har jobbat med. Informanten påstod att de filmar barns aktiviteter 
när de ser att det finns mycket glädje i och kreativitet. Informanten berättade att 
deras syfte med surfplattan är att dels dokumentera och dels för att använda 
surfplattan som ett verktyg för att söka information för både oss och barn.  

Informanten berättade att nackdelen med surfplattan är att barnen kan sitta länge 
med den och bara spela spel. Förskolan ska erbjuda någonting annat också och inte 
bara spela spel på surfplattan. Informanten berättade vidare att de har laddat ner 
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böcker som man kan bläddra i surfplattan och andra böcker som man kan läsa som 
en riktig bok. Sen kan vi också titta på sagor som en film och spelar musik och lyssnar 
på barns musik men även annan musik kan vi ha på vid behov. 

Förskolläraren nämner att de har pedagogiska appar som handlar om matematik och 
logisk tänkande samt teknik så som pussel som finns på surfplattan. Informanten 
berättade vidare att de använder surfplattan för att ta reda på fakta tillsammans med 
barnen som bland annat vad olika djuren gör och äter. Vi har med läroplanen i 
tankarna vid användning av surfplattan, eftersom läroplanen säger att vi ska arbeta 
med teknik och it och lära barnen utifrån deras intressen berättade informanten.  

8. Analys av resultat 
I denna del kommer vi att redogöra för undersökningsanalys som grundar på 
undersökningsresultat. Undersökningssyfte och frågeställningar kommer även att 
kopplas till teorier som vi finner vara relevanta till resultatanalysdelen. 

8.1 Analys av observationer 
I observation 1 såg vi att förskollärarna använde it-teknik när de arbetade med 
dokumentation. Under observationen såg vi att förskolläraren hade kopplat 
surfplattan till projektorn för att visa dokumentationen. Detta gör att barns 
utveckling och lärande följs upp av förskolläraren anser vi. Läroplanen för förskolan 
skriver att  

”förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 
och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt 
att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Skolverket2010, s. 14).  

Svenning (2012) menar att det är viktigt att förskollärare ger barn möjlighet till att 
bestämma vad som ska stå på deras dokumentation samt hur den ska se ut. Detta i 
likhet med observation 4 såg vi även att pedagogerna använde surfplattan för 
dokumentationen tillsammans med barnen ute på gården. Detta kopplar vi även till 
det som Lundgren och Säljö (2012) skriver att det är viktigt att påpeka att 
pedagoger har möjlighet till olika och kompletterande medierande system som 
fungerar tillsammans. Författarna skriver vidare att förskollärarna tillsammans 
med barnen kan uttrycka sig med bilder och samtidigt kommunicera om dem. Detta 
bör förskollärarna ha i åtanke när de arbetar med digitala tekniken som gör det 
möjligt för dem att använda bilder och andra representationer på nya sätt.  

I alla observationer upptäckte vi att förskollärarna var närvarande med barnen vid 
användning av surfplattan och förde ett samtal med varandra. Mårdsjö Olsson (2012) 
liksom Gällhagen och Wahlström (2013) skriver att det är viktigt att förskollärarna är 
närvarande vid barns aktiviteter, eftersom detta kan bidra till samspel samt 
utveckling och lärande hos barnen. Vi såg att alla förskollärare som vi observerade 
hade samma strategi där de har ett tillgängligt rum för barn, där de kan vara 
ensamma och arbeta med surfplattan tillsammans med varandra och med 
förskollärare. Vår tolkning är att det är viktigt för de yngre barnen att samlas tätt 
omkring förskollärarna vid användning av surfplattan. Detta kan skapa en känsla hos 
barn där de känner sig delaktiga i aktiviteten, dessutom blir det lättare för dessa barn 
att se vad som sker på surfplattan. Vi såg att när förskolläraren och barnen tog fram 
surfplattan blev barnen nyfikna och intresserade av att arbeta med surfplattan. Vi såg 
att samtliga förskollärare hade ett samspel med barnen och kunde fånga tankar och 
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idéer genom att leda samtalet och ställa öppna frågor. Detta ledde till att barnen blev 
aktivt lyssnande på förskollärarna, vilket ledde det till att förskollärare utförde sina 
tankar och syfte med aktiviteten. Vår tolkning till samtliga observationer är att 
förskollärarna hade ett tydligt syfte med användning av surfplattan. Läroplan för 
förskolan skriver att  

”förskolans uppdrag är att lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 
barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del 
i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer”(Skolverket 2010, s. 6). 

Under observation 4 såg vi att förskolläraren uppmuntrade barnen till att sitta och 
vänta på sin tur, medan de två andra barnen satt och spelade på surfplattorna. Vår 
tolkning till denna situation är att förskolläraren hade ett tydligt syfte och läroplanen 
med i åtanken. Där barnen blev uppmuntrade av förskolläraren för att träna i olika 
färdigheter så som turtagning samt samarbete. Detta kopplar vi till observation 2 och 
3 där förskollärarna vägledde barnen till att utveckla aktiviteten och deras kunnande. 
Detta gör att barnen får ett roligt och lustfyllt lärande som gör att kunskapen växer ur 
samarbete mellan barn och barn samt genom vägledning av förskollärarna.    

Förskolläraren uppmärksammade barnen om matematik via spelet genom att räkna 
föremål från ett till fem. Wahlström (2015) anser att surfplattan i förskolan 
underlättar förskollärares arbete med barnen. Med hjälp av surfplattan försökte 
förskolläraren att utmana barnen att träna matematik, ansåg vi. Vår tolkning är att 
förskolläraren i denna situation har en förståelse av lärandet som finns i olika spelen 
på surfplattan. Förskollärarens syfte var att lyfta upp matematik och samtidigt 
uppmärksamma barnen på lärandet genom surfplattan. Vår tolkning utifrån kritiska 
ögon är att förskolläraren hade möjlighet att koppla surfplattan till projektorn för att 
så många barn som möjligt ska få chans att titta och räkna på storbildsskärmen 
istället för att säga till barnen att komma tillbaka efter en stund för att alla inte kan se 
samtidigt, vilket vi ansåg skulle medföra att barnen tappade intresset. Till skillnad 
från observation 3 hade förskolläraren i observation 2 upptäckt att barnen var 
intresserade av att delta i aktiviteten. Detta gjorde att förskolläraren föreslog att 
surfplattan skulle kopplas till projektorn för att så många barn som möjligt skulle få 
möjlighet att titta på krokodilfilmen tillsammans. Denna skapade möjlighet till 
samspel och kommunikation mellan barn och barn samt barn och förskollärare ansåg 
vi. Där finner vi en tydlig koppling till läroplanen för förskolan som skriver att  

”förskolans uppdrag är att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (Skolverket 2010, 
s. 5).  

I observation 3 såg vi även att förskolläraren uppmuntrade de äldre barnen att hjälpa 
och lära de yngre barnen hur man använder olika appar på surfplattan. Utifrån 
Vygotskijs synsätt på det sociokulturella perspektivet att barn lär sig i samspel samt 
att utbyta erfarenhet med varandra för att de skulle utveckla deras lärande.  

Bjurulf (2013) skriver att om barn redan i förskoleåldern får vara med att använda 
och iaktta och även vara aktiva själva och prova olika material, verktyg och redskap så 
kan de utveckla förmågan att se mångfalden i tillvaron. It-teknik i dessa förskolor är 
användbar av både barn och förskollärare, där finner vi en tydlig koppling till 
läroplanens mål om it-teknik i förskolan att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 
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utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar” (Skolverket 2010 s. 11). Vi uppfattade att förskollärarna i dessa förskolor 
har olika förståelse av användandet av surfplattan, men de hade mycket kunskaper 
och tydliga mål med hur de ansåg att surfplattan skulle användas i förskolan. 
Tillgänglighet av surfplattorna i de samtliga observationerna ser vi som en fördel för 
att stödja och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan. Detta kan bidra till 
att barn blir mer vana vid användning av it-teknik som i sin tur gör det lättare för 
dem när de börjar i skolan. 

8.2 Analys av intervjuer 

8.2.1 Dokumentation med surfplatta 

Samtliga förskollärare i vår undersökning är överlag positiva till surfplattan och ser 
på den som ett pedagogiskt verktyg för barns utveckling och lärande. Olsson (2015) i 
likhet med Couse och Chen (2010) nämner att det är viktigt att förskollärarna ser på 
surfplattan som ett pedagogiskt verktyg vid användning tillsammans med barnen. 
Olsson menar vidare att förskollärarna ska ha ett pedagogiskt syfte med surfplattan 
för att stimulera och utveckla barns lärande i förskolan. Enligt förskollärare 1 
används surfplattan dagligen i verksamhet av både barn och förskollärare. Detta 
kopplar vi till det som Parnell, Will, Bartlett, Jackie och Young (2012) lyfter upp i sin 
studie att surfplattan ska användas dagligen av förskollärarna tillsammans med 
barnen för dokumentation, men också för andra pedagogiska aktiviteter. 
Informanten hävdade att de använder surfplattan för dokumentation genom att lära 
barnen att dokumentera sina egna aktiviteter. Informanten berättade vidare att de 
filmar och använder Piccollage. Förskolläraren berättade att de hade tänkt låta 
barnen att filma sina aktiviteter, men de har inte den kunskap som behövs för att 
kunna lära ut till barnen. Förskollärare 1 berättade att de använder dokumentationen 
för att kunna reflektera kring den tillsammans med barnen. De publicerar 
dokumentationen på Instagram för att föräldrarna ska få inblick av barnen gör i 
vardagen på förskolan.  

Förskollärare 2 nämnde att de brukar titta på dokumentationen tillsammans med 
barnen och prata om det och visar barnen hur de kan dokumentera med surfplatta. 
Förskollärare 3 skiljer sig från de andra informanterna med sin inställning med att 
använda surfplattan för dokumentationen. Informanten nämnde att de låter barnen 
dokumentera sin dag i verksamhet för att använda den för utvecklingssamtal istället. 
Informanten berättade att de använder ett annat redskap för att dokumentera 
vardagliga aktiviteter. Detta gör de genom att använda digitalkamera istället för 
surfplattan. I likhet med förskollärare 1 och 2 hävdade förskollärare 4 att surfplattan 
används av både barn och pedagoger för att dokumentera vardagliga aktiviteter i 
verksamheten. Därefter kopplar de surfplattan till projektor för att ge barnen 
möjlighet att kommunicera och återberätta sina aktiviteter tillsammans med andra 
barn och förskollärare. Detta kopplar vi till Appelberg och Eriksson (1999) som 
skriver att alla barn ska få möjlighet att utveckla sina sociala förmågor samt 
kommunikativa kompetens. 

Vi upptäckte att samtliga förskollärare använder dokumentationen på olika sätt och 
betonar hur viktigt det är att vara aktivnärvarande förskollärare vid användning av 
surfplattan. Det är inte bara att sitta bredvid barnen, utan det är viktigt att reflektera 
och föra en dialog tillsammans. Gärdenfors (2012) anser att barn kan utveckla 
språket vid användning av surfplattan i samspel med andra barn och förskollärare. 
Förskolans läroplan skriver att  
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”arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger 
kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt 
gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden” 
(Skolverket2010, s. 15). 

Vår tolkning av samtliga förskollärare är att de är involverade inte bara 
dokumentationen, utan också samspel och språk när förskollärarna nämner att de 
kommunicerar och reflekterar tillsammans med barnen.  

Surfplattan är ett viktigt verktyg för språkutveckling och lärande hos barn, vilket 
samtliga förskollärare lyfter upp i form av dokumentation. Informanternas 
resonemang kopplar vi till det sociokulturella perspektivet, där språket ses vara en 
central aspekt. Säljö (2014) lyfter upp vikten med språkanvändning och 
kommunikation som central och ger en koppling mellan barnet och dess omvärld och 
därtill mellan den yttre interaktionen och det inre tänkandet. Det sker genom dialog 
och att lyssna på vad andra individer talar om och hur de föreställer sig omvärlden, i 
vilken hon/ han urskiljer vad som är viktigt och intressant. Lärandet styrs med hjälp 
av samspel och kommunikation. Språket skapar möjlighet för utveckling av högre 
former av lärande som gör det lättare för att lösa problem och skapar nya förmågor 
och färdigheter. Säljö hävdar vidare att vi formas som sociokulturella varelser. Det 
sker genom kommunikation i situerade sociala praktiker där vi lär oss de flesta av de 
interaktiva kunskaper och förmågor vi behöver för framtiden. 

8.3 Surfplattan som ett verktyg i förskolan 
Samtliga förskollärare är eniga om att surfplattan är ett pedagogiskt verktyg som bör 
användas av förskollärare tillsammans med barnen. Surfplattan ska vara tillgänglig 
och i barnens syn för att de ska kunna använda den precis som vilket redskap som 
helst i förskolan. De fyra förskollärarna använder surfplattan på olika sätt och i olika 
sammanhang, beroende på vad de har för tema eller syfte som de arbetar ifrån. 
Förskollärare 1 nämner att ” Surfplattan får inte låta bli som en barnvakt utan det ska 
vara ett redskap som hjälper oss att lära ut”. Vår tolkning dock att förskollärare 1 
menar att förskollärarna i förskolan ska ha ett syfte med användning av surfplattan 
för att den ska vara som ett pedagogiskt verktyg. Med detta menar informanten 
vidare att barnen måste förstå att surfplattan är ett redskap att arbeta med.  

Förskollärare 1 nämner även att surfplattan ska vara ett redskap för ett roligt lärande 
för barnen men detta betyder inte att barnen för att sitta och spela på surfplattan hur 
länge som helst utan att det ska ske med förskollärarnas närvaro. Informanten 
berättade att surfplattan används även för att lära barn turtagning genom att sitta och 
vänta tills kamraten har spelat färdigt med surfplatta. I likhet med förskollärare 1 
nämnde förskollärare 2 att barn lär sig att ha tålamod och vänta på sin tur samt att 
respektera att den som spelar på surfplattan får sin tid utan att bli störd. 
Förskollärare 2 menade vidare att pedagogerna strävar efter att integrera surfplattan 
i verksamhet för att den ska användas som en annan sorts teknik och som ett 
pedagogiskt verktyg.  

Förskollärare 3 berättade att surfplattan används som ett pedagogiskt verktyg i 
verksamhet genom att till exempel använda den till föräldramöten. Där de redovisar 
för föräldrarna om verksamhetsmål som de strävar efter.  Förskollärare 3 nämnde 
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även att surfplattan används som ett verktyg som underlättar deras pedagogiska 
arbeten, genom att söka information med hjälp av den. ”Surfplattan underlättar för 
det pedagogiska arbetet i förskolan speciellt när den används för att söka information 
med barnen”(förskollärare 3). Vår tolkning är att surfplattan hjälper förskollärarna i 
förskolan när de får frågor av barnen som de inte kan svara på. Men genom att 
använda surfplattan kan förskollärarna enkelt tillsammans med barnen att ta reda på 
svaret. 

Förskollärare 4 ansåg liksom förskollärare 3 att surfplattan är ett viktigt verktyg för 
användning till informationssökning för både förskollärare och barn i förskolan. 
Läroplan för förskolan skriver att förskolans uppdrag är att ”förmåga att kunna 
kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle 
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver”. Läroplanen för förskolan 
skriver även att  

”förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 
förutsättningarna” (Skolverket 2010, s. 5, 6). 

8.4 Lärandet genom surfplattan 
Förskollärare 1 berättade att de använder surfplattan till barns utveckling och lärande 
genom att söka på information som barn intresserar sig för.”Vi söker på surfplattan 
hur lång en krokodil kan vara. Därefter mäter vi hela rummet som var fyra meter 
långt som en krokodil”. Detta i likhet med Olsson (2015) och Bjurulf (2013) som 
skriver att surfplattan är ett redskap som används av förskollärare för 
informationssökning som utgår från barnens intressen. Vår tolkning är att 
förskollärare 1 utvecklar aktiviteten vidare och fångar barns tankar samt utgår ifrån 
barn intressen och nyfikenhet. Detta stämmer överens med läroplanen för förskolan 
lyfter upp att 

”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 
och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 
möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både 
det enskilda barnet och barngruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen 
ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras” (Skolverket 2010, s. 6). 

Informant 1 berättade vidare att även ”de äldre barnen lär de yngre vid användning 
av surfplattan”. Detta i likhet med Säljö (2014) som skriver utifrån sociokulturella 
perspektivet som handlar om att kommunicera och samspela i interaktion med 
människor i omgivningen för att utveckla språket samt förmåga att lära sig av 
varandras erfarenhet. I likhet med Gällhagen och Wahlström (2013) berättade 
förskolläraren vidare att de köper appar med böcker för att få in språkutveckling hos 
barnen. Då en del böcker är viktigt att ladda ner när de är med ljud och berättas. 

Förskollärare 2 liksom förskollärare 1 nämnde att vikten av användning av 
surfplattan för utveckling och lärande. Informanten berättade vidare att de brukar 
ladda ner pedagogiskt appar som utgår ifrån barns intressen och verksamhetsmål. 
Medan förskollärare 3 skiljer från de andra förskollärarna, eftersom hon såg på 
surfplattans appar med kritiska ögon, för att hon tyckte att man som pedagog måste 
ha en kunskap om vad olika appar handlar om innan de laddas ner. Informanten 3 
berättade vidare att förskolläraren ska reflektera kring apparna och fråga sig. Är de 
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lämpliga för barnen? Ger apparna något lärande för barnen? Förskollärare 4 
berättade även att i verksamheten används pedagogiska appar som handlar om 
matematik och logisk tänkande så som matematik och pussel som finns på 
surfplattan. Informanten berättade vidare att de utgår från barnens intressen, 
nyfikenhet och förutsättningar när de vill ladda ner nya appar. Informanten påstod 
även att de har laddat ner böcker som barn och pedagoger kan läsa som en riktig bok 
i surfplattan. Förskolläraren berättade även att surfplattan i verksamheten används 
för att titta på sagor som en film, spelar musik och lyssnar på barnsånger. ”Vi har 
laddat ner böcker som man kan bläddra i surfplattan och andra böcker som man kan 
läsa som en riktig bok”. Vi anser att språket verkar vara en central aspekt i samtliga 
förskollärarnas arbete med surfplattan tillsammans med barnen.  

Samtliga förskollärarna är väl överens om att barns utveckling och lärande blir 
enklare för barnen, när de får möjlighet att träna och utveckla tal och skriftspråket 
vid användning av surfplattan. Detta kopplar vi till det som Bjurulf (2013) och 
Gärdenfors (2012) skriver att barn utvecklar språket med hjälp av digitala verktyg så 
som surfplatta och dess pedagogiska appar. Vi upptäckte att samtliga förskollärarna 
har det sociokulturella perspektivet i åtanke vid användning av surfplattan. Då de 
kommunicerar med barnen och försöker göra dem medvetna om språket genom olika 
appar och försöker uppmuntra barnen till att ha samspel och hjälpa varandra. Säljö 
(2014)skriver att språket är ett redskap som underlättar för individer att 
kommunicera med varandra samt förstå omvärlden. 

9. Diskussion 
Här diskuteras resultatet utifrån undersökningssyfte och frågeställningar. 

9.1 Observationerna 
Bjurulf (2013) skriver att förskollärare som använder teknik är viktiga att ha i 
förskolan. Författaren anser vidare att förskollärarnas roll är att använda surfplatta 
för att skapa möjligheter till ett lärande som bygger på lust och glädje. Bjurulf menar 
vidare att barn i tidig ålder behöver få möjligheter att utveckla sina intressen och 
nyfikenhet för teknik, för att på så sätt få kunskaper som behövs för att förstå 
omvärlden. Olsson (2015) skriver att användningen av digitala verktyg med 
närvarande förskollärare i förskolan kan skapa lust och glädje hos förskolebarnen, 
men även möjlighet för utveckling och lärande. Olsson skriver vidare att vara en 
medforskande och närvarande förskollärare skapar möjligheten att inspireras av 
barnens nyfikenhet, att kunna fånga deras tankar och idéer samt svara på deras 
frågor och hålla dem vid liv. De närvarande förskollärarna kan utmana barnen i deras 
utveckling och lärande genom dialog och reflektion med barnen. Olsson nämner 
vidare att en lyhörd förskollärare kan enkelt upptäcka vilka signaler barnen vill ge för 
att reflektera över barnens läroprocesser. I samtliga observationerna såg vi att 
förskollärarna var närvarande vid barns användning av surfplattan och samtidigt var 
de lyhörda, eftersom de lyssnade på det som barnen sade. Mårdsjö Olsson (2012) 
beskriver att vikten med närvarande förskollärare vid barns aktiviteter. Mårdsjö 
Olsson menar vidare att när förskollärare observerar barns aktiviteter och är lyhörda, 
uppmärksamma och nyfikna på barnens tankar kring lärande värld. Förskollärarens 
närvaro innebär även att bemöta barnens förutsättningar och villkor till utveckling 
och lärande. När förskollärarna är tillgängliga bidrar de till att ge nya möjligheter och 
utmaningar för barns lärande.  
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I våra observationer upptäckte vi att de tillfällena när förskollärarna var närvarande 
vid barns aktivitet var mer utvecklande än när barnen satt ensamma med surfplattan. 
I likhet med Säljö (2014) som hävdar ur det sociokulturella perspektivet att 
förskollärarnas närvaro är viktigt för barns utveckling och lärande. Genom att vara en 
närvarande förskollärare kan förskolläraren handla utifrån barns behov och 
förutsättningar. Den närvarande förskolläraren har möjlighet till att uppmuntra barn 
till att samarbeta och hjälpa varandra genom kommunikation och socialisation. 
Williams (2006) skriver utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektivet, där lärande 
hos barnen sker genom interaktion med andra. Genom att ha samspel tar barn till sig 
sätt att reflektera, tänka och utföra handlingar som barn blir delaktiga i. I 
observationerna upptäckte vi att de närvarande förskollärarna uppmuntrade barnen 
till att hjälpa varandra. Under observationernas tid såg vi att både förskollärare och 
barn samarbetade och kommunicerade med varandra. Läroplanen för förskolan 
strävar efter att  

”förskollärare ska ansvara för ges förutsättningar för utveckling och lärande och 
samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, men också ställs inför nya 
utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 
kunskaper”(Skolverket 2010, s. 11). 

Vid observationerna om hur förskollärarna använder surflattan som ett pedagogiskt 
verktyg upptäckte vi att en del förskollärare tillsammans med barnen använde 
surfplattan dels för dokumenten och dels för att reflektera kring dokumentationen. 
Observationerna visade att förskollärarna tillsammans med barnen använde 
surfplattan för ett lustfyllt lärande för att utveckla barnens kunskaper och 
färdigheter. I likhet med det som Svenning (2012) skriver om att det är viktigt att 
förskollärare i förskolan ger barnen möjlighet till att bestämma hur deras 
dokumentation ska se ut och vad den ska innehålla, eftersom genom att ge barnen 
möjlighet att dokumentera själva får de även chans till att tänka och använda fantasin 
på ett sätt som gör att möjligheten till lärandet utvecklas hos barnen. Svenning 
skriver vidare att genom dokumentationen kan barnen skapa kommunikation, 
samspel, utforska och få en ny kunskap. Gällhagen och Wahlström (2012) anser att 
barnen tycker att det är roligt att dokumentera själva och därför ska förskollärarna i 
förskolan ge dem möjlighet att använda surfplattan för att fotografera och filma. 
Gällhagen och Wahlström menar vidare att under dokumentationen ska 
förskollärarna vara reflekterande genom att använda sig utav de didaktiska frågorna 
så som, vad, hur och varför för att kunna ha en dialog med barnen kring 
dokumentationen. På det sättet kan lärandet bli synligt för barnen. Under barns 
dokumentation ska förskollärarna använda sig vad, hur och varför frågorna för att 
reflektera tillsammans med barnen.  

I en av observationerna märkte vi att förskolläraren lyckades fånga barnens intressen 
för matematik genom att uppmärksamma dem om matematik i olika appar som 
fanns i surfplattan. I likhet med Olsson (2015) som anser att det är viktigt att 
förskollärarna utgår ifrån varje enskilt barns förmåga och kunskap för att utveckla 
matematik hos dem. Olsson skriver vidare att användandet av surfplattan av 
förskollärarna tillsammans med barnen skapar möjlighet för barnen att lyssna, 
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar samt bidra till att utveckla ordförråd 
och begrepp hos barnen. Den skapar också möjlighet för att kunna uttrycka sig, lösa 
problem, argumentera samt kommunicera. Förskollärarna med hjälp av surfplattans 
användning kan utveckla barnens intresse för skriftspråket, och då får barnen också 
en ökad förståelse för olika symboler. När förskollärarna använder surfplattan i 
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kombination med matematik stimuleras lärandet och utvecklingen hos barnen. I 
Läroplanen för förskolan står det att arbetslaget skall ”utmana barns nyfikenhet och 
begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik”(Skolverket 
2010, s. 11). 

Under en av observationerna såg vi att en förskollärare inte kunde inkludera barn 
som ville delta i aktiviteten med surfplattans användning. När barnen frågade 
förskolläraren att vara med och titta på surfplattan fick de inte göra det, eftersom 
förskolläraren tyckte att alla inte kunde se samtidigt. ”Barnen som kom in blev 
nyfikna att komma och titta på surfplattan, men förskolläraren bad de att komma 
tillbaka igen efter en liten stund. Förskolläraren tyckte att alla inte kunde se samtidigt 
och därför bad hon dem till att göra annat under tiden” (observation 3). Här ser vi på 
situationen med kritiska ögon, eftersom vi anser att förskolläraren hade möjlighet till 
att koppla surfplattan till projektor och få dessa intresserade och nyfikna barn att bli 
inkluderade i aktiviteten för att det ska bli ett lustfyllt lärande hos barnen.  

Enligt det sociokulturella perspektivet, som Lundgren, Säljö och Liberg (2012) 
skriver om, ska förskollärarna vara som stöd för barns utveckling och lärande och 
samtidigt utgå ifrån barnens nyfikenhet och intressen. Lundgren menar vidare att 
förskollärarna ska locka barn till att ha ett samspel och utbyta erfarenhet med 
varandra. Olsson (2015) och Lundgren Öhman (2014) skriver att när förskollärarna 
arbetar med digitala verktyg har de möjlighet att ta till sig verktyg enkelt och snabbt 
för att göra aktiviteten betydelsefull för barnen. När förskollärare inkluderar barnen i 
användning av surfplattan skapas möjlighet för samarbete och kommunikation 
mellan barnen.  

9.2 Intervjuerna 
Parnell, Will, Bartlett, Jackie och Young (2012) nämner i sin studie att förskollärarna 
i förskolan och skolan använder surfplattor och smartphones dagligen för 
dokumentationen. Författarna nämner vidare att en ökad IT-kompetens hos 
förskollärare gör det lättare att utveckla lärandet hos barnen. Genom att använda 
surfplattor och smartphones kan förskollärarna spara tid för att utnyttja den för 
andra aktiviteter. Dokumentationen som läggs ut på förskolans och skolans bloggar 
kan ge föräldrarna inblick av hur förskollärarna arbetar samt hur deras barn har det i 
förskolan och skolan. Samtliga intervjupersonerna ser på surfplattan som ett 
pedagogiskt verktyg i förskolan, eftersom den används för dokumentation av både 
förskollärare och barn. Intervjupersonerna är eniga om att vikten om att låta barn att 
dokumentera sin vardag genom att ta kort och filma är viktigt för barns utveckling 
och lärande. Informanterna hävdade om att surfplattan används dagligen av både 
förskollärare och barn i verksamheten. Svenning (2012) skriver att arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen utmanas förskollärarna i att göra flera barns röster 
hörda för att låta fler barn tolka och reflektioner kring dokumentationen tillsammans 
med förskollärarna. Svenning menar vidare att syftet med reflektioner kring de 
insamlade dokumentationerna inte är att finna sanningen utan det viktigaste är att få 
barnen att kommunicera och samarbeta med varandra. Svenning menar vidare att 
barnen på det här sättet kan känna sig som kompetenta och aktivt kunskapsskapande 
och som sin tur skapas ett underlag för barnens fortsatta utforskande kring 
dokumentationerna. Detta i likhet med det som Säljö (2014) skriver ur det 
sociokulturella perspektivet, där barnen lär sig av varandras erfarenhet genom att 
samspela och ha dialog tillsammans med andra barn och med förskollärare. liksom 
Williams (2006) som anser att yngre barnen har förmåga att ta en annans perspektiv 
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och tillsammans med andra barn kan de genom att kommunicera och samspela med 
varandra att planera och genomföra sådant som de vill göra. Detta stämmer väl 
överens med vad läroplanen för förskolan idag skriver att ”arbetslaget ska 
dokumentera, följa upp och analysera kommunikation och samspel med och mellan 
barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever 
verksamheten som intressant, meningsfull och rolig”(Skolverket 2010, s. 15). 
Samtliga intervjupersonerna berättade att surfplattan används för 
informationssökning tillsammans med barnen. Exempelvis när barn vill veta vad ett 
djur äter eller hur långt det kan vara, som förskollärarna utnyttjar surfplatta för att 
utveckla barns kunnande samtidigt blir lärandet meningsfullt och roligt. 

Couse och Chen (2010) beskriver förskollärarnas syn som deltog i en studie ansåg att 
surfplattan är ett bra redskap för barns utveckling och lärande. Förskollärarna i 
studien som Couse och Chen genomförde att det är viktigt att man hänger med i 
dagens teknik och att man har kunskap inom it-teknik. Förskollärarna i studien 
berättade att när de började använda surfplattan i förskolan fick det en tydlig bild av 
vilken tillgång den kunde vara. En aktiv och medforskande förskollärare kan göra 
arbetet med surfplattan enklare för barnen samt ett redskap som gör lärandet 
modernt och lustfyllt. Couse och Chen menar vidare att förskollärarna ser på 
surfplattan som ett komplement verktyg i förskolan som gör att barn får en ökad 
självsäkerhet. Enligt studien som Couse och Chen genomförde fanns det barn som 
inte tidigare visade upp egen konst men däremot stolt visade upp vad de ritade på 
surfplattan. Alvarez, Brown och Nussbaum (2011) som har studerat och jämfört 
bärbardatorers egenskaper gentemot surfplattor och kommit fram till att elever 
föredrog att använda surfplattor till sina studier. Enligt studien som Alvarez, Brown 
och Nussbaum genomförde gav det bättre resultat i utvecklingen samt ökat 
självförtroende hos dessa elever. Detta gjorde även att eleverna kunde uttrycka sina 
tankar och idéer med hjälp av surfplattans skriv och rit appar, jämfört med en 
bärbardators mus, skärm och tangentbord som kan vara svårare att hantera 

Intervjupersonerna berättade att surfplattan inte ska vara en barnvakt eller en 
ersättare för något annat lärande i förskolan, utan informanterna ser på den som ett 
pedagogiskt verktyg i förskolan. I enighet med det som Geist (2012) skriver om att 
surfplattan ska ses som ett pedagogiskt redskap av förskollärarna och inte som en 
ersättare till något annat lärande i förskolan. Geist skriver vidare att förskollärarnas 
uppgift är att se till att barn får möjlighet till det pedagogiska lärandet med 
användning av surfplattan. Medan Bjurulf (2013) anser att förskollärarna som 
använder surfplattan och andra digitala redskap ska ha ett pedagogiskt syfte med all 
användning av digitala verktyg. Förskollärarna ska ställa sig frågor såsom, vad, vem, 
hur, när och varför. Dessa didaktiska frågor kan underlätta och hjälpa till att kritiskt 
undersöka i vilken utsträckning digitala verktyg används för att bidra till utveckling 
och lärande hos barnen. Förskollärarna ska reflektera kring surfplattans syfte med 
användning för att man ska undvika att barn sitter länge med den och istället ha ett 
syfte med att låta barn spela på den. 

Samtliga intervjupersonerna nämnde att det är viktigt att surfplattan är tillgänglig i 
förskolan. Bjurulf (2013) anser att surfplattans tillgänglighet gör att barnen lär sig 
hur den används, för att till exempel titta på fotografier, spela spel på pedagogiska 
appar och lyssna på musik, eftersom barnen är nyfikna och är beredda att lära sig nya 
saker. Ljung-Djärf (2004) har studerat hur dator och surfplatta användandet sker 
praktisk i förskolan och samtidigt diskutera vilket stöd som verksamhet kan få av 
datoranvändning. Datoranvändningen ses som en viktig it-teknik för framtida 
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användningen, samtidigt som den ses som riskfylld. Ljung-Djärf anser vidare att 
förskollärarna ska kunna planera och organisera datoranvändnings tider för att den 
inte ska ta tid från andra viktiga aktiviteter. Gällhagen och Wahlström (2012) anser 
att surfplattan inte ska fungera som en ersättning för några andra aktiviteter som är 
viktiga, utan den ska vara som ett bra komplement och ska användas vid rätt 
tidpunkt och läge. Samtidigt kan surfplattan ses som ett bra verktyg för barn med 
särskilda behov Couse och Chen (2010) tar upp att barn i förskolan föredrar 
användning av surfplattan än att använda pennan, för att surfplattan ger barnen 
möjlighet till ett lustfyllt lärande som bygger på barnens på glädje och nyfikenhet. 
Surfplattan används inte bara för att utveckla språk och matematik hos barnen utan 
den är också ett pedagogiskt verktyg för barn med funktionshinder som har svag 
motorik. Smidt (2010) skriver att vissa verktyg som man använder på förskolan ska 
anpassande efter barnens behov. Barn med funktionshinder exempelvis svag motorik 
behöver surfplatta som är enklare än att använda pennan. I enighet med Parette, 
Howard, Blum och Craig (2014)som menar att surfplattan är ett bra redskap för barn 
med funktionshinder, eftersom den är lätt att hålla i och använda. Författarna anser 
vidare att förskollärare kan utnyttja den moderna tekniken för att föra vidare sina 
kunskaper för barnen med särskilda behov. Olsson (2013) och Nilsen (2014) anser 
också att surfplattan i förskolan är en fördel för barnen, eftersom surfplattan är 
motoriskt hanterlig. Det är enklare för de att använda jämfört med traditionella 
datorer där barnen måste hantera både mus och tangentbord.  

Intervjupersonerna berättade vidare att med användning av surfplattan får barnen 
sitta bredvid varandra och lära sig turtagning och tålamod med vägledning av 
förskollärare. Olsson (2013) anser att samarbetet mellan barnen sker när de spelar på 
olika pedagogiska appar som gör att barnens erfarenhet och kunskap ökar och leder 
till att läroprocesser går framåt. Samtliga intervjupersonerna berättade vidare att de 
laddar ner pedagogiska applikationer som efter olika ämnen som de i verksamheten 
arbetar med så som matematik, språk och naturkunskap. Medan en av informanterna 
berättade att hon måste se på apparna med kritiska ögon om apparna verkligen är 
vettiga och pedagogiska eller inte? Olsson (2015) skriver att förskollärarna kan 
vägleda barnen för att kunna stimulera deras språkliga utveckling. Olsson menar 
vidare att användning av surfplattan som ett redskap tillsammans med språk appar 
blir det alltmer vanligt och det är ett enkelt lockande sätt att främja till ökat lärande. 
Författaren nämner vidare att digital läsning kan medverka positivt till både 
läskunnighet och läslust, vilket leder till kommunikation om böcker som hjälper 
barnen att få en förståelse och utveckla lärandet. Två av intervjupersonerna berättade 
att de är ibland oroliga när förskollärarna låter barnen sitta länge med att spela på 
surfplattan utan ett pedagogiskt syfte i åtanke.  

En av intervjupersonerna berättade att surfplattan ska finnas i förskolan precis som 
vilken leksak som helst, eftersom det är viktigt att barn redan i förskolan möter 
tekniken innan de börjar i skolan. Detta i likhet med Appelberg och Eriksson (1999) 
som skriver om att när datorn finns tillgänglig för små barn redan i förskolan, kan det 
vara som ett hjälpmedel som blir lika lätt att hantera som saxar, pennor och papper. 
Appelberg och Eriksson anser vidare att arbetet med barnen när det gäller 
datoranvändning kan ge signaler om var varje enskilt barn befinner sig i sin 
utvecklingsfas. Författarna nämner att fler studier visar att barnen lär sig hantera 
datorer medan de använder den för att utveckla sina kommunikativa förmågor och 
för att tillägna sig kunskaper inom olika områden. 
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9.3 Metoddiskussion 
Vi anser att vi inte kan generalisera studiens resultat, eftersom vi bara har undersökt 
fyra avdelningar från två förskolor som inte kan ge tillräckligt med information.  Vårt 
syfte med vår studie är inte att generalisera, utan det är att fördjupa oss i det. Vi valde 
att observera innan vi skulle intervjua informanterna för att vi skulle fördjupa oss in i 
studien som vi tror att kvalitet av vår studie blir högre. Vi tror att deltagarna i vår 
studie kan ha förberett sig innan intervjuerna, då vi informerade om vårt syfte med 
studien innan vi observerade och intervjuade. Bryman (2014) skriver att det är viktigt 
att respondenter ska beskriva syftet med undersökningen för att ge en trovärdig 
anledning till informanterna för att de ska lägga värdefull tid för att svara på frågor i 
en intervju som ingår i en vetenskaplig undersökning. Resultatet av vår studie skulle 
ha varit mer tillförlitlighet om vi inte hade informerat om syftet tidigare. Vi har gjort 
metod kombination och det ökar undersökningens för tillförlitlighet. Bryman (2011) 
nämner att forskaren kan lämna resultatet av forskningen till informanterna för att 
skapa en trovärdighet hos dem. Detta tror vi kan påverka positiv att deltagarna har 
känt sig bekväma, eftersom vi redan känner informanterna. Detta tror vi kan påverka 
negativ, för att vi anser att deltagarna är professionella i yrket och kan påverka det 
som vi skriver samt vilka frågor vi vill ställa, för att vi redan vet hur de arbetar i 
praktiken.  

10. Slutsats 
Den här slutsatsen utgår från vår datasamling av hur förskollärarna arbetar med 
surfplattan för att stödja och stimulera barns lärande samt hur förskollärarna i 
förskolan ser på den som ett pedagogiskt verktyg. I denna slutsats har vi samlat 
material av förskollärarnas perspektiv av arbetet med surfplattan och vår tolkning av 
deras perspektiv. Det har blivit uppenbart att det finns många olika arbetssätt för hur 
förskollärare kan arbeta med surfplattan i verksamheten. Resultatet av studien visar 
att förskollärarnas användning med surfplattan är kopplad till läroplanens mål. En 
del verksamheter arbetar med surfplattan efter deras tema och utifrån ämnen som 
intresserar barnen. Samtliga förskollärare i studien använder surfplattan för 
pedagogisk dokumentation och informationssökning för att stödja och stimulera 
barnen. Studien visar även att användning av surfplattan bidrar till samspel, 
kommunikation och turtagning mellan barnen.  

11. Vidare forskning 
I vår studie blev vi inspirerade av hur förskollärarna använder surfplattan i olika 
sammanhang tillsammans med barnen. Att se på surfplattan som ett pedagogiskt 
verktyg av dessa förskollärare lockade det oss till att fördjupa oss och undersöka 
vidare. Vi har tänkt undersöka vidare hur förskollärarna använder surfplattan som ett 
pedagogiskt verktyg för att stödja och stimulera barn med funktionshinder. Detta 
tänkte vi göra genom fler observationer och intervjuer med fler förskollärare och även 
med barn i många olika förskolor. Vi har även tänkt använda oss av fler tidigare 
studierom användning av surfplattan i förskolan. 
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan 

Hej! 

Vi heter Awaness Nassim och Wael Ghazi Shabo. Vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi läser en kurs som heter 
Självständigt arbete förskolepedagogiskt område. I kursen ingår ett 
undersökningsarbete där man på olika sätt ska undersöka utifrån ämnet som man 
valt undersöka kring. Syftet med denna studie är att undersöka och rikta in oss på hur 
surfplattan används i olika sammanhang för barnens lärande och utveckling i 
förskolan. Varför är det viktigt att undersökningen genomförs? Idag lever vi i ett 
samhälle där teknik och IT används dagligen i förskolan. Vi anser därför att det är 
viktigt att genomföra en undersökning kring surfplattan är intressant.  

Vi har valt att observera er pedagoger om hur ni använder surfplattan för att stödja 
och stimulera barns utveckling och lärande. Observationen sker under en halv dag. Vi 
kommer även att intervjua dig som pedagog och hur du ser på surfplattan som ett 
pedagogiskt verktyg i förskolan. Intervjufrågorna kommer att vara mellan fyra och 
fem frågor och beräknads tid är 30 minuter. Vi kommer att använda oss utav våra 
mobiltelefoner för att spela in intervjun för att undvika avbrott för anteckningar. 
Sedan har vi tänkt transkribera intervjusvaren. Materialet som samlas från vårt 
undersökningsarbete kommer att vara anonymt. Det innebär att ditt namn och 
förskolans namn inte kommer publiceras i arbetet.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 

Vid frågor om undersökningen kan ni höra av er via mejl eller telefon. 

 

 

Kontaktuppgifter: 

AwanessNassim: anm12001@student.mdh.se 

WaelGhaziShabo: wgi08001@student.mdh.se 

Mia Heikkilä, handledare: mia.heikkila@mdh.se  

 

 

 
 

mailto:anm12001@student.mdh.se
mailto:wgi08001@student.mdh.se
mailto:mia.heikkila@mdh.se


34 
 

13.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Används surfplattan för dokumentation?  
Exempel på för följdfrågor: 

 Tar ni själva kort eller får barn också ta? 

 Filmar ni barns aktiviteter? 

 Tittar ni på dokumentationen tillsammans med barnen? 
 

2. Vad är syftet med användning av surfplattan?  
Exempel på för följdfrågor: 

 Vilka fördelar och nackdelar med användning av surfplattan 

 Används den för sagor, film och musik? 

 Används den för informationssökning? 

 Använder ni pedagogiska appar? Till exempel matematik, teknik, natur och 
språk? 

 
3. Hur används den för barns lärande?  

Exempel på för följdfrågor: 

 Använder ni appar? 

 Vilka appar använder ni? 

 Vilka spel? 
 
 

4. Har ni läroplanen med i tankarna vid användning av surfplattan? 

 Hur gör ni det? 
 
 

5. Hur ser ni på surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan?  

 Varför? 
 

Intervjufråga till förskolechefen 

 Hur kommer det sig att ni började använda surfplattan i er förskola? 

 Vad har ni för syfte med surfplattan i förskolan? Har ni fått någon information 
om användningen? 

 
 
 

 

 

 

 

 


